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1. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 

Nome: Centro Educacional Pipiripau II 

Total de alunos: 502 

Endereço: BR 020 DF 345/205, Núcleo Rural Pipiripau II, Planaltina-DF, CEP 73.307-992  

E-mail: cefpipiripau2015@gmail.com 

Governador do Distrito Federal: Ibaneis Rocha 

Órgão Mantenedor: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  

Secretário de Estado de Educação Distrito Federal: João Pedro Ferraz dos Passos 

Diretor: Orlei Rofino de Oliveira - Mat. 33.565-7 

Vice-diretor: Eduardo Barcelos e Silva - Mat. 27.195-0 

Secretária Escolar: Ana Clara Mendes da Silva - Mat. 223.947-7 

Supervisora Pedagógica: Diane Martina Heger - matrícula 223.854-3 

Coordenador dos Anos Iniciais: Irani Gomes Ribeiro - Mat. 35.448-1 

Coordenadores dos Anos Finais e Ensino Médio: Maria Rosa de Souza Ribeiro - Mat.              

0202.046-7 

Coordenador do EMTI: Welber Moreira dos Santos - Mat. 0203956-7  

Coordenador da Educação Integral: Iveliny Carvalho de Faria Althaus - Mat. 201.373-8 

Localização: BR 020 - DF 365/DF 017, Núcleo Rural Pipiripau, CEP 73.307-992 

Coordenação Regional de Ensino: Planaltina 

Data da Criação: 02 de abril de 1969 

Turno de Funcionamento: Matutino e Vespertino 

Níveis de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais),            

Ensino Médio, ETI e EMTI. 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

Construir uma Proposta Pedagógica é um grande desafio para a comunidade           

escolar que se amplia ainda mais contemporaneamente. Há uma crescente necessidade           

de se ter uma escola voltada para a formação de cidadã. Vivemos numa era marcada pela                

competição e pela excelência em que os progressos científicos e avanços tecnológicos            

definem novas exigências para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal             

demanda impõe uma revisão curricular que expressa as linhas de ações, os anseios e as               

demandas da Comunidade Escolar como um todo orientando o trabalho cotidiano realizado            

pelos profissionais e especialistas da Educação em parceria com outros profissionais que            

atuam em áreas pertinentes ao processo de formação cidadã.  

A presente Proposta Pedagógica (PP) está intimamente relacionada com o          

exercício da cidadania e expressa relações sociais, econômicas e culturais em termos            

metodológicos dentro de uma perspectiva integradora, cujo o propósito é oferecer ao aluno             

uma educação pública de excelência onde a aprendizagem verdadeiramente se processe. 

Constam nesta proposta os grandes desafios a enfrentar na procura de melhorias            

para favorecer condições ao educador e ao educando de forma que os mesmos dominem e               

desenvolvam conhecimentos viáveis, que contribuam para o crescimento de indivíduos          

ativos, conscientes e críticos, exercendo assim, o seu papel na sociedade. 

A Proposta Pedagógica foi elaborada com a participação de representantes de           

vários segmentos da comunidade escolar, por meio de reuniões, a fim de atender a seus               

anseios, no entanto, considerando a diversidade cultural de outras comunidades com as            

características da clientela a que se destina. 

Esta proposta tem como objetivo atender aos ideais da educação pública do Distrito             

Federal. Este trabalho vem sendo desenvolvido desde a fundação da escola pelos            

professores com a participação da comunidade, visando o desenvolvimento integral do           

educando, sua formação para a cidadania, para uma vida produtiva e preparação para o              

prosseguimento dos estudos e para o mundo do trabalho. 
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Esta PP e ações da equipe gestora se pautam pela parceria entre a escola, família e                

comunidade. É algo que se faz necessário na vida escolar do aluno. Assim mantemos um               

canal aberto constante com a comunidade escolar e com os conhecimentos que ela tem a               

oferecer. 

 
“A escola que visualizamos busca estimular o profundo entendimento dos alunos em            
várias disciplinas básicas”. Ela estimula os alunos a utilizarem este conhecimento           
para resolverem os problemas e completarem as tarefas com as quais deparam na             
comunidade mais ampla. Ao mesmo tempo, a escola busca estimular a mistura            
singular de inteligências de cada um de seus alunos, avaliando regularmente seu            
desenvolvimento de uma forma justa para com a inteligência.” (Howard Gardner) 

 
 

Nesta perspectiva se faz necessário uma escola lúdica, com sentido de harmonia            

que aponta a necessidade de adequar o trabalho a uma nova realidade marcada pela              

crescente presença do ensino em diversos campos da atividade humana, para que eles             

possam atuar e interagir no presente e fazer projeções para o futuro.  

É essencial a vinculação da escola com as questões sociais e com os valores              

democráticos apresentando uma proposta que ofereça e leve em conta a Lei de Diretrizes              

e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96; tem na cidadania seu eixo orientador e se                

compromete com valores e conhecimentos que viabilizem a participação efetiva do aluno            

na vida social. Com base na Constituição Brasileira, Estatuto da Criança e do Adolescente              

e o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. Nossa escola adota uma             

metodologia pedagógica sócio-construtivista, privilegia o ensino enquanto construção do         

conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades do alunado e sua inserção no            

ambiente social, utilizando para isso os conteúdos curriculares da Base Nacional Comum            

Curricular - BNCC e os temas transversais, trabalhados em sua contextualização, tendo            

como princípios gerais as seguintes metas:  

 

❏ Respeito aos direitos humanos e exclusão de qualquer tipo de discriminação 

❏ nas relações interpessoais e na vida cotidiana;  

❏ Igualdade de direitos, de forma a garantir a equidade em todos os níveis;  
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❏ Corresponsabilidade pela vida social como compromisso individual e coletivo;  

❏ Posicionamento em relação aos questionamentos visando à tarefa educativa como          

intervenção intencional no presente; onde as práticas de avaliação,         

primordialmente, são observacionais, com ênfase na avaliação contínua,        

qualitativa sobre a quantitativa.  

Esse novo olhar adquirido pela Escola com a análise das metodologias presentes na             

proposta pedagógica já apregoada, ainda em vigor, e em implantação é que faz com que               

se perceba que a nova educação e os parâmetros traçados venham de encontro à              

formação de um cidadão do mundo, capaz de sobressair-se em meio ao modelo imposto              

pelas novas políticas sociais vigentes. 

Desenvolver as competências que possibilitem autonomia na vida estudantil, social e           

profissional dos alunos, formando cidadãos críticos, éticos e participativos, capazes de           

solucionar situações-problemas e acompanhar a complexa evolução do mundo. Além          

disso, faz-se necessário proporcionar à comunidade escolar a construção de sua           

identidade, formando pessoas capazes de conviver com as diferenças.  
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3. INTRODUÇÃO 
 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) propunha que para o bom               

desempenho do processo pedagógico dos estabelecimentos de ensino, estes devem          

coletivamente e em consonância com a realidade local, “elaborar e executar sua proposta             

pedagógica”, onde a comunidade escolar e os docentes devem efetivamente e de forma             

democrática, construírem o seu Projeto Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica (PP).           

Este projeto deverá estar em consonância com os fins e princípios da Educação Nacional. 

A Proposta Pedagógica não é imutável nem estática. É um processo em construção             

permanente, que busca conhecer e compreender a concepção acerca das crenças e            

saberes da comunidade escolar, seu contexto social, cultural, político e científico,           

constituindo-se, assim, em um pacto social coletivo. Portanto, é fruto de reflexão e             

investigação acerca dos princípios e finalidades da instituição escolar no lugar em que se              

insere, explicitando claramente seu papel social na definição de caminhos, nas formas            

operacionais das ações a serem empreendidas por todos os envolvidos no processo            

educativo. 

Com este objetivo e de forma a atender às especificidades desta instituição e da              

comunidade local, articulada aos fins e princípios da LDB, o CED Pipiripau II toma como               

ponto de partida a realidade local, princípio elementar da Pedagogia Histórico-Crítica           

adotada pela SEDF, buscando compreender a luta dos movimentos sociais do campo por             

direito a uma educação que atenda as questões territoriais locais, como forma de             

compreender as grandes questões do mundo contemporâneo. Nesse contexto, lutar por           

uma vida digna no campo significa lutar pelo acesso a terra, a água, por soberania               

alimentar, por tecnologias alternativas de produção e por uma educação do campo que             

responda a estas problemáticas locais. 

Diante das questões pontuadas acima e com o objetivo de compreender as            

problemáticas desta área rural e que permeiam o cotidiano escolar, o CED Pipiripau II              

constrói diálogos constantes entre os docentes, estudantes e familiares através da           
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realização de reuniões/eventos periódicos, que promovem o diálogo acerca das várias           

problemáticas que afetam o nosso fazer pedagógico.  

Buscando compreender e atender as demandas da comunidade, no início do ano            

letivo a instituição promoveu atividades entre os diversos segmentos envolvidos no           

processo escolar, onde foram apontadas sugestões e críticas ao modo como a escola             

vinha respondendo a estas problemáticas. Após sistematização deste banco de dados,           

realizou-se um novo estudo coletivo do material: direção, coordenação, professores, pais e            

estudantes buscam soluções em conjunto e planejam as ações prioritárias. O empenho em             

contemplar, de forma mais ampla possível, as diversas demandas deste contexto           

institucional, tem como resultado o presente documento. As perspectivas alinhadas foram           

definidas em razão do debate sobre problemas vividos no passado e no presente, e da               

necessidade de encaminhamentos práticos e racionais, da flexibilização de procedimentos          

e da readequação de metodologias pertinentes às expectativas da comunidade escolar.  

Neste contexto, a escola busca refletir sobre seu papel, no sentido de que este não é                

apenas receber demandas da sociedade, nem somente dialogar com ela. Seu papel é             

estruturar estas demandas observando nossos dispositivos legais maiores: a Constituição          

Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos, a Lei de Diretrizes e               

Bases, a BNCC, dentre outros dispositivos legais que normatizam o funcionamento das            

nossas instituições no Distrito Federal.  

Observando estes preceitos legais maiores e as demandas da comunidade,          

entendemos o espaço escolar como lócus privilegiado de produção de conhecimento e            

difusão de valores, implícitos e explícitos, onde este pode desencadear processos de            

transformação social ou não. Para tanto, suas orientações institucionais devem estar           

sintonizadas às expectativas e necessidades da realidade local, buscando promover          

valores como a solidariedade, a cultura da PAZ, formas sustentáveis de vida e deste              

modo, contribuir para efetivação de uma sociedade mais justa, ética e mais fraterna,             

confiando que esta seja cada vez mais capaz de integrar forças dedicadas ao benefício              

coletivo, afirmando a importância da capacidade de reflexão sobre os graves problemas            

sociais que nos atingem, com dimensões cada vez mais graves.  
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Reforçamos assim, através deste documento a compreensão da escola como          

instituição capaz de cumprir responsabilidades e fomentar transformações. Por essa razão,           

propomos um esforço amplo no sentido de desenvolver ações pedagógicas e atividades            

em conjunto com as famílias, onde estes projetos incentivem uma maior participação dos             

educandos, educadores e da comunidade e outras instituições parceiras, por acreditar que            

deste modo, pode-se melhorar o processo de construção de conhecimentos formadores de            

seres humanos críticos e conscientes do seu papel proativo na comunidade em que se              

vive.  

