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1. Apresentação 
 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe Sobradinho dos Melos foi 

construída a partir de reflexões do grupo docente, servidores, pais de alunos, 

direção e coordenação, além dos estudantes que contribuíram com reflexão 

sobre a escola que possuem e qual eles gostariam de ter. Durante o processo, 

utilizamos reunião de coordenação para diálogo, questionário com os 

professores, pais e servidores e nos dividimos em grupo para estudar e 

registrar as impressões e resultado do estudo, por entendermos que é de 

fundamental importância pensar coletivamente para se agircoletivamente. 

Sabendo que a Proposta Pedagógica é antes de tudo uma grande 

necessidade da comunidade escolar que pretende partir da própria realidade 

para organizar o trabalho pedagógico, com planejamentos que representem as 

reais necessidades e interesses dos sujeitos envolvidos. A Proposta 

Pedagógica tem por finalidade promover a construção do conhecimento 

autonomia dos estudantes e viabilizar a sua formação global. 

Esta Proposta visa organizar a dinâmica escolar para implementar ações 

que garantam a qualidade de ensino da escola. Levar-se-á em consideração a 

diversidade da comunidade escolar, na busca em desenvolver as habilidades e 

competências de forma que sejam significativas, para que os educandos 

possam atuar como agentes transformadores da sociedade e sejam cidadãos 

críticos, participativos capazes de competir em igualdade de condições na 

busca do próprio bem estar, de sua família, do respeito ao outro, a valorização 

e cuidado com o meio em quevivem. 

Além disso, atenderá aos princípios apontados por VEIGA (1995, p. 15) 

que são: igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, valorização do 

magistério. Igualdade no que se refere à garantia não só de acesso, mas de 

permanência e êxito do aluno e, ainda, a qualidade pedagógica para todos os 

estudantes. Também, estabelecerá os princípios da Gestão Democrática como 

meio de repensar a escola em seu processo de inclusão e oferecer a 

possibilidade da comunidade escolar participar efetivamente e garantir a 

transparência das decisões, bem como o encaminhamento pedagógico 

coletivo. 
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Ainda segundo VEIGA (1994, p. 19), o princípio da liberdade ligado à 

construção da “autonomia remete-nos para regras e orientações criadas pelos 

próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições externas”, sem que essa 

liberdade e autonomia desrespeitem os limites da lei. 

Quanto ao princípio da valorização do magistério, este documento 

considera fundamental a formação continuada dos docentes, condição 

promordial para que a PP seja implementado ou posto em prática de forma 

coerente e aprticipativo.  

Pensando dessa forma, a escola pretende ser reconhecida pelo esforço 

e empenho em buscar melhorias, pelo compromisso e competência do corpo 

docente e dos funcionários, elevando a qualidade do atendimento aos alunos e 

pais. E por estarem busca de novas formas de ensinar e aprender, por oferecer 

aulas dinâmicas e interessantes, além de elevar significativamente o índice do 

IDEB (5,2).Por fim, tornar-se referência em ensino nos quesitos qualidade e 

desempenho no Paranoá e no DistritoFederal. 

A seguir algumas fotos que mostram um pouco do trabalho realizado 

durante o ano de 2018,  na escola: 

Concurso de Leitura e Produção de Textos 
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Feira Dimelos 
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Circuito De Ciências 2018 
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Passeio ao Clube 
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Campeonato entre salas 
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Festa das Regiões 
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Momento/Mostra Cultural 
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Palestra com a Comunidade Escolar sobre Educação Financeira 
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Visita do Projeto “Drogas,Tô Fora” à escola ( Secretaria de Segurança Pública 
em parceria com a SEEDF) 
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      Passeio ao: Cine Brasília e Nicolândia 
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2. Histórico da Instituição Educacional. 
 

A Escola Classe Sobradinho dos Melos foi fundada graças a iniciativa de 

uma das primeiras moradoras da localidade (inserir o nome da moradora) que 

reuniu e registrou o número de crianças que estavam em idade escolar para 

que fosse criada uma escola que atendesse acomunidade. 

A antiga Fundação Educacional do Distrito Federal cedeu os materiais e 

a comunidade, a mão de obra e terreno. E em 1973 foi inaugurada a Escola 

Classe Sobradinho dos Melos, que recebeu este nome para homenagear os 

primeiros habitantes desta comunidade, a família dosMelos  

A construção era pequena, feita de adobe, tinha apenas uma sala de 

aula, um banheiro e um comodo que servia de dormitório para a professora e 

apoio para a única servidora. Naquela época não havia transporte para a 

comunidade. 

Após alguns anos, a escola começou a desmoronar e todos os alunos e 

funcionários tiveram que mudar para uma residência, em uma chácara próxima 

cedida por um dos moradores para que o ensino continuasse. 

Então, a Fundação Educacional do Distrito Federal construiu uma escola 

maior, feita de lata,  sem energia elétrica, com água de cisterna, e nela 

trabalhavam três professoras e uma servidora que morava nalocalidade. 

Em 1986, a escola foi incendiada, queimando todos os documentos da 

secretaria, cantina e sala de aula. Sobraram apenas algumas carteiras e 

cadeiras. Assim, a escola teve que voltar a funcionar na chácara da mesma 

pessoa que cedera anteriormente o local. 

Em 1987, uma moradora doou um terreno para a construção de um novo 

prédio, feito de pré-moldados e inaugurado em 19 de setembro de 1987 pelo 

Governador José Aparecido. 

Ainda em 1997, a Escola Classe Sobradinho dos Melos, por meio da 

união da comunidade, construiu um auditório para a realização de reuniões, 

festas, teatro e culminâncias, mais com o aumento dos alunos, o auditório foi 

adaptado para sala de aula. 
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Em 2002, a Escola Classe Natureza passou por uma reforma e a Escola 

Classe Sobradinho dos Melos adequou-se para acolhê-la no período 

vespertino. 

Já em 2003, a escola foi contemplada com uma pequena reforma, onde 

foi construída uma estrutura de caixa d’água, além de pintura e pequenos 

reparos. 

Em dezembro de 2006, por questão de proximidade, a Escola Classe 

Sobradinho dos Melos deixou de pertencer a Diretoria Regional de Ensino de 

Sobradinho, passando para a DRE do Paranoá; 

No início do ano de 2007 a escola foi furtada, e perdeu parte dos seus 

bens, o que dificultou e prejudicou o ensino. 

Em 2008, todas as escolas do DF foram contempladas com vigilância 

terceirizada 24h, assim, a Escola Classe Sobradinho dos Melos passou a ter 

maior segurança. 

Em 2009, a escola recebeu uma quadra poliesportiva, o que 

proporcionou e propicia momentos lúdicos e atividades diferenciadas. Também 

em 2009 a escola foi pintada e recebeu um alambrado que aumentou ainda 

mais a segurança do espaço. 

A escola funcionava apenas no turno matutino, com atendimento 

exclusivo às crianças da localidade, mas, desde o ano de 2012 com a falta de 

vagas nas escolas do Paranoá, abriu-se o turno vespertino para atendimento 

de crianças oriundas principalmente do Itapoã, que chegam à escola em ônibus 

contratados pelaSEDF. 

Com a chegada dos alunos da área urbana, perdeu-se uma sala que era 

destinada à biblioteca e à informática, ficando os estudantes sem esse 

importante espaço de formação e desenvolvimento. Luta-se agora, para 

reconquistar esse espaço perdido. 

A partir de 2015, foram feitos investimentos em estrutura, a fim de dar 

suporte ao aumento do quantitativo de estudantes. Foi construida uma nova 

fossa céptica, o espaço lateral foi pavimentado com bloquetes de cimento,
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                facilitando o trânsito dos estudantes no recreio e a limpeza em geral.  

No ano de 2018 foi feita uma reforma com troca de alguns brinquedos de 

ferro por de madeira no parquinho, com a ajuda da  Coordenação Regional de 

Ensino, foi construída uma casa da árvore, como mais um espaço de lazer e 

pedagógico para uso sistemático das crianças. Foi feita uma pintura nas salas 

de aula, além de troca dos armários de aço por armários planejados para as 

salas dos professores, secretaria, orientação, vice-direção e direção, além de 

ser feito revestimento das paredes internas e externas da escola com cerâmica 

A cozinha recebeu novos armários e prateleiras de inox, para uma melhor 

organização do espaço. E também com a verba do PDDE Campo, os banheiros 

dos estudantes 

passaramporumapequenareforma,melhorandoassim,essasinstalações. 

.Além disso, foi construído, com a ajuda da comunidade uma cobertura na 

entrada da escola para proteção das crianças em época de chuva e sol 

escaldante, além de ser adaptado um espaço para a classe especial. O espaço 

geral da escola ganhou novo visual, deixando tudo mais atraente e acolhedor. 

Ainda buscamos com empenho a cobertura da quadra poliesportiva e a 

construção de algumas salas, como sala de leitura e de informática, troca das 

caixas d’água e reforço na estrutura das mesmas, construção de uma nova 

sala de coordenação, pois a mesma ficou pequena para o quantitativo de 

servidores existentes no momento, além da revitalização dos espaços externos 

e internos que ainda não foram contemplados. 

Foram feitas solicitações de verba parlamentar para essas demandas, 

no entanto, ainda aguardamos atendimento. 

 

2.1 Identificação 
 

 Instituição educacional: ESCOLA CLASSE SOBRADINHO DOSMELOS 

 CNPJ:02.289.471/0001-97 

 DRE:Paranoá 

 Endereço: DF- 250, Fazenda Paranoá km 07, Sobradinho dosMelos. 

 Telefone: 3322 6427(telefonepúblico) 

 E-mail:sobradinhodosmelos@gmail.com 

 Diretora: Cilene de AlmeidaAraujoDistreti 
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 Vice-diretor: Athos Daniel daRocha 

 Chefe de Secretaria: Zenaide Pinto daCosta 

 Apoios: Maria Diulma de Almeida, Vera Lúcia Barbosa Mariz e Rubia de 

Cássia GomesPires. 

2.2 Atendimento: 
 

.Classe Especial 
 

.Educação Infantil – 1° e 2° Período 
 

.Ensino Fundamental de 9 anos – Anos iniciais 
 
Equipe  de Apoio Especializado 
  

 1° PE – Tatiane Ferreira daSilva 

 2° PE – Suenda Fabrine VieiraQueiróz 

 Classe Especial – Samira Divina Gomes daSilva 

 1º ano EF9 – Karina Rocha dePaula 

 2º ano EF9 –Andreia Gonçalves deAlmeida 

 3ºs anos EF9 – Nubia Dias da Silva e Ana Cleire Pereira deMorais 

 4°s anos EF9 –Fernando Cesar Figueiredo de Matos, Angela Noronha 

Sabat de Matos, Juceia Marques Guimarães, CT redução de carga( 

Josilene Carneiro deAguiar). 

 5°s anos EF9 –– Profºs. Marcos Arcanjo Martins, Ana Patrícia Caruso de 

Castro e Eliane Pereira deAlmeida. 

 Coordenadora: Helena Narciso da Silva. 

 Pedagoga: Rosileia Rita Bardine 
 

 Psicóloga: Patrícia de Carvalho Bernardo 
 

 Orientadora Educacional: Paloma Tosatti de Castro Chaves 
 

 Educadores Sociais: Sirlene Barbosa C. Passold, Nataniele Tuany 

Vieira, Walter da Silva Vieira e João VitorCorrea. 

2.3 Turnos e Horários 
 

Matutino e Vespertino 
 

 Matutino – 7h30 às 12h30 (regência) e coordenação – 13h30 às16h30 
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 Vespertino – 12h30 às 17h30 (regência) e coordenação – 09h às12h 
 

2.4 Organização da Unidade deEnsino. 
 

2.4.1 Instalações: 
 

• Seis salas de aulas; 
 

• Uma Secretaria; 
 

• Dois banheiros de alunos(feminino/masculino); 
 

• Dois banheiros para servidores(feminino/masculino); 
 

• Uma sala dosservidores; 
 

• Umacozinha; 
 

• Uma quadra poliesportiva; 
 

• Uma sala dos professores; 
 

• Um depósito de material escolar; 
 

• Um depósito de merenda; 
 

• Um depósito de material de limpeza e higiene; 
 

• Uma sala da direção; 
 

• Uma sala daEAA. 
 

• Um parquinho 
 

2.4.2 Materiais Didáticos: 
 

• Seis televisores; 
 

• Um DVD; 
 

• Seis aparelhos de som; 
 

• Brinquedos pedagógicos; 
 

• Livros infantis; 
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• Quatro computadores; 
 

• Dois Projetores; 
 

• Uma tela deprojeção; 
 

2.4.3 Recursos Humanos: 
 

• Diretora; 

• Vice-Diretor; 

• Chefe de secretaria; 

• Doze professores; 

• Uma coordenadora; 

• Dois educadores sociais; 

• Dois apoios 

• Uma Orientadora Educacional 

• Uma pedagoga itinerante; 

• Uma psicóloga itinerante; 

• Três auxiliares de limpeza econservação; 

• Quatro agentes devigilância; 

• Três merendeiras. 
 

2.4.4 Recursos financeiros: 
 

 F.N.D. E 

 P.D.A.F. 

 P.D.D.E 
 

3 Diagnóstico da Situação Presente 
 

A Escola Classe Sobradinho dos Melos pertence à Região administrativa 

do Paranoá e está vinculada a Diretoria Regional de Ensino do Paranoá, 

localiza-se em uma área rural e atende alunos matriculados em anos iniciais do 

Ensino Fundamental de 9 anos (1° ao 5° ano) e Educação Infantil. 

A Escola Classe Sobradinho dos Melos vem passando por grandes 

mudanças em seus aspectos gerais. A maioria dos estudantes da escola neste 

ano de 2019, pertence à comunidade local. Dado relevante, já que nos últimos 
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anos eram a minoria. Temos estudantes filhos de chacareiros locais, mais a 

maioria são filhos de trabalhadores com empregos formais na zona urbana.  Foi 

levantado em última pesquisa junto aos responsáveis, que o nível de 

escolaridade da comunidade tem melhorado ao longo dos anos, temos 

responsáveis com Ensino superior e com especialização e a quantidade de 

pais que concluíram o Ensino médio também cresceu, o que implica em uma 

clientela mais esclarecida e com uma visão mais ampla da importância da 

educação e da escola. 

Acreditamos que as sugestões de melhoria da educação oferecida pela 

escola e da aprendizagem das crianças tem crescido na proporção do 

conhecimento formal de seus responsáveis. O que de alguma forma, gera uma 

inquietação nos funcionários de como atender as expectativas dessa nova 

demanda de pais em se tratando de Educação formal. 

Essas transformações na caracterização da comunidade escolar tem 

contribuído para gerar mudanças significativas na forma de ensinar e na 

estrutura geral da escola na busca por atender e corresponder às suas 

expectativas. 

A Grande maioria dos responsáveis, estão satisfeitos com o ensino e 

organização da escola, inclusive com o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, além de aprovarem a organização estrutural e administrativa da 

mesma, o que facilita a interação escola e comunidade. 

No entanto, vale ressaltar que ainda temos muito que avançar nesse 

sentido, mesmo observando a melhoria no nível de escolarização dos pais, 

essa representatividade ainda é pequena,  pois a maioria dos 

pais/responsáveis possuem apenas o Ensino Fundamental. Realidade que nos 

faz refletir sobre o papel da Escola como promotora de crescimento intelectual, 

cultural e social de toda comunidade. Há aqui uma demanda para a EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), 3º segmento, que necessita ser avaliada no 

sentido de encontrar meios para ser atendida. 

Os moradores locais almejam a continuidade dos estudos, mas a falta 

de transporte, as condições de vida precárias colocam-nas em desvantagem e 

as desestimulam a enfrentar os obstáculos que a vida impõe. 
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Acreditamos que a instituição escolar precisa ser esse espaço de 

interação com a comunidade e buscar parcerias que atenda as demandas de 

cursos e formação desejada. Mas para isso é necessário o aumento de 

funcionários na merenda, limpeza e pessoal administrativo para atender a 

comunidade no noturno, além de ônibus para transportar os estudantes da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos).O que nem sempre é possível, pois há 

dependência de autorização e contratação de pessoal para que funcione com 

comodidade e normalidade. 

Os estudantes em geral, são crianças carentes de afeição, cultura, lazer 

e maior direcionamento em seus estudos. Apesar da melhoria na escolaridade, 

muitos responsáveis não acompanham a vida escolar dos filhos, fator esse que 

compromete a aprendizagem dos estudantes. Apesar de os mesmos relatarem 

que fazem tal acompanhamento, o mesmo não é percebido nas atividades 

diárias enviadas para casa pelos professores. 

Além disso, a conturbada dinâmica das famílias, bem como a alta 

rotatividade das mesmas na região, dificulta a construção da identidade e das 

relações de pertencimento ao núcleo escolar e familiar, o que pode causar 

muitas vezes transtornos emocionais às crianças, que refletindo em casos de 

baixo autoestima e até mesmo de violência, de indisciplina e pouco 

aprendizado. Esse quadro observado indica uma grande preocupação na 

escola de como fazer para resolver satisfatoriamente essas questões. Por isso, 

o investimento em palestras, oficinas, jogos e material lúdico têm sido utilizados 

para minimizar essas questões e tem sido alcançado algum êxito com essas 

iniciativas. 

Desde 2012 a escola atende estudantes das cidades de Paranoá,  

Itapoã e mais recentemente estudantes do Setor habitacional Paranoá Park, 

locais de altos índices de vulnerabilidade, fácil acesso às drogas e álcool, e 

violência que de alguma forma, é reproduzida pelas crianças na escola. 

A falta de atenção de alguns pais aliada ao pouco interesse dos 

governantes e a dificuldade do professor para lidar com essas questões, gera 

uma angustia e inquietação de como ajudar e resolver esses problemas tão 

complexos que chegam à escola. Porém, a escola tem procurado combater 

esses problemas sociais que de forma indireta afetam o rendimento e 

comportamento dos estudantes com projetos  sobre valores, incluindo músicas,  
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leitura, recreio monitorado, dividido por anos e palestras que abordam essas 

questões no cotidiano da escola. 

Além de enfrentar todos esses problemas, por falta de vagas nas 

cidades citadas acima, muitos estudantes excedentes foram matriculados nesta 

escola, gerando um grande conflito de identidade, já que a escola situa-se em 

área rural, mas atende estudantes de área urbana, que não possuem nenhum 

conhecimento da realidade, o que torna o trabalho mais desafiador com tanta 

diversidade de cultura eexperiências. 

Em pesquisa sócio-econômica realizada com os responsáveis dos 

estudantes, uma porcentagem significativa das famílias não possui computador 

com internet, carro, ou casa própria e a renda média não supera a dois salários 

mínimos, dado significativo e indicador de pouco acesso às tecnologias e 

outros meios de cultura e lazer, o que  reflete em  crianças com reduzido 

conhecimento de mundo e pouco interesse em leitura e escrita. Porém, foi 

percebido um crescente número de famílias que conseguiram acesso ao  

celular com internet e TV a cabo e, ainda, muitas famílias que conseguiram 

transporte próprio, já que o local é de difícil acesso e o transporte público muito 

irregular e escasso. 

As famílias do campo sentem necessidade de maior interação com a 

escola, mas pouco se conseguiu realizar até agora para atender esses anseios. 

Apesar do empenho para promover a interação com a  comunidade, somente 

ações pontuais como festas, eventos, projetos e cursos  são abertos ao público 

em geral. 

Os alunos possuem, em geral, disposição para aprender e muita 

criatividade, mas alguns se encontram em defasagem idade/série, uns que 

pertencem à escola há algum tempo e outros que chegaram recentemente e 

que necessitam de acompanhamento individualizado e atividades diferenciadas 

para conseguirem vencer seus desafios. E para atender esses estudantes 

utilizamos de estratégias sugeridas nos documentos oficiais para avançar e 

alfabetizar as crianças que se encontram fora da faixa etária e com alguns 

problemas de aprendizagem tais como projeto interventivo e o reagrupamento. 
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O índice da escola no IDEB (5,8) conseguiu superar a meta para 2017, 

porém, muito ainda precisa ser feito para que o nível de aprendizagem cresça e 

alcancemos o índice do Distrito Federal e nos equiparemos a outras Unidades 

de Ensino similares. 

3.1 Aspectos Favoráveis da Escola 
 

É uma escola de Zona Rural, com bela paisagem, moros altaneiros e 

verdejantes, vasto pasto para gado que proporcionam uma aproximação quase 

que obrigatória com o meio ambiente. Bem localizada e com acesso ao 

transporte escolar. A escola possui muitos educandos que vieram de outros 

Estados, o que permite a troca de diversidade cultural, ampliando e 

possibilitando o aprendizado significativo. 

Todos os educadores são habilitados e a maioria, pós-graduados com 

anos de experiência na alfabetização, o que propicia assim, maior oportunidade 

de alcançar cada aluno em suas dificuldades e facilitar sua aprendizagem. 

Desde 2016, temos recebido educadores social para  acompanhamento 

dos estudantes já diagnosticados com necessidades especiais e este ano de 

2019 para a Educação Infantil e Classe Especial, o que vem se mostrando uma 

experiência  positiva para os estudantes, que podem contar com um 

acompanhamento  individualizado. A presença   do educador social  é mais um 

recurso que a escola utiliza para melhor atendimento dessas crianças que 

necessitam desse tipo de atenção não apenas neste ano, mas nos anos  

subsequentes. 

A comunidade local é muito participativa, mas os responsáveis pelos 

alunos que moram fora da região sentem dificuldade em comparecer à escola 

por falta de transporte público. Apesar de um número significativo deles ter 

transporte próprio, uma boa parte ainda depende de meios de locomoção 

público. 
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3.2 Reforço dos Aspectos Favoráveis 

A escola necessita buscar parcerias com órgãos e entidades para 

desenvolver projetos específicos como: palestras relacionadas a drogas, 

sexualidade, violência doméstica, bullying, oficinas de artesanato e cursos.  

Tem se esforçado para organizar o Currículo para que atenda as 

especificidades da comunidade escolar, com assuntos e conteúdos 

significativos pertinentes ao campo, com qualidade. Pensando dessa forma, em 

2019, o plano de ação foi montado visando atender essas necessidades do 

campo, focando o meio ambiente, sustentabilidade, saúde, inclusão social, 

entre outros assuntos relevantes domomento. 

Os professores têm abraçado a proposta com muito empenho e 

responsabilidade, formando laços de afetos com seus pares e demonstram 

abertura às inovações e sugestões apresentadas pela Equipe Gestora. Esse 

crescimento de confiança e envolvimentos nas relações tem facilitado a 

realização do trabalho pedagógico e ajudado a construir cada vez mais um 

ambiente saudável e de confiança mútua. 

3.3 Problemas e Dificuldades 
 

Entre as dificuldades que a educação enfrenta na escola local e no 

Distrito Federal, salientamos a defasagem idade/série que é alta em relação ao 

número de educandos da Instituição, apesar de termos melhorado nesse 

quesito, ainda sentimos a necessidade de avançar algumas crianças que 

chegaram de outras instituições. A comunidade é carente em letramento e traz 

suas frustrações e angústias para o âmbito escolar. As crianças refletem na 

escola a violência, as tensões, o medo e a falta de limites que são observados 

na sociedade. Trazem para a mesma aquilo que vivenciam no cotidiano, logo 

torna o trabalho um desafio de ser realizado, pois a escola assume 

responsabilidades e papéis que são da família. A escola vem abarcando 

funções que não eram dela em tempos passados. No entanto, seria insensível 

não olhar com carinho para essas demandas e não nos esforçarmos para 

solucioná-las. 