É importante ressaltar também que a Proposta Pedagógica (PP) da escola deve            

promover não só os projetos pedagógicos de cada área de conhecimento, mas também os              

Temas Transversais: Trabalho e Consumo, Meio Ambiente, Saúde, Ética e Sexualidade           

bem como outros pertinentes a realidade local. Sempre observando o interesse do aluno e              

de suas famílias, procurando contextualizar os currículos e programas nacionais às           

realidades locais.  

Nesse sentido, foram traçadas metas e estratégias a serem desenvolvidas a curto,            

médio e longo prazo, sendo fundamental a participação de toda comunidade escolar e de              

parcerias para realizar experiências produtivas no contexto do Projeto Político Pedagógico           

para o ano letivo de 2020. 
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3.1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO RURAL PIPIRIPAU II 

 

Partindo desta realidade, a Proposta Pedagógica busca compreender o modo de           

vida na área rural e principalmente a vida nos Acampamentos, Pré-Assentamentos e            

Assentamentos de Reforma Agrária, com todas as dificuldades enfrentadas por nossas           

crianças e adolescentes que ali vivem, e que refletem no cotidiano escolar. Como por              

exemplo, a distância que caminham para alcançar o transporte escolar, a dificuldade de             

acesso à água, onde ao levantar muito cedo para cumprir o horário escolar, muitos dos               

nossos educandos não fazem a primeira refeição do dia. Além de enfrentarem chuva, lama,              

sol e poeira para o deslocamento até o ponto de ônibus. Estes aspectos socioeconômicos              

e ambientais devem ser objeto de reflexão e análise no contexto escolar, compreendendo             

em seu conjunto e na forma como estas relações são traduzidas, tendo o cuidado de não                

estigmatizar ou excluir os seres humanos em suas diferenças, porém compreender e            

acolher a todos com igualdade em seus direitos na diversidade. 

Esta diversidade da realidade escolar brasileira é questão essencial propugnada          

pelas diretrizes para a Educação do Campo, categoria na qual se insere esta instituição de               

ensino. Neste sentido, é que as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas             

escolas do Campo deverão ser compreendidas:  
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“Art. 7º É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, por meio de seus              
órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar         
do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardando,           
nos diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da           
política da igualdade.” 

 

Buscando atender a estas diretrizes é que esta escola analisa a sócio biodiversidade             

local e sua importância, como forma de valorizar e conhecer nosso bioma Cerrado e as               

formas de vida das populações neste território, lócus desta instituição de ensino. Nesse             

sentido, surgem os projetos pedagógicos de educação ambiental no contexto escolar, e em             

uma concepção Freiriana de educação, constroem-se os temas geradores desenvolvendo          

pesquisas nestas temáticas: educação em agroecologia, educação nutricional, formas de          

recuperação do bioma Cerrado face ao grande desmatamento local, formas de controle do             

capim Brachiara, recuperação das nascentes cada vez mais secas a cada estiagem,            

controle biológico de pragas cada vez mais resistentes ao uso de agrotóxicos, formas de              

destino adequado aos resíduos sólidos nesta área rural, onde não existe uma coleta             

sistematizada, dentre outras questões. Estes temas são partes constitutivas desta Proposta           

Pedagógica escolar, pois são questões essenciais da nossa realidade local e desta forma,             

contemplamos também, os eixos transversais propugnados pelos PCN’s (Parâmetros         

Curriculares Nacionais). No contexto socioeconômico de compreensão das características         

locais, devem-se analisar as dificuldades que o estudante da área rural, especificamente no             

caso desta instituição de ensino, enfrenta em seu modo de produção de vida, por que são                

questões diferentes do modo de vida urbano, gerando problemáticas distintas. 

Diante do exposto, a escola sente a necessidade de construir parcerias para atender             

as demandas locais. A Universidade de Brasília (UnB), a EMBRAPA CERRADOS, a            

EMATER local, ADASA e os Monitores e Motoristas dos ônibus escolar são parceiros             

importantes para que a escola possa operacionalizar seus projetos. Com este           

objetivo, no ano de 2009 deu-se início a construção coletiva de espaços de aprendizagem,              

com ênfase no Bioma Cerrado (EMBRAPA/escola/comunidade) utilizando-se uma área         

ociosa da escola (quintal agroflorestal com plantas nativas do Cerrado). Pretende-se com            

este projeto, construirmos um centro de referência para estudos/pesquisas, que          

possibilitem aos alunos/as a construção em suas casas de tecnologias sustentáveis para a             

vida no campo, ao mesmo tempo em que realizam os estudos do Currículo,             
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interdisciplinando as diversas áreas: Ciências Naturais, Matemática, Geografia, Português,         

etc. Promovendo neste sentido o letramento contextualizado, focado na realidade local. 

No ano de 2020 demos mais alguns passos neste sentido, com a implementação do              

Ensino Médio em Tempo Integral, no qual os estudantes trabalharão estas temáticas por             

meio de projetos desenvolvidos em turno contrário ao da regência formal.  

Para melhor articular as ações na comunidade, a escola vem realizando diversos            

modos de conhecer esta realidade, através de Diagnósticos Participativos (2007-2019) com           

pais/mães ou responsáveis dos alunos do Centro Educacional Pipiripau II onde diversos            

temas são abordados, sendo um: “A escola que temos e a escola que Queremos”. A               

análise destes diagnósticos aponta problemas e propostas: melhoria da merenda escolar           

com sugestões dos pais para compra dos gêneros alimentícios dos pequenos           

produtores locais; construção de um pomar na escola, ampliação e diversificação da            

horta. Coloca-se em evidência também nesta realidade escolar, a problemática da           

alimentação: acesso e qualidade pela comunidade local. Embora esta seja uma escola            

situada em área rural, nem todos têm acesso à água e uma alimentação digna.  

Acreditamos que a escola seja o lugar de concepção, realização e constante            

reavaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho            

pedagógico com base em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma             

suas responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas superiores tomem          

essa iniciativa, mas que lhe deem as condições necessárias para levá-la adiante. Para             

tanto, é importante que se fortaleçam as relações entre Escola e Sistema de Ensino. Nosso               

plano se baseia, principalmente, na ideia de articular o fazer pedagógico, o fazer             

administrativo e o fazer financeiro com um pensamento de unicidade do processo            

educativo enquanto unidade capaz de perceber as necessidades e potencialidades da           

comunidade em que está inserido e de, a partir delas atender às suas necessidades              

educacionais. 
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4. HISTÓRICO 

 

Em 02 de abril de 1969, foi inaugurada a primeira escola na região do Núcleo Rural                

Pipiripau II com a contratação da professora Terezinha de Jesus Pereira das Neves. Esta              

instituição de ensino foi nomeada Escola Rural Pipiripau II, iniciando seu atendimento com             

37 educandos. Em seus primeiros anos de funcionamento, houve um crescimento           

significativo das matrículas efetivadas, necessitando da contratação de mais uma          

professora: Ivandeny Maria Vasconcelos Lopes. Em meados de 1970, ampliou-se esta           

equipe pedagógica com a vinda da professora Célia Mirian Silva Bezerra.  

Em 1980, buscando melhor atender ao crescimento populacional da região, a           

Administração Regional de Planaltina construiu um novo prédio e a escola passou a ser              

denominada de “Escola Classe Pipiripau II”. No ano de 1997, foi inaugurada a primeira              

biblioteca desta unidade de ensino, e em homenagem à primeira professora, esta            

recebeu o nome de Terezinha de Jesus Pereira das Neves. 

Com a necessidade de ampliar o atendimento em razão da forte demanda            

populacional na região, no ano de 2000 a unidade de ensino em questão, passou a se                

chamar Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II, atendendo as séries iniciais e finais do              

ensino fundamental (Educação Infantil a 8ª série).  

Mais uma vez, compreendendo as necessidades da região, sob a gestão do            

professor Orlei Rofino de Oliveira, a escola expandiu sua atuação, recebendo o Nível             

Médio no ano de 2018.  

Atualmente a escola atua dentro do sistema de Ciclos e Semestralidade, com            

Educação Integral do Ensino fundamental, aplicada aos 4º e 5º anos e EMTI - Ensino               

Médio em Tempo Integral (desde 2020). Atendendo desde a Educação Infantil, Anos            

Iniciais e Finais, até Ensino Médio, o que lhe rendeu a nomeação de CED - Centro                

Educacional, a partir do segundo semestre de 2018. Neste ano letivo de 2020 foram              

matriculados 502 educandos no CED Pipiripau II. 

No decorrer da história desta escola, diversas mudanças vêm ocorrendo nas formas            

de uso e ocupação do território local, surgindo novas demandas: o perfil dos estudantes              
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muda, outras formas de ocupação territorial surgem, como os Acampamentos e           

Assentamentos de Reforma Agrária e conseqüentemente a escola aumenta o número de            

estudantes matriculados. E neste contexto surgem novas categorias de sujeitos advindos           

dos Movimentos Sociais do Campo, trazendo questões que vem somar e enriquecer a             

Proposta Pedagógica da escola.  

 

4.1. HISTÓRICO DE AÇÕES, PROJETOS E PREMIAÇÕES   

 

No decorrer da história do Centro Educacional Pipiripau II, diversos prêmios foram            

conquistados na esfera do processo ensino-aprendizagem, além de projetos muito          

importantes que deram visibilidade às questões vividas pela comunidade local. Dentre           

estes: “Prêmio ao Professor 2002”, em nível de Distrito Federal, 1° lugar na categoria              

Educação Infantil, com a professora Rozemir Fonseca da Silva, 3° lugar na categoria             

de Ensino Fundamental de séries iniciais e 16º lugar na categoria de Ensino Fundamental              

de séries finais, coordenado pelos professores: Celso Caldeira da Silva, Elieth Aparecida            

Vaz Borges Portilho e Flávio Paulo Pereira. 

O ano de 2006 mostrou-se bastante produtivo, onde novos projetos foram           

reconhecidos, inclusive sendo premiados no Fórum de Educação, Ciência e Tecnologia,           

categoria Artes e Tecnologia, promovido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.            

Na categoria música: 1° lugar, projeto coordenado pelos professores Dorival Júnior e            

Diogracia Maria Carvalho – Cantos, Encantos e Movimento. E na III EXPORURAL das             

escolas públicas do Distrito Federal, em segundo lugar premiada a professora Elieth            

Aparecida Vaz Borges Portilho, onde recebeu o prêmio na categoria arte, com o trabalho              

interdisciplinar: “Aprendendo a ler outros textos: História, Arte e Educação Ambiental.” 

Além da experiência de projetos pedagógicos exitosos que buscam contemplar as           

potencialidades locais, a participação dos nossos estudantes em concursos promovidos a           

nível regional e nacional, é motivada pelos professores, alcançando resultados muito           

importantes. 
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No ano de 2007 esta escola participou do Curso de Extensão (parceiros: Centro de              

Desenvolvimento Sustentável (CDS) da Universidade de Brasília, Decanato de Extensão/          

UnB e FUP – Planaltina, (Coordenação da Nutróloga Clara Brandão, Izabel Zanet, Nina             

Laranjeira) onde a escola atuou com um grupo de alunos (multiplicadores) com foco nas              

questões: saúde, alimentação e educação ambiental. Este projeto de extensão é abordado            

no artigo: Educação Ambiental, Segurança Alimentar e Sustentabilidade: o caso de uma            

intervenção sócio - educativa na Bacia Hidrográfica do Alto São Bartolomeu (KORNIJEZUK            

et al, 2008). Recomenda neste sentido, que esta escola necessita de atender aos princípios              

da Segurança Alimentar e Nutricional de muitas famílias que aqui moram, promover ações             

efetivas de educação nutricional, com os educandos e seus familiares. Este trabalho faz             

parte de projetos do Centro de Desenvolvimento Sustentável de Brasília, publicado:           

“Resumos dos projetos de pesquisa em desenvolvimento no CDS – situação em março de              

2008”. 

Com a nossa participação neste projeto “Alimentação Sustentável: Nutrição e          

Educação”. Projeto de Pesquisa e de Extensão de Ação Contínua (PEAC) em 2007 a              

escola reaplicou a metodologia utilizada no curso de extensão em forma de mini seminários              

e aulas práticas (receitas alternativas com produtos regionais) com os alunos/as (alguns            

pais/mães da comunidade). Surge neste contexto, a necessidade de capacitar grupos de            

alunos/as multiplicadores com a impossibilidade de outros educandos terem acesso direto           

ao curso (transporte, distância). Um grupo de alunos realizou o curso na UnB (FUP-              

Planaltina) juntamente com a professora orientadora dos projetos nesta unidade escolar,           

Elieth Portilho e posteriormente coordenaram a reaplicação das ações na escola em            

diversas situações: oficinas em sala de aula, seminários na escola e entre outras escolas              

rurais. A partir desta experiência com os alunos multiplicadores, a escola pretendia            

continuar com este trabalho, na implementação do Programa Escola Modelo de Educação            

Integral, onde no turno contrário, serão realizadas as oficinas que possam atender a             

demanda local. 

Os jovens e adolescentes de hoje necessitam de atendimento em suas múltiplas            

necessidades em face da complexidade da vida, principalmente a juventude do campo            

onde as pesquisas apontam serem maioria na defasagem idade-série e abandono da            

escola sem concluírem o processo de escolarização. Educar esses jovens para que            
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possam atuar junto às suas escolas, as suas comunidades, sendo protagonistas e não             

meros espectadores é uma forma de colaboração efetiva na luta pelos seus direitos.  

Este é o objetivo maior da implantação da escola Modelo de Tempo Integral:             

formação, capacitação e estímulo à atuação destes estudantes na escola e em suas             

comunidades de forma a garantir a todas as condições de viver plenamente sua cidadania.              

Para desenvolver este trabalho, partimos do pressuposto de que a escolha dos projetos             

deverá partir da realidade desta comunidade de forma que estes educandos busquem            

respostas em conjunto para as questões que os circundam, reafirmando a necessidade da             

continuação das parcerias neste processo de capacitação, com foco no conhecimento da            

sociobiodiversidade local, e no processo de construção de conhecimento que concilie           

métodos e práticas agrícolas sustentáveis com a preservação do bioma Cerrado, onde vive             

esta comunidade. Este Projeto Político Pedagógico tem como eixo articulador, como forma            

de atender as demandas, e ao mesmo tempo trabalhar os temas transversais: Saúde e              

Meio Ambiente. São estes os projetos interdisciplinares: Projeto Quintal Agroflorestal,          

Saúde no quintal: horta Medicinal, Oficinas de Alimentação saudável, dentre outros projetos            

apontados no contexto maior deste documento. 

No ano de 2017 nossa escola participou de um concurso promovido pela            

Controladoria do Distrito Federal que envolveu 109 escolas da rede pública de ensino,             

chamado: “Procuradoria na Escola: Projeto Escola de Atitude”. Esse projeto utilizou           

novas tecnologias em sua execução, como aplicativos de celular, produção de fotografias e             

publicação de vídeos produzidos pelos alunos na internet. Os alunos de nosso nono ano              

estiveram profundamente envolvidos e sob a coordenação da então supervisora          

pedagógica Jessika Vallentine Generoso Canedo e dos professores Helder Fayad          

Generoso e Welber Moreira dos Santos. 

Ao final de todo o processo nossa escola logrou o 5º (quinto) lugar na              

classificação geral de todo o Distrito Federal. O Pipiripau II recebeu um prêmio em              

dinheiro destinado a implementação de melhorias estruturais da escola. Vale ressaltar que            

entre as Escolas do Campo, a nossa ficou em primeiro lugar na classificação geral, o que é                 

motivo de muito orgulho para todos nós. 

Seguem ainda outras premiações:  
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4ª OBMEP (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

1º Lugar em Planaltina-DF: Lorrany Silva do Nascimento (6ª Série) 

Menção Honrosa: Isabela (6ª Série) 

 

2008: CONCURSO NACIONAL DE DESENHOS SOBRE O CERRADO 

A escola ganhou os três primeiros lugares do concurso de desenho do IX Simpósio              

Nacional sobre o Cerrado e II Simpósio Internacional sobre Savanas Tropicais, organizados            

pela Embrapa Cerrados, do qual participou 526 instituições de todo o país. Os ganhadores              

foram: 

1º Lugar: Vinícius Santos Lima (7ª Série) 

2º Lugar: Fernanda Santos Lima (7ª Série) 

3º Lugar: Géssika da Silva Lemos (7ª Série) 

 

2009: CONCURSO DE CARTAZES EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE 

PLANALTINA 

1º lugar: Géssika da Silva Lemos (8ª Série) 

2º lugar: Ana Carolina Alves Alcântara (8ª Série) 

 

2010: CONCURSO DE REDAÇÃO DA FESTA DO PIMENTÃO  

O concurso, cujo tema da redação era Boas Práticas Agrícolas premiava os três             

primeiros alunos da 3ª série e os três primeiros da 4ª série. Os nossos alunos levaram os                 

primeiros lugares nas duas séries. São eles: 

1º lugar: Ruan Carlos dos Santos (3ª Série) 

1º lugar: Gabriel Alves dos Santos (4ª Série) 

 

2017: CONTROLADORIA NA ESCOLA: PROJETO ESCOLA DE ATITUDE 
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Concurso promovido pela Controladoria do Distrito Federal que objetivava através de 

auditorias públicas promovidas pelos próprios alunos, levantar as principais necessidades e 

demandas materiais da escola. Sob a coordenação dos professores: Jessika Vallentine 

Generoso Canedo, Helder Fayad Generoso e Welber Moreira dos Santos. 

5º lugar na classificação geral de todo o Distrito Federal  

1º lugar geral entre as escolas do campo 

 

2019: X CONCURSO DE REDAÇÃO DO SINPRO-DF 

2º lugar Categoria Redação III: Ensino Médio/EJA 3º segmento 

Aluna: Jéssica Cristina Gouvea de Deus 

Professora: Jessika Vallentine Generoso Canedo 

 

4.2. RESULTADOS DO CEF PIPIRIPAU II (2007-2014) 

 

A. EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANO (2007-2014) 

 

B. EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DO 6ºANO AO 9º ANO          

(2007-2014) 
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C. IDEB - Inep 

4º série/5º ano 

 

8ª série/ 9º ano 
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5. DIAGNÓSTICO 

 

Para construção de nossas metas, é importante traçar um breve histórico do            

território local. O Centro Educacional Pipiripau II é uma escola pública de zona rural situada               

na Região Administrativa de Planaltina-DF, núcleo Rural Pipiripau II, localizado na Bacia            

Hidrográfica do Alto São Bartolomeu, um dos mais importantes mananciais do DF. Atende,             

atualmente, a 502 alunos/as desde a Educação Infantil até as séries/anos finais do             

Ensino Fundamental e Ensino Médio em 2020. Distribuídos em três modalidades de            

ensino: sendo 52 (cinquenta e dois) alunos na educação infantil, 179 (cento e setenta e               

nove) alunos no Ensino Fundamental Anos Iniciais, 158 (cento e cinquenta e oito) nos Anos               

Finais do Ensino Fundamental e 113 (cento e treze) estudantes no Ensino            

Médio/Semestralidade.  

Destes alunos 18 (dezoito) alunos são alunos com Necessidades Educacionais          

Especiais/ Sala de Recursos Anos Iniciais/ Finais do Ensino Fundamental. Ainda, 180            

(cento e oitenta) alunos são atendidos na Educação Integral tradicional e outros 85 (oitenta              

cinco) estão inseridos no Ensino Médio em Tempo Integral. Esta diversidade de            

modalidades dificulta a interação em uma única realidade escolar, mas não a torna             

impossível.  

Nossos alunos/as são filhos (as) de trabalhadores (as) rurais assalariados/as,          

meeiros e de acampados/assentados da Reforma Agrária. A escola localiza-se a           

aproximadamente 3 km da Estação Ecológica de Águas Emendadas, uma das mais            

relevantes Unidades de Conservação do Distrito Federal. Ocorre ali um raro fenômeno,            

onde uma nascente verte em duas direções: uma para o norte (Rio Tocantins) e outra para                

o sul (Rio Paraná). No entanto, ao seu redor, ocorre forte ação antrópica em decorrência do                

uso e ocupação do solo de forma desordenada. Nesta região, registra-se uma prática             

agrícola com histórico de contaminação humano-ambiental, a problemática dos         

usos/acesso à água. No contexto da escola local, estes estudos buscam reorientar            

caminhos no sentido da construção de um projeto de educação do campo, que possa              

responder a estas demandas (PORTILHO, 2008). 
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Diante desta realidade rural, nossa escola não apresenta os grandes problemas           

típicos das escolas urbanas. Não há grande evasão escolar e os índices de aprovação são               

considerados satisfatórios. Há uma boa integração entre escola e comunidade, pois em sua             

maioria, pais e responsáveis pelos alunos participam das ações pedagógicas da escola, se             

fazendo presentes sempre que solicitados. Temos um Conselho Escolar atuante e o            

Conselho de Classe Participativo como espaço de reflexão, críticas e sugestões sobre o             

desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico da escola.  

Mesmo assim, convivemos com um significativo grau de transferências de alunos           

para outras instituições e, principalmente, para outras cidades ou estados, pois a maioria             

dos nossos alunos possuem famílias que não são proprietárias das terras em que             

trabalham e quando perdem o emprego nessas propriedades e não conseguem outro,            

acabam indo embora do núcleo rural. Há também alunos que residem no Assentamento             

Oziel Alves II e nos Acampamentos 08 de Março e Roseli Nunes, ambos do MST, sob                

condições precárias de moradia e abastecimento de água e energia elétrica. Isso faz com              

que algumas dessas famílias deixem o local à procura de melhores condições de vida.              

Mas, também recebemos constantemente alunos de outras escolas e de outros estados,            

com graus variados de rendimento escolar. Haja vista que, os pais dos mesmos             

conseguem emprego nas chácaras, granjas e no hotel fazenda da região. 

Embora esses aspectos dificultem o desenvolvimento do processo de         

ensino-aprendizagem, temos conseguido atingir as metas propostas quanto ao         

desempenho pedagógico, social e cultural, uma vez que buscamos adaptar o currículo à             

realidade dos nossos alunos. 

Essa adequação curricular é feita através da observação e levantamento das           

prioridades necessárias para serem trabalhadas com os alunos. A realização das           

atividades ocorre por meio de atividades individuais e coletivas através da leitura, da             

música, de pesquisas, da visitação à biblioteca, dos diversos eventos com o envolvimento             

de todos os segmentos da comunidade e da utilização de recursos tecnológicos, como os              

laptops educacionais (ProUCA), acesso a internet (apesar da lentidão da mesma), data            

show, TV, DVD, Blu-ray dentre outros. 
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O trabalho com os professores em relação ao currículo é realizado através de             

grupos de estudos, planejamento individual e coletivo, observação e acompanhamento em           

sala de aula. Toda essa organização do trabalho escolar é feita à luz da contextualização               

dos conteúdos e da interdisciplinaridade, considerando também as habilidades e          

competências do corpo docente. 