Por ser a única escola do local não consegue atender a clientela, sendo 

necessário uma expansão na estrutura física para o atendimento da Educação 

fundamental (anos iniciais) com área de lazer reservada, algumas outras salas 
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de aula, além de sala de leitura e laboratório. Todos esses problemas, embora 

sejam estruturais, prejudicam muito o dia a dia da escola e o desenvolvimento 

de atividades pertinentes aos projetos pedagógicos. 

 

3.4 Propostas para minimizar os problemas 
 

Como a escola enfrenta alguns problemas em diversas áreas é 

necessário que ela assuma seu papel de transformadora da sociedade, que 

mostre para os pais e/ou responsáveis a necessidade de um maior 

conhecimento sistematizado, como forma de promover a cultura e a educação 

formal para melhoria da qualidade de vida. 

Como alguns dos estudantes vivem em situação de risco e 

vulnerabilidade a escola se propõe a trabalhar de forma sistematizada, 

assuntos pertinentes às suas necessidades como higiene pessoal, drogas, 

sexualidade, violência doméstica, autoestima e valores como meios para 

alcançar e promover o conhecimento e como forma de resguardá-los das 

drogas. 

Ainda é objetivo da escola, promover campanhas, oficinas e palestras 

nos dias das reuniões bimestrais, na semana da “Educação para a vida”, dias 

letivos temáticos a fim de integrar escola e  comunidade sobre esses assuntos 

tão importantes. 

 Outras ações importantes para minimizar os problemas que se apresentam 

na escola: buscar parceria para oferecer curso de Educação de Jovens e 

Adultos, oferecer cursos técnicos como de eletricista, encanador, manicure, 

cursos de Educação Ambiental e Sustentabilidade e etc. Despertar assim o 

interesse pela escola, fazer mutirão de limpeza  nas proximidades da mesma e 

nos rios que abastecem a comunidade. Confeccionar materiais pedagógicos 

tais como jogos e brinquedos, a fim de planejar aulas mais dinâmicas, criativas 

e prazerosas. Elaborar e trazer cursos significativos para a formação 

continuada dos professores e dos auxiliares de 
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QUAL SUA ESCOLARIDADE 
5% 1% 

41% 53% 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO 

ENSINO SUPERIOR 

ESPECIALIZAÇÃO 

EM SUA CASA HÁ ACESSO PARA: 
3% 

41% 49% 
CELULAR COM INTERNET 

COMPUTADOR 

TV A CABO 

OUTROS 

7% 

educação de acordo com a realidade da escola, o que também tem sido 

realizado com sucesso nesses últimos anos. 

3.5 Gráficos com dados realizados aravés de questionários com a 

comunidadeescolar: 

 Qual suaescolaridade? 

 
 
 

 Em sua casa há acesso :  
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 Possui transporte: 

 
 

 Possui casaprópria 

POSSUI TRANSPORTE 

47% 

53% 

SIM 

NÃO 

POSSUI CASA PRÓPRIA 

47% 

53% 

SIM 

NÃO 
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A RENDA FAMILIAR É DE: 

13% 1% 

ATÉ DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS 

ATÉ 4 SALÁRIOS MÍNIMOS 

MAIS DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS 

86% 

VOCÊ ACOMPANHA AS TAREFAS E AGENDA DE SEU FILHO (A) 
DIARIAMENTE? 

20% 

3% 
SIM 

NÃO 

AS VEZES 

77% 

 Rendafamiliar 
 

 
 
 
 

 Acompanham os filhos nas tarefas de casadiariamente. 
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RESIDÊNCIA DO ESTUDANTE 

7% 1% 2% 

PARANOÁ 

CONDOMÍNIO ENTRE LAGOS 

51% RAJADINHA 

39% ITAPOÃ 

SOBRADINHO DOS MELOS 

QUAL SEU ESTADO DE ORIGEM 
6% 0% 

18% 
37% 

6% 
 

5% 
1% 

1% 

DISTRITO FEDERAL 

BAHIA 

PIAUÍ 

TOCANTINS 

CEARÁ 

MINAS GERAIS 

GOIÁS 

MARANHÃO 

PARAIBA 
13% 13% 

• Onde os estudantesresidem 
 

 
 
 

• Qual Estado deOrigem: 
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4 Função Social daEscola 
 

Missão: Educar com amor, integrando a escola, família e comunidade, 

cuidando para que todos sejam agentes na construção de uma sociedade mais 

justa, conscientes de seus direitos e deveres. 

A função precípua da escola é criar condições para que o estudante, por 

meio de assimilação (construção) do conhecimento sistematizado, disponha de 

instrumental necessário para o exercício pleno da cidadania e o alcance da 

auto avaliação humana. Assim, desconsiderar o papel do currículo escolar 

constitui um desrespeito a essedireito. 

A escola possui dimensão social muito grande, e tal dimensão não é o 

fator de anulação do aluno enquanto indivíduo – a escola tem compromisso 

com cada um, em particular, e com todos, em geral. O sucesso do aluno reflete 

o sucesso da escola; o fracasso de um só aluno sinaliza para a necessidade de 

revisão do processo educacional. 

É a escola o espaço, por excelência, da convivência dos contrários e do 

encontro com as diferenças individuais, sociais e culturais. Criar e recriar, ver e 

rever, fazer e refazer, definir e redefinir fazem parte do cotidiano de uma escola 

comprometida com o individual e o social. E é no âmbito das interações 

escolares que a sala de aula assume uma especificidade mais democrática, 

qual seja o processo como sendo algo transferido apenas por ele, nem tão 

pouco inventado pelo aluno. A relação professor-aluno deve ser pautada pelas 

respostas conscientes às características de seus respectivos papeis sociais. 

O processo de ensino-aprendizagem deve incorporar a ordem intelectual 

que torna possível a construção de princípios, já identificados, a uma 

autonomia intelectiva, moral e, principalmente,social. 

 
 

5 Princípios Orientadores da PráticaPedagógica 
 

A Constituição Federal de 1988 contempla a educação como direito de 

todos e dever do Estado e da Família, a ser promovida com a colaboração da 
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sociedade. Dessa forma, reafirma-se o compromisso de garantir o acesso e a 

permanência na escola, de forma a viabilizar a aprendizagem dos alunos. 

A Escola Classe Sobradinho dos Melos trabalha com os seguintes 

princípios norteadores: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 

9.394/96); Currículo da Educação em Movimento, Diretrizes Curriculares para o 

Segundo Ciclo, Diretrizes de Avaliação para as escolas públicas do Distrito 

Federal, Diretrizes e Marcos Normativos da Educação do Campo e o PDE 

Escola(Plano Distrital de Educação). 

A partir desses documentos, a Escola Classe Sobradinho dos Melos 

orienta suas ações e busca realizar um trabalho pedagógico em equipe no 

sentido de garantir aos estudantes um atendimento que prima pela qualidade, 

avanço e o desenvolvimento integral de todos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, aprovada em 

20 de dezembro de 1996, demonstra a necessidade de descentralização do 

sistema, promovendo uma maior autonomia aos Estados. Amplia o dever do 

poder público com a educação, em particular com o Ensino Fundamental, 

assegurando a todos “a formação comum indispensável para exercício da 

cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”, fato que confere ao Ensino Fundamental, sob responsabilidade da 

escola, promover condições de aprendizagem, com a possibilidade de avanços 

de estudos de modo a propiciar a todos a formação básica comum bem como 

uma maior flexibilidade nos componentes curriculares. 

Princípios são ideais, aquilo que se procura atingir e expressam o que se 

considera fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, 

interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios 

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, 

flexibilização. 

Esses princípios voltados aos conteúdos curriculares, em articulação a 

múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar, direcionarão a 

prática pedagógica e serão base de sustentação para o fazer pedagógico da 

escola. E ainda, a escola visa à educação integral do estudante, não apenas no 
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sentido de ampliação do tempo, mas como desenvolvimento global, nos 

aspectos social, cognitivo, motor e afetivo. Buscará o desenvolvimento da 

linguagem, na interação crescente com a leitura e com a escrita, nas ciências 

naturais, sociais e culturais, por meio de projetos didático-pedagógicos. Isso 

será feito de forma lúdica para que o estudante adquira conhecimento 

sistematizado e não se esqueça da importância, dos momentos livres para 

jogos e brincadeiras, pois nestes momentos eles estabelecem elos afetivos 

indispensáveis na estruturação de sua personalidade. 

6. Objetivos 
 

6.1 Geral 
 

Assegurar a todos o direito de aprender, com respeito às diferenças, 

dentro de uma educação baseada nos princípios de igualdade, equidade, 

cidadania e democracia, e promover ao educando uma formação plena em 

seus aspectos cognitivos, psicológicos esócio-histórico-culturais. 

6.2 Específicos 
 

 Despertar, elevar e aprimorar a dedicação e compromisso docorpo 

docente; 

 Elevar o interesse e desempenho acadêmico dosestudantes; 

 Propiciar a participação de todos os segmentos da escola na tomada de 

decisões e solução de problemas de modo a garantir um espaço 

democrático; 

 Garantir o acesso e a permanência do educando naescola; 

 Estimular a participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem 

doeducando; 

 Criar condições para que o estudante seja capaz de desenvolver uma 

consciência crítica da realidade voltada ao crescimentoglobal; 

 Fortalecer as relações de toda a comunidadeescolar; 

 Explorar o potencial da comunidade (Inventário); 

 Conscientizar pais e estudantes da necessidade dos deveres 

extraclasses; 

 Implementar o trabalho de acompanhamentopedagógico; 
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 Utilizar os recursosaudiovisuais; 

 Desenvolver atividadeslúdicas; 

 “Dar continuidade à “acolhida dos estudantes”, com momentos de 

histórias, de cantigas, músicas e informesgerais; 

 Promover visitas a lugares culturais, pontos turísticos, teatros, cinemas e 

unidades de conservação ambiental para ampliar a cultura dos 

estudantes; 

 Implementar o Projeto Horta com a participação dos alunos para 

aprendizagem de práticas agroecológicas; 

 Incentivar o hábito de uma alimentação saudável por meio deprojeto; 

 Desenvolver o Projeto de leitura “Ler e Escrever, comprazer”; 

 Implementar e desenvolver o Projeto “EducaçãoFinanceira”. 

 Promover atividades de sensibilização ambiental; 

 Desenvolver o projeto Valores em consonância com a “FEIRA 

DIMELOS”; 

 Implementar o Projeto “EducaçãoAlimentar”; 

 Construir o Inventário Patrimonial daescola; 

 Dinamizar atividades relacionadas a eventos eculminâncias; 

 Divulgar atividades pedagógicas desenvolvidas naescola; 

 Realizar dinâmicas de conscientização relativas à higiene pessoal, 

conservação elimpeza; 

 Tornar a inclusão uma forma primordial deeducação. 
 

7 CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

O trabalho desenvolvido pela Escola Classe Sobradinho dos Melos tem 

como base os estudos de Vygotsky e Piaget e também a Pedagogia Histórico- 

Crítica e Psicologia Histórico-Cultural. Ambos os teóricos defendem a ideia de 

que a criança não é a miniatura de um adulto e sua mente funciona de forma 

bastante diferente. Esta compreensão tem grandes implicações para os 

professores porque nos obriga a compreender o aluno da forma que ele é, e 

não da forma com que nós compreendemos o mundo. 
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Tanto Piaget como Vygotsky pensam que o desenvolvimento do 

indivíduo implica não somente em mudanças quantitativas, mas sim, em 

transformações qualitativas do pensamento. Reconhecem o papel da relação 

entre o indivíduo e a sociedade e, para Vygotsky é esta relação que determina 

o desenvolvimento doindivíduo. 

Vygotsky tem uma visão sócio construtivista do desenvolvimento com 

ênfase no papel do ambiente social no desenvolvimento e na aprendizagem; a 

aprendizagem se dá em colaboração entre as crianças e entre elas e os 

adultos. 

Já, Piaget, coloca que a aprendizagem se produz pela interação do 

indivíduo com os objetos da realidade, onde a ação direta é que gera o 

desenvolvimento dos esquemas mentais. 

Ao fazer relação do trabalho da escola levando em consideração as 

teorias de Vygotsky, a aprendizagem é produto da ação dos adultos que fazem 

a mediação no processo de aprendizagem das crianças. Neste processo de 

mediação, o adulto usa ferramentas culturais tais como a linguagem e outros 

meios, sendo muito mais que um processo de assimilação e 

acomodação(Piaget), é um processo de internalização, no qual a criança 

domina e se apropria dos instrumentos culturais como os conceitos, as ideias, 

a linguagem, as competências e todas as outras possíveis aprendizagens. Para 

ele, portanto, o desenvolvimento dos processos cognitivos superiores, é 

resultado de uma atividademediada. 

Portanto, é preciso que o professor assuma a função de mediador, 

sendo aquele que ajuda a criança a alcançar um desenvolvimento que ela 

ainda não atinge sozinha. Da mesma forma, a interação das crianças entre si é 

de muita importância para o desenvolvimento da aprendizagem. Isso se dá por 

meio de jogos, brincadeiras e outras atividades que favoreçam a troca de 

saberes eexperiências. 

Vygotsky nos fornece uma pista, sobre o papel da ação docente: o 

professor é o mediador da aprendizagem do aluno, facilitando-lhe o domínio e 

a apropriação dos diferentes instrumentos culturais. Mas, a açãodocente 



38 
 

somente terá sentido se for realizada no plano da Zona de Desenvolvimento 

Proximal. Isto é, o professor constitui-se na pessoa mais experiente queprecisa 

ajudar o aluno na resolução de problemas que estão fora de seu alcance, 

desenvolvendo estratégias para que pouco a pouco possa resolvê-las de 

modoindependente. 

Em se orientando pela visão histórico-crítico a aprendizagem se dá 

colocando significado e amplitude aos processos de ensino, sem conteúdos 

fixados rigidamente e (re)significando a função social da escola, levando em 

conta a construção social do conhecimento e a integralidade do sujeito. Sendo 

que os conhecimentos dialogam entre si, estimula a pesquisa, a inovação e a 

utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e 

humanizadas. 

Na perspectiva da Teoria Crítica, são levados em conta na organização 

do currículo questões como: ideologia, reprodução cultural e social, poder, 

classe social, capitalismo, relações sociais de produção, entre outros. É 

intenção que o Currículo seja uma possibilidade de emancipação pelo e para o 

conhecimento. 

Desse modo, é preciso que a Escola e seus educadores atentem que 

não tem como função ensinar aquilo que o aluno pode aprender por si mesmo 

e sim, potencializar o processo de aprendizagem do estudante. A função da 

Escola é fazer com que os conceitos espontâneos, informais, que as crianças 

adquirem na convivência social, evoluam para o nível dos conceitos científicos, 

sistemáticos e formais, adquiridos pelo ensino. E que a pesquisa, a linguagem 

científica, a teoria se converta em prática que auxilie o educando a construir e 

reconstruir seu espaço e seu modo de pensar para uma vida mais significativa 

e que aprenda a vivenciar valores e valorizar o ser humano em suas diversas 

perspectivas. Eis aí o papel fundamental dodocente. 

Os profissionais em geral da escola vêm tendo um entendimento melhor 

de como acontece a aprendizagem e procuram direcionar suas ações em sala 

dentro da proposta citada. Muito ainda é necessário para aperfeiçoar a prática 

pedagógica, no entanto, ao compreender e tentar colocar em prática a 

mediação, muito se pode caminhar para se alcançar o sucesso do educando. 
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Em relação à avaliação, prática essencial do ensino-aprendizagem, a 

SEDF afirma através dos Pressupostos Teóricos que a avaliação é uma 

categoria do trabalho pedagógico complexa, necessária e diz respeito a 

questões tênues como o exercício do poder e a adoção de práticas que podem 

ser inclusivas ou de exclusão. 

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto 

de educação pública democrática e emancipatória. Compreende também que a 

função diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo ser comum aos 

demais níveis da avaliação. 

A função formativa, independente do instrumento ou procedimento 

utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo 

(HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os níveis da aprendizagem, 

institucional (auto avaliação da escola) e de redes ou de larga escala. Sua 

finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os 

estudantes por meio da avaliação. 

Mas o que seria essa avaliação formativa? Também chamada de 

avaliação para as aprendizagens; a avaliação formativa tem seu foco no 

processo ensino-aprendizagem. A avaliação formativa não tem finalidade 

probatória e está incorporada no ato de ensinar, integrada na ação de 

formação. Tem como objetivo a melhoria do processo ensino-aprendizagem 

mediante o uso de informações levantadas por meio da ação avaliativa. Busca 

detectar dificuldades propensas a aparecer durante a aprendizagem, a fim de 

corrigi-las rapidamente. 

Dessa forma, a avaliação praticada na escola pauta-se pelo respeito ao 

educando, como forma de fazê-lo avançar em sua aprendizagem, não como 

maneira de punir e excluir. 

8 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

“Construir uma política de educação do campo referenciada na grande 

diversidade das populações rurais brasileiras é uma tarefa que o Ministério da 

Educação, juntamente com os sistemas públicos de ensino e os movimentos 
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sociais e sindicais do campo, tem se dedicado com grande zelo em virtude do 

reconhecimento da enorme dívida do poder público em relação ao direito dos 

povos do campo à educação. A vitalidade dos movimentos sociais não deixa 

dúvida de que o atendimento educacional dos povos do campo não se fará 

pela transposição de modelos instituídos a partir da dinâmica social e espacial 

urbana. Esta constatação, aliada à compreensão da grande diversidade de 

ambientes físicos e sociais de que se constitui o universo rural brasileiro, impõe 

importantes desafios que vão do reconhecimento de formas alternativas de 

organização de tempos e espaços escolares até a definição de estratégias 

específicas de formação de profissionais e de elaboração dematerial. 

A educação do campo tratada como educação rural na legislação 

brasileira tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, 

das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços 

pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativista. O campo, nesse sentido, mais 

do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que 

dinamizam a ligação dos seres humanos com própria produção das condições 

da existência social e com as realizações dasociedade.” Educação do Campo 

Marcos Normativos 2012.  

Muitos anos de luta, a mobilização dos movimentos sociais em torno da 

Educação do Campo tem gerado importantes conquistas, entre elas a 

aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo (Resolução n°1, de 3 de abril de 2002, o Parecer n° 36/2001, do 

Conselho Nacional de Educação). Portaria n° 86, de 1 de fevereiro de 2013, 

que institui o Programa Nacional de Educação no Campo – PRONACAMPO e 

define suas diretrizes gerais: Resolução n° 4, de 13 de julho de 2010, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica, definindo a Educação do Campo como modalidade de ensino; Decreto 

n° 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre Política de Educação 

do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA; a resolução n° 2 de 28 de abril de 2008, que estabelece políticas 

públicas de atendimento à .educação básica docampo. 

Em 2015 foi a aprovada a Lei nº 5.499, de 14 de junho de 2015 que 

regulariza e propõe metas a serem alcançadas pela Educação pública do 

Distrito Federal e a meta número 08, visando a valorização e desenvolvimento 

do campo, reza: “Garantir a educação básica a toda a população camponesa 
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do Distrito Federal, em escolas do campo, de modo a alcançar no mínimo 12 

anos de estudos, no último ano de vigência deste Plano, com prioridade em 

áreas de maior vulnerabilidade social, incluindo população indígenas, ciganos, 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou 

à Companhia de Planejamento do Distrito Federal, conforme Resolução CNE/ 

nº 1, de 3 de abril de 2002, que institui as diretrizes operacionais para a 

educação básica nas escolas do campo. 

Cabe aos poderes públicos e aos envolvidos na educação do campo 

fazer cumprir essa meta para que os camponeses tenham voz e participação 

no desenvolvimento social e econômico do seuespaço. 

Segundo Barbosa P.15 (2012), a Educação do campo afirma uma 

determinada concepção de educação, não se limitando à discussão 

pedagógica de uma escola para o campo, nem de seus aspectos didático- 

metodológicos. 

É a materialidade de origem da Educação do Campo que define seus 

objetivos, suas matrizes e as categorias teóricas que indicam seu percurso. A 

especificidade da Educação do Campo é, portanto, o campo, seus sujeitos e 

seus processos formadores, concepção de educação. Refere-se ao traçado de 

um novo desenho para as escolas do campo, que tenha matrizes formadoras 

dos sujeitos como espinha dorsal, que esteja adequado às necessidades da 

vida no campo, tendo o mesmo como referência e como matriz. 

De acordo com os Pressupostos Teóricos da SEDF, “não é mais 

possível imaginar que a cidade é o lugar do avanço e o campo, o lugar de 

atraso a ser atualizado pela cidade ou pelo agronegócio. A cidade tem suas 

singularidades assim como o campo, portanto, não se trata apenas de 

reconhecer que há uma identidade para os sujeitos do campo, mas que há toda 

uma forma diferente de viver que produz relações sociais, culturais e 

econômicas distintas no campo” (Freitas, 2010). 

A Escola Classe Sobradinho dos Melos, no entanto, deixou de atender 

apenas estudantes do Campo e passou a atender às demandas dos alunos da 

área urbana. O que tem gerado grande desafio ideológico e maior 

desdobramento para atender variados tipos de clientela. Mas apesar da 
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situação apresentada, a proposta da escola em relação aos diversos alunos é 

valorizar o ambiente rural, procurando meios de atender as necessidades de 

ambos (rural e urbano), com propostas de atividades que ampliem o 

conhecimento do campo e também alcance o conhecimento do aluno da área 

urbana. 

9-CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

Anísio Teixeira, em 1957, então diretor do INEP, concebeu o Plano 

Educacional de Brasília. Tratava-se de um plano ousado e inovador que traria 

da Bahia a experiência de escola-parque, do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro. O programa educacional compreenderia verdadeiros centros para o 

ensino elementar e após a conclusão do ensino secundário, o aluno estaria 

pronto para adentrar na Universidade de Brasília. 

Ao delinear uma proposta de educação moderna, Anísio Teixeira 

rompeu diversas barreiras, pensou numa educação integral, onde as crianças e 

adolescentes pudessem ter ambientes que proporcionassem a interação entre 

sociedade eescola. 

A ideia da SEDF (Secretaria de Estado de Educação) de promover 

Educação Integral é um resgate da própria história de Brasília, que se confunde 

com as ideias de Anísio Teixeira para a escola como espaço de múltiplas 

funções e de convívio social. 

A escola vem desempenhando diversas funções como instruir, avaliar, 

orientar, cuidar e acolher crianças, gerir e adaptar currículo, organizar e gerir 

recursos, administrar e formar, e , muitas dessas funções não faziam parte de 

suas atribuições a algum tempo, mas que foram incorporadas e que se, não 

estiverem garantidas, podem inviabilizar o trabalho pedagógico. 