O ambiente escolar é alegre, dinâmico e acolhedor, propiciando o bom           

desenvolvimento das atividades necessárias para que se alcancem os objetivos elencados           

na Proposta Pedagógica. 

Mas há um desafio importante a se cumprir: proporcionar ao corpo docente e             

discente as condições para que possam continuar buscando desenvolver ao máximo suas            

potencialidades, visto que a escola tem por finalidade criar condições para que o aluno              

amplie sua capacidade criadora, de comunicação, expressão e aprimorar sua interação,           

participação e cooperação, buscando tornar-se independente e capaz de desempenhar          

satisfatoriamente o seu papel de cidadão.  

É também nossa missão proporcionar a formação de cidadãos capazes de participar            

ativamente da vida econômica, social e cultural de nossa cidade e do nosso país,              

contribuindo para a formação de uma sociedade justa, com melhores condições de vida e              

que sejam capazes da plena realização pessoal e profissional. 

No âmbito administrativo/financeiro a Instituição apresenta necessidade de reforma         

de algumas dependências como a construção da ampliação da Cantina com depósito (essa             

conquista atingimos em 2019/2020), de mais salas de aula, sala de projeção, auditório,             

Laboratório de Ciências e de Informática, paisagismo, construção de um almoxarifado e            

buscar constantemente no comércio dos Municípios próximos, parceiros para a escola. 

Assim, acreditamos que o plano de trabalho que ora apresentamos tem como            

princípio básico o compromisso de que enquanto educadores devemos promover o pleno            

desenvolvimento de nossos educandos, preparando-os para o exercício da cidadania.  

A escola tem grande responsabilidade nessa formação, pois sua clientela          

permanece nela grande parte do seu dia, durante anos de suas vidas, possibilitando             

construir saberes indispensáveis para sua inserção social.  

Entendemos que é fundamental discutir e refletir sobre o quê e como estamos             
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ensinando e sobre a importância ou relevância dos conteúdos e formas de atuação para              

compreensão de mundo dos nossos alunos. Só assim saberemos planejar nossas ações            

em sala de aula e fora dela.  

A participação e a cooperação de todos devem ser buscadas dentro do exercício da              

convivência democrática. Que juntos, os membros da comunidade escolar decidam e           

assumam cada um a sua parcela de contribuição e entendam este plano de trabalho como               

um processo em construção e não como um documento acabado a ser cumprido. 

Considerando a Escola que temos e os objetivos da Escola que Queremos,            

estabeleceremos metas prioritárias a partir dos problemas/desafios levantados: 

  

 

5.1. METAS 

 

❏ Realizar, pelo menos, um projeto pedagógico que propicie o desenvolvimento da           

educação do campo, que favoreça a percepção do indivíduo como parte integrante e             

responsável pela preservação e conservação do meio ambiente e que possibilite a            

participação de toda comunidade escolar; 

❏ Promover, anualmente, pelo menos duas ações que dinamizem o fazer pedagógico; 

❏ Elaborar e/ou atualizar bimestralmente a adequação curricular a fim de tornar o            

Currículo apropriado aos estudantes com deficiência, TGD e altas         

habilidades/superdotação; 

❏ Aumentar em 5% (cinco por cento) os índices de aprovação nos anos iniciais e anos               

finais do ensino fundamental; 

❏ Buscar estratégias que possibilitem a redução em 10% (dez por cento) do percentual             

dos alunos defasados em idade-série, mediante a adoção de estratégias de           

intervenção, desenvolvidas em parceria com a SEDF e com a comunidade escolar, a             

partir dos dados do censo escolar de 2019; 

❏ Reduzir em 10% (dez por cento) as taxas de evasão escolar; 
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❏ Promover, pelo menos, uma reunião bimestral informativa e de sensibilização com           

os pais ou responsáveis pelos alunos e com os parceiros da escola; 

❏ Promover uma palestra mensal com a comunidade escolar, visando resgatar os           

valores sociais e humanos para o aperfeiçoamento da autoestima e o respeito às             

individualidades; 

❏ Promover pelo menos uma palestra sobre saúde bucal, aleitamento materno,          

alimentação saudável, dentre outros, durante o ano letivo; 

❏ Realizar pelo menos uma atividade cultural, uma atividade esportiva e uma           

confraternização entre os diversos segmentos da escola durante o ano; 

❏ Promover reuniões bimestrais com o Conselho Escolar visando fortalecer a sua           

participação na co-gestão da escola (na definição de estratégias, na avaliação           

institucional e na busca de soluções para os problemas que ora se apresentarem); 

❏ Convocar reuniões semestrais com a participação do Conselho Escolar e da Caixa            

Escolar, ou sempre que se fizer necessário, para definir prioridades e decidir a             

melhor forma de captação, utilização e aplicação dos recursos obtidos pela           

instituição ou aqueles oriundos das verbas públicas (PDDE, PDAF, etc.); 

❏ A Proposta Pedagógica será avaliada semestralmente, conforme rege o Calendário          

Escolar oficial da SEDF; 

❏ Promover uma audiência pública ao final e/ou no início do ano letivo para realizar a               

prestação de contas da aplicação dos recursos repassados e arrecadados pela           

unidade de ensino. 

 

6. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A função social da Escola é promover o acesso aos saberes relevantes e             

legitimados socialmente e, ao mesmo tempo, desencadear processos em que os indivíduos            

tenham a possibilidade de construírem seus próprios conhecimentos, que lhes          

proporcionarão uma Cidadania Consciente, bem como a inserção no mercado de trabalho. 
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Para cumprir de forma eficiente seu papel, a escola precisa estar em sintonia com os               

anseios do grupo social no qual está inserida. Conhecer a realidade que a cerca, para               

ajudar na construção de uma sociedade mais igualitária. 

Por ser um espaço de formação, a Escola sofre e produz influências. Sofre pressões              

externas vindas da mídia, da política e da própria Comunidade. Produz influências, quando             

consegue, a partir de um trabalho eficiente, promover aos indivíduos e coletivos processos             

de humanização e de socialização que os tornam capazes de realizarem escolhas e terem              

uma vida digna a partir destas. 

A Escola é também um local de conflitos, porque lida com o ser humano, que precisa                

ter seu espaço respeitado e ao mesmo tempo adequar-se ao que melhor convém ao grupo               

a que pertence. E é dever da escola auxiliar a dirimir eventuais conflitos por intermédio do                

diálogo respeitoso.  

O Centro Educacional Pipiripau II é uma escola cujos caminhos têm sido permeados             

por uma história de muito trabalho e compromisso com uma Educação de Qualidade, com              

respeito às diversidades culturais e sociais, pautada pelo desejo coletivo de humanizar            

cada vez mais os processos e as relações educativas. 

Este plano está imbuído da intenção de refletir acerca da construção de uma             

proposta de trabalho ampla entendida como a própria organização do trabalho pedagógico            

da escola como um todo, passando pela articulação entre as estratégias e organizações             

pedagógicas e uma perspectiva administrativa democraticamente 

 

 

7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E       

ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A escola, como instituição social, deve possibilitar o crescimento humano nas           

relações interpessoais, bem como propiciar a apropriação do conhecimento elaborado,          

tendo como referência a realidade do aluno. 
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Para que os processos de ensino-aprendizagem deixem de ser compreendidos          

como simples ato de memorização ou acúmulo de informações, e os conhecimentos            

passem a ser construídos em momentos de participação de relações prazerosas,           

destacam-se alguns princípios que nortearão a nossa prática pedagógica: 

1. O desenvolvimento é um processo integrado que abrange todos os aspectos da vida             

humana (físico, perceptivo-motor, emocional, cultural, cognitivo e social). Não pode,          

portanto, ser entendido simplesmente como a aprendizagem formal, como o domínio da            

leitura e da escrita, ele é mais amplo e mais rico. 

2. Os processos de desenvolvimento e de construção do conhecimento têm duplo           

aspecto: o da atividade do indivíduo e das interações que ele estabelece com o outro,               

com o meio sócio-cultural e com os objetos. 

3. O processo de desenvolvimento do ser humano está intrinsecamente ligado à           

aprendizagem, sendo inclusive modificado por ela. Dado que são dois processos           

concomitantes, não devemos trabalhar com a idéia de prontidão, de pré-requisitos, de            

encadeamento formal e fragmentado do conhecimento. 

4. O professor deve compreender o processo de desenvolvimento/aprendizagem do aluno,          

para que, a partir deste, possa definir as metodologias de ensino que utilizará em sua               

prática pedagógica. 

5. A socialização de vivências, experiências, valores, representações da cultura e do           

conhecimento formal privilegia o ser humano em seu complexo processo de conhecer,            

vivenciar, construir e reconstruir a realidade para se comunicar, inter-relacionar e           

socializar seus valores, além de resguardar a memória coletiva. 

6. A brincadeira, o jogo-simbólico e a imitação são formas do educando aprender a dar              

significado a sua realidade, a desenvolver habilidades, a formar sua personalidade e a             

organizar suas relações com os objetos, com o espaço e com o outro. 

7. A aprendizagem é um processo múltiplo. O educando utiliza estratégias diversas para            

aprender que estão vinculadas à sua experiência de vida. 
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8. Os alunos apresentam ritmos diferentes de desenvolvimento. É importante, então, que a            

escola possibilite tempos e ritmos mais flexíveis no processo de apropriação do            

conhecimento. 

9. A construção do conhecimento é um processo de maturação interna em integração com             

o meio. 

Os novos conhecimentos precisam ser organizados e integrados aos que o aluno já             

possui (aprendizagens significativas).  
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8. OBJETIVOS 

 

8.1. OBJETIVO GERAL 

 

Oferecer uma Educação de qualidade que promova o desenvolvimento das          

potencialidades e o fortalecimento dos laços de solidariedade e tolerância recíproca, na            

formação de valores, no desenvolvimento da pessoa humana, na formação ética, no            

exercício da cidadania, no ensino com o foco na aprendizagem, a preparação para o              

mundo do trabalho e, por fim, a construção da autonomia intelectual e do pensamento              

crítico. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❏ Garantir o desenvolvimento do Currículo da Educação Básica – Currículo em           

Movimento (Educação Infantil, BIA, 2º e 3º Bloco da Educação em Ciclos do Ensino              

Fundamental), Semestralidade e dos Parâmetros Curriculares Nacionais, levando-se        

em consideração as especificidades da Educação do Campo; 

❏ Promover o acesso e a permanência do aluno na escola em tempo integral, bem              

como a construção de competências, por meio do desenvolvimento de habilidades           

nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor; 

❏ Incentivar projetos pedagógicos que promovam os Princípios de Segurança         

Alimentar e Nutricional, estimulando práticas de alimentação Saudável, de acordo          

com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

❏ Melhorar a qualidade de ensino visando elevar o nível de aprendizagem dos alunos,             

buscando diminuir a reprovação e a evasão escolar; 

❏ Orientar os nossos educandos sobre as escolhas profissionais/vocacionais ao         

concluírem o Ensino Médio; 
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❏ Promover a educação inclusiva e o respeito às diferenças visto que as mesmas são              

inerentes à espécie humana; 

❏ Elevar o índice de desempenho do CED Pipiripau II, referendado pela média do             

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

❏ Promover a gestão administrativa e pedagógica da escola em parceira com a            

comunidade escolar e com órgãos colegiados, a exemplo da Assembléia Geral           

Escolar e Conselho Escolar, de acordo com os princípios da Gestão Democrática            

(Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012); 

❏ Melhorar e fortalecer o relacionamento de escola com a comunidade; 

❏ Buscar parcerias com instituições públicas e privadas e com a comunidade visando            

atender as demandas da escola e a preservação do seu patrimônio público; 

❏ Melhorar a convivência democrática no ambiente escolar; 

❏ Desenvolver a avaliação institucional na escola; 

❏ Promover a gestão financeira da escola de forma transparente e participativa, de            

acordo com os princípios da autonomia, previstos na Lei nº 4.751 e com o Programa               

de Descentralização Administrativo e Financeiro (PDAF). 

 

9. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Segundo Saviani, é preciso compreender a realidade enquanto processo em          

movimento, enquanto um processo contraditório e dialético em que o todo não se explica              

fora das partes e as partes não se compreendem fora do todo. Portanto, é preciso agir                

sobre o todo simultaneamente, sobre as diferentes partes (SAVIANI, 1991, p.55). 

 

Nossa missão é contribuir para a formação       

integral dos indivíduos, para que se tornem       

cidadãos críticos, criativos, conscientes e     

preparados para o exercício da vida      
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profissional, para os desafios do mundo      

moderno e para que possam agir      

construtivamente na transformação do seu     

meio, preservando sua autonomia. 

 

Desenvolver as competências que possibilitem autonomia na vida estudantil, social e           

profissional dos alunos, formando cidadãos críticos, éticos e participativos, capazes de           

solucionar situações-problemas e acompanhar a complexa evolução do mundo. Além          

disso, faz-se necessário proporcionar à comunidade escolar a construção de sua           

identidade, formando pessoas capazes de conviver com as diferenças. 

Tal conceito encontra-se presente no Projeto Político Pedagógico de Carlos Mota,           

opção da SEDF, quando ele se refere aos territórios de aprendizagem e em autores como               

José Pacheco, o qual repete incessantemente que “escolas são pessoas”. Para tais            

pressupostos existem a máxima de que a educação precisa ser abrangente e alcançar a              

realidade na qual o estudante está inserido. 

Na concepção de formação integral do ser humano que se propõe nesta Proposta             

Pedagógica, é preciso compreender a necessidade de oportunizar ao estudante ser autor            

de sua história, sujeito de direitos e deveres para que assuma uma postura responsável,              

ética, autônoma e solidária. 

Para que o estudante compreenda seu papel, deve ser despertado seu desejo e             

curiosidade de aprender e manifestar uma atitude sociável de respeito aos outros. Deve ser              

capaz de realizar escolhas que tenham em conta a defesa da saúde, da qualidade de vida,                

da não violência e a preservação ambiental. 

Nesse sentido, a formação deve caminhar para que os sujeitos tenham a capacidade             

de atuar com ética, possam conviver em sociedade e desenvolvam sua capacidade de se              

autocompreender e compreender o mundo em que vivem, para nele agir como promotores             

da justiça social e ambiental. 

Além disso, há que se pensar no desenvolvimento inclusivo, segundo o qual a             

ruptura com algumas representações sociais, fomentadoras da discriminação e do          
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preconceito. O exercício da alteridade e da resiliência, acompanham transversalmente o           

processo de escolarização. 

Em uma escola para todos as experiências acumuladas pelos estudantes, em seus            

contextos sócio históricos, devem ser consideradas, de modo a promover a significação da             

aprendizagem e o protagonismo individual e coletivo das forças que advém dos espaços             

além da escola, potencializando-as para a promoção e exercício da cidadania plena. 

No tocante ao direcionamento pedagógico escolhido pela instituição teremos como          

metodologia para os ciclos e semestralidade, estruturação adotada pela SEDF, a           

pedagogia histórico-crítica. Traz a didática fundamental e a psicologia         

sociohistórica-cultural que prega a interação entre os conteúdos e a realidade concreta.            

Traz também a superação das visões não críticas e crítico-reprodutivistas. Socializa           

saberes e conhecimentos, articula política e pedagogia. 

A prática é mediadora, a teoria deverá estar relacionada com a prática e a avaliação               

vai do sincrético para o sintético. Ou seja, a síncrese é a versão confusa e fragmentada e a                  

síntese é a versão organizada e unificada. Ou seja, realidade, teoria, realidade. 

Na relação professor e estudante, o professor é o mediador do processo de ensino e               

de aprendizagem, no entanto a relação é dialética. O estudante pode e deve dialogar com               

o professor, com outro estudante e com o meio. Há ênfase nas relações sociais que               

constituem o sujeito e o objeto. 

O papel da escola é ser um instrumento de apropriação para a produção do saber               

científico para todos os cidadãos, pois isso contribuirá para termos uma sociedade            

democrática. Existe a difusão de conteúdos vivos, concretos e vinculados à realidade            

social. Os conteúdos são culturalmente adquiridos, porém existe a contextualização e           

ressignificação perante as realidades sociais. 

O objetivo é privilegiar a aquisição do saber vinculado às realidades sociais. A aula é               

uma constatação da prática real e concreta. O professor é mediador do conhecimento,             

mas o estudante participa de maneira ativa do processo. A prática escolar se faz              

mediante a democratização da sociedade brasileira e os pressupostos de aprendizagem           

estão baseados no desenvolvimento e na capacidade de processar informações e lidar            

com os estímulos do meio. 
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O conhecimento sistematizado deve ser confrontado com as experiências sócio          

culturais. Tem como representantes desse pensamento: Snyders; Luckesi; Makarenko;         

Saviani; Cury; Frigotto; Libâneo; Vygotsky; Wallon; Manacorda; Charlot. Tal tendência tem           

estreita relação com a prática concreta do estudante, com vistas à aprendizagem            

significativa e dentro do contexto pedagógico. 

Os eixos didáticos e pedagógicos ora componentes de tal proposta estão vinculados            

aos pressupostos existentes nas propostas de ciclos e semestralidade, abordadas com           

detalhes neste documento. Tais eixos têm como metodologia adotada, a pedagogia           

“Histórico-Crítica” de Demerval Saviani, escolhida pela rede SEDF. Tal proposta          

contempla o interacionismo, a socialização e a formação atitudinal do indivíduo de maneira             

a introduzi-lo na sociedade com habilidades e criticidade suficientes para transformá-la. 

Os eixos integradores dos ciclos são: letramento e ludicidade, já no Ensino Médio são              

os eixos integradores e estão relacionados. Tais pressupostos indicam não ser possível            

compreender a educação a não ser a partir de seus condicionantes sociais. Aqui             

acredita-se que a escola está condicionada às características sócio-políticas e econômicas,           

mas há a possibilidade de transformação social por meio da compreensão da realidade e              

atuação do sujeito em prol das melhorias. 

O método utilizado na pedagogia histórico crítica é o estímulo à criatividade o diálogo,              

o respeito aos ritmos de aprendizagem sem perder de vista a sistematização lógica a              

gradação e a ordenação. 

Tal pedagogia deriva ainda de uma concepção que articula educação e a sociedade             

dividida entre interesses opostos. Saviani dividiu isso em momentos que irão variar de             

acordo com a gradação dos estudantes. O método está previsto em momentos: prática             

social; problematização; instrumentalização; catarse. A prática social ao final da aula           

é que representará a transformação do educando. Ou seja, ele entra com suas             

verdades, seus valores, sua interpretação de vida e, em tese, deve sair capaz de              

transformar algum aspecto da sociedade. 

Tal prática é favorecida pelo currículo em espiral. De acordo com tal prática,             

professores e estudantes se encontram em diferentes níveis de compreensão e           

desenvolvimento da prática social. Neste estágio há uma compreensão sincrética e           
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precária. Ou seja, um conhecimento inicial, uma síntese. Daí vem a problematização e             

entram aí os porquês. 

A catarse é o momento de expressar a nova maneira de entender a prática social a                

que se quer transformar. E por fim, a prática transformadora que é a passagem da síntese                

final que instrumentaliza o estudante para que seja capaz de construir-se como um agente              

transformador. 

Melhorar a qualidade da Educação Básica, em especial da Educação Infantil e do             

Ensino Fundamental, constitui uma preocupação e meta de toda a comunidade escolar            

deste estabelecimento de ensino, pois compreendemos que estes são a base para            

qualquer transformação social e/ou individual que se pretenda. 

Com a finalidade de resgatar um processo educativo transformador e de se oferecer             

aos educandos uma escola prazerosa, foi elaborada esta Proposta que prevê continuidade            

do horário escolar, com a implantação da escola de tempo integral gradativamente. 

A Proposta Pedagógica que propomos é flexível e deverá ser complementada a            

partir de um processo de reflexão, discussão e avaliação envolvendo todos os segmentos             

da comunidade escolar: direção, professores, servidores, pais e alunos. 
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10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A atuação da escola como Instituição, implica na organização de comissões de            

trabalho, organização de voluntariado, formação de um grêmio estudantil, otimização de           

recursos, delegação de responsabilidades, ampliação dos serviços e planejamento da sala           

de aula, suscitando uma nova configuração de grupos e horários (entrada, saída, intervalo,             

uso do refeitório, uso da biblioteca, quadra coberta e demais espaços); otimização real do              

tempo escolar e dos tempos de atividades dos alunos; metodologia baseada em            

agrupamentos flexíveis e na aprendizagem cooperativa e dialógica. 

A conquista dos objetivos propostos para o Ensino Fundamental depende de uma            

prática educativa que tenha como eixo a formação de cidadão autônomo e participativo.             

Nessa medida, os Parâmetros Curriculares Nacionais incluem didáticas que são subsídios           

à reflexão de como ensinar. Na visão aqui assumida, os alunos constroem significados a              

partir de múltiplas e complexas interações. Cada criança é sujeito de seu processo de              

aprendizagem, enquanto o professor é o mediador na interação das crianças com os             

objetos de conhecimento; o processo de aprendizagem compreende também a interação           

das crianças entre si, essencial à socialização.  

Desta forma, a atuação do professor de Educação Infantil em sala de aula deve              

levar em conta fatores sociais, culturais e a história educativa de cada criança, como              

também características pessoais de aspecto sensorial, motor e psíquico. Suas diferenças           

não são obstáculos para o cumprimento da ação educativa; podem e devem, portanto, ser              

fator de enriquecimento. 

O Acolhimento desenvolvido com as crianças da Educação Infantil do CED           

Pipiripau II, ocorre de forma coletiva, com participação de todas as crianças e professoras,              

no horário de entrada, tem por um dos objetivos: Interação e cooperação. Desta forma, são               

fundamentais o planejamento de atividade intencionais para promover o desenvolvimento          

de habilidades que, além de favorecer nos aspectos motor, sensorial e psíquico, também             

favorecerá as situações de escuta, fala, partilha, exposição de ponto de vista, respeito             

mútuo dentre outros. Através da brincadeira, das histórias infantis, nas músicas e            

atividades corporais, a criança tem a oportunidade de vivenciar situações que vão            
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prepará-las para desafios futuros enquanto estudante e cidadão consciente, cumpridor de           

seus direitos e deveres. Nesse contexto ele goza de usufruir de seus direitos, segundo              

a BNCC (Base Nacional Comum Curricular): Conviver; Brincar; Participar; Explorar;          

Expressar e Conhecer. 