A Secretaria de Educação propõe um novo olhar para a Educação 

Integral que abarque a ampliação de tempos, espaços e oportunidades 

educacionais. 
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9.1-Princípios da Educação Integral 

“Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito 

Federal a serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e 

na execução das ações de Educação Integral são: 

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

o papel da educação. Não se pode reduzir o conceito de integralidade a um 

simples aumento de carga horária do aluno na escola. Deve ser entendida 

como formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando o 

equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores esociais. 

Intersetorialização: a educação integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de 

diferentes campos, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como 

forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

Transversalidade: a transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção 

interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interessados 

e aos reais problemas dos alunos e da comunidade. 

Diálogo Escola e Comunidade: na educação integral é necessária a 

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

comunitários sendo do mundo e da vida. 

Territoriedade: significa romper com os muros escolares. A educação não se 

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

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

estabelecimentos comerciais, clubes e outros, envolvendo múltiplos lugares e 

atores. 

Trabalho em rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com a finalidade de criar oportunidades de aprendizagens para 

todas as crianças, adolescentes e jovens”.  Currículo em Movimento da 

Educação Básica- Pressupostos Teóricos, pág. 28 e 29. 

A Escola Classe Sobradinho dos Melos pensa e realiza a Educação 

Integral ainda na formação global dos estudantes, espaços e 

interdisciplinaridade, ainda não conseguimos realizar com ampliação de 

tempos, mas buscamos oportunidade de sermos inseridos e contemplados com 
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a mesma em outro ambiente escolar, devido ao pequeno espaço que 

dispomos. 

10. EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até os 05 anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e comunidade”. 

Conforme o artigo 5° das DCNEIs (2009), a Educação Infantil, por ser a 

primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em Creche e Pré-escola em 

estabelecimentos de educação, que se caracterizam como espaços 

institucionais nãodomésticos. 

Uma criança terá mais oportunidade de se desenvolver integralmente 

em instituições educacionais que assumam suas responsabilidades na 

construção de uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária que preserve o 

meioambiente. 

Uma sociedade que respeite a diversidade humana e que, não obstante, 

se edifique sob o signo de ideias universais; igualdade, cidadania, democracia, 

justiça, que, por sua vez, contemplam: I) Educação para a Diversidade, II) 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e III) Educação para a 

Sustentabilidade, apresentados como eixos transversais do Currículo em 

Movimento da Educação Básica da SEEDF. 

10.1 ROTINA 
 

A rotina é prevista no planejamento como um trabalho intencional, no 

qual o professor mobiliza recursos didático-pedagógicos em prol da 

aprendizagem dos estudantes. Não pode ser uma atividade mecânica sem 

contextualização. 

 
As crianças aprendem, através dessas rotinas, a prever o 
que fará na escola e a organizar-se. Por outro lado, a 
existência dessas rotinas possibilita ao professor distribuir 
com maior facilidade as atividades que ele considera 
importante para a construção dos conhecimentos em 
determinado período, facilitando o planejamento  diário 
das atividades didáticas. (LEAL, 2004, p.2) 
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A rotina escolar é estratégia essencial para promoção das 

aprendizagens e a utilização dela é essencial para se organizar os 

tempos/espaços. Sabemos que os momentos da rotina são elementos 

introdutórios essenciais e devem ser trabalhados cotidianamente estando 

categorizados como atividades permanentes em sala deaula. 

Ao iniciar a aula o professor/ a professora deve falar e escrever a rotina 

do dia no quadro, marcando cada etapa vencida a sua maneira. Deve também 

explicar para os estudantes porque se deu qualquer mudança na organização 

inicial e compactuar com eles sobre a nova rotina estabelecida. 

Ao término do dia de aula, deve-se organizar a sala e os materiais 

deixando o quadro apagado, a sala limpa e com as carteiras organizadas no 

modo habitual da sala. 

O quadro a seguir apresenta sugestão de rotina de cada ano. 
 

 
ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Acolhida das crianças 
Momento de reflexão 

Chamada (crachás, fichas, recursos visuais) 
Quantos somos (uso de recursos visuais, explorar matematicamente) 

Calendário; 
Roda de história 
Roda de cantoria 

Roda de conversa (oralidade e escuta das crianças) 
Pauta do dia (no quadro branco ou cartaz, no caderno ou agenda); 

Momentos de cuidado com o corpo: banheiro, bebedouro. 
Atividades de Corpo e Movimento 

Atividades Diversificadas (pintura, desenho, modelagem, colagem etc.) 
Hora da atividade (contemplando os diferentes eixos deaprendizagem) 

Avaliação dodia. 
Organização da sala e dos materiais 

Despedida. 

 
 

Ao elaborar a rotina, o professor pode considerar fazer uma intercalação entre 

as atividades que exigem maior concentração com outras durante as quais as 

crianças ficam mais dispersas. Por exemplo: depois de uma atividade na qual o 

desafio é a leitura de nomes, realizar uma brincadeira do eixo de movimento; 

ouainda,depoisdomomentodoparque,proporumarodadecantorianaqual 
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as crianças podem descansar e voltar a se concentrar. Nas turmas de 

Educação Infantil, a rotina deve ser muito bem planejada para dar conta dos 

cuidados com as crianças pequenas e garantir a realização de atividades nos 

diferentes campos de experiências. 

10.2 EIXOS INTEGRADORES DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo elementos 

basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e 

Interagir. 

 

10.2.1 Educar e Cuidar – O ato educativo diz respeito não apenas à 

apropriação do patrimônio cultural da humanidade, expresso nas artes, 

ciências, tecnologias, tradições, acesso ao qual as  crianças 

efetivamente têm direito, mas, na Educação Infantil, todas as ações se 

prestam a educar, a apresentar suas tradições culturais às novas 

gerações e inseri-las na sua sociedade. As crianças aprendem como se 

alimentar, repousar, higienizar-se, vestir-se, interagir no seu meio social. 

Daí a necessidade de que as ações pedagógicas, na instituição que 

atende à Educação Infantil, sejam planejadas, tenham intencionalidade e 

partam de situações reais do cotidiano. Quando as crianças são 

cuidadas, aprendem também a cuidar de si, dos outros, dos ambientes, 

dos animais, da natureza. Educar e cuidar são ações indissociáveis. O 

ato de cuidar vai além da atenção aos aspectos físicos, e educar é muito 

mais do que garantir à criança acesso a conhecimentos, experiências e 

práticassociais. 

10.2.2 Brincar e Interagir – Na Educação Infantil, as aprendizagens 

ocorrem em meio às relações sociais, tendo em vista que, a partir delas, 

a criança interage tanto com crianças da mesma faixa etária e de outras 

idades quanto com os adultos, o que contribuirá efetivamente para o seu 

desenvolvimento. Entretanto, a maneira como as relações sociais 

acontecem, no âmbito da instituição de educação para a primeira 

infância, influencia na qualidade do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. É importante incluir no planejamento diário a 

organização de espaços e tempos que favoreçam asinterações 
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criança/criança. É importante também observar como acontecem essas 

interações, conhecer as preferências das crianças, a forma delas 

participarem nas atividades, seus parceiros elegidos para os diferentes 

tipos de tarefas e suas narrativas. Essas observações e percepções 

podem ajudar o profissional de educação a reorganizar as atividades de 

modo mais adequado à realização de propósitos infantis e das 

aprendizagens coletivamente trabalhadas. 

Brincar é condição de aprendizagem, desenvolvimento e, por 

desdobramento, de internalização das práticas sociais e culturais. Para 

as crianças, brincar é algo muito sério, sendo uma das suas atividades 

principais. Brincar é uma ação simbólica essencialmente social, que 

depende das expectativas e convenções presentes na cultura. Contudo, 

de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, ninguém nasce sabendo 

brincar. Aprende-se a brincar pelas interações com outras crianças e 

com adultos, pelo contato com objetos e materiais, pela observação de 

outrem, pela reprodução e recriação de brincadeiras, pelas 

oportunidades ofertadas para isso, em casa, na escola e na sociedade. 

Por contribuir de modo mais decisivo no processo de desenvolvimento 

infantil (ELKONIN, 2012), a brincadeira deve fazer parte de todas as 

atividades educativas da rotinaescolar. 

10.3 INSERÇÃO E ACOLHIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

O processo de inserção em novas experiências inicia já com o 

nascimento da criança, acompanha-a no decorrer de toda sua vida e ressurge 

a cada nova situação que vivencia. Como na Educação Infantil se lida com 

bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas em processo de transição 

da casa para o mundo mais amplo, o acolhimento ganha maissentido. 

Ações de acolhimento precisam prever que linguagens, sentimentos, 

emoções, aprendizagens estejam oportunizando a consolidação da liberdade, 

da autonomia e do protagonismo infantil, e não apenas respondendo ao 

cumprimento de ordens com o objetivo de disciplinar os corpos infantis para o 

modelo escolar tradicional. 
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A qualidade do acolhimento garante o êxito da inserção da criança no 

contexto da Educação Infantil. Para que isso ocorra, é fundamental que se faça 

compreender que o processo de acolhimento exigirá esforços tanto da criança 

e de seus pais, que buscam adequar-se a essa nova realidade social, como 

também do professor e instituição educativa, que precisam preparar-se para 

recebê-la. 

O acolhimento da criança envolve aconchego, bem-estar, amparo, 

cuidado físico e emocional. Sendo assim, o ato de educar não se separa do ato 

de cuidar, o que amplia o papel e a responsabilidade das instituições nesse 

momento. 

Vale ressaltar que o acolhimento é um princípio a ser concretizado em 

várias situações que acontecem com as crianças: nos atrasos, no retorno após 

viagem ou doença, em um acidente ou incidente durante o ano letivo. Isso 

porque o acolhimento, para além das datas, materializa a humanização da 

educação, valendo, portanto, para os primeiros dias e também ao longo do 

processo educativo. 

10.4 ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Todas as atividades na Educação Infantil envolvem o cuidar e o educar. 

Portanto, na hora das refeições, o profissional da educação também está 

educando, pois informa as crianças sobre a importância da alimentação 

saudável e do autosservimento, sobre o modo de sentar-se à mesa, como 

utilizar os talheres, a mastigação correta, entre outras práticas sociais. Ao 

mesmo tempo, alerta sobre os hábitos de higiene, a forma como, culturalmente, 

nossa sociedade se porta durante as refeições, o cuidado para não desperdiçar 

os alimentos, e oferece outras orientações. 

Quanto ao ambiente onde as crianças fazem as refeições, deve-se 

observar as condições de higiene, segurança e se é propício para o exercício 

da autonomia, bem como se os alimentos são servidos em temperatura 

adequada. 

É importante ofertar a possibilidade de experimentar os sabores, os 

odores, as texturas e a consistência de diferentes alimentos, e assimempregar 
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maior atenção ás crianças que recusam alimentos ou apresentam dificuldades 

para alimentar sozinhas, além de disponibilizar água potável e utensílios limpos 

e individualizados para as crianças beberem água durante todo o dia. 

10.5 AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Trata-se de um processo sensível, sistemático e cuidadoso. Dá–se no 

sentido de compreender os processos, e não os produtos das atividades. 

Assim, por meio das brincadeiras e interações, os profissionais da educação 

acompanham como as crianças recepcionam suas propostas e como se 

apropriam do patrimônio cultural da humanidade, como se posicionam nas 

relações sociais, como desenvolvem a criatividade, a imaginação, as 

experimentações e vivências e o fazem não para atribuir notas ou atestar 

fracassos ou avanços, mas para, de acordo com Vigotiski (2012 a), atuar na 

zona de desenvolvimento iminente, a fim de colaborar com o desenvolvimento 

de novas formações nascrianças. 

De acordo com as DCNEI, no que tange à avaliação, é necessário 

observar crítica e criativamente as ações, brincadeiras e interações das 

crianças; utilizar múltiplas formas de registro feitos pelos adultos e pelas 

crianças, como fotografias, desenhos, álbuns, relatórios e outros; propor 

continuidade dos processos de aprendizagem, respeitando os diferentes 

momentos de transição vividos pelas crianças; e realizar uma documentação 

que permita ás famílias e/ou responsáveis o conhecimento do trabalho da 

instituição da Educação Infantil e os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças. 

A escola possui apenas duas turmas de Educação Infantil e compreende 

o estudante como sujeito com identidade própria que precisa ser cuidado, 

protegido e educado. Na busca por meios que atendam as necessidades e 

anseios dos pequenos. Primando pela qualidade e compromisso de uma 

educação comprometida com o crescimento e desenvolvimento global da 

criança. 
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11. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

Para que uma escola seja de qualidade, ela precisa organizar-se de 

forma dinâmica e cuidadosamente pensada, para que os estudantes sejam 

atendidos adequadamente e com possibilidade de desenvolver sua autonomia, 

raciocínio, valores, cultura e relacionamento de respeito, valorização e 

tolerância com o outro e exercer sua cidadania. Para isso, é necessário que 

todos se envolvam com o processo de ensino/aprendizagem e planeje 

detalhadamente cada passo do processo. 

Na escola, o espaço/tempo da coordenação pedagógica é visto como 

essencial para a prática do diálogo, reflexão, definição de objetivos, revisão de 

concepções, estudo e análise da realidade e principalmente de planejamento. 

Pois no ambiente escolar deve-se ter clareza da função social da escola e do 

papel dos diferentes atores que fazem o pano de fundo do processo 

pedagógico: professores, gestores, equipe de apoio, servidores 

Acredita-se que questionamentos como: O que ensinar? Para que 

ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? Devem fazer parte do cotidiano 

escolar. Essa postura reflexiva possibilita a compreensão da função prioritária 

da escola: garantir a aprendizagem de todos os estudantes. E, de acordo 

Vygotsky, essa aprendizagem só acontece efetivamente na relação com os 

outros, portanto, não é um processo solitário, mas um processo de interações 

dos estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com as diferentes 

linguagens, com os educadores, num ambiente favorável à humanização e à 

construção do conhecimento. 

Dessa forma a garantia da coordenação pedagógica contribui para a 

superação do trabalho solitário e fragmentado(SILVA,2007), potencializa o 

sucesso dos estudantes e a organização do trabalho coletivo, com foco nas 

aprendizagens e na garantia dos avanços esperados. 

A Lei 4.751/2012 – Gestão Democrática reforça e recomenda a criação 

de instâncias colegiadas no âmbito escolar, como princípio para a efetivação 

da gestão democrática, sendo a coordenação pedagógica espaço-tempo de 

constituição de um colegiado pedagógico. Dessa forma, a escolapretende 
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valorizar o espaço da coordenação para fortalecer o coletivo, construir a 

identidade do grupo, refletir sobre a prática, revisar conceitos e concepções, 

além de propiciar e incentivar a democracia. 

A escola é espaço de encontro, diálogo e movimento. Acredita-se que a 

participação efetiva da comunidade escolar é tão importante, quanto dos outros 

segmentos, pois cabe a ela, fiscalizar, apoiar, colaborar e participar das ações 

promovidas pela instituição. Promover a participação dos pais é parte essencial 

para o sucesso da escola. Devendo ela estar de portas abertas para que todos 

trabalhem em prol da educação. 

 
Dessa forma, a Escola Classe Sobradinho dos Melos organiza-se para, 

junto com os docentes, servidores, coordenadores e equipe de apoio atender 

com qualidade nosso alunado. Defende o trabalho com Projetos, pois 

entendemos que o ensino não pode se dar de forma aleatória e fragmentada, 

mas coletiva, contextualizada e interdisciplinar. E o trabalho com Projeto 

abrange todas as áreas do conhecimento, favorecendo a aprendizagem e a 

dinâmica geral do ensino. 

 
Além dos projetos didáticos e temáticos utilizados como modalidades 

organizativas dos conteúdos, ao longo dos bimestres letivos, desenvolvemos 

também aqueles que são Institucionais, que envolvem a comunidade escolar 

como um todo, e que são realizados ao longo do ano letivo. 

 
Para ampliar o repertório textual, estimular a leitura e enriquecer a 

produção de texto dos estudantes, a escola propõe o desenvolvimento, ao 

longo do ano letivo, com todas as turmas, do Projeto de Leitura “Ler e escrever 

com prazer”. A partir do projeto, busca-se proporcionar às crianças momentos 

agradáveis de leitura no sentido de provocar o prazer de ler, ampliar 

comportamentos leitores e investir no trabalho de produção escrita de forma 

contextualizada, oportunizando aos estudantes o acesso aos diversos gêneros 

e portadores textuais. 

 
Tendo em vista o atual contexto socioeconômico em que vivemos e a 

crise financeira que ameaça a qualidade de vida da sociedade em geral, 

entendemos que se faz necessário construir uma cultura de planejamento e 
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administração consciente dos recursos financeiros. Acreditamos que a escola 

pode ser o lugar para fomentar esse debate. Assim, iniciamos neste ano de 

2017, o desenvolvimento o Projeto “Educação Financeira na Escola”. Um 

projeto proposto pelo CONEF- Comitê Nacional de Educação Financeira em 

parceria com o MEC – Ministério de Educação e Cultura, adaptado pela escola. 

 
O objetivo principal desse trabalho é proporcionar aos estudantes a 

vivência de situações práticas que lhes permitirão pensar sobre finanças, 

planejar ações de curto, médio e longo prazo, debater ideias sobre consumo 

consciente e sustentável, rever atitudes consumistas e ampliar a compreensão 

sobre os conceitos e produtos financeiros. E assim, utilizando desses 

conhecimentos ao longo da vida, possam tomar decisões financeiras 

adequadas, que fortaleçam o comando autônomo da própria vida e, por 

extensão, do âmbito familiar e comunitário. 

 
Temos ainda o Projeto Educação e Movimento que se encontra em fase 

de implantação na escola. Devido aos trâmites legais que essa implantação 

requer, estamos ensaiando os primeiros passos para sua concretização, 

investindo na formação continuada dos professores por meio de debates, 

palestras e estudos teóricos sobre a importância da educação corporal, do 

movimento, para o desenvolvimento global das crianças. 

 
O Objetivo deste trabalho é garantir que a Escola, a partir da 

compreensão do papel da motricidade no desenvolvimento e na vida da 

criança, organize práticas educativas que incorporem essa dimensão nos 

processos de ensino e aprendizagem. O que tem sido trabalhado mais 

sistematicamente no ano corrente, por ter recebido dois professores itinerantes 

de Educação Física que estão trabalhando com empenho para que essa 

proposta seja implementada comexcelência. 

Acreditamos que a aprendizagem não acontece apenas no ambiente de 

sala de aula, mas nos demais locais da escola como: recreação na quadra ou 

pátio (com atividades de brincadeiras, jogos, esquema corporal e etc), entrada 

(acolhimento com história, música, Hora Cívica). Culminâncias dos projetos e 

apresentação dos trabalhos realizados ao final de cada bimestre, festas com a 
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participação da comunidade local, passeios como outra forma de ver e 

perceber o mundo e com o próprio espaço rural onde a escola localiza-se. 

Tudo pensado e planejado com o fim de propiciar novas experiências e 

conhecimentos aosestudantes. 

11.1 Descrição da OrganizaçãoEscolar 
 

11.1.1 – Enturmação 
 

A ampliação do Ensino Fundamental de 08 (oito) para 09 (nove) anos 

fortaleceu a perspectiva de uma educação pública, democrática e de qualidade 

social. Essa proposta veio garantir o direito das crianças, especialmente 

daquelas que não tiveram oportunidades anteriores nas instituições 

educativas.Há que se considerar que um ano a mais de vida escolar traz 

diferenças e benefícios consideráveis no percurso de escolarização das 

crianças. 

Com o objetivo de atender os dispositivos legais, e ao mesmo tempo 

garantir uma alfabetização de qualidade aos estudantes das unidades 

escolares, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

iniciou, em 2005, o processo de implantação do Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA), e apresentou uma proposta de trabalho inovador voltado para a 

alfabetização e para o letramento pleno dos estudantes até o término do BIA 

(3º ano), trazendo de volta às Escolas do Distrito Federal a organização escolar 

emciclos. 

As Diretrizes Pedagógicas para o Bloco Inicial de Alfabetização - BIA – 

tem como objetivo nortear “as práticas pedagógicas dos envolvidos no trabalho 

no que tange à reorganização e à articulação dos tempos e dos espaços das 

aprendizagens, à identificação dos saberes já construídos nas perspectivas de 

novas aquisições que virão, ao planejamento e à avaliação dos processos 

pedagógicos.” (SEDF,2012, p.5). 

Assim, o BIA – Bloco Inicial de Alfabetização – é uma organização 

escolar em ciclos de aprendizagem que pressupõe mudanças nas concepções 

de ensino, aprendizagem e avaliação, e consequentemente, na organização do 

trabalho pedagógico e na formação de seus professores. 
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A organização escolar em ciclos foi vista como um recurso para a 

modernização da educação, a redução da seletividade da escola e o 

desperdício de recursos financeiros, que com o regime seriado e o sistema de 

promoção, baseado no desempenho dos estudantes, produziram os altos 

índices de reprovação e de evasão. 

Tendo em vista a consolidação desta proposta de trabalho e os bons 

resultados alcançados desde a sua implantação, em 2013, o Conselho de 

Educação Distrito Federal (CEDF), pelo Parecer 225/2013, aprovou o projeto 

de organização escolar em Ciclos também para os 4º e 5º anos, passando os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental a ter uma organização escolar ciclada 1° 

ciclo (Educação Infantil, 1° e 2° Períodos), (2º Ciclo): 1º Bloco (BIA – 1º, 2º e 3º 

ano) e 2º Bloco (4º e 5ºanos). 

A Escola Classe Sobradinho dos Melos, que já trabalhava com o 

BIA(Primeiro Bloco),optou, em 2015, pela adesão ao Segundo Bloco (4º e 5º 

Anos)do 2º Ciclo por acreditar que seria mais produtivo pedagogicamente 

trabalhar com a mesma lógica (ciclos) dentro de um mesmo período escolar 

(Anos Iniciais do Ensino Fundamental). Entretanto, ainda se encontra em 

experiência e desenvolvimento dessa nova proposta. 

Atualmente a escola atende1° ciclo 1° e 2° Períodos, o 2º Ciclo – 1º 

Bloco (BIA) e 2º Bloco (4º e 5º anos) do Ensino Fundamental, e a organização 

do trabalho pedagógico é pautada nas Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar do 2º Ciclo (Brasília – DF, 2014). 

A Equipe escolar tem trabalhado arduamente para alcançar um bom 

nível de aprendizagem para todos os estudantes colocando em prática as 

estratégias didático/pedagógicas, sugeridas pelas diretrizes como o 

reagrupamento e o Projeto Interventivo, Avaliação Formativa, a fim de alcançar 

cada estudante e aumentar significativamente o nível de conhecimento de cada 

umdeles. 

 
11.1.2 – Distribuição dasturmas 

 
As turmas são montadas respeitando a organização prevista para o 1° 

ciclo (1° e 2º Períodos), o 2º Ciclo: o Bloco Inicial de Alfabetização ( 1º, 2º e 3º 

Anos) e o Segundo Bloco (4° e 5° anos). A escola, junto com a comunidade 
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escolar, desde 2015, optou por trabalhar por anos agrupados por turno, ou 

seja, todas as turmas oferecidas de um mesmo ano, no mesmo horário. Esta 

experiência de agrupar as turmas por turno visa estabelecer um vínculo maior 

entre os professores, otimizar o planejamento, reforçar o trabalho coletivo e 

viabilizar a troca deexperiências. 