Os objetivos propostos para a Educação Infantil são: 

❏ Fortalecer o período de adaptação da criança na escola, de modo que ele se              

sinta segura e confortável; 

❏ Possibilitar, através de atividades lúdicas (brincadeira, música, estórias,        

atividades corporais etc) situações em que as crianças aprendam a conviver           

entre si respeitando as diversidades; 

❏ Promover, através do “Brincar” oportunidades que as façam refletir e construir           

significados para o mundo, criando, recriando, repensando, imitando ect; 

❏ Desenvolver, além dos aspectos físicos e motores, aspectos cognitivos, bem          

como valores sociais, morais, tornando-se cooperativo, sociável e capaz de          

fazer escolhas de acordo com o papel a ser assumido na sociedade; 

❏ Valorizar, respeitar, evidenciar a diversidade de seus entes e os repertórios           

culturais que afloram- tanto no grupo como individualmente. 

 

Após rotina de entrada e almoço, as crianças da Educação Infantil são            

recepcionadas num espaço coletivo para realização da “Acolhida”, que trata-se da           

realização de atividades planejadas pelas professoras dessa etapa de ensino para           

alcance de objetivos específicos. As crianças são organizadas e orientadas a           

sentarem-se ou permanecerem de pé enquanto vão sendo inseridas nos momentos lúdicos            

através da escuta, do reconto, das músicas, danças etc. A professora, ao conduzir esse              

momento “mágico” solicita a participação das crianças onde as mesmas colaboram com            

informações, fazem inferências, estabelecem relação com suas vivências de mundo,          

reproduzem estórias ou situações, relatam experiências pessoais, obedecem comandos         

que as fazem apropriar-se de aspectos da psicomotricidade, lateralidade, nomes dos dias            

da semana, meses, anos, conhecimentos matemáticos etc. Enfim, cada situação planejada           

contém vários objetivos que são trabalhados coletivamente. Cada dia da semana fica sob a              
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responsabilidade de uma professora que conduz a Acolhida com o apoio das demais             

professoras na execução das atividades planejadas para o dia. A professora ainda deve             

preparar uma atividade vinculada à história do dia para ser desenvolvida na sala de aula               

em forma de culminância. 

Atualmente, segue-se o seguinte cronograma: segunda-feira: Professora do 1º         

Período A; terça-feira: Professora do 2º Período B; quarta-feira: Professora do 1º Período             

B; quinta-feira: Professora do 2º Período A; sexta-feira: circuito de brincadeiras (todas as             

professoras são responsáveis). 

Pois entendemos que “se as crianças não aprendem da maneira como ensinamos,            

cabe a nós aprender uma maneira de ensiná-las” (autor desconhecido). 

No Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), ou 1º Ciclo do Ensino Fundamental,            

são priorizadas as atividades de letramento e numeralização, visando a alfabetização           

completa das crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental. 

As atividades são desenvolvidas primando pelos reagrupamentos por níveis de          

aprendizagem, onde as dificuldades específicas de cada estudante vão sendo sanadas.           

Para tanto, as professoras(es) trabalham de forma conjunta no planejamento das           

atividades e na formação dos reagrupamentos, seja entre turmas do mesmo ano escolar,             

ou mesclando os anos.  

É importante frisar que as crianças do 1º ano participam com mais intensidade das              

atividades da Educação Infantil, para que se faça uma transição mais satisfatória e segura              

para esta nova etapa da aprendizagem. 

No 2º Ciclo do Ensino Fundamental, ou 4º e 5º ano, prima-se pela expansão dos               

conhecimentos para além da alfabetização. Desta forma os estudantes são inseridos nas            

atividades da Educação em Tempo Integral (ETI), na qual prima-se pela escrita e leitura              

com fluidez, raciocínio matemático adequado para as idades, atividades de desporto e o             

conhecimento do campo, das atividades voltadas para a sustentabilidade, preservação          

ambiental, desenvolvimento de práticas agrícolas, especialmente as voltadas para a          

horticultura, característica da região. Neste ponto são estabelecidas parcerias constantes          

com a PMDF - Projeto Guardiões Ambientais, EMATER, ADASA e outros órgãos parceiros             

do GDF. 
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As atividades regulares do currículo são desenvolvidas no período vespertino e as            

atividades da ETI no período matutino,com a colaboração essencial de Educadores Sociais            

Voluntários - ESV. 

Para o 3º Ciclo do Ensino Fundamental, de 6º ao 9º ano, o mote do trabalho                

pedagógico está no reagrupamento interclasse por níveis de aprendizado, visando sanar           

os déficits da alfabetização, especialmente no que tange a leitura e interpretação textual,             

bem como em expandir o conhecimento lógico matemático.  

As demais atividades regulares do currículo seguem a política de Ciclos e a             

proposta da BNCC. Estes estudantes também participam de atividades da ETI, relativas ao             

desporto no período inverso às aulas regulares. 

Na Semestralidade, o regime de oferta do Ensino Médio permanece anual, com            

apenas um momento de matrícula do estudante no início do ano letivo, e a organização do                

trabalho pedagógico em dois semestres. De maneira mais específica: em uma escola com             

duas turmas de 1º ano, por exemplo, uma turma estará no Bloco 1 e a outra turma no Bloco                   

2. No semestre seguinte, faz-se a reversão da oferta dos Blocos para essas turmas. Esse               

procedimento garante o processo de transferência de estudantes entre as escolas, exigindo            

que cada Unidade Escolar tenha um número par de turmas. 

No Ensino Médio o foco das atividades se amplia para inserção do jovem no              

mercado de trabalho e no preparo para o universo acadêmico. Para tanto são             

desenvolvidas atividades regulares que promovam a autonomia do estudante e o           

empreendedorismo, seja por atividades articuladas pela escola ou através de entidades           

parceiras. 

É importante ressaltar nesta etapa de ensino a preocupação de integrar as            

atividades rurais e do campo já presentes no cotidiano destes estudantes aos projetos             

promovidos pela escola. Neste sentido a adesão ao EMTI - Ensino Médio e Tempo              

Integral, desenvolve papel importante. Nesta modalidade os estudantes têm acesso no           

turno inverso a participação em projetos de português e matemática, para inculcar e             

desenvolver os conhecimentos básicos; artes e desporto, a fim de trabalhar o corpo e as               

atividades lúdicas e inventivas, com foco na formação integral do sujeito; projeto de vida,              

visando acompanhar a preparação do estudante para a vida após o período da             
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escolarização básica, promover e incentivar a autonomia e protagonismo estudantil; e os            

projetos relativos aos conhecimentos “Agro”, seja através da horta escolar, palestras,           

visitas a exposições e parcerias com órgãos deste nicho do saber. 

Para o ano de 2020, em especial a partir de 12 de março, com a suspensão das                  

atividades presenciais devido a pandemia de covid-19, situação atípica e inesperada           

por toda a rede pública de educação, começamos a pensar estratégias de            

comunicação e atendimento dos estudantes e suas famílias. O CED Pipiripau II            

mantém comunicação frequente com as famílias via grupos do aplicativo “whatsapp”           

e mantém uma página/perfil no Instagram. Estas ferramentas tem sido extensamente           

utilizadas para manter as comunicações necessárias. O mesmo se aplica na           

comunicação com a equipe gestora e todo corpo docente. 

A partir do dia 5 junho de 2020 as atividades foram retomadas em formato de               

teletrabalho (dia 4 de junho para equipe gestora - oficialmente, já que não houve              

ausência das funções). Desde então nos reunimos virtualmente para coordenações          

pedagógicas visando a reorganização do trabalho pedagógico. Esta escola adotará o           

“Plano de Gestão Estratégica do Escola em Casa DF” para continuar atendendo            

remotamente nossos estudantes, através da ferramenta Google sala de aula, e           

equipes serão formadas para distribuição de material impresso quando necessário. É           

importante frisar que a formação dos docentes para o uso das ferramentas de ensino              

à distância, por meio das tecnologias, favorecerão o uso destas como soma às             

atividades presenciais no futuro próximo, ponto que podemos considerar positivo          

mesmo no contexto de tão delicada situação. 

 

“A interrupção das atividades pedagógicas presenciais impactou nas condições de          
equidade e de igualdade de condições sociais. Assim, ao ofertar atividades           
pedagógicas não presenciais e validá-las, a Secretaria de Estado de Educação do            
Distrito Federal busca promover a igualdade e equidade, uma vez que possibilita o             
acesso, por meio de plataforma digital, de videoaulas e também de materiais            
impressos” (PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO ESCOLA EM CASA DF,          
2020).  
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11. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação educacional no CED Pipiripau II seguirá as concepções das Diretrizes            

de Avaliação Educacional – Aprendizagem, Institucional em Larga Escala, da Secretaria de            

Estado de Educação do Distrito Federal. Nela está explícito que a avaliação deve ser              

pautada nos três níveis: aprendizagem, institucional e em larga escala ou redes, tendo             

função formativa. Nesse sentido, defende a concepção de Educação Integral do aluno. 

Nesse mesmo viés, não podemos nos esquecer da adequação curricular: 

 

“Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998), as adaptações         
curriculares definem a adequação como uma possibilidade de tornar o currículo           
apropriado ao estudante com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação.         
Tomando como base o Currículo, as adequações curriculares devem ser          
organizadas em um documento no qual esteja previsto o conteúdo a ser            
desenvolvido, bem como o processo de avaliação para a aprendizagem discente. A            
adequação curricular só poderá ser concebida se ancorada em uma avaliação           
diagnóstica, mas também processual, com instrumentos efetivos aliados a um          
planejamento coletivo, onde a equipe pedagógica da escola, o atendimento          
educacional especializado e o professor regente busquem alternativas para         
promover as aprendizagens dos estudantes.” (Diretrizes de Avaliação Educacional         
2014, p. 20 e 21)   
 

Acreditamos que a avaliação seja um processo pelo qual temos condições de refletir             

sobre nossa prática e impulsionar um novo percurso criativo de autocrítica. Toda ação             

educativa pode ser avaliada. É através da avaliação sistemática que o processo de             

construção coletiva, pelo qual discutimos rumos, ritmos e ajustes, promove o           

desencadeamento das intervenções em forma de gestão participativa. Avaliar é acreditar           

na evolução do processo educacional que move a nossa prática diária e nos leva a               

participar de uma sociedade fundamentada nos preceitos de justiça social. 

“A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo. (...) Tem como            

objetivo acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo” (GDF, 2008,           

p.47), como bem afirma a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do              

DF. Assim, a avaliação está a serviço da aprendizagem e possibilita não só a verificação do                

alcance ou não dos objetivos traçados, como a reflexão sobre o processo vivenciado até o               

momento e o novo planejamento das ações futuras. 
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A avaliação da aprendizagem no âmbito escolar dar-se-á mediante a observação           

dos índices quantitativos e qualitativos pré-determinados pelas diretrizes da Secretaria de           

Estado de Educação. Destaque-se, aqui, que será dada continuidade ao processo de            

avaliação formativa que já é desenvolvido neste Estabelecimento de Ensino há alguns anos             

e que se tem mostrado eficiente e eficaz, tanto no levantamento dos indicadores de              

aproveitamento escolar, como no processo de participação dos alunos também nesta etapa            

do trabalho pedagógico. 

A Lei nº. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que, em                

seus Art. 24, inciso V, e Art. 31, estabelecem as regras comuns a serem cumpridas pelos                

estabelecimentos de ensino no que se refere ao processo avaliativo: 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de             

acordo com as seguintes regras comuns:V - a verificação do rendimento escolar observará             

os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos            

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre             

os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço de turmas mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período           

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas            

instituições de ensino em seus regimentos. 