 
O ano de 2018, pela primeira vez, conseguimos organizar a escola por ciclo e 

este também. No matutino temos o 3° ciclo com os quartos e quintos anos e no 

vespertino o 1° ciclo com a Educação Infantil e o 2° ciclo com Bloco inicial de 

Alfabetização (1º, 2º e 3º ano), a partir desta organização, observa-se que o 

trabalho tem sido mais significativo e o planejamento mais dinâmico e 

produtivo. Facilitando a execução domesmo. 

 
Por termos conseguido organizar os turnos por ciclos facilitou para que a 

proposta de reagrupamento e projeto interventivo seja desenvolvida com mais 

sucesso. O que vem se mostrando positivo para os estudantes de forma geral. 

Com essa nova forma de organização já se observa crescimento na 

aprendizagem dos estudantes e maior motivação por parte dos professores, 

ideb 5.8. É desejo de todos que esse formato permaneça e alcance os 

objetivos para os quais foi destinado. 

 
11.1.3 – O Recreio (horário de pátio) 

 
O momento do recreio sempre foi motivo de grande preocupação e 

intervenção dos que tem como função observar e monitorar as crianças nesse 

período. Já tivemos momentos de muita apreensão e cuidado com os 

estudantes, pois como o espaço destinado a eles é pequeno, e o quantitativo 

de crianças é grande, os conflitos são inevitáveis. 

 
Em busca de soluções para os conflitos existentes e para melhor assistir 

as crianças nesse período, o recreio foi dividido em dois momentos: primeiro 

momento, as crianças menores, e no segundo momento, as crianças maiores. 

Essa organização diminuiu o fluxo de crianças no pátio, otimizando os espaços 

e permitiu aos estudantes brincar e aproveitar esse pequeno intervalo das 

atividades em sala, com mais liberdade e segurança. 
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Houve uma significativa redução de crianças machucadas pelas 

brincadeiras entre os estudantes de diversas idades e ainda os conflitos 

resultantes da grande aglomeração foram reduzidos a quase zero. Comprova- 

se com essa experiência que o recreio como direito do educando, sendo 

espaço de interação e desenvolvimento, precisa ser organizado de tal forma, 

que atenda às necessidades das crianças e minimize eventuais conflitos. E 

assim, a escola tem promovido esse espaço de desenvolvimento e dinâmico 

que é orecreio. 

 
Ainda se tratando de organização do espaço pedagógico e também de 

desenvolvimento como um todo do sujeito que é a criança, a escola no geral, 

tem percebido como a presença do professor de Educação física tem ajudado 

na dinâmica da escola e no aprendizado dos estudantes. Segundo o Currículo 

da SEDF, a Educação Física “não deve ser tratada como uma mera atividade 

física que busque apenas o aperfeiçoamento motor ou que seja usada 

aleatoriamente. O brincar e jogar assumem outras significações no contexto 

educativo. Possibilitando aquisições necessárias a saberes da cognição lógico- 

matemático, de oralidade, de escrita e outras atividades...” Por isso, a escola 

reconhece a importância do professor de Educação Física que atende essas 

demandas e auxilia os professores na promoção dessas atividades físicas, 

motoras, psicomotoras, que tanto contribuem para aprendizagem global das 

crianças. Necessitamos que os professores itinerantes sejam específicos da 

escola, pois só assim, conseguirão atender essas todas as crianças 

sistematicamente. 

 
Falando ainda do espaço escolar, por ser uma escola do campo os 

estudantes recebem dois lanches diários. No turno matutino, o café da manhã  

e o almoço e no turno vespertino, o almoço e o lanche, sendo os mesmos 

complementados com temperos extraídos da horta daescola. 

 
 

12. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 

O serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) existe na 

Secretaria de Educação desde 1968. Consiste em um trabalho interdisciplinar 
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composto por uma psicóloga e uma pedagoga que atuam em conjunto.  

Quando a escola possui sala de recurso e orientação educacional a atuação 

ocorre em parceria com esses dois serviços. 

Tem como objetivo promover a melhoria da qualidade do ensino 

aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas, 

que levem a reflexão e oxigenação das práticas educativas, enfatiza a cultura 

de sucesso e a maior conscientização de funções epapéis. 

Possui três principais ações: mapeamento institucional, assessoria ao 

trabalho coletivo dos professores e acompanhamento do processo ensino- 

aprendizagem. O mapeamento institucional consiste em um levantamento 

realizado pela psicóloga e pela pedagoga sobre a realidade escolas, projetos, 

atuação de cada profissional envolvido, relacionamentos interpessoais e etc, 

que permite uma visão clara e aprofundada da instituição educacional 

contribuindo para que a psicóloga e a pedagoga atuem de forma intencional, 

sistematizada e aprofundada. A assessoria ao trabalho coletivo dos  

professores consiste basicamente na participação nos espaços e ações 

institucionais tais como coordenação pedagógica, conselhos de classe, 

reuniões, projetos e eventos e na contribuição na formação continuada dos 

professores. 

O acompanhamento do processo ensino-aprendizagem ocorre quando o 

SEAA promove discussões acerca das práticas de ensino, objetiva a reflexão 

junto aos atores da instituição educacional sobre como planejam, executam e 

avaliam seus trabalhos de uma forma geral e na intervenção nas situações de 

queixa escolar por meio do Procedimento de Avaliação das Queixas Escolares 

(PAIQUE). 

No PAIQUE a queixa escolar é avaliada em três níveis de intervenção 

(escolar, familiar e com o aluno) e consiste em um atendimento mais 

individualizado ao aluno que apresenta dificuldades na aprendizagem. 

 
Segundo Neves (2001) a atuação do SEAA não deve eximir o 

acompanhamento direto aos estudantes, contudo, é essencial ampliar essa 

atuação, de modo a privilegiar a busca por estratégias que possibilitem o 
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entendimento das origens das dificuldades na aprendizagem, sem a 

consideração do fracasso como fruto de um problema do aluno ou de sua 

família. 

 
Na Escola contamos com o apoio de uma Psicóloga e uma Pedagoga, 

ambas itinerantes, que auxiliam os estudantes que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e apoiam os professores no processo de adequação curricular 

para melhor atendimento dessas crianças em suas necessidades individuais. 

Esse trabalho desenvolvido pela equipe tem auxiliado na promoção de muitos 

estudantes. 

 
A equipe planeja trabalhar em conjunto com os professores e direção, 

trabalhando com projetos específicos para alcançar tanto o professor quanto os 

alunos. 

 
Este ano de 2019 a equipe propôs o desenvolvimento do Projeto 

“OCITOCINA”, em parceria com a direção, coordenação pedagógica, SOE e 

professores. O objetivo do projeto é trabalhar as emoções de forma lúdica, por 

meio de jogos, brincadeiras, literatura, vídeos, filmes comerciais, promover a 

consciência dos nossos sentimentos e emoções e possibilitar que estes sejam 

regulados nas ações e situações cotidianas. 

 
O Projeto abrange todas as turmas, com atividades semanais, sendo 

que, quinzenalmente, as atividades com as crianças são realizadas pela 

Psicóloga e o Professor dá continuidade ao trabalho ao longo dasemana. 

 
O Projeto está em fase de implantação, e tem como proposta abarcar 

também os pais e/ou responsáveis, ao longo do seu desenvolvimento. 

Possuímos ainda o Conselho Escolar, que entendemos como um serviço 

de apoio, que auxilia na tomada de decisões e que delibera não apenas sobre 

questões econômicas, mas também em questões pedagógicas. É um órgão 

deliberativo que precisa ser mais participativo, para que a educação na escola 

seja de referência e de qualidade. O Conselho tem se esforçado para participar 

ativamente da vida escolar dos estudantes, já que os participantes são 
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professores da escola e pais envolvidos que desejam um ensino de qualidade 

para seus filhos. 

13. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

O Currículo tem que ser entendido como a cultura real que surge de uma 

série de processos, e não como um objeto delimitado e estático que se pode 

planejar e implantar. O Currículo é, na realidade, a cultura nas salas de aula, e 

se configura como uma série de processos: as decisões prévias acerca do que 

se vai fazer no ensino, as tarefas acadêmicas reais que são desenvolvidas, a 

forma como a vida interna da sala de aula e os conteúdos de ensino se 

vinculam com o mundo exterior, as relações grupais, o uso e o aproveitamento 

de materiais, as práticas de avaliação e etc. (Sacristán, J.G.,1995, p.86-87). 

O currículo não é uma grade, um compartimento de matérias que não se 

pode modificar. Currículo é interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, 

cidadania, sustentabilidade, diversidade, aprendizagens e cultura real. 

Currículo tem que estar intimamente interligado com a cultura real dos sujeitos 

e ser realmente significativo.(Sacristán,1995). 

O currículo tem que ser pensado na perspectiva de formar cidadãos 

críticos e conscientes dos seus direitos e deveres, deixando de ser um 

documento engessado do qual os sujeitos não fazem parte da sua história. 

Segundo Pedro Demo (1995: 3), a cidadania é assim, “a raiz dos direitos 

humanos, [...] competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história 

própria, coletivamente organizada”. E se tratando de vida coletiva, Leonardo 

Boff enfatiza: 

Hoje nos encontramos numa fase nova na 
humanidade. Todos estamos regressando á casa 
comum, á terra: Os povos, as sociedades, as 
culturas e as religiões. Todos trocamos experiências 
e valores. Todos nos enriquecemos e nos 
completamos mutuamente.” (LeonardoBoff) 

 

 
Retornar as origens é preciso; significa consumir aquilo que realmente 

precisamos e ter o suficiente para viver. Assim, o Currículo contemporâneo 

precisa abranger temas como este: levar as pessoas a pensarem nas 
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realidades diversas quase sempre permeadas por desigualdades e injustiças 

sociais. 

Sobre interdisciplinaridade e contextualização Santomé (1998) afirma 

que “interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de 

trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões 

que preocupam em cada sociedade” (p.65). 

Interdisciplinaridade é o momento em que uma determinada matéria 

entra na outra complementando e facilitando o ensino aprendizagem. Neste 

momento não existe compartimentação ou fragmentação do conteúdo, ao 

contrário, há uma integração entre os conhecimentos, teoria e prática, temas 

transversais e etc. 

Contextualização é o momento que os conteúdos serão trabalhados de 

maneira significativa, ou seja, tem significado para o aprendiz de forma que o 

aprendizado se fará efetivamente. 

Por pensar dessa forma, a Escola pretende trabalhar de forma 

contextualizada e interdisciplinar, de acordo como currículo proposto pela 

SEDF – Secretaria de Educação do Distrito Federal, O Currículo em Movimento 

e as orientações dos eixos transversais (Educação para a diversidade, 

Cidadania e Educação para os Direitos Humanos e Educação para a 

sustentabilidade). 

A Escola tem procurado a cada ano adaptar o currículo à realidade dos 

alunos, sem deixar de buscar a qualidade de ensino. Logo, o Currículo da 

SEDF é a base do trabalho pedagógico e a reflexão constante do que se pode 

ser melhorado para alcançarmos os objetivospropostos. 

 
 

14. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DEAVALIAÇÃO 
 

É importante que a proposta avaliativa da escola faça parte do seu 

Projeto Político-Pedagógico. Esse documento mostra a “identidade” da escola, 

que organiza o seu trabalho pedagógico como um todo e da sala de aula. Faz- 

se importante destacar a Coordenação Pedagógica na escola como espaço- 
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tempo privilegiado de estudo, discussão de concepções e práticas avaliativas, 

auto avaliação da/e na escola, propiciando a participação da comunidade 

escolar. 

A Coordenação Pedagógica é também espaço de planejamento 

pedagógico com objetivo de construir processos didáticos emancipatórios de 

ensinar, aprender e avaliar. 

Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção 
formativa a resposta é: todos. De igual maneira 
acredita-se que na função formativa pode-se 
promover as aprendizagens de todos por meio da 
auto avaliação e do feedback (retorno). Estes 
comporão um movimento dialético no qual os atores 
poderão tomar como elemento valioso o diálogo que 
se estabelecerá. Sabe-se que as aprendizagens são 
diferenciadas e que o aprender dos profissionais que 
avaliam são afetos ao exercício da atuação 
profissional (LIBÂNEO, 1994). 

As concepções, práticas e estratégicas de avaliação têm como finalidade 

contribuir para a construção de uma teoria da avaliação que, no essencial, 

possa orientar fundamentar e melhorar as práticas de avaliação nas salas 

deaula. 

Para apresentar, discutir e definir o conceito de avaliação alternativa, 

propõe-se o desenvolvimento de investigação que permita compreender os 

processos de desenvolvimento do currículo nas salas de aula e a sua relação 

com os processos de avaliação, os papéis de alunos e professores nos 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação, os contextos, dinâmicas e 

ambientes de ensino. A avaliação é um procedimento pedagógico pela qual se 

verifica continuamente o processo de aprendizagem e as ações planejadas 

durante o ano letivo. A avaliação será contínua, pautada na prática pedagógica 

cotidiana da escola. 

Esta Instituição fará uma avaliação progressiva do trabalho como um 

todo, buscará melhorias na construção da aprendizagem não apenas de 

componentes curriculares, mas de exercícios de cidadania, afinal é na escola 

que o aluno aprende a exercer a cidadania com eficiência e transformar sua 

realidade. 
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A avaliação realizada na Escola Classe Sobradinho dos Melos segue os 

parâmetros das Diretrizes de Avaliação proposta pela SEFDF, sendo assim, 

tem como princípio a avaliação formativa. Partimos de um diagnóstico e a partir 

daí, planejamos as ações para alcançar e beneficiar cada estudante, visando 

garantir que todos possam aprender respeitando seu tempo e ritmopróprio. 

Em cada bimestre é feito o teste da psicogênese para o BlA e testes 

para o Segundo Bloco (4º e 5º Anos), como uma estratégia de 

acompanhamento do trabalho realizado e para nortear as ações futuras, 

reavaliando continuamente o processo ensino/aprendizagem no sentido de 

proporcionar ao estudante oportunidade para aprender aquilo que não foi 

possível no tempoprevisto. 

Por fim, anualmente, planeja-se o que será trabalhado no ano letivo por 

meio da proposta pedagógica. Ao final do ano, é realizada uma avaliação para 

detectar quais foram as estratégias utilizadas que obtiveram êxito e o que se 

pode fazer para melhorar o trabalho que será desenvolvido no ano seguinte. 

Além de se realizar uma avaliação a cada bimestre, para redirecionar o 

trabalho pedagógico e organizar melhor oplanejamento. 
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ESCOLA CLASSE SOBRADINHO DOS MELOS 

PLANO DE AÇÃO 2019 

 
 

INTRODUÇÃO: 
 

Este Plano de ação foi elaborado a partir das reflexões da avaliação, do ano de 2018, realizada com o corpo docente, visando atender as 
necessidades e dificuldades observadas na escola. Foram elencados alguns pontos em que a escola precisa se organizar para sanar os 
problemas e alcançar melhores resultados. Um dos pontos discutidos foi como organizar melhor a prática pedagógica, os espaços da escola 
de forma que atenda as novas demandas dos sujeitos na atualidade, do contexto onde os alunos estão inseridos, suas necessidades  
cognitiva, social, econômica, cultural eambiental. 

 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
O mundo atual necessita mais que nunca de indivíduos preparados, tanto emocional como intelectualmente. A intolerância tem de muitas 
formas sido um muro de separação entre as pessoas em geral. O preconceito criado culturalmente ainda perdura e provoca ações e reações 
impensadas que destroem relacionamentos saudáveis em todos os setores da sociedade. O valor da vida tem sido pouco apreciado colocando 
em perigo os valores construídos ao longo do tempo pelas sociedades.  Zelar pela vida, em todos os seus aspectos é dever de todos nós,  
pois, apenas construindo um cidadão capaz de tolerar, comunicar, agregar, conhecer, transformar e adequar-se ao mundo, enxergando-se 
pelas lentes da fraternidade e da inclusão, poderemos transformar o planeta e construir de fato, indivíduos que exercem sua plena cidadania.  
E para isso, é preciso que ofereçamos ferramentas para que se reflita sobre si mesmos e sobre o outro, desconstruam e construam-se 
conceitos adequados a essa nova sociedade do século 21. 

Pensando dessa forma, esse sujeito, deverá sofrer grandes transformações, para que se alcance o objetivo de vivenciar e exercer cidadania 
plena. E apenas uma educação pautada na construção e vivência de valores, reflexão de sua influência sobre o meio e construção crítica de 
conhecimento capazes de operar mudanças radicais em sua visão de mundo, poderão subsidiar essas transformações. Todos esses fatores 
trazem a necessidade de se desenvolver um trabalho voltado para o respeito a si mesmo e ao outro e ao meio ambiente próximo e distante e 
participação efetiva nas decisões tomadas em sala de aula e fora dela. 

Portanto, o trabalho com Cidadania e Educação em e para os direitos Humanos, Educação para a diversidade e Educação para a 
Sustentabilidade como eixos transversais atendem as temáticas citadas e também é uma forma de abordar-se os conteúdos, partindo do 
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contexto dos estudantes para atender as necessidades reais dos mesmos. E assim, ajudá-los a identificar os desafios presentes em suas 
vidas, de forma consciente, para que tenham condições de resolver seus problemas e os que envolvem seus pares. 

Sendo assim, educar para os direitos Humanos, p envolve: melhorar a forma de se relacionar consigo mesmo, cuidado com seu próprio corpo, 
saúde e com o outro, com o meio onde vive e com o mundo; incentivar a mudança de comportamento, atitudes, construindo  
responsabilidades; desenvolver habilidade, valores e perspectivas que encorajam os indivíduos a levar uma vida sustentável social, ambiental 
e econômica; estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito, além de construir uma cultura baseada na reflexão crítica acerca dos 
problemas sociais, comunitários e familiares, buscando meios desolucioná-los. 

Portanto, a educação para os direitos humanos, educação para a diversidade e educação sustentável, trabalhados como eixos transversais 
contribuirão para tornar os sujeitos capazes de enfrentar problemas da atualidade, como proteção do meio ambiente, respeito pela 
biodiversidade, vivência da cidadania e defesa dos direitos humanos. Compreendendo que a educação, nesse sentido, precisa ultrapassar os 
muros da escola e alcançar à família, a sociedade e o mundo. Assim, os educandos podem desenvolver uma melhor compreensão da vida e 
suas relações pessoais com a natureza. Essa abordagem também exige um trabalho interdisciplinar, contextualizado, significativo, integrando 
as dimensões social, ambiental, econômico e cultural do desenvolvimento. 

Então, para o ano de 2019 o tema geral sugerido foi: CIDADANIA EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS, pautado na leitura, na escrita e na 
resolução de problemas. Os subtemas e os eixos temáticos a serem desenvolvidos estão organizados no quadro abaixo. E os Projetos de 
Leitura e Educação Financeira como temas centrais para o ano corrente. 

 
 

OBJETIVO GERAL: Construir educação de qualidade, visando à formação do sujeito nos seus vários aspectos: cognitivo, social, motor e 
afetivo, além de propiciar vivências de situações que contribuirão para o desenvolvimento de suas emoções e construção de valores e atitudes 
adequadas no mundo globalizado. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
- Proporcionar ao educando reflexões e atitudes que visem à vivência dosvalores; 

 
- Ampliar a visão demundo; 

 
- Desenvolver a oralidade e desempenho dos alunos em apresentações teatrais emusicais; 
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- Despertar o gosto pela leitura (formarleitores); 
 

- Observar a importância do cuidado consigo mesmo, com o outro e com anatureza; 
 

- Conhecer, apreciar e promover os direitoshumanos; 
 

- Formar estudantes capazes de interpretar bem o que lêem e de se expressarcorretamente; 
 

- Perceber as características existentes nos diferentes gêneros textuais eproduzi-los; 
 

- Desenvolver o raciocínio lógico e estratégias decálculos; 
 

- Construir livros coletivos a partir de textos individuais, relacionado aos temas e gêneros textuais trabalhados porbimestre. 
 

- Fomentar o desejo de estudar e se preparar para os desafios davida; 
 
 

Tema Anual : Educação em e para os Direitos Humanos. 
 

PERÍODO SUB-TEMAS EIXOS TEMÁTICOS VALORES GÊNERO TEXTUAL SUGESTÕES DE 
ATIVIDADES 

PRODUÇÃO FINAL 

 

1º BIMESTRE: Eu valorizo a vida 
 
 
 

Eu cuido da minha 
alimentação; 

 
- Eu cuido das 
minhasemoções 

 
-Eu me relaciono bem 
com todos; 

 
- Respeito às 
diferenças culturais, 
étnicas ereligiosas 

Educação para a 
Diversidade 

- união 
 

- amizade 
 

- cooperação 
 

-Tolerância 
 

-respeito 
 

-responsabilidade 
 

-solidariedade 
 

-alteridade 

- Nome; 
 

- lista 
 

- documentospessoais 
 

- textoinformativo 
 

- biografia/autobiografia 
 

-filmes 
 

- poesia 
 

- música 
 

- bilhete 
 

- convite 

- Palestra com ospais; 
 

- Oficinas com os 
estudantes sobre 
temas discutidos no 
bimestre; 

 
- Passeios Culturais 

 
- Semana de debates 

sobre o uso 
sustentável daágua 
– 18/03 a 23/03. 

- Confecção de álbuns sobre 
otema; 

 
- Construção de portfólio - 

produção coletiva ou 
individual 

 
-Momento Cultural (Páscoa). 
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2º BIMESTRE: Como valorizar a 
vida 

 
- Minha Identidade; 

 
-Eu e a família; 

 
-Minhas preferências; 

 
-Eu cuido do meu 
corpo, (drogas); 

 
- Eu cuido da minha 
higiene. 

 
- Eu cuido do meu 
ambiente. 

 
- -Eu cuido das 
minhasfinanças; 

- Educação para a 
diversidade/sustentabili 
dade 

- responsabilidade 
 

-solidariedade 
 

-alteridade 

 
 

-Texto informativo 
 

- Legendas 
 

- Manchetes 
 

- Noticias 
 

- Mapas 
 

- Músicas 
 

-Tirinhas humorísticas 
 

- Tabelas 
 

-Gráficos 
 

-Receitas 

- FestaJunina 
 

- Palestra com os 
pais/estudantes 
(Semana de Educação 
para a Vida – 06/05 a 
10/05) 

 
-Passeiosculturais. 

 
- Cultivo dahorta. 

- Construirlivrinho/álbuns 
sobre otema; 

 
- Dança para as 

apresentações 
 

- Festajunina 
 

- Circuito Interno deCiências 

 - Bullyng; 
 

- Saúde eesportes 
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3º BIMESTRE: Eu valorizo a vida 
no Planeta 

 
-Semelhanças e 
diferenças da cultura 
brasileira (regiões). 

 
-Diferentes 
manifestações 
culturais: músicas, 
comidas edanças; 

 
--Água como fonte de 
vida 

 
-Combate a 
corrupção no 
ambienteescolar.. 

 
- Consumo 
Consciênte 

- Educação para a 
diversidade, cultura e 
Cidadania. 

- cooperação 
 

- fraternidade 

- Parlenda; 
 

- Adivinhações; 
 

- travalíngua; 
 

- Provérbios; 
 

- Cantigas; 
 

- Lendas; 
 

- Música 
 

- Cordel 
 

-Texto informativo 
 

-Filmes 
 

-Fotografias 

-Oficinas de ciências 
etecnologia 

 
- Concurso de leitura; 

 
-Chá Literário 

 
-Dia Nacional da 
Educação Infantil – 
25/08 

-Coletânea (Releitura de 
(lendas,Cordel,Parlendas); 

 
- (Produzir livrossobre 

folclorebrasileiro); 
 

- Portfólio; 
 

-Maquetes 
 

-Momento Cultural (Folclore) 
 

- Festa dafamília 

4º BIMESTRE: Eu valorizo a minha 
história 

 
-Formas de 

participação na 
sociedade ( 
movimentos e 

- Cidadania e educação 
em e para os direitos 
humanos 

- paz 
 

- fraternidade 
 

-cooperação 

- Cartas 
 

- tirinhas 
 

- quadrinhas 

-Gincana esportiva 
(Semana da criança). 

 
- Dia da consciência 

negra 

- Confecção de livros, 
álbuns,portfólios; 

 
-Murais; 

 
- Desfile da BelezaNegra 
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 lideranças 
populares) 

 
- exercício da 

cidadania: trabalho, 
educação, 
participação 
política. 

 
- Consciência negra 

(personalidades) 
 

- Acesso aosbens 
culturais 

 
-Patrimônio Cultural 

tecnologias; 
 

- Natal 

 -respeito 
 

-solidariedade 

- textos jornalísticos 
 

-Música 
 

-Textos Informativos 

- FeiraDimelos 
 

- Apresentações 
Natalinas 

-Momento Cultural (Natal) 

 
 
 
 

METAS 
 

OBJETIVOS METAS DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE INTERFACES AVALIAÇÃO PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

-Incentivar a 
formação 
continuada; 

- Realizar uma vez por 
bimestre troca de 
experiências; 

- Promover momentosde 

-  Divulgar e motivar a 
participação nos cursos, 
palestras eeventos; 

- Promover momentospara 

Direção, corpo 
docente 

e coordenadores. 

Bimestral Ano Letivo de 2019 
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 estudos das matrizes 
curriculares, currículo.. 

troca de experiências e 
estudos. 

   

-Desenvolver a 
atividade   de 
coordenação 
pedagógica  de 
forma criativa  e 
dinâmica 
refletindo  sobre 
as  práticas 
pedagógicas, 

visando a 
organização  do 
trabalho 
pedagógico e  a 
aprendizagem de 
todos os alunos. 

-  Planejar e avaliar a 
práticapedagógica, 

-  Definir e estabelecer o 
papel docoordenador. 

-  Assegurar que o 
coordenador cumpra 
com a suafunção; 

-  Garantir o espaço da 
coordenação para que 
aconteça de forma 
criativa e dinâmica. 

- Refletir sobre a prática 
pedagógica nos momentos 
de coordenação porsérie; 

- Participação efetivado 
coordenador junto aos 
professores nos 
planejamentos; 

- Planejar semanalmente por 
ano e coletivamente nas 
quartasfeiras. 

Coordenação, 
direção, corpo 
docente, 
convidados.. 

Bimestral Ano Letivo de 2019 

- Executar os 
projetos com a 
participação de 
todos. 

 Construir e sistematizar 
os projetos com a 
equipe pedagógica que 
contemplem o 
Currículo e as 
habilidades de cada 
ano e da escola. 

-  Dar condições para o bom 
andamento dos projetos: 
(elaborar, desenvolver e 
avaliar); 

-  Disponibilizar: jogos,filmes, 
livros, material didático, TV, 
DVD,etc. 

Coordenação, 
direção e corpo 
docente. 

Anual Ano Letivo de 2019 
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-Aumentar  a 
participação das 
famílias nos 
eventos da escola 
e na vida escolar 
dosfilhos. 

-  Despertar nos pais o 
desejo e a importância 
do acompanhamento 
escolar de seufilho; 

- Estreitar os laços entre 
escola ecomunidade. 

-  Convidar os pais para 
participar de palestras de 
interesse dacomunidade; 

-  Reuniões(bimestrais); - 
oficinas(Dia da família na 
escola); 

- Momentosculturais 
 
-  Convidar os pais para 

participarda 

- Culminâncias dosprojetos; 

Toda a 
comunidade 
escolar 

Semestral 

Anual 

Ano Letivo de 2019 

- Avaliar o 
processo ensino 
/aprendizagem, 
adequando as 
práticas 
pedagógicas as 
necessidades dos 
educandos, 
utilizando 
instrumentos 
avaliativos 
coerentes com a 
avaliação 
processual 
(testes, 
diagnóstico, 
prova, portfólio, 

-  Melhorar a qualidade 
de ensino e o índice do 
IDEB. 

-  Reduzir a reprovação 
e a evasão escolar em 
30%; 

-  Organizar e realizar o 
reagrupamento na data 
estipulada; 

-  Realizar simulados 
observando as 
matrizescurriculares. 

-Implementar o projeto 
que alcance as 
expectativas de todos; 

-  Elaborar e desenvolver 
projetos que estimulem a 
leitura, escrita o raciocínio 
lógico; 

-  Desenvolver as atividades 
pedagógicas e avaliações 
voltadas para as habilidades 
e competências 
relacionadas com a Prova 
Brasil; 

-  Aprimorar o processo de 
alfabetização e avaliação de 
acordo com as orientações 
daSEDF; 

-  Planejar atividades para 
cada nível do 

Coordenação, 
direção e corpo 
docente. 

Bimestral Ano Letivo 2019 
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seminários); 
 
- Oferecer ensino 

de qualidade com 
aulas mais 
dinâmicas e que 
atendam as 
necessidades 
individuais dos 
estudantes. 

- Organizar e realizar o 
reagrupamento, 
oficinas 

reagrupamento.    

- Organizar os 
espaços e tempos 
da escola para 
melhor 
atendimento dos 
nossos 
estudantes; 

- Desenvolver atividades 
no recreio em cada 
espaço estabelecido 
com brinquedos 
interessantes que 
atendam aos 
estudantes; 

- Organizar as entradas 
com atividades 
específicas 
semanalmente. 

-  Desenvolver atividades no 
recreio em cada 
espaçoestabelecido com 
brinquedos interessantes e 
que atendam aos 
estudantes; 

-  Leitura de histórias na 
entrada do turno 1 vez por 
semana; 

- Cantar o hino nacional 2 vez 
pormês; 

Coordenação, 
professores e 
direção. 

Anual Ano letivo de 2019 

- Aumentar o nível 
de conhecimento 
dos alunos sobre 
temas relevantes 
e do seu 
interesse; 

- Envolver todos os 
alunos de 4° e 5° anos 
em Palestras sobre 
temas relevantes; 

- Sensibilizar e informar os 
estudantes sobre assuntos 
do seu interesse, através de 
palestras, dinâmicas; 

Direção, 
coordenação, 
psicóloga, 
convidados. 

Semestral Ano letivo de 2019 
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-Melhorar o clima 
organizacional da 
escola. 

- Criar ambiente saudável 
de trabalho e melhorias 
nas relações 
interpessoais da 
escola. 

- Sensibilizar e promover 
momentos de reflexão sobre 
as interações dogrupo; 

- Organizar ambiente físico, 
promovendo o bem estar 
dos funcionários daescola; 

- Promover momentos de 
confraternização. 

Direção, 
coordenação, 
equipe docente e 
equipe de apoio. 

Bimestral Ano letivo de 2019 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO: A avaliação será processual e contínua. Com acompanhamento do desenvolvimento do trabalho proposto. Buscando sempre 
um melhor resultado das aprendizagens dos educandos. 
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 
 

Escola Classe Sobradinho dos Melos / CRE: Paranoá/Itapoã 

Equipe: 
 PEDAGOGA: Rosileia RitaBardini 

 
 PSICÓLOGA: Patrícia de CarvalhoBernardo 

 
 ORIENTADORA EDUCACIONAL: Paloma Tosatti de CastroChaves 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 

Promover a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, propiciar o sucesso escolar e sócioafetivo com vistas a qualidade de vida 
. De caráter anual, seguindo o calendário escolar da SEEDF 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
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ATIVIDADES/AÇÕES OBJETIVO METODOLOGIA PÚBLICO ALVO PERÍODO RESPONSÁVEL 

Conhecer os documentos da 
Instituição de ensino, bem 
como os principais projetos 
que nortearão o trabalho da 
EC Sobradinho dos Melos 
ao longo doano. 

 Conhecer as principaispráticas 
pedagógicas que ocorrerão 
durante o ano letivo de2019. 

Leitura do PPP e demais 
documentos que nortearão 
o trabalho da equipe. 

- Fevereiro e Março EEAA 

Observar a prática 
pedagógica nos diversos 
espaços coletivos 
(coordenações, conselhos 
de classe e momentos de 
planejamento diversos). 

 Identificar as práticas e 
concepções educativas sobre 
educação, ensino, 
desenvolvimento e 
aprendizagem. 

 Perceber os tipos deinterações 
(incoerências, conflitos ou 
avanços) que ocorrem entre os 
diversos segmentos que 
compõem a comunidade 
escolar. 

- Escutainstitucional 
 
- Observação em sala de 
aula, recreio, coletivas e 
nos diversos ambientes 
escolares. 

Comunidade escolar Todo ano letivo EEAA/SOE 

Apresentar o Plano de Ação 
da Equipe de Apoio. 
(EEAA/SOE) para 2019 

 Apresentar a proposta de 
trabalho do ano emcurso. 

Apresentação em coletiva Professores, 
coordenação e 
gestão escolar. 

2º Bimestre EEAA/SOE 
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Conhecer o perfil das turmas 
com os professores. 

 Mapear as turmas daescola 
sob a ótica dosprofessores. 

 Propor ações pedagógicas 
para minimizar e intervir nas 
dificuldades deaprendizagem. 

 Sensibilizar sobre a 
importância doplanejamento. 

Rodas de conversa e 
entrevistas. 

Professores 1º Bimestre EEAA 

Assessoria ao trabalho 
coletivo 

 Participar das coordenações 
coletivas e conselhos declasse 

 Promover momentos de 
escuta. 

 Discutir possibilidades de 
intervenção. 

 Mapear o cotidiano emsala. 
 Sensibilizar os grupos a 

respeito das diferenças e 
efetuar ações para oensino 
inclusivo 

Rodas de 
discussão/palestras/reflexõ 
es a respeito da adequação 
curricular e inclusão 

Comunidade escolar/ 
Professor 

Todo ano letivo Coordenação, 
gestão, EEAA,SOE e 
Classe Especial 

Projeto Ocitocina  - Trabalhar o entendimento e 
reconhecimento dasemoções 
e os aspectos relacionados à 
Inteligência Emocional 
(consciência, adequação, 
autonomia emocional; 
habilidades socioemocionais, 
habilidades para a vida e o 
bem-estaremocional); 

 - Ensinar o conceito e 
diferentes tipos de emoções 
presentes no cotidiano de todo 
serhumano; 

 - Incentivar a expressão 
assertiva das emoções nos 
relacionamentossociais; 

 - Trabalhar alternativaspara 

Intervenções coletivas e 
individuais 

 
Dinâmicas 

Palestras e oficinas 

Vídeos e histórias infantis. 

Profissionais externos 

Educandos Todo ano letivo Coordenação, 
professores, EEAA e 
SOE. 
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 solução de conflitos (mediação 
e bullying) 

 Incentivar o hábito deestudo 

 Organizar rotinadiária 

 - Incentivar aleitura; 

 - Melhorar o clima 
organizacional 

 Empoderamento 

 Relaxamento eMeditação 
 ConsciênciaCorporal 

 Autoestima 

 Auto responsabilidade 

    

Projeto FAÇA BONITO  Combate ao Abuso e 
ExploraçãoSexual 

Vídeos e Rodas de 
conversas 

Alunos e professores Maio EEAA / SOE 

Avaliação e intervenção 
escolar nas queixas de 
aprendizagem 

 Promover momentos de 
criação de vínculo com 
aprendizagem. 

 Colher informações que 
auxiliem a prática doprofessor 
em sala de aula. 

 Favorecer a elevação da 
autoestima visando facilitar o 
processo deaprendizagem. 

 Avaliar de maneira contextual 
os estudantes com queixas de 
dificuldades deaprendizagem. 

 Encaminhar, caso necessário, 
os estudantes para avaliações 
externas. 

 Propor adequações 
pedagógicas e curriculares que 
viabilizem a aprendizagem dos 
discente 

 Utilizar os resultados da 
avaliação no planejamentoda 

Jogos, brincadeiras, 
músicas, livros, vídeos, 
dinâmicas diversas. e 

Alunos, professores, 
família e 
coordenação. 

Todo ano letivo EEAA 

 atividades multissensoriais    

 
Observação, análise de 

   

 materiais escolares, jogos,    

 livros, músicas, brinquedos,    

 dinâmicas, testes    

 pedagógicos/ psicológicos    

 padronizados e    

 qualitativos.    
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 estratégia de matrícula. 
 Elaborar relatórios epareceres 

apresentando resultados, 
conclusõese 
encaminhamentos 

    

A arte de construir relações 
amorosas na família 

 . Sensibilizar e oferecer 
subsídios para aimportância 
das relações familiares no 
desenvolvimento dosalunos 

 Estreitar parceria famíliae 
escola 

Intervenções pontuais 
coletivas e individuais em 

Pais e responsáveis Todo ano letivo EEAA / SOE 

 (reunião de pais ou    

 convocação individual)    

 
Incentivar a busca, quando 
necessário, por apoio junto 
a grupos de pais, 
psicoterapias ou auto-ajuda 
para as famílias que se 
encontram em dificuldade 
de interação afetiva. 

   

Escola de Pais  Fortalecimento do vínculo 
familiar 

Encontros semanais com 
temáticas selecionadas 

Pais/responsáveis e 
comunidade escolar 

A definir a partir da 
demanda 

SOE/EEAA 

Conhecendo e me 
adaptando (transição de 
ciclos) 

 Preparar os educandos do 5º 
ano para as mudanças que irão 
ocorrer na transição do ciclo da 
1ª etapa do E.F. para a2ª 

Rodas de conversa 
 
Visita ao CEF 

Educandos, pais e 
responsáveis 

3º e 4º Bimestre EEAA/SOE 

 
Aula simulada da nova 

   

 realidade escolar    

 
Apresentação da nova 

   

 organização escolar    

 necessária para o 6ºano    

 
Sensibilização dos pais e 

   

 responsáveis para a co-    
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  participação nessa 
mudança 

   

 

 

CONSELHO ESCOLAR 
 

Segmento da Carreira Magistério: Fernando César Figueiredo de Matos e Cilene de Almeida Araujo Distreti 
Segmento da Carreira Assistência: Zenaide Pinto da Costa 
Segmento dos Pais, Mães ou Responsáveis: Eliane Pereira dos Santos 

JUSTIFICATIVA 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa, avaliativa e fiscalizadora sobre a organização do 

trabalho pedagógico e administrativo da instituição escolar em conformidade com as políticas e as diretrizes educacionais da 

Secretaria de Estado da Educação, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, O projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar. 

O conselho escolar é concedido como local de debate e tomada de decisões, onde a comunidade escolar pode colocar seus 

interesses e suas reivindicações. O Conselho possibilita a delegação de responsabilidade e o desenvolvimento de diversos 

participantes. É um gerador de descentralização. E, como órgão máximo de decisão no interior da escola, procura defender uma 

nova visão de trabalho. 

O Conselho Escolar deve ser um órgão atuante, com reuniões periódicas (bimestral), com agenda de temática de discussões. 
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A escola é um espaço fundamental para o desenvolvimento da democracia participativa, pois favorece o exercício da cidadania 

consciente e comprometida com os interesses da maior parte da sociedade. 

Nesse contexto, o Conselho Escolar, destaca-se como um importante mecanismo na gestão democrática da escola, constituindo- 

se como um órgão colegiado, que representa as comunidades escolar e local, atuando em sintonia com a direção da escola e 

definindo caminhos para tomar decisões administrativas, financeiras e político-pedagógicas, condizentes com as necessidades e 

potencialidades da escola. 

Destacamos a seguir, as principais ações, estabelecidas em conjunto, previstas para serem desenvolvidas pelo Conselho Escolar: 

* Reuniões para estudar as atribuições do Conselho Escolar e entender como este pode ajudar no bom andamento das ações da 

escola; 

* Reunião, juntamente com a equipe gestora, para discutir e priorizar os gastos com as verbas do PDDE, bem como analisar e 

conferir prestações decontas; 

* Participação das reuniões pedagógicas, a fim de se inteirar dos procedimentospedagógicos; 

* Participação nos conselhos declasse; 

* Realizar discussões acerca da elaboração do calendárioescolar; 

* Conhecer e acompanhar a organização e as determinações do Regimento Escolar, propondo alterações quandonecessário; 

* Acompanhar o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico, avaliando-o constantemente, realizando as mudanças que visem 

melhorar a qualidade do ensinoofertado. 
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PLANO DE AÇÃO 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

1- Introdução 
 

Na rede pública de ensino do Distrito Federal a Coordenação Pedagógica é pensada como um espaço/tempo institucionalizado 

de desenvolvimento profissional e melhoria do processo ensino-aprendizagem. Neste contexto, é atribuída ao Coordenador 

Pedagógico a responsabilidade de, em conjunto com a equipe gestora, garantir a realização e otimização desse espaço/tempo no 

sentido de corroborar para a eficácia do fazer pedagógico na instituição. 

2- Justificativa 
 

A dinâmica do processo didático e do conhecimento que se ensina, aprende e (re) constrói na escola, exige do Coordenador 

Pedagógico que incentive e promova o hábito de estudos, leituras e discussões coletivas de textos, tanto os que trazem subsídios 

aos conteúdos específicos, quanto os que ampliam e aprofundam bases, encaminhamentos e concepções do ato educativo de 

ensinar e aprender, que caracteriza a especificidade da escola e do conhecimento que deve ser garantido. Sendo assim, sua 

função requer uma ampla e bem apoiada visão dos fundamentos, princípios e conceitos do processo pedagógico. 

 
Assim, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento do currículo da escola, visando ampliar a eficácia do desempenho do 

trabalho didático-pedagógico e, consequentemente, garantir a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, tem o 

presente plano a função de orientar e avaliar todas as atividades do corpo docente, dinamizando, facilitando e esclarecendo a 

funcionalidade do espaço/tempo da coordenação pedagógica e do papel do coordenador, junto ao corpo administrativo, docente e 

discente da escola. 

 
Este plano é flexível de acordo com as necessidades reais da escola e de toda a clientela nela atendida. 
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3- ObjetivoGeral 

 
O trabalho do Coordenador Pedagógico visa traduzir o processo pedagógico em curso na sociedade e promover necessárias 

articulações paraconstruir alternativasqueponhamaeducaçãoaserviçododesenvolvimentoderelações verdadeiramente 

democráticas, oferecendo a comunidade escolar uma educação com qualidade, no intuito de formar cidadãos bem formados e 

informados, críticos e democráticos. 

 
4- Objetivos Específicos: 

 Elaborar o Plano de Ação das atividades de coordenaçãopedagógica; 

 Participar da revisão, implementação e avaliação doPP. 

 Divulgar e incentivar a participação dos professores nas ações pedagógicas promovidas pelaSEEDF. 

 Orientar e acompanhar o trabalho docente no desenvolvimento do Currículo da Educação Básica e das Orientações 

Pedagógicas daSEEDF. 

 Prestar assistência técnico-pedagógica de forma direta ao corpo docente e, indiretamente, ao corpodiscente. 

 Orientar a elaboração dos projetos e acompanhar o seu desenvolvimento, a fim de que haja um trabalho interdisciplinar, 

onde possamos atender com eficiência toda a clientela dainstituição; 

 Participar das reuniões pedagógicascoletivas; 

 Promover reuniões de estudos, oficinas e debates de acordo com a necessidade e interesse do corpo docente, 

assegurando a coordenação pedagógica como espaço de formaçãocontinuada. 

 Incentivar a troca de experiências entre osprofessores; 

 Acompanhar o desenvolvimento das turmas e propor estratégias de acompanhamento para os estudantes que demandam 

maior atençãopedagógica. 

 Participar das reuniões de pais emestres; 

 Colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis de avaliação com vistas à melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem e recuperação dos rendimentos/desempenhoescolar. 
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5- Atividades: 
 

 Elaboração do Plano deAção; 

 Organização da rotina semanal detrabalho; 

 Elaboração do Inventário da Escola; 

 Participação nas reuniões coletivasadministrativas; 

 Orientação e acompanhamento do planejamento semanal – porAno. 

 Orientação em conjunto eindividual; 

 Planejamento coletivo e acompanhamento na execução dos Projetos DidáticosPedagógicos; 

 Orientação do planejamento das UnidadesDidáticas; 

 Avaliação coletiva do trabalho pedagógico e orientação para o redirecionamento de estratégiasdidáticas. 

 Elaboração e execução do ProjetoInterventivo. 

 Orientação e acompanhamento do reagrupamentointerclasse. 

 Participação nas Reuniões de Pais eMestres. 

 Organização e promoção da formação continuada em serviço - reuniões de estudos, palestras, oficinas a partir de temas 

levantados previamente no coletivo de professores e de acordo com as necessidades dogrupo. 

 Participação nos eventos propostos pela Coordenação Regional de Ensino no sentido de articular o trabalho pedagógico da 

escola ás orientações daSEEDF. 

 Orientar e acompanhar o processo de avaliação visando a melhoria dos processos de ensinagem e do rendimentoescolar. 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

6- Metodologia deTrabalho: 
 

A metodologia de trabalho é simples, pautada no diálogo e na reflexão individual e coletiva. Um processo dinâmico e democrático 

que visa colaborar com os professores na busca de estratégias produtivas para realizarem o trabalho pedagógico de forma precisa 

e eficaz e garantir a aprendizagem de todos os estudantes. O intuito maior é atingir os objetivos pedagógicos com a adesão e 

colaboração de todo o coletivo da escola, vencendo a cultura do individualismo e promovendo o trabalho em equipe. 

 
7- Período deexecução 

 
Durante todo o ano letivo de 2019. 

 
8- Cronograma 

 
Ações Período de Execução Responsáveis 

Reunião com a direção, professores e 
demais funcionários da escola para falar 
sobre o funcionamento da escola, 
acolhimento e cuidado com os alunos. 

Início do Ano letivo e nas coletivas 
semanais (quarta-feira), sempre que 
se fizer necessário. 

Direção, Coordenação e Orientação 
Educacional. 

Reunião de planejamento semanal do 
Trabalho Pedagógico. 

Semanal Coordenador e Direção 

Estudo, avaliação e (re) elaboração do PP Semana pedagógica - fevereiro Direção, Coordenação, Professores, 
SOE, EEAA. 

Orientação e elaboração dos Projetos e 
Unidades Didáticas 

Início de cada bimestre Coordenador e Professores 

Realização da formação continuada dos 
professores, definindo a pauta dos encontros 
previamente com os professores. 