De acordo com as novas diretrizes de avaliação, as quais estão fundamentadas em             

uma concepção de valorização do aluno, e também com a Proposta Pedagógica da             

Secretaria de Educação (GDF, 2008, p.48), esta Unidade de Ensino terá sempre como             

balizadores de sua prática avaliativa os seguintes princípios: 

 

❏ Do sucesso: a atividade de avaliar caracteriza-se como meio de subsidiar a            

construção do resultado satisfatório.  

❏ Das diferenças individuais: o aluno deve ser avaliado em relação a si mesmo, de              

acordo com suas potencialidades e necessidades. 

 



43 

❏ Das diferenças socioculturais: o professor deve observar os diferentes padrões          

culturais e sociais, não esperando respostas padronizadas dos alunos. 

❏ Do progresso contínuo: o trabalho educativo deve ser adequado de forma a            

permitir o desenvolvimento contínuo do aluno, numa abordagem interdisciplinar.  

❏ Da liberdade: o professor deve propiciar condições para que o aluno questione,            

reflita e seja capaz de se posicionar em um mundo complexo e mutável.  

❏ Da cooperação: o aluno só pode desenvolver-se harmoniosamente, na medida          

em que aprende a integrar-se. A integração propicia troca de experiências que            

enriquece cada um, de forma diferente. No grupo, o espírito crítico, a capacidade             

de observação e o respeito mútuo manifestam-se de forma muito mais completa.  

❏ Do diálogo: a comunicação professor-aluno deve ser de igual para igual, sempre            

numa perspectiva de comunicação horizontal. Em um ambiente de comunicação          

autêntica, os alunos se conhecem e manifestam livremente suas inovações, suas           

idéias, suas dúvidas e seus anseios.  

❏ Da transformação: a avaliação educacional deve estar a serviço de uma           

pedagogia que leve em consideração o crescimento pessoal. 

 

Quanto aos procedimentos avaliativos, serão utilizados aqueles sugeridos na         

Proposta Pedagógica da SEEDF, ou seja, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental            

far-se-á a avaliação formativa mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento           

dos alunos, individual e coletivamente. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental           

procedimentos diversos serão utilizados, como: pesquisas; relatórios; questionários; provas         

disciplinares e multidisciplinares, desde que contextualizadas; entrevistas; dramatizações;        

dentre outros. Cabe ressaltar que as ações avaliativas qualitativas prevalecerão sobre           

as quantitativas.  

Assim, as informações obtidas por meio dos diversos instrumentos e procedimentos           

avaliativos utilizados pelo professor sintetizam-se, bimestralmente, em notas de 0 a 10. No             

caso de serem adotados testes ou provas como instrumento de avaliação, o valor a estes               

atribuído não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da nota final de cada bimestre. 

Nesse contexto, as Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem Institucional         

e em Larga Escala 2014-2016 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,              
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discorre sobre a importância da avaliação formativa: 

 

“A avaliação formativa implica a compreensão e o desejo de mediar o ensino com              
as aprendizagens, fortalecendo os vínculos entre avaliadores e avaliados, porque se           
revezam em diferentes momentos ou situações.” (Diretrizes de Avaliação         
Educacional 2014, p. 62) 

 

Para tanto, a avaliação deve favorecer a interdisciplinaridade, além de estar           

intimamente relacionada às competências e habilidades desenvolvidas. A avaliação precisa          

adequar-se à natureza da aprendizagem, levando em conta não só os resultados das             

tarefas realizadas - o produto -, mas também o que ocorreu no caminho - o processo.  

No decorrer do ano letivo, deve-se oportunizar ao aluno ser avaliado de forma             

diversificada, utilizando vários recursos, não sendo apropriada uma única forma como           

critério de aprovação ou reprovação. Vários mecanismos devem ser utilizados de forma            

dirigida e/ou espontânea, dentre os quais podemos citar observação, relatório, pesquisa,           

entrevista, fichas de acompanhamento, auto-avaliação, etc. 

É importante conhecer a cultura, os hábitos, as crenças, o falar e a visão de mundo                

dos alunos, para saber o que, para que e como avaliar. Os padrões a serem atingidos não                 

são absolutos, assim como o mundo e a própria vida não o são. 

O Pré-conselho de Classe, instância democrática, onde se reúnem os professores, a            

coordenação e a equipe gestora, constitui-se em um instrumento de fundamental           

importância dentro de nossa proposta avaliativa, visando chegar a um conhecimento mais            

sistemático da turma, bem como acompanhar e avaliar o desempenho de cada aluno. 

Nesta instância também encontra-se o Pré-conselho/Conselho Participativo       

realizado pelos alunos Representantes de classe com suas turmas, sob a supervisão das             

equipes da Orientação Educacional, SEAA e Supervisão Pedagógica. Neste importante          

momento da gestão democrática os estudantes realizam a avaliação institucional, das           

práticas pedagógicas, da gestão e demais instâncias relativas ao seu processo de            

aprendizagem. O Conselho Participativo também é estendido à comunidade escolar          

bimestralmente por meio de Assembleia Geral.  
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12. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A presente Proposta Pedagógica considera o aluno como um ser original e criativo,             

que aprende na vida social e no espaço escolar; que tem potencialidades e necessidade de               

interagir e de refletir sobre a diversidade do conhecimento humano; que tem direito de ter               

acesso ao conhecimento na sua complexidade, prática e teórica; que modifica o que sabe              

constantemente; que participa da construção do saber escolar e que é um produtor de              

cultura.  

Nessa perspectiva, a organização dos métodos de ensino parte do diagnóstico           

feito pelo professor, dos conhecimentos organizados, das disciplinas e dos domínios           

prévios dos alunos. Isso requer do educador o desenvolvimento de certa sensibilidade para             

romper com os estereótipos e pré-modelos veiculados pela sociedade ou mesmo pela            

comunidade escolar, que padronizam categorias de alunos, seja pela faixa etária, seja pela             

origem étnica ou sociocultural. Outra ferramenta que subsidia este diagnóstico, a fim de             

nortear as atividades desenvolvidas pelos docentes é a avaliação diagnóstica da SEDF e o              

sistema SIPAEDF. 

Tanto na Educação Infantil como no Ensino Fundamental, modalidades de ensino           

que ofertamos, o processo pedagógico será desenvolvido por meio de atividades que            

promovam o espírito crítico e criativo do educando. 

Na Educação Infantil, teremos como princípios básicos de operacionalização         

do currículo: 

❏ Motivar a criança a tornar-se progressivamente autônoma, frente aos adultos. 

❏ Auxiliar a criança a construir formas de interação proativas que contribua com sua             

formação integral. Auxiliá-las também a aprender a solucionar conflitos de forma           

afetuosa, pacífica e dialogada.  

❏ Encorajar a criança a ser independente e curiosa, a tomar iniciativa na busca de              

seus interesses, a ter confiança na sua capacidade de fazer uma idéia própria das              

coisas, a exprimir suas idéias com convicção e acabar com seus medos e as suas               

angústias de maneira construtiva.  
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❏ Promover o ensino de modo contextualizado ao universo da criança, utilizando           

para tanto jogos e outras ferramentas lúdicas; 

❏ Aceitar as respostas “erradas” da criança, não para desqualificar sua capacidade,           

mas para auxiliá-la a progredir no aprendizado a partir de seus saberes; 

❏ Valorizar o que a criança pensa; 

❏ Ensinar tanto os conteúdos como os processos; 

 

No Ensino Fundamental, buscaremos desenvolver as estruturas cognitivas,        

permitindo aos alunos as aprendizagens significativas e a construção de competências e            

habilidades. Esse processo deverá ser o mais agradável possível, promovendo o avanço            

cognitivo e emocional dos alunos, por meio do currículo em movimento e do funcionamento              

do sistema de ciclos para as aprendizagens. 

No Ensino Médio o parâmetro curricular adotado é o da Base Nacional Comum             

Curricular - BNCC e o Currículo em Movimento do Distrito Federal. Visando promover as              

habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento da autonomia e          

protagonismo estudantil. 
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13. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 

❏ Incentivar e promover junto à equipe e a comunidade, o desenvolvimento de            

Projetos que promovam a Segurança Alimentar e Nutricional na escola e na            

comunidade como criação de viveiros, horta comunitária e oficinas de alimentação           

saudável, etc.; 

❏ Apoiar e incentivar o desenvolvimento dos projetos propostos pela Secretaria de           

Educação e por seus colaboradores/parceiros; 

❏ Reestruturar e buscar novos parceiros para a realização do Projeto Horta Orgânica e             

para manutenção do viveiro da escola.  

❏ Estimular o gosto pela leitura e pesquisa através da realização de projetos,            

gincanas, concursos e campanhas literárias; 

❏ Incentivar o uso de recursos tecnológicos, como TV, Data show, computadores, som            

e as diversas mídias educacionais disponíveis, para que propicie o enriquecimento           

das aulas; 

❏ Incentivar o uso dos laptops educacionais e a inclusão digital através do Programa             

Um Computador por Aluno (ProUCA), especialmente para o BIA; 

❏ Implantar a Brinquedoteca/Jogoteca, cercar e ampliar o parquinho; 

❏ Criar espaços e momentos lúdicos que promovam o resgate das brincadeiras           

infantis e antigas (Parque Infantil, Intervalo Interativo, Projeto Tempo de Brincar,           

etc.); 

❏ Lutar pela ampliação do espaço físico da escola (ampliação da cantina e depósito de              

gêneros alimentícios (conquista de 2019/2020), construção de um depósito de          

materiais, sala de multimeios, novas salas de aula, alambrado ao redor da escola,             

sala para coordenação pedagógica/planejamento, laboratório de ciências, etc.); 

❏ Oferecer projetos interventivos e reagrupamentos para os alunos com dificuldades          

de aprendizagem; 
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❏ Incentivar a criação de grupos de estudos monitorados pelos alunos que           

apresentarem melhor rendimento escolar; 

❏ Apoiar e estimular o trabalho e as atividades desenvolvidas pela Sala de Recursos,             

pela Equipe de Apoio à Aprendizagem e pelo Serviço de Orientação Educacional            

visando um melhor desenvolvimento de habilidades nos domínios cognitivo, afetivo e           

psicomotor dos nossos educandos; 

❏ Estimular e acompanhar a aplicação das adequações/adaptações curriculares,        

assegurando aos estudantes com necessidades educacionais especiais o direito ao          

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

atender às suas necessidades; 

❏ Manter atualizado e organizado o serviço de escrituração escolar (registros,          

documentação dos alunos, diários de classes, dentre outros); 

❏ Acompanhar, analisar e buscar soluções para compreender as causas da          

permanência, evasão, aprovação/reprovação do estudante, de forma a melhorar a          

qualidade da educação; 

❏ Realizar visita às casas dos alunos faltosos e desistentes buscando compreender,           

no contexto familiar, as causas da evasão e incentivar o retorno à escola; 

❏ Comunicar às autoridades competentes os casos de evasão escolar; 

❏ Estimular e apoiar a organização dos alunos para que atuem em ações conjuntas,             

solidárias, cooperativas e comunitárias, desenvolvendo nestes a       

corresponsabilidade e gestão coletiva nas decisões e projetos da escola; 

❏ Buscar junto à Secretaria de Educação as condições necessárias para a           

implantação do Projeto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI) para           

todas as modalidades de ensino presentes na Escola; 

❏ Criar um jornal-mural e um jornal escrito para a comunicação de eventos, fatos,             

curiosidades, dicas pedagógicas, notícias da comunidade e da própria escola,          

contando com a participação dos alunos, professores, servidores e direção da           

escola; 
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❏ Promover, nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo envolvendo temas de          

interesse dos professores, incluindo também documentos que norteiam a Educação          

Básica (LDB, Diretrizes Pedagógicas, Currículo em Movimento, Diretrizes da         

Avaliação Educacional, Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal, ECA,          

etc.); 

❏ Estimular todos os profissionais da educação à qualificação e ao aperfeiçoamento           

profissional, oferecendo condições e incentivo para participarem de cursos,         

seminários, encontros, palestras, entre outros; 

❏ Realizar Conselho de Classe Participativo ao término de cada bimestre letivo; 

❏ Realizar oficinas/fóruns para abordagens que possam orientar às famílias, em          

relação a práticas promotoras da saúde, educação/orientação sexual, ao uso          

indevido de drogas, a higiene/limpeza (ambiente físico da escola, do corpo, dos            

objetos de uso pessoal), educação nutricional, preservação do patrimônio público,          

etc.; 

❏ Desenvolver projetos que promovam na comunidade escolar a preservação e a           

manutenção do patrimônio público – espaço físico da escola, – todos os seus bens,              

promovendo atividades que sensibilizem e despertem o conhecimento crítico e a           

apropriação consciente por todos os envolvidos no ambiente escolar; 

❏ Promover, pelo menos, uma reunião a cada semestre com o Conselho Escolar, com             

a Caixa Escolar e com os parceiros da escola com o objetivo de discutir as               

necessidades da instituição e de que forma podem contribuir para a           

operacionalização do Projeto Político Pedagógico da escola; 

❏ Organizar bimestralmente eventos pedagógicos multidisciplinares e de culminância        

dos projetos que se devolvem na escola, de forma interativa com a comunidade             

escolar e parceiros institucionais; 

❏ Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e        

confraternizações que possam melhorar a auto-estima e a interação entre os           

diversos segmentos da escola; 
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❏ Atualizar a página do Instagram da escola com as atividades realizadas, produções            

dos alunos, professores e comunidade local, dado o seu potencial como ferramenta            

democrática de divulgação do trabalho desenvolvido na instituição. 

❏ Realizar nos Dias Letivos Temáticos a avaliação do trabalho desenvolvido por todos            

os segmentos da escola (direção, secretaria, professores e servidores); 

❏ Promover, semestralmente, a avaliação do Projeto Político-Pedagógico (ou Proposta         

Pedagógica - PP) , com a participação de toda a comunidade escolar; 

❏ Realizar reuniões com o Conselho Escolar para planejar suas ações e poder nortear             

melhor o seu trabalho, de forma que todos os membros intensifiquem sua            

participação na escola; 

❏ Promover juntamente com a Caixa Escolar e com o Conselho Escolar atividades e             

ações para a captação de recursos financeiros (rifas, bingos, festivais de sorvete            

etc.), visando arrecadar fundos para despesas extras da escola; 

❏ Promover uma audiência pública no conselho de classe participativo/assembleia         

geral escolar para realizar a prestação de contas referente ao ano exercício anterior. 

 

14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

A cada ano letivo as ações do presente proposta serão (re)avaliadas durante as             

reuniões pedagógicas com professores e nas reuniões com pais e/ou responsáveis pelos            

estudantes, para a melhora da qualidade do ensino e redirecionadas quando necessário. 

Os temas contidos nesta PP também passarão pelo crivo do Conselho Escolar, de             

modo a garantir que a comunidade escolar como um todo participe da elaboração e              

avaliação da mesma. 

As prioridades elencadas para melhoria da qualidade do ensino incluem: formação           

continuada de professores, melhor utilização dos recursos pedagógicos e tecnológicos,          

efetivo trabalho da coordenação pedagógica, realização de oficinas/palestras temáticas         

para alunos e professores, ação ativa dos profissionais da Sala de Recursos, SEAA e OE,               
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realização de projetos voltados para a leitura e para sanar os déficits no aprendizado              

escolar, estimular a participação dos alunos em concursos, redimensionar os espaços           

físicos, melhorar o desenvolvimento das políticas públicas na unidade escolar, promoção           

de eventos culturais e esportivos, melhoria do sistema de avaliação e melhorar as relações              

interpessoais valorizando o respeito mútuo. 

Todas estas ações e articulações das nossas intenções aqui propostas visam           

melhorar a qualidade da educação, as relações interpessoais, a inclusão e a participação             

da comunidade escolar no mundo globalizado e competitivo que vivemos.  

Na medida em que vamos nos integrando ao que se denomina uma sociedade da              

informação crescentemente globalizada, é importante que a escola se volte para o            

desenvolvimento das capacidades de comunicação, conscientização e tomada de         

decisões.  

Diante disso a escola assume um papel cada vez mais relevante na vida da criança,               

do adolescente, do jovem e do adulto que, nos diferentes níveis de ensino frequentam              

como aluno. O papel exercido pela escola está centrado em seu objetivo maior que é a                

Educação, buscando uma parceria necessária.  

A avaliação do presente plano de trabalho será feita no decorrer do ano letivo,              

devendo ser diagnóstica e contínua, almejando um desempenho eficaz do mesmo.           

Para isso, torna-se necessário o empenho e comprometimento de todos os envolvidos no             

processo, permitindo, inclusive, a prática da auto-avaliação. 

Portanto, todos deverão participar da decisão sobre os rumos do trabalho           

pedagógico. Na reflexão coletiva, será possível prever e organizar o principal da ação, ou              

seja, realizar o planejamento do trabalho escolar, de uma forma ativa. 

Em tal avaliação, feita nos Conselhos de Classe Participativo, realizados          

bimestralmente e na Avaliação da Proposta Pedagógica ocorrida semestralmente de          

acordo com o Calendário Escolar da SEDF, serão analisados o desempenho de cada             

instância da instituição, com o intuito de melhorar os resultados obtidos em cada um deles. 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional (2014, p. 57): 

 

“Avaliar todas as instâncias que compõem a organização escolar é pauta constante            
desse nível de avaliação com o intuito de colocar quaisquer ações a serviço das              
aprendizagens. Por isso avalia-se o trabalho desenvolvido na biblioteca, na sala de            
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leitura, nos laboratórios, na coordenação pedagógica, na sala de apoio, na sala de             
recursos, no serviço de orientação educacional, nos projetos didáticos e ou           
interventivos, no atendimento ao público. Avalia-se também a qualidade da estrutura           
física e organizacional da escola.” 

 

 

15. MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

❏ Abastecimento de água, energia elétrica, programas e software mantidos pela          

SEDF; 

❏ Materiais de expediente e de uso coletivo pelo PDAF e SEDF. 

 

 

16. RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os recursos financeiros são provenientes do Programa de Descentralização         

Administrativa e Financeira (PDAF), da Secretaria de Estado de Educação/GDF e do            

Programa Dinheiro Direta na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da            

Educação (FNDE) oriundo do MEC. Além de recursos levantados pela escola. Os mesmos             

possibilitam gastos com manutenção das instalações escolares, manutenção e compra de           

equipamentos, materiais de consumo, etc. 

 

1. PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (SEEDF) –          

visa contribuir para a realização dos projetos pedagógicos, administrativos e          

financeiros das Unidades Escolares - UE e das Coordenações Regionais de Ensino -             

CRE, unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito           

Federal - SEEDF e sua operacionalização dar-se-á mediante: 

 

❏ I - a alocação e a transferência de recursos financeiros para,           

supletivamente, apoiar a execução dos projetos pedagógicos,       

administrativos e financeiros das UE e das CRE; 
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❏ II - a colaboração entre os entes gestores das unidades da rede pública             

de ensino do Distrito Federal e as pessoas jurídicas de direito privado, de             

fins não econômicos, que tenham por finalidade apoiar as UE e as CRE             

no cumprimento das suas respectivas competências e atribuições, desde         

que credenciadas como Unidades Executoras – UEx. No CED Pipiripau          

II a Unidade Executora é o Conselho Escolar, que prevê em seu            

estatuto como finalidades: proporcionar aos pais uma forma de         

participação ativa na Instituição Educacional, em benefício do        

desenvolvimento integral dos alunos e do processo educacional; apoiar a          

gestão da Instituição nas questões pertinentes ao atendimento de suas          

necessidades administrativas e financeiras, dentre outras.  

 

2. PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola (Governo Federal) - Implantado em            

1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola é uma ação do Ministério da Educação              

executada pelo FNDE que consiste no repasse de recursos diretamente às escolas            

do Ensino Fundamental estaduais, do Distrito Federal e municipais com mais de 20             

alunos matriculados, além de escolas de Educação Especial mantidas por          

Organizações Não-Governamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho        

Nacional de Assistência Social - CNAS. Tem como objetivo a cobertura de despesas             

de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, de forma a contribuir,           

supletivamente, para a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino           

beneficiados. 

 

17. INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

 

As instituições que existem nesta UE são: o Conselho Escolar e a Caixa Escolar que               

atuam na identificação dos pontos de apoio voltados para o fortalecimento das ações             
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desenvolvidas na unidade escolar e a Assembleia Geral Escolar, formada por todos os             

indivíduos da comunidade escolar reunidos em assembleia. 

Caixa Escolar – Com a finalidade de recepção, administração e prestação de            

contas de recursos financeiros advindos do Governo do Distrito Federal (Programa de            

Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF) e do Ministério da Educação/FNDE           

(Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE). Além, dos recursos adquiridos pela            

instituição educacional resultantes arrecadações, doações, etc. 

Conselho Escolar – Formado por membros de todos os segmentos escolares, atua            

junto à Direção na administração das ações da Unidade de Ensino, observadas suas             

competências específicas. 

Assembleia Geral Escolar – Assembleia Geral Escolar tem papel soberano e           

fundamental nas deliberações gerais da escola, auxiliando no estabelecimento de          

demandas prioritárias, na proposição de soluções e em seus devidos encaminhamentos;           

além de acompanhar a execução orçamentária da escola e contribuir com a fiscalização na              

eficiente aplicação dos recursos financeiros, sempre observando em última análise o           

interesse do aluno.  
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18. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESTRUTURAL 

 

O Centro Educacional Pipiripau II está estruturado da seguinte forma: 

Bloco A: 

❏ Sala da Direção, com banheiro; 
❏ Secretaria; 
❏ Sala dos professores com cozinha. 
❏ Cantina com depósito para merenda; 

❏ 02 Banheiros para professores (sendo um adaptado); 

❏ 02 Banheiros para alunos (masculino e feminino); 

❏ Sala dos Coordenadores; 

❏ Pátio Interno Coberto. 

 
Bloco B: 
 

❏ 04 Salas de aula; 
❏ Sala de Orientação Educacional; 
❏ Sala de recursos; 
❏ Depósito de materiais; 
❏ Sala ProUCA (espaço reduzido); 
❏ Sala dos Servidores; 
❏ Mecanografia; 
❏ Biblioteca. 

 

Bloco C: 

 
❏ 13 salas de aula; 
❏ Sala da Educação Integral; 
❏ Área coberta; 
❏ Pátio descoberto. 
❏ Sala de recursos; 
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18.1 . QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

 

❏ 01 Diretor; 

❏ 01 Vice-diretor; 

❏ 01 Supervisora Pedagógica; 

❏ 01 Pedagoga; 

❏ 03 Coordenadores Pedagógicos; 

❏ 01 Coordenador da Educação Integral; 

❏ 01 Chefe de Secretaria; 

❏ 11 Professoras(es) Readaptadas(os); 

❏ 01 Orientadora Educacional; 

❏ 01 Psicóloga Educacional; 

❏ 07 Educadores Sociais Voluntários; 

❏