Mensal Coordenador e Direção. 

Desenvolver reflexões que garantam 
aprendizagens significativas na sala de aula. 

Semanalmente – Na coordenação por 
Anos 

Coordenador e Professores 

Acompanhar o desenvolvimento dos 
estudantes 

Durante o ano letivo Coordenador e direção. 

Desenvolver o Projeto Inventivo. Atendimento semanal aos estudantes 
– ao longo do ano letivo 

Coordenador/Direção/ EEAA/Orientador 
Educacional 
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Orientar o planejamento e o desenvolvimento 
do Reagrupamento Intraclasse e Interclasse. 

Durante o ano letivo Coordenador 

Orientar e acompanhar os processos de 
avaliação. 

Durante o ano letivo Coordenador 

 
 
 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 

1°BIMESTRE– EU VALORIZO A VIDA 

 

Tema definido a partir da necessidade de construir uma visão clara sobre o valor da vida humana, animal e vegetal. Partindo da 
premissa de que todos têm direito a ela e que precisamos cultivar sentimento de solidariedade e cuidado para com todas as pessoas e para 
com tudo que carrega em si o milagre da vida. Além de desenvolver atitudes de respeito para com nossos iguais e principalmente para com os 
diferentes de nós. Zelar pela vida, em todos os seus aspectos é dever de todo ser que pensa e deseja uma sociedade saudável e 
desenvolvida. E é através do fazer em sala de aula, no trato com o outro, que podemos construir essa visão e atitudes conscientes de valorizar 
o bem mais precioso – avida. 

 

 
OBJETIVO 

 
Construir uma visão adequada de valorização de todos os seres vivos e cuidado para com a vida, em geral, provocando mudanças 

positivas de atitudes frente a ela. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver atitudes para preservação da vida, evitando acidentes emgeral; 
 Conhecer os tipos de vida e ecossistemas existentes e forma depreservação; 
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 Propiciar ambiente adequado e favorável à aprendizagem no âmbito do afeto, da comunicação e da convivência como 
forma de valorização davida; 

 Estimular os estudantes ao cuidado pessoal e higiene corporal,emocional; 
 Conhecer e preservar a vida no campo e no meio em quevivem; 
 Estimular uma alimentação saudável como forma de cuidado com avida; 
 Conhecer os malefícios das drogas lícitas e ilícitas ecombatê-las; 
 Conhecer diversas formas do cuidado para com asaúde; 
 Desenvolver espírito de fraternidade e aceitação de formas de viver de diversos povos eculturas; 
 Perceber a interação do solo e dos seresvivos; 
 Diferenciar seres vivos e não vivos, identificando suas características e os ambientestransformados; 
 Reconhecer a importância dos animais para a manutenção do equilíbrio da vida naterra; 
 Caracterizar e reconhecer as diferentes fases da vida: infância, adolescência, idade adulta evelhice.’ 

INTERDISCIPLINALIDADE 
 

História; 

Geografia; 

Artes 

    Matemática; 

Linguagem oral e escrita. 
 
 

TRANSVERSALIDADE - Educação para a diversidade; Valores – união, amizade, cooperação, tolerância. 
 

. 
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PROCEDIMENTOS – Pesquisas; Roda de conversa; Leitura de imagens; Exploração de literatura diversa; Exibição e discussão de filmes; 
Produção de textos coletivos e individuais; Dinâmicas de sensibilização; Confecção de álbuns, livros. 

 
 
 
 
 

2° BIMESTRE – COMO VALORIZAR A VIDA 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tema definido como princípio norteador dos trabalhos a serem realizados no bimestre cujo objetivo é contribuir de forma 
contextualizada na formação da identidade dos estudantes, na conquista da autonomia, socialização, conhecimento e domínio de suas 
emoções com vistas na ampliação da dimensão humana de cada um. Por meio de vivências e interações com seus pares, com o seu meio 
ambiente e com a cultura, possibilitar o desenvolvimento do respeito mútuo e o desenvolvimento de si como pessoa única, ser de direitos e 
deveres, que convive com outros (também únicos, seres de direitos e deveres) em um espaço global e compartilhado de convivência. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver o conhecimento físico, mental, emocional e social dos estudantes, possibilitando o reconhecimento e controle 
de si próprio, dos seus sentimentos e emoções e o respeito por seussemelhantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Construir identidade positiva sobre simesmo;
 Reconhecer-se como pessoa singular, com características próprias eúnicas;
 Reconhecer seus gostos, suas preferências em diversos aspectos docotidiano;
 Reconhecer seu próprio corpo, suas funções e o cuidado com omesmo;
 Desenvolver hábitos e atitudessaudáveis;
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 Perceber que seu bem estar está intimamente ligada com sua conduta quanto a suasaúde;
 Perceber-se enquanto menino/menina, suas características enecessidades;
 Reconhecer diversos sentimentos e formas de lidar com eles em casa, na escola e na interação com o outro(angústias, 

medos, alegrias, tristezas, raiva, inveja, satisfação,frustração.);
 Conviver eticamente com o outro, reconhecendo e respeitando seus direitos, deveres, costumes e modos de viver, buscando 

eliminar a discriminação e opreconceito;
 Identificar e conhecer a realidade de comunidades rurais, quilombolas e indígenas e as relações estabelecidas coma 

sociedadeatual;
 Reconhecer práticas de utilização e conservação dos espaços e meio ambiente, por meio de atitudes sustentáveis, visandoo 

bem-estar detodos.

INTERDISCIPLINALIDADE 
 

 Linguagem oral eescrita
 História
 Geografia
 Ciências
 Artes
 Música

TRANSVERSALIDADE – Educação para a sustentabilidade; Valores – respeito, responsabilidade, solidariedade, alteridade. 
 
 
 

3º BIMESTRE – EU VALORIZO A VIDA NO PLANETA 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O mundo globalizado exige cada vez mais um sujeito com vastos conhecimentos e antenado às suas diversas realidades. O uso das 
tecnologias como internet, computadores e celulares tem aproximado cada vez mais as pessoas de diversos lugares, e possibilitado um vasto 
conhecimento científico e educacional, transformando drasticamente os comportamentos e atitudes dos indivíduos. Essa transformação exige 
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urgentemente o repensar desse novo modelo de sociedade que temos e de quão importante é que todos os indivíduos tenham as mesmas 
oportunidades e condições de formação acadêmica, profissional e ainda a sensibilidade para refletir sobre os benefícios e os malefícios que 
essas descobertas tecnológicas podem ocasionar para o equilíbrio da vida no Planeta. Para isso, há necessidade de refletir sobre esses 
diferentes aspectos do mundo com os estudantes, no sentido de repensar as atitudes individuais e coletivas para preservação e valorização da 
vida. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 

Possibilitar o conhecimento e visão de mundo do estudante a partir das relações sócio-histórico-culturais, de forma autêntica, criativa e 
contextualizada e possibilitar o acesso às tecnologias existentes na escola fomentando o desejo de conhecer e preparar-se para viver em um 
mundo onde as mudanças ocorrem com rapidez 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Criar e fortalecer espaços de debates em sala sobre os problemas da globalização e tecnologia e perceber como eles estão 
interligados nasociedade;

 Fomentar o desejo de se preparar para utilizar com segurança as tecnologias do mundoglobalizado;
 Conhecer e reconhecer os graves problemas de utilizar a internet sem o cuidado dos seusresponsáveis;
 Desenvolver atitudes de defesa ao perceber-se vítimavirtual;
 Conhecer os graves problemas e benefícios daglobalização;
 Conhecer e discutir questões relacionadas à discriminação e preconceito, igualdade de gênero e padrões de comportamento 

(bulling);
 Conhecer e valorizar o modo de vida de diferentes grupos sociais, como se relacionam e constituem o espaço e a paisagem 

nas quais se encontraminseridos;
 Respeitar as diversidades socioculturais, políticas, etnicorraciais e de gênero que compõem a sociedadeatual;
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INTERDISCIPLINALIDADE 
 

Geografia 

História 

Ciências 

Matemática 

Linguagem oral e escrita 
 
 

PROCEDIMENTOS 
 

Dinâmicas de sensibilização; 

Roda de conversa; 

Leitura de notícias e jornais; 
 

Passeios; 
 

Observação de mapas e globo; 
 

Atividades com jogos e brincadeiras; 
 

Leitura de imagens; 
 

Exploração de literatura; 
 

Confecção de álbuns, livros de receitas, tipos de esportes, países participantes das Olimpíadas; 

Produção de textos coletivos, individuais; 
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TRANSVERSALIDADE – Educação para a diversidade, cultura e cidadania; Valores: cooperação e fraternidade. 
 
 

 
4° BIMESTRE – EU VALORIZO A MINHA HISTÓRIA 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Buscar o desenvolvimento do respeito em todos os níveis da sociedade deve ser nosso objetivo constante, pois, a partir do respeito ao 
pensamento, cultura, credo, etnias e toda liberdade de expressão, estamos contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa. Por 
isso, trabalhar com as crianças as diversas formas de participação social, política e cultural pode e deve contribuir para a formação de pessoas 
mais tolerantes e capazes de aceitar e valorizar as diversas formas de manifestação histórico e cultural da vida em sociedade. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Promover a participação social, a consciência política, histórica e cultural, com vistas no desenvolvimento da cidadania e do respeito às 
diferenças locais e globais. 

 

 
OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 

 Oportunizar o envolvimento, sensibilização e interação entre os estudantes, através de vivências, dinâmicas e discursos 
coletivos;

 Reconhecer as qualidades da própria cultura, valorizando-a criticamente, enriquecendo a vivência dacidadania;
 Desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade com aqueles que sofrem discriminação e repudiando qualquer tipo de 

preconceito;
 Valorizar a cultura local e suas diversas formas demanifestação;
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 Apresentar uma mostra cultural à comunidadelocal;
 Conhecer e respeitar diferentes modos devida;
 Reconhecer, compreender as manifestações culturais brasileiras, visando a inclusão da diversidade étnico-racial existente 

nopaís;
 Compreender a questão da tolerânciareligiosa.

 
INTERDISCIPLINALIDADE 

 
História 

Geografia 

Ciências 

Matemática 

Linguagem oral e escrita 
 
 

TRANSVERSALIDADE - Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Valores: paz fraternidade, cooperação e respeito. 
 
 

PROCEDIMENTOS - Pesquisa, produção de textos individuais e coletivos, confecção de livrinhos, exposição, murais, álbuns. 
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PROJETO “EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA” 
 

1- APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Educação Financeira na Escola, desenvolvido pela Escola Classe Sobradinho do Melos, surgiu da necessidade 
observada na atualidade de educar as pessoas para ter um controle autônomo da sua vida financeira, diminuindo assim os 
impactos sociais do consumo inconsciente e exarcebado que gera danos irreparáveis para o próprio indivíduo e para a sociedade 
em geral. 

Saber levar uma vida financeira saudável: saber fazer escolhas, esperar o melhor momento para fazer uma despesa, ser 
organizado e determinado, distinguir o que é desejo e o que é necessidade, são comportamentos que devem ser desenvolvidos 
desde a mais tenra idade. 

Por identificar com tais ideais e reconhecer a educação financeira como ferramenta necessária para a formação integral de 
nossos estudantes, decidimos por investir nesse estudo e educar nossas crianças, também, financeiramente. Nosso objetivo é 
aprofundar o conhecimento do universo financeiro, para que, utilizando-se desse conhecimento possam tomar decisões financeiras 
adequadas, que fortaleçam o comando autônomo da própria vida e, por extensão, do âmbito familiar e comunitário. 

Este projeto apóia-se no Programa de Educação Financeira nas Escolas, uma iniciativa da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira – ENEF, “que tem como objetivo oferecer ferramentas para uma pessoa planejar sua vida financeira de modo 
a realizar seus sonhos, o que passa por um processo de construção de estar no mundo de modo socioambientalmente 
responsável”. (CONEF: 2014, p. 2). Para tanto, lançamos mão, na íntegra, do material produzido dentro do programa e 
disponibilizado para as escolas, por meio do site http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-fundamental/ 

O Projeto é desenvolvido ao longo do ano letivo, do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, envolvendo 265 estudantes, 12 
professores regentes, um coordenador pedagógico, a direção da escola, a equipe de apoio especializado e o SOE. Além do 
trabalho pedagógico realizado com as crianças em sala de aula, também estão previstos passeios para complementar o estudo: 
visita ao Banco Central – Casa da Moeda; Clubes, Feiras, Cinema, entre outros. 
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São previstos também encontros bimestrais de formação continuada para os professores e demais profissionais envolvidos; 
e palestras sobre a temática com a comunidade escolar por ocasião das reuniões de pais e mestres e Festa da Família. 

Vale ressaltar que, no ano letivo de 2017, iniciamos de forma experimental o trabalho na escola, entretanto sem a adesão 
pedagógica de todos os professores. Neste ano letivo de 2018, contamos com a adesão de todos os professores e turmas, e o 
projeto passou a fazer parte do PPP – Projeto Político Pedagógico da Escola. 

 

 
2- TÍTULO DOPROJETO 

Projeto “Educação Financeira na Escola” 

3- PROBLEMATIZAÇÃO 

A ideia de trabalhar educação financeira com as crianças surgiu da análise da situação financeira vivida por grande parte 
dos brasileiros como endividamento, falta de controle de gastos, dificuldade em gerir as finanças. Uma pesquisa mostrou que de 
cada 10 brasileiros apenas dois estão fazendo algum investimento pensando no futuro. Os demais não estão percebendo o 
tamanho do problema que terão que enfrentar no futuro. Considerando os problemas que a previdência brasileira enfrenta, 
teremos um futuro sombrio com dezenas de milhões de idosos enfrentando sérios problemasfinanceiros. 

Essa dificuldade em gerir as finanças, em saber lidar com o seu dinheiro de maneira saudável foi observada de forma direta 
no cotidiano da comunidade escolar, na vida de pais e/ou responsáveis, professores e demais funcionários e tem sido motivo de 
estresse e de adoecimento em nosso meio. 

Tendo em vista as observações realizadas e relatos de professores e pais de alunos sobre as dificuldades enfrentadas 
nesta área, a direção da escola incluiu a educação financeira como tema de estudo na semana pedagógica de 2017, e convidou o 
consultor financeiro Eduardo Coelho Pacheco para dar uma palestra e conversar sobre o tema finanças. Na oportunidade, ele 
apresentou o livro “O Lobo milionário e os três porquinhos”, do qual é o autor, e frisou a importância de educar as crianças também 
financeiramente, no sentido de ajudá-las a serem organizadas no presente com vistas nofuturo. 
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Avaliamos a possibilidade de incluir o tema no trabalho pedagógico da escola, em consonância com o Currículo em 
Movimento. Pesquisamos outras iniciativas e nos deparamos, entre outras, com o Programa de Educação Financeira nas Escolas, 
uma iniciativa da Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF. 

Na primeira reunião de pais e mestres do ano letivo de 2017, apresentamos a ideia, que foi aceita com louvor pelos pais. A 
partir disso, começamos o trabalho, de forma tímida e por adesão de cada professor e turma. 

Fomos construindo o projeto, tendo sempre em mente que todos nós, alunos, professores, direção, coordenação e demais 
envolvidos necessitam de formação nesta área. Avaliações de iniciativas de Educação Financeira desenvolvidas em outros países 
indicam que quanto mais cedo o programa começa, melhores os resultados alcançados. 

Nesse sentido, o projeto de educação financeira na escola visa educar financeiramente os estudantes para além dos 
conceitos complexos como: juros, inflação e orçamento, para desenvolver comportamentos que permitam levar a vida 
financeiramente saudável. 

4- TEMAGERADOR 
 

O conceito de Educação Financeira adotado neste projeto é o indicado pela OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico): um processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em 
relação aos conceitos e produtos financeiros, a ser desenvolvido por meio de três vertentes – Informação, Formação e Orientação. 
Porém, somente as duas primeiras serão abordadas, já que as ações relativas à vertente Orientação, que trata dos produtos 
financeiros, referem-se especificamente ao público adulto. 

Além disso, por se tratar de crianças e pré-adolescentes é necessário dar-se maior ênfase à formação do que à informação. 
 

Por Informação entende-se o provimento de fatos, dados e conhecimentos específicos para permitir boas escolhas 
financeiras e para compreender as consequências de tais escolhas. 

A vertente Formação refere-se ao desenvolvimento dos valores e das competências necessárias para entender termos e 
conceitos financeiros elementares por meio de ações educativas que preparem as crianças para empreender projetos individuais e 
sociais. Informações podem ser úteis se estiverem acompanhadas de ferramentas mentais que permitam selecionar e aplicar as 
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que são apropriadas para uma determinada situação. Da mesma forma, valores como transparência, cooperação, respeito e 
responsabilidade precisam ser aplicados às informações desde a tenra idade para que o uso dessas seja sempre ético. 

Dessa forma, busca-se articular ao Projeto de Educação Financeira estratégias pedagógicas que visam desenvolver nos 
estudantes responsabilidade e compromisso com os deveres escolares, assim como valores e comportamentos éticos, morais e 
sociais, e noções de cuidado consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente. 

5- PÚBLICOALVO 
 
 

O Público atendido pelo Projeto “Educação Financeira na Escola” são todos os estudantes de todas as turmas dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano). O projeto prevê também ações formativas para professores, direção, 
coordenação, equipe de apoio especializado, SOE, servidores e pais de alunos. 

6- JUSTIFICATIVA 
 

A entrada da Educação Financeira nas escolas se justifica por diversas razões fortemente apregoadas pelas nações 
estrangeiras que já acumulam experiência na área, dentre as quais se destacam os benefícios de se conhecer o universo 
financeiro e, utilizando-se desses conhecimentos, tomar decisões financeiras adequadas, que fortaleçam o comando autônomo da 
própria vida e, por extensão, do âmbito familiar ecomunitário. 

A consciência dos estreitos laços entre o plano individual e o social, assim como do impacto de decisões tomadas no 
presente sobre os sonhos de futuro, foi, desde a década de 1990, grandemente amplificada pela Ecologia, mas hoje já transborda 
para outras áreas, indicando que é preciso agir conjuntamente para ampliar as chances de que todos colham benefícios maiores e 
melhores no futuro. 

Essas considerações iniciais podem sinalizar que um programa de Educação Financeira seja necessário apenas a partir da 
adolescência, mas há duas justificativas para que ele seja introduzido nas escolas desde o 1º ano do Ensino Fundamental. A 
primeira delas é que as avaliações de iniciativas de Educação Financeira desenvolvidas em outros países indicam que quanto 
mais cedo o programa começa, melhores os resultadosalcançados. 
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A segunda justificativa se baseia no fato de que uma pessoa financeiramente educada significa muito mais do que dominar 
conceitos complexos, como juros, inflação e orçamento; mais do que isso, significa ter comportamentos que permitem levar a vida 
de modo financeiramente saudável, como por exemplo: saber esperar o melhor momento de se fazer uma despesa, ser 
organizado, metódico e determinado, ter clareza para distinguir o que é desejo e o que é necessidade etc. 

Esses comportamentos se desenvolvem com muito mais propriedade em crianças do que em jovens e em adultos. Nas 
fases posteriores à infância, muitas atitudes indesejadas já podem ter se consolidado e é mais difícil desconstruí-las e depois 
reconstruí-lasadequadamente. 

Outro benefício advindo da Educação Financeira consiste no julgamento crítico que se pode aprender a fazer em relação à 
publicidade, isso porque uma sociedade marcada pelo consumo se caracteriza em estimular a depreciação e a desvalorização dos 
produtos depois de estes terem sido adquiridos. Essa é a cultura do excesso e da frustração, que aposta na irracionalidade dos 
consumidores e não nas suas estimativas sóbrias e bem informadas, ou seja, estimula emoções que levam ao consumo 
impetuoso, em vez de cultivar o uso darazão. 

O campo da publicidade procura aumentar a eficiência das mensagens de consumo e provocar o desejo de adquirir 
determinados produtos. Ao aprender a fazer uma leitura crítica de mensagens publicitárias a respeito de produtos de consumo, aí 
incluídos os bens e serviços financeiros, as pessoas se tornam equipadas para tomar decisões com mais autonomia, isto é, 
consciente das pressões externas e mais de acordo com suas reais necessidades. 

Com a introdução da Educação Financeira na escola, espera-se que os estudantes sejam capazes de analisar a conjuntura 
econômica no contexto em que vivem para tomar decisões mais acertadas para se autossustentarem, respeitando a 
sustentabilidade no planeta. 

Do conhecimento social ao conhecimento crescentemente sistematizado: esse é o caminho que o projeto de Educação 
Financeira percorre para permitir que os estudantes envolvidos tenham contato com conceitos financeiros desde o início do 
processo de escolarização. 

Por se tratar de uma temática complexa e interdisciplinar, para que o Projeto se desenvolva a contento faz-se necessário: 
pesquisa, elaboração de material específico, registro e avaliação constante. A demanda de trabalho cotidiano do coordenador 
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pedagógico é intensa, não havendo tempo hábil para coordenar com excelência essas demandas do Projeto. Assim, sentimos a 
necessidade de disponibilizar um professor responsável para dinamizar e otimizar o seu desenvolvimento. 

Como a proposta é realizar o estudo em consonância com o Currículo em Movimento, é importante que este profissional 
seja um pedagogo, da área de atividades, por ter conhecimentos específicos do segmento de ensino atendido pelo projeto 
(currículo, processos de ensino e aprendizagem, organização do trabalho pedagógico, trabalho em equipe, pesquisa, entreoutros). 

Vale ressaltar também, que para atuar de forma produtiva na coordenação do projeto, que engloba todas as turmas, 
professores, alunos e comunidade escolar, é essencial que seja conhecedor da proposta formativa do projeto de Educação 
Financeira, dos objetivos a serem alcançados e que esteja engajado no trabalho proposto para orientar e acompanhar o trabalho 
pedagógico: planejamento das ações junto aos professores regentes e organização do material didático a ser utilizado, o 
desenvolvimento das atividades em sala de aula, as atividades complementares que são realizadas em outros espaços 
(visitas orientadas, festas, passeios, etc), o registro e a avaliação do projeto. 

7- OBJETIVOS 
 

7.1 ObjetivoGeral 
 

Aprofundar o conhecimento do universo financeiro, para que, utilizando-se desse conhecimento possam tomar decisões 
financeiras adequadas, que fortaleçam o comando autônomo da própria vida e, por extensão, do âmbito familiar e comunitário. 

7.2 – Objetivos específicos 

Objetivo 1 - Formar para acidadania 

A cidadania é uma articulação dos direitos e deveres civis, políticos e sociais (Marshall, 1967). Ser cidadão, portanto, é ter 
direito de usufruir de várias possibilidades que a vida oferece, tais como liberdade, igualdade, propriedade, participação política, 
educação, saúde, moradia, trabalho, entre outras. Ser cidadão é ter responsabilidade ativa na sociedade, protagonizando a 
construção da democracia. 

Nessa linha, Perrenoud (2002) indica que ensinar direitos e deveres sem a vivência de ações concretas e sem uma 
mudança de pensamento não é suficiente para se formar cidadãos. É necessário o exercício contínuo da cidadania, ingrediente 
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indispensável da construção de uma sociedade democrática e justa. A Educação Financeira tem como principal propósito ser um 
dos componentes dessa formação para a cidadania. 

Objetivo 2 - Ensinar a consumir e a poupar de modo ético, consciente e responsável 
 

O consumo é tratado como um direito, e todos, indistintamente, são estimulados a consumir, independentemente de sua 
condição para tal. No passado, o consumo voltava-se para bens sólidos e duráveis. Atualmente, segundo Bauman (2007), verifica- 
se uma instabilidade dos desejos aliada a uma insaciabilidade das necessidades, pela conseqüente tendência ao consumo 
instantâneo, bem como a rápida obsolescência dos objetos consumidos. Esse ambiente é desfavorável ao planejamento, ao 
investimento e ao armazenamento de longo prazo. 

Consumo e poupança configuram-se como “atitudes responsáveis” ao levar em conta os impactos sociais e ambientais. 
Deve-se procurar, assim, não transbordar problemas financeiros para o outro, não comprar produtos advindos de relações de 
exploração ou de empresas sem comprometimento socioambiental, reduzir o consumo desnecessário, ampliar a longevidade dos 
produtos possuídos, reduzir a produção de lixo e doar objetos úteis não desejados. Consumir e poupar com consciência e 
responsabilidade, com uma clara preocupação com o outro e com as consequências das decisões tomadas, traduzem o 
compromisso ético da cidadania. 

Objetivo 3 - Oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de decisão autônoma baseada em mudança de atitude 
 

À nossa volta, atualmente, circula uma quantidade excessiva de informações e de signos (inclusive financeiros), muitas 
vezes descontextualizados e incompreensíveis para muitas pessoas. A compreensão da linguagem do mundo financeiro, por meio 
de um programa educativo, possibilita ao indivíduo obter as informações necessárias para que tome suas decisões de modo 
autônomo. 

Objetivo 4 - Formar multiplicadores 
 

A implantação da Educação Financeira pretende colaborar para uma formação mais crítica das crianças, possibilitando-as a 
ajudar suas famílias na determinação de seus objetivos de vida, bem como dos meios mais adequados para alcançá-los. Dados do 
final da década de 2000 (Data Popular, 2008) apontam clara associação entre o comportamento financeiro individual e o familiar. 
Famílias gastadoras geram filhos gastadores, da mesma forma que filhos poupadores vêm de famílias poupadoras. A tendência 
gastadora talvez possa ser controlada por meio de conhecimentos levados pelos estudantes para suas famílias. 
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Assim, o público beneficiário da Educação Financeira não se restringe ao público escolar, mas, por meio dele, busca-se 
atingir um número muito maior de pessoas, ampliando essa disseminação de conhecimentos extremamente útil para a vida na 
sociedade atual. Dessa forma, promove-se o trânsito de informações pelos distintos níveis espaciais, dos mais próximos aos mais 
distantes, num ótimo exemplo de que boas práticas e ideias devem transgredir os limites espaciais e circular livremente. 

Objetivo 5 - Ensinar a planejar a curto, médio e longo prazos 
 

A falta de planejamento e a sensação de que o presente não se relaciona com o passado nem com o futuro fazem com que 
o tempo seja pulverizado numa multiplicação de “eternos instantes” acidentais e episódicos. A Educação Financeira intenciona 
conectar os distintos tempos, conferindo às ações do presente uma responsabilidade pelas consequências do futuro. 

Para se alcançar determinada situação, é necessário um planejamento que contemple distintas etapas de execução, 
envolvendo priorizações e renúncias que não seriam cogitadas pelo pensamento exclusivo do presente. No caso dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, os estudantes experimentam majoritariamente o planejamento de situações de curto prazo, mas são 
também estimulados a imaginar ações e suas respectivas repercussões no médio e longo prazos mesmo que só o façam 
qualitativamente, ou seja, sem uma quantificação precisa dos tempos futuros. 

Objetivo 6 - Desenvolver a cultura da prevenção 
 

É prudente planejar pensando nas intempéries da vida. Ninguém está isento de enfrentar situações adversas e inesperadas 
que, por vezes, exigem o dispêndio de uma quantidade de dinheiro não prevista no orçamento. Para garantir maior tranquilidade 
diante de tais situações é preciso conhecer progressivamente, conforme a idade o permita, o leque de opções disponíveis, tais 
como evitar desperdícios, guardar dinheiro, fazer seguros ou investimentos ou dispor de planos de previdência (pública ou 
privada). 

À primeira vista, os objetivos acima apresentados podem parecer distantes do cotidiano das crianças e dos adolescentes. 
Por isso, é aqui oportuna a distinção entre “conhecimento social “conhecimento lógico” para que se esclareça como os conteúdos 
de Educação Financeira muitas vezes associados à vida adulta poderão fazer parte da vida infantil. 

O conhecimento social se refere àquele que se limita a promover familiaridade com determinadas palavras ou termos, ou 
seja, empresta-lhes um significado inicialmente vago, mas já suficiente para alocá-los em categorias amplas. Por exemplo, uma 
criança, desde a tenra idade, é capaz de relacionar a palavra “salário” a dinheiro, mesmo que não tenha o menor acesso à 



102 
 

composição do salário e às suas relações com tantas outras variáveis como inflação, impostos ou aposentadoria. Em outras 
palavras, no que se refere a temas do cotidiano – que é o foco de estudo da Educação Financeira neste projeto –, não é preciso 
aguardar que uma criança seja madura o suficiente para compreender um determinado conteúdo em toda a sua complexidade 
lógica. 

 

Antes, é mesmo desejável que tenha oportunidades específicas para entrar em contato com os mais variados aspectos do 
dia a dia de sua vida familiar e do seu entorno para que possa construir os necessários conhecimentos sociais sobre os quais se 
assentará a sistematização dos conhecimentos lógicos formais dos anos subsequentes. 

Em especial, sabe-se que a construção da noção de tempo de longo prazo é ainda mais difícil de ser compreendida nas 
fases iniciais da vida. Contudo, não só é importante, como é até mesmo possível plantar as bases da prevenção, e isso pode ser 
feito por meio de um trabalho sistemático de construção do cuidar de si próprio e do meio em quevivem. 

8- CONTEÚDOS 
 

Quadro de Referência - Eixos temáticos e conteúdos financeiros: 
 

Eixos temáticos Unidades de 
Estudo 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1-Produção e 
Consumo. 

1 Tema: Alimentos 
frescos(batata) 

Tema: Alimentos 
industrializados 
(leite) 

Tema: Brinquedos 
(bola) 

Tem: Dinheiro 
(cédulas) 

2-Organização 2 Tema: Organização 
da sala de aula 

Tema: Organização 
pessoal 

Tema: Organização 
das despesas da 
casa 

Tema: Organização 
da Sociedadehoje 
e no passado. 

3-Cuidados 3 Tema: Quem cuida 
dos animais 
(tartaruga) 

Tema: Quem cuida 
da casa 

Tema: Quem cuida 
escola 

Tema: Quem cuida 
da cidade 

4-Planejamento 4 Tema: Festa dos 
brinquedos. 

Tema: Festa “Dia 
das crianças” 

Tema: Festa “Dia 
dolivro” 

Tema: Festa “Dia 
doFolclore” 
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Os quatro eixos temáticos lançam os pilares de formação necessários à vida financeira saudável e aproximam os 
educandos dos conteúdos de Educação Financeira. 

1- Produção eConsumo 
 

Esse eixo temático investiga e discute a trajetória dos produtos até chegar ao uso pelo consumidor e continua refletindo, 
inclusive, sobre seus descartes, o que convoca a dimensão de longo prazo para compreensão geral de tal trajetória. Cada ano 
escolar contempla um produto ou uma categoria de produtos diferentes. A ideia é possibilitar ao educando conhecer e pensar 
criticamente a respeito de como a sociedade se organiza para produzir, transportar e descartar produtos naturais e industrializados 
e qual o custo financeiro e socioambiental desse processo. Com isso, desenvolve-se uma percepção de mundo e, nesse percurso, 
interligam-se conteúdos de diversas áreas do conhecimento. Em especial, conecta Educação Financeira e Educação Ambiental e 
fornece as bases para condutas socioambientalmente responsáveis por meio do estudo de questões cidadãs (direitos e deveres). 

Conteúdos: composição de preço, consumo ambientalmente responsável, estimativa, câmbio, impostos, produtos e serviços, 
negociação, o ter público e o ter privado, para onde vão os produtos consumidos / descarte, publicidade, querer e precisar, receitas 
despesas, reconhecimento do dinheiro. 

2- Organização 
 

A organização faz parte do nosso cotidiano e é uma atitude importante para uma vida financeira saudável. Esse eixo 
temático dá conta de estimular a organização de aspectos crescentemente complexos da vida pessoal dos alunos e os leva a 
conhecer como outras pessoas se organizam. A ideia é caminhar do âmbito pessoal para o social, no qual se conhecerá como a 
sociedade vem organizando a sua vida financeira, do escambo às instituições financeiras e órgãos reguladores dos mercados. 

Conteúdos: como as sociedades se organizam hoje e como se organizaram historicamente (comércio, processo de produção, 
escambo, trocas...), história do dinheiro, consumo, desejos x necessidades, desperdício x bem-estar, doação solidária, orçamento, 
processos cíclicos. 
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3- Cuidados  

Este eixo temático tem como objetivo despertar as crianças para a necessidade de se cuidar daquilo que é partilhado por 
todos. Isso inclui a responsabilidade pessoal e social pelos espaços e bens comuns. Para atender a tais objetivos, ele lança as 
bases do pensamento de longo prazo, essencial aos conceitos que envolvem a dimensão de futuro (trocas intertemporais, 
previdência/investimentos, seguro etc.). 

 

Conteúdos: ciclos da vida (padrões da natureza, padrões comportamentais), consumo, estimativas, impostos e taxas, orçamento, 
posse, poupança, preservação, previdência, prevenção, propriedade (pública e privada), seguro, trabalho e renda, uso e manuseio 
do dinheiro, valor. 

4- Planejamento 
 

Este eixo possibilita o engajamento dos educandos em preparativos necessários para se planejar e executar um evento, 
desde as primeiras ideias até o dia de sua realização. Oferece diversas oportunidades de exercitar, em ocasiões reais, 
modalidades simples de planejamento, com cálculos aritméticos crescentemente complexos. 

Conteúdos: dinheiro, doação solidária, estimativa, escolhas, negociação, orçamento, planejamento, sustentabilidade, utilidade, 
valor. 

 

Conteúdos financeiros e conteúdos curriculares: 
 

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO 

Conteúdos 1º Ano 2ºAno 3ºAno 4º ano 5º Ano 
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PRODUÇÃO E 
CONSUMO: 

 
-Composição de 
preço, consumo 
ambientalmente 
responsável, 
estimativa, câmbio, 
impostos, produtos 
e serviços, 
negociação, o ter 
público e  o ter 
privado, para onde 
vão os  produtos 
consumidos    / 
descarte, 
publicidade,  querer 
e precisar, receitas 
despesas, 
reconhecimento do 
dinheiro. 

 
ORGANIZAÇÃO: 

 
-Como as 
sociedades se 
organizam hoje e 
como se 
organizaram 
historicamente 
(comércio, processo 
de produção, 
escambo, trocas...), 
história do dinheiro, 
consumo, desejos x 
necessidades, 
desperdício x bem- 
estar,  doação 
solidária, 
orçamento, 
processoscíclicos. 

 
CUIDADOS: 

 
-Ciclos da vida 
(padrões da 
natureza, padrões 
comportamentais), 
consumo, 
estimativas, 

LINGUA PORTUGUESA 
 

-Textos: verbal 
(escrita), não 
verbal (imagem) 
e multimodal (escrita e 
imagem). 
-Leitura e  escrita 
de listas diversas de acordo 
com alguns critérios: ordem 
alfabética,  contexto 
semântico, etc. 
-Cantiga de roda, 
parlenda, travalíngua, lenga- 
lenga, adivinhação, piada, 
quadrinhas, poemas. 
-Rótulos, embalagens, 
logomarcas   e   slogans:  
leitura  apoiada 
em    imagens     e     em  
textos. 
-Leitura e produção 
oral e escrita 
de gêneros que 
apresentam a 
NARRATIVA em sua 
organização interna. 
-Descrição oral e escrita de 
objetos, personagens, lugares. 

 
MATEMÁTICA 

 
-Processos   mentais 
(conservação, 
correspondência,comparação, 
classificação,  sequenciação, 
seriação, ordenação e 
inclusão). 
- Funções do número 
(quantificar, posição, código, 
medida). 
-Sistema de 
Numeração Decimal. 
-     Registros     pictóricos, 
orais ou escritos e experiências 
matemáticas 
vivenciadas a partir de 
situações-problema 
(envolvendo adição, subtração, 
divisão). 

LINGUA PORTUGUESA 
 

-Textos: verbal 
(escrita), não 
verbal (imagem) 
e multimodal (imagem e texto). 
-Leitura de 
imagens, gráficos, 
tabelas,desenho. 
-Rótulos, embalagens, 
logomarcas   e   slogans:  
leitura  apoiada 
em imagens e 
textos. 
-Gêneros que 
apresentam 
INSTRUÇÃO/ 
INJUNÇÃO em sua 
organização  interna: 
receitas, regras  de 
jogos,manuais. 
-Histórias em 
Quadrinhos. 
-Leitura e produção 
oral e escrita 
de gêneros que 
apresentam a 
NARRATIVA em sua 
organização interna(fábulas). 
- Entrevistas 
-Opiniões e 
comentários. 
-Biografias 
-Manuseio, 
identificação      e      escolha 
de suportes de acordo com o 
gênero  e seu 
contexto de circulação: jornal, 
folder, revistas, etc. 

 
MATEMÁTICA 

 
- Processos mentais 
(conservação, 
correspondência,comparação, 
classificação,  sequenciação, 
seriação, ordenação e 
inclusão). 
- Funções do número 
(quantificar, posição,código, 

LINGUA PORTUGUESA 
 

-Textos: verbal 
(escrita), não 
verbal (imagem) 
e multimodal 
(escrita e imagem). 
-Gêneros que 
apresentam a 
INSTRUÇÃO/ 
INJUNÇÃO na sua 
organização interna: receitas, 
regras   de 
jogos, manuais. 
-Anúncios publicitários 
epropaganda. 
-Reportagens (temas 
significativos) 
-Leitura e produção 
oral e escrita 
de gêneros que 
apresentam a 
NARRATIVA em sua 
organização interna: contos, 
lendas, fábulas. 
-Entrevistas 
-Opiniões e 
comentários. 
-Biografias 
-Manuseio, 
identificação      e      escolha 
de suportes de acordo com o 
gênero e seu 
contexto de circulação: jornal, 
folder, revistas,etc. 

 
MATEMÁTICA 

 
-Processos   mentais 
(conservação, 
correspondência,comparação, 
classificação,  sequenciação, 
seriação, ordenação e 
inclusão). 
- Funções do número 
(quantificar, posição, código, 
medida). 
-Sistema de 
Numeração Decimal. 
-Números ordinais: 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

-Manuseio, 
identificação      e      escolha 
de suportes de acordo com o 
gênero e seu 
contexto de circulação: jornal, 
folder, revistas,etc. 
- Leitura textual, contextual, 
inferencial eintertextual. 
- Gêneros que apresentam a 
NARRATIVA em sua 
organização interna: contos, 
fábulas. 
- Artigos de divulgação 
científica 
- Reportagens e suplemento 
infantil 
de grandes jornais: leitura e 
estudo 
de reportagem levando em 
conta o tipo de leitor 
- Notícia: escrita de texto de 
autoria a partir  de  pesquisa  
de dados e organização de 
informações. 
- Suportes e portadores – 
criação 
de espaços para publicação 
(mural, 
varal, revistas, jornais, placas, 
faixas, folhetos, cartazes, etc.) 

 
MATEMÁTICA 

 
-Sistema de numeração 
decimal 
-Números decimais 
- Resolução de situações- 
problema 
envolvendo números 
fracionários. 
- Calculo mental, cálculo 
aproximado,  estimativa,  uso 
de calculadora, socialização de 
estratégias deconferência 
- Socialização de 
procedimentos 
e de registros de medições de: 
tempo, capacidade, massa, 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

- Textos: verbal (escrita), não 
verbal (imagem) e multimodal 
(escrita e imagem) 
concretizados 
em diversos gêneros em 
diferentes 
suportes. 
- Leitura textual, contextual, 
inferencial e intertextual. 
-Gêneros que apresentam a 
NARRATIVA em sua 
organização nterna: fábulas 
tradicionais e 
modernas; contos de suspense; 
conto popular; lendas, mitos e 
crônica – análise de 
mecanismos 
de coesão e coerência, reconto 
oral e produção escrita. 
-Notícia: escrita de texto de 
autoria a partir  de  pesquisa  
de dados e organização de 
informações. 
- Reportagens e suplemento 
infantil 
de grandes 
jornais: leitura e estudo de 

reportagem levando em conta o 
tipo de leitor. 
- Textos de divulgação 
científica: 
resumo a partir de esquemas. 
-Entrevista: planejamento, 
realização oral, organização de 
dados e escrita. 
-Debates: espontâneo, 
temático, 
intencional e planejado (escuta 
organizada  e  apresentação  
de argumentos, opiniões e 
comentários) 
-Seminário: exposição oral na 
sala, usando apoio de 
anotações. 

 
MATEMÁTICA 

 
-Sistema de Numeração 
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impostos e taxas, 
orçamento, posse, 
poupança, 
preservação, 
previdência, 
prevenção, 
propriedade (pública 
e privada), seguro, 
trabalho e renda, 
uso e manuseio do 
dinheiro, valor. 

 
PLANEJAMENTO: 

 
-Dinheiro, doação 
solidária, estimativa, 
escolhas, 
negociação, 
orçamento, 
planejamento, 
sustentabilidade, 
utilidade,valor. 

-Sistema Monetários Brasileiro 
(reconhecimento de cédulas e 
moedas). 
- Medida de Tempo. 
-Comparação    de 
grandezas de  mesma 
natureza, por  meio 
de  estratégias 
pessoais     e      pelo      uso  
de instrumentos 
de medidas não 
convencionais e 
convencionais. 
- Reconhecimento de 
unidades de medidas 
convencionais: metro, 
litro equilograma. 
- Reconhecimento de 
formas geométricas 
espaciais e planas em 
contextos  variados 
-Percepção das formas 
geométricas nos objetos. 
- Registro de  forma 
variada  da coleta 
de informações  em 
situações    de    pesquisa, 
jogos ebrincadeiras. 
-Leitura, interpretação 
e   análise   de    tabelas 
simples e gráficos decolunas. 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
-      Ações      do       homem  
no ambiente: 
ambientes naturais  e 
ambientes construídos 
(preservação do 
ambiente em que 
vive) 
-   Poluição   do    meio 
ambiente 
-Água – importância, 
características e uso 
SUSTENTÁVEL. 
-Invenções e 
transformações 
científicas e suas 
influências no meio 

medida). 
-Sistema de 
Numeração Decimal. 
- Fatos     fundamentais 
da    adição    e     subtração 
em situações 
significativas que 
desenvolvam  o   cálculo 
mental. 
- Registros pictóricos, 
orais       e       ou       escritos 
de experiências 
matemáticas 
vivenciadas a partir de 
situações-problema 
envolvendo a adição, 
subtração, divisão. 
-Sistema 
Monetário Brasileiro 
(reconhecimento  e 
utilização de cédulas  e  
moedas em situações 
problema). 
- Medida detempo. 
-Medida de capacidade. 
-Comparação    de 
grandezas de  mesma 
natureza, por  meio 
de  estratégias 
pessoais     e      pelo      uso  
de instrumentos 
de medidas não 
convencionais e 
convencionais. 
-Semelhanças e 
diferenças entre as 
formas geométricas 
espaciais eplanas. 
- Registro de  forma 
variada  da coleta 
de informações  em 
situações    de    pesquisa, 
jogos ebrincadeiras. 
- Leitura,      interpretação 
e   análise   de    tabelas 
simples e gráficos decolunas. 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
-Ações do homem 

função, leitura e 
representação. 
-Operações fundamentais: 
adição, subtração, divisão e 
multiplicação. 
-Formulação, 
interpretação e 
resolução de situações 
problema envolvendo 
noções de adição, subtração, 
divisão,multiplicação. 
-Formulação, 
interpretação 
e resolução  de 
situações-  problema 
envolvendo o Sistema 
MonetárioBrasileiro 
- Medidas detempo. 
-Medidas de massa 
(Quilograma, meio quilograma, 
grama, 
tonelada, construção, 
observação e uso de  
balanças). 
-Medidas de 
comprimento 
(metro, meio  metro 
e  centímetro. 
Construção, 
observação e uso de fitas 
métricas, réguas e trenas) 
- Medidas de 
capacidades (litro, meiolitro). 
- Reconhecimento e 
estudo   dos   elementos 
(bases, número de 
faces, vértices e 
arestas) das figuras 
espaciais: cilindros, 
cones, pirâmides, 
paralelepípedos,  cubos 
e esferas. 
• Representação 
pictórica de figuras 
geométricas planas  e 
espaciais. 
-Seleção e 
organização    de    dados   em 
tabelas simples e gráficos de 
barras ou 

comprimento. 
-Identificação   e    utilização 
dos principais instrumentos de 
medidas presentes no contexto 
sociocultural 
-Operações e compreensão de 
valores monetários: preços, 
toco, orçamentos e prestações 
. 
-Leitura e interpretação de 
informações presentes nos 
meios 
de comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas 
e 
gráficos 
-Noções de combinação 
associada 
à multiplicação e tabela 
-Situações-problema simples, 
envolvendo noções de 
possibilidade 
e probabilidade 
-Construção  e  interpretação 
de gráficos de colunas, barras  
e 
produção de textos 
-Situações-problema 
envolvendo 
interpretação de tabelas e 
gráficos. 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
- Poluição, desmatamento, 
efeito 
estufa, aquecimento global e 
catástrofes naturais. 
- Enchentes: o papel do solo na 
regulação da infiltração da  
água dachuva. 
-Ecologia: preservação do 
ambiente. 
-Alimentação Saudável. 
Reaproveitamento de produtos: 
metais e papéis. 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 
(GEOGRAFIA) 

Decimal. 
-Números decimais 
- Resolução de situações- 
problema 
envolvendo decimais com 
dinheiro 
com situações de 
adição e subtração explorando 
a 
diversidade de procedimentos e 
de registros. 
-Porcentagem em contextos 
significativos  (10%;  25%;50%; 
75%; 100%) relacionados a 
decimais. 
- Calculo mental, cálculo 
aproximado,  estimativa,  uso 
de calculadora, socialização de 
estratégias deconferência. 
-Sistema Monetário Brasileiro: 
utilização em situações- 
problema 
que envolvam a relação custo  
X 
Mercadoria. 
-Leitura e interpretação de 
informações presentes nos 
meios 
de comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas 
e 
gráficos 

 
• Situações-problema simples, 
envolvendo noções de 
possibilidade 
e probabilidade 
• Construção e interpretação 
de gráficos de colunas, barras  
e 
produção de textos 
• Interpretação de gráficos de 
setor 
• Situações-problema 
envolvendo 
interpretação de tabelas e 
gráficos. 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA. 
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 físico e social. 
-Cultivo e ciclo de vida da 
batata. 
-Alimentação saudável 
-Relação dos 
seres vivos com o 
ambiente:   predação, 
falta de alimento, 
desmatamento, 
captura, situações 
ambientais,extinção 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 
(GEOGRAFIA) 

 
-Preservação do ambiente 
(familiar, escolar e 
circunvizinho) e  dos 
recursos  naturais 
-Práticas de 
conservação e 
desenvolvimento  de 
atitudes sustentáveis 
(redução do consumo, 
reciclagem, reaproveitamento, 
coleta seletiva dolixo). 

 
ARTE 

 
-Apreciação  de  obras  
artísticasvariadas 
- Visita a espaços de 
informações e de comunicação 
artística/ cultural: museus, 
mostras, exposições. 
-Ouvir e apreciar 
vários gêneros 
musicais. 
- A música como fonte de 
histórica. 

no ambiente: 
ambientes naturais e 
ambientes  construídos 
(preservação do 
ambiente em que 
vive) 
-Poluição do meio 
ambiente 
-Água – importância, 
características e uso 
SUTENTÁVEL. 
-Invenções e 
transformações 
científicas e suas 
influências no meio 
físico esocial 
-Alimentação saudável. 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 
(GEOGRAFIA) 

 
-Preservação do 
ambiente e dos 
recursos naturais 
(economia de água 
e luz) 
-Reutilização de 
materiais: redução do 
consumo, reciclagem. 

 
ARTE 

 
-Apreciação  de  obras  
artísticasvariadas 
- Visita a espaços de 
informações e de comunicação 
artística/ cultural: 
museus,mostras,exposições. 
- Ouvir    e    apreciar 
vários gêneros 
musicais. 
- A música como fonte de 
histórica. 

colunas. 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA. 
 

-Relação dos 
seres vivos com o 
ambiente:   predação, 
falta de alimento, 
desmatamento, 
captura, situações 
ambientais,extinção 
-Poluição do meio ambiente. 
-Invenções e 
transformações 
científicas e suas 
influências no meio físico e 
social 
-Alimentação saudável. 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 
(GEOGRAFIA) 

 
-Instrumentos e 
máquinas de trabalho; 
remuneração e 
salário;  remuneração 
e gênero;  relações 
de   poder;   regras    de 
trabalho 
-Atividades 
produtivas: tipos de produção; 
locais de trabalho; ferramentas 
e instrumentos; 
relações de poder; 
modificação   da 
natureza. 
-Atividades 
profissionais, 
costumes, modo e 
hábitos devida. 

 
ARTE 

 
-Apreciação de obras artísticas 
variadas 
- Visita a espaços de 
informações e de comunicação 
artística/ cultural: museus, 
mostras,exposições. 
- Ouvir eapreciar 

-Atividades econômicas, 
produtivas e desenvolvimento 
sustentável do DF: (agricultura, 
indústria, comércio, serviços e 
turismo). 
- Saneamento básico e coleta 
seletiva de lixo. 

 
ARTE 

 
-Apreciação de obras artísticas 
variadas 
- Visita a espaços de 
informações e de comunicação 
artística/ cultural: museus, 
mostras,exposições. 
- Ouvir    e    apreciar 
vários gêneros 
musicais. 
- A música como fonte de 
histórica 

-Poluição, desmatamento, 
efeito 
estufa, aquecimento global e 
catástrofes naturais 
-Enchentes: o papel do solo na 
regulação da infiltração da  
água 
da chuva. 
-Conservação, transformação e 
geração de energia. 
-Ecologia: preservação do 
ambiente 
-Alimentação saudável. 
Reaproveitamento de produtos: 
metais e papéis 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 
(GEOGRAFIA) 

 
- Indústria e comércio: suas 
interferências naorganização 
das cidades eregiões. 
- Desenvolvimentosustentável. 

 
ARTE 

 
-Apreciação de obras artísticas 
variadas 
- Visita a espaços de 
informações e de comunicação 
artística/ cultural: museus, 
mostras,exposições. 
-Ouvir e apreciar 
vários gêneros 
musicais. 
-A música como fonte de 
histórica 
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   vários gêneros 
musicais. 
-A música como fonte de 
histórica 

  

 
 

9- METOLOGIA– Ensino com foco naaprendizagem 
 

O Art. 13, inciso III, da LDB (Lei 9.394/96), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, afirma que cabe aos 
docentes “zelar pela aprendizagem dos alunos”. Tal dispositivo indica que o conceito de ensino encontra-se atrelado ao de 
aprendizagem. Em outras palavras, não se poderia mais falar que “a aula foi excelente, o aluno é que não aprendeu”, porque o 
ensinar passa a estar profundamente comprometido com o aprender. 

Quando o aluno se engaja em uma atividade que foi concebida como oportunidade de exercício de um a dada competência, 
em consonância com seu direito de aprender, significa que irá acionar os conhecimentos necessários para lidar com as múltiplas e 
variadas situações financeiras da vida cotidiana. É certo que para acionar conhecimentos é preciso que, antes, o aluno se aproprie 
deles. 

 

O diferencial do ensino com foco nos direitos de aprendizagem é que tais conhecimentos são apresentados dentro de um 
contexto no qual o aluno se reconhece e pode, assim, construir as relações e significados necessários para aprender. 

9.1 O desenvolvimento do trabalho (1º ao 5ºano) 
 
 

O estudo encontra-se organizado por meio de “eixos temáticos”, previamente selecionados, a ser revisitados em cada um 
dos anos escolares. O objetivo é introduzir gradativamente, nos anos iniciais, os conceitos que contribuirão com a construção do 
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conhecimento necessário aos comportamentos e atitudes financeiras. O desenvolvimento do estudo será realizado ao longo do 
ano letivo sendo que cada turma terá uma aula semanal (3horas), com a participação de todos osalunos. 

Cada um dos eixos apresenta um conjunto de determinados “conteúdos sociais”, entendidos como experiências cotidianas 
dos alunos em torno das quais se estudam as questões financeiras pertinentes a cada faixa etária. As atividades serão 
desenvolvidas dentro dos eixos de estudo por meio da leitura de textos, análise de casos, pesquisa, organização de 
dados, produção de textos, organização de murais informativos, entre outras atividades práticas que colocam os 
estudantes em situação de produtores desse conhecimento. Dessa forma, o estudo de todos os temas está atrelado à 
pesquisa, análise dos dados, à produção de textos e socialização das informações coletadas. A abordagem dos conteúdos 
sociais é sempre associada aos valores éticos e de responsabilidade socioambiental para atender ao aspecto formativo do 
conceito de Educação Financeira adotado noprojeto. 

São quatro os eixos temáticos tratados – (1) Produção e consumo; (2) Organização; (3) Cuidados; (4) Planejamento –, que 
se repetem nos quatro anos iniciais do Ensino Fundamental, mas a cada ano os conteúdos sociais são abordados de forma 
diferenciada. O trabalho previsto para o 5º Ano é uma sistematização dos conteúdos trabalhados nos anos anteriores, quando os 
estudantes, analisando situações problemas da vida cotidiana, apresentados em forma de narrativas, têm que fazer escolhas 
aplicando os conceitos de educação financeiras construídos. 

Ao longo do ano letivo serão realizadas também atividades lúdicas para possibilitar que os estudantes coloquem em prática 
e ampliem os conhecimentos construídos a partir do projeto como: passeios, visita ao Banco Central, Festa da Família, feira de 
trocas (escambo), Festival de sorvete, Festa de Aniversário das bonecas, entre outras possibilidades. E no fim de cada semestre 
letivo, está prevista a realização da Feira Dimelos. Dessa forma, além da sala de aula, os alunos terão oportunidade de vivenciar 
experiências educativas referentes à educação financeira em outros espaços. 

O trabalho desenvolvido no projeto de Educação Financeira tem como foco principal a aprendizagem em disciplinas básicas 
como Português e Matemática, visando principalmente estimular a capacidade de ler, quantificar, interpretar situações problema, 
estabelecer conexões e inferir significados a partir de um contexto de referência. Entretanto, é necessário contar com as 
contribuições de outras áreas do conhecimento como Geografia, Ciências e Arte em uma proposta interdisciplinar. 
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O livro do 5º Ano traz particularidades: Os conceitos financeiros são trabalhados tendo, como pano de fundo, narrativas 
imaginárias, estratégia que favorece o envolvimento dos estudantes e requer deles participação ativa. (Brasília: CONEF, 2014, p. 
19). 

9.2 O material didático 
 

O material didático utilizado para o desenvolvimento das atividades e estudo da temática proposta é composto pelos livros 
do aluno e do professor, de cada ano (do 1º Ano ao 5º Ano), elaborado pelo Comitê Nacional de Educação Financeira – CONEF, 
com as devidas adaptações para se ajustar à realidade da Escola e ao Currículo a serdesenvolvido. 

Além desse material, utilizamos também material de apoio como histórias, vídeos e textos que surgem das pesquisas realizadas 
com cada grupo de crianças e atividades didáticas produzidas na própria escola, além de outros disponibilizados no site 
http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-fundamental/ 

9.3 – A Feira Dimelos e a educação dosvalores 
 

A Feira Dimelos é um evento lúdico que acontece na escola, organizado dentro de parâmetros reais (uma feira), pela 
equipe gestora e equipe pedagógica. É uma experiência prática na qual os estudantes têm oportunidade de participar como 
consumidores ativos: fazer escolhas, equilibrar gastos, economizar, colocando em ação os conhecimentosconstruídos. 

Paralelo a educação financeira, é desenvolvida a educação dos valores altruístas no sentido de ampliar junto aos 
estudantes os laços de amizade, confraternização, respeito eempatia. 

Além disso, acreditamos ainda que é tarefa da escola incutir nas crianças seus direitos e deveres como estudantes e ajudá- 
las a compreender suas necessidades e a respeitar as necessidades alheias no sentido de ampliar a visão de mundo de cada 
uma. 

 

Sendo assim, ao longo do desenvolvimento das atividades letivas, tendo como parâmetro o exercício desses valores e dos 
deveres do aluno, os estudantes poderão acumular pontos para serem trocados por dimelos (moeda produzida na escola para ser 
utilizada na Feira Dimelos e para comprar pacotes para passeios fora da escola). 
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10- CRONOGRAMA: 
 

O desenvolvimento do projeto é realizado em aulas semanais (um dia da semana, em cada turma, o foco são as atividades 
previstas em educação financeira – nas unidades de estudo), ao longo dos bimestres letivos. 

As aulas são planejadas nas reuniões de coordenação, por Ano, com orientação da coordenação pedagógica. 
 

O projeto prevê também a formação continuada em serviço dos professores e demais servidores da unidade escolar, com o intuito 
de alcançar toda comunidade escolar por meio dessa ação formativa. As reuniões de formação são realizadas bimestralmente, nas 
coordenações coletivas, sob a responsabilidade da direção e coordenação pedagógica. 

 

Data Unidades 
de 

Estudo 

Atividades complementares Responsáveis 

05/03 a 26/04– 
1º Bimestre 

Unidade 1 -“Ciranda de Gibis”- Realização: 3º Ano - Alunos do 3º ano, professores e 
coordenador. 

 
-Coordenador Pedagógico e Equipe 
Gestora 

  - 1º Encontro de Formação continuada com 
professores e servidores. 

11/05  -Festa da Família com oficinas voltadas para a 
Educação Financeira – Participação: Comunidade 
escolar 

- Equipe Gestora e Equipe Pedagógica 

08/05 a 09/07 – 2º 
Bimestre 

Unidade 2 -Escambo/ Feira de trocas Realização: 4º Ano - Professores e alunos do 4º ano e 
coordenador 

  -Festival de Sorvete Realização: 5º Ano  

   
-Visita ao Banco Central – Realização – 4º Ano 

-Professores e alunos do 5º ano e 
coordenador 

  
-2º Encontro de Formação continuada com os 
professores e servidores 

-Direção, coordenação, professores e 
alunos do 4ºano. 
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-Direção e coordenação pedagógica. 

Agosto  Feira Dimelos – 2ª Edição Participação: todas as 
turmas. 

- Equipe Gestora e Equipe Pedagógica 

07/08 a 04/10 – 3º 
Bimestre 

Unidade 3  
-Organização da festa das crianças – Realização: 2º 
Ano 

 
-Professor e alunos do 2º ano e 
coordenador 

  
- Passeio ao Clube da Ermida Dom Bosco – 
Participação: todas as turmas. 

-Equipe Gestora e Equipe Pedagógica 

  
-Feira do livro – Realização: 3º Ano -Professor e alunos do 3º ano e 

coordenador. 
  -3º Encontro de Formação Continuada de 

Professores eservidores. 
 
-Direção e coordenação pedagógica 

09/10 a 27/11 Unidade 4 -Festa de Aniversário das bonecas – Realização: 1º 
Ano 

-Professor e alunos do 1º ano e 
coordenador. 

  
-4º Encontro de Formação Continuada de 
Professores eservidores. 

- Direção e Coordenação Pedagógica 

12/12  Feira Dimelos – 3ª Edição - Equipe Gestora e Equipe Pedagógica 
Observação: As Unidades de Estudo estão organizadas por Ano – ver Quadro de Referência – Eixos temáticos e conteúdos financeiros, no 
item 8. 

11- BIBILOGRAFIA/REFERÊNCIAS 
 

O material pedagógico utilizado com os alunos está disponível no site http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino- 
fundamental/. É composto do livro do aluno e do livro do professor, para cada ano de estudo: 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano e 5º 
Ano. As atividades são reproduzidas pela escola, à medida que o estudo é desenvolvido. 

Vídeos relacionados ao tema: vídeo documentário “Sua escola, nossa escola”; programa de vídeo R$100 neuras. 
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http://www.batatas.com.br http://www.eliseuvisconti.com.br  

http://www.tarsiladoamaral.com.br  

http://www.viniciusdemoraes.com.br 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br    

http://www.somatematica.com.br/artigos/a14 

http://www.tamar.org.br 

http://www.infoinvest.com.br 

http://oglobo.globo.com/economia/bc-quer-usar-cedulas-que-viramlixo-para-fazer-adubo-tijolos-3221498 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor 

http://oglobo.globo.com/economia 

http://www.cpact.embrapa.br 
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12- ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO 
 

A Resolução CNE/CEB nº 4/2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a Educação Básica, determina 
que “a avaliação da aprendizagem deve ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica”, ou seja, os resultados 
apresentados pelos alunos precisam reverter sobre o planejamento da ação pedagógica subsequente. 

Tendo em vista essas considerações, e as orientações das Diretrizes de Avaliação que norteiam o trabalho pedagógico 
realizado na escola, o processo de avaliação está pautado no princípio formativo do estudante, e será realizado: 

 Por meio de conversas com a turma e debates sobre o processo deaprendizagem;
 Registro de observação do professor sobre a participação e interesse dos alunos nas atividadespropostas;
 Registro de observação do professor das mudanças de comportamento e atitudes com relação aos conhecimentos mais 

importantes da educaçãofinanceira.
 Estudo de casos concretos com elaboração derelatório
 Organização deportfólio
 Avaliação do Projeto (pelas crianças) – por meio de feedbacks orais e relato escrito indicando pontos positivos e negativos 

do projeto, e as modificações/inclusões que julgam necessárias. Ocorrência – a cada bimestreletivo.
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A avaliação do projeto pela equipe gestora e equipe pedagógica será realizada em encontros bimestrais, quando será feita a 
retomada do trabalho realizado no bimestre anterior, para realinhar a proposta formativa, realizar os devidos ajustes, e re-planejar 
para o bimestre seguinte. 

Está previsto também a avaliação dos pais e/ou responsáveis a ser realizada no início do ano letivo, na retomada do PPP, 
por meio de questionário, quando terão oportunidade de opinar sobre o projeto e sugerir mudanças, melhorias, para sua 
continuidade ou não. 

 

 
ANEXOS 

 
1- Registrosfotográficos 
2- Anexo da Portaria n. 444 de 16/12/2016 
3- Ficha deAcompanhamento 
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Educação financeira nas escolas: ensino fundamental: livro do professor / [elaborado pelo]Comitê Nacional de Educação 
Financeira (CONEF) – Brasília: CONEF, 2014, 127 p.,v.4 

DISTRITO FEDERAL. Diretrizes de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem para a educação básica. Brasília: 2008b. 

 .Currículo em Movimento da Educação Básica: anos iniciais. Secretaria de Estado da Educação do 
Distrito Federal, 2014, 144 p. v.2. 

 
http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-fundamental/ 

 
Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB Nº 4/2010 – 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Brasília, 2010. 
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ANEXOS PORTARIA Nº 444 DE 21/12/216 
 

Projetos Pedagógicos 
 
 

Anexo I - Responsável pelo Preenchimento: Unidade Escolar 
 

Dados de Identificação do Projeto 

CRE: Paranoá/ Itapoã 

Título do Projeto: Educação Financeira na Escola 

Unidade Escolar proponente: Escola Classe Sobradinho dos Melos 

Tema do Projeto: Educação Financeira 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto: A conquistar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) 

Número de Estudantes atendidos: 265 estudantes 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Escola como um todo (salas de aula, pátio, quadra de esporte, 
áreas verdes ao redor da escola e sala dos professores); outros espaços externos (Clubes, Casa da Moeda, Feiras, Exposições) 

Período de Execução: Todo o ano letivo 

Responsável(eis) pela Execução do Projeto: Andreia Gonçalves, professores da escola, coordenação e direção. 
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PROJETO “LER E ESCREVER COM PRAZER” 
 
 
 

 
“Era uma vez uma criança... que estava em companhia de um adulto... e o adulto tinha um livro... e o adulto lia. E a criança, 

fascinada, escutava como a língua oral se torna língua escrita. A fascinação do lugar preciso em que o conhecido se 

tornadesconhecido. O ponto exato para assumir o desafio de conhecer e crescer.” (FERREIRO, 2002, p. 63) 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Considerando a realidade sócio-cultural dos nossos estudantes, a comunidade em que vivem, o difícil acesso aos  

ambientes de incentivo à cultura e aos bens culturais socialmente produzidos, como cinema, museus, teatro, biblioteca pública. 
Acreditamos que é de fundamental importância pensar na educação que ofertamos, enquanto escola, como formação do 
conhecimentoeampliaçãodouniversoculturaldecadaum,enãosomentecomoinformaçãofragmentadanopreparodocidadão. 

A escola representa um espaço privilegiado de circulação da informação e de transformação dessa informação em 
aprendizagens. A escola é também, para muitas crianças, o único lugar em que terão acesso à leitura de forma ampla, planejada, 
como espaço de ampliação da cultura em geral. 

Diante disso, a proposta de desenvolver um projeto de leitura na escola tem como finalidade despertar nos estudantes o 
prazer pela leitura, colocando-os em contato com uma gama de variados gêneros e portadores textuais. Nosso objetivo maior é 
garantir às nossas crianças o acesso ao mundo letrado, de conhecimentos infinitos e imagináveis, disponíveis nos livros. E, além 
disso, formar leitores e escritores competentes. 

Para tanto, é necessário incentivar e garantir o contato dos mesmos com a leitura e a escrita desde cedo, para que possam 
adotar hábitos de ler e escrever, desenvolver comportamentos leitores e refletir sobre os diversos tipos de textos que entram em 
contato, seus significados e finalidades. 
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Acreditamos que o trabalho com a leitura e a escrita, por meio do projeto proposto, além de fornecer opções variadas e 
concretas para o trabalho com a linguagem, produção e interpretação de textos, possibilitará um aprendizado contextualizado, 
significativo e prazeroso ao estudante, promovendo avanços mais acentuados na aprendizagem textual e nos processos de 
letramentos individual e coletivo. 

OBETIVO GERAL 
 

 Promover o desenvolvimento do hábito de leitura e escrita e a formação de comportamentos leitores, por meio do acesso 
aos diversos gêneros e portadorestextuais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estimular a leitura por prazer, por meio de atividadeslúdicas;
 Desenvolver estratégias de leitura e produção de textos de forma competente, dentro de situações reais deuso.
 Fomentar o gosto pela leitura, em educadores e alunos, implementando práticas leitoras ricas e diversificadas em todas as 

áreas doconhecimento;
 Estimular o gosto pela leitura vivenciando emoções, fantasias e imaginação, por meio da dramatização das histórias lidas, 

teatro,reconto.
 Propor situações de práticas leitoras com os diferentes tipos de textos e gênerostextuais;
 Aproximar os alunos do universo escrito e dos portadores de escrita (livros, revistas, jornais) para que eles possam 

manuseá-los, reparar na beleza das imagens, relacionar texto e ilustração, manifestar sentimentos, experiências, ideias e 
opiniões, definindo preferências e construindo critérios próprios para selecionar o que vãoler.

 Fazer com que construam o hábito de ouvir e sentir prazer nas situações que envolvem a leitura dehistórias;
 Ser produtor de diversos gênerostextuais;
 Compreender a função social de cada gênerotextual;

AÇÕES PREVISTAS 
 

1. Organização do acervo daescola. 
2. Apresentação do projeto – No momento da entrada, apresentar o projeto para as crianças enfatizando seusobjetivos; 
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3. Entregar as caixas de livro (acervo do PNAIC) para as turmas do BIA para serem utilizadas nas rodas de leitura. Para o 
segundo Bloco e Educação Infantil, as caixas serão organizadas com livros do acervo daescola. 

4. Estabelecer um horário na rotina diária para ler – “Hora da leitura”– neste momento todos lêem, inclusive oprofessor. 
5. Iniciar a semana com a leitura compartilhada de um livro ou história – no momento da entrada das crianças.(Segunda-feira) 
6.  Dia da História – Momento de trocas – outras pessoas (coordenador, orientador, psicólogo, diretor, professor do turno 

contrário, pais) visitam as salas de aula e compartilham a leitura ou contação de umahistória. 
7. Escolher um livro/história para explorar com a turma e depois apresentar para a escola (dramatização, teatro, livro,jogo...) 
8. Roda de história semanal (na sala de aula) – com gêneros variados – em forma de rodízio, compartilhar leituras, fazer 

trocas de livros e/ou empréstimos – “Clube deleitores”. 
9. Realizar empréstimos de livros para as crianças para incentivar a leitura com a família – Fazer registro escrito da atividade 

(resumo, reescrita, desenho, ficha dolivro) 
10. Sarau Literário com a participação de todas asturmas. 
11. Produção de um portfólio com as atividades de produção de texto das crianças, realizadas ao longo doano. 
12. Concurso de leitura e produção detexto. 

 
CRONOGRAMA 

 
Atividades Realização 
Apresentação do Projeto Fevereiro 
Organização do acervo Fevereiro/Março 
Hora da leitura Diariamente/ durante o ano letivo 
Leitura compartilhada/Contação de histórias no momento da 
entrada 

Semanal – na segunda-feira – durante o ano letivo. 

Dia da História – convidados Quinzenalmente 
Apresentação de histórias lidas pelas turmas Segundo semestre letivo/ semanal 
Clube de leitores Semanal 
Empréstimos de livros Semanal 
Sarau Literário 30/08 
Concurso de  produção de textos 18/10 
Portfólio Ao longo do ano letivo. 

 


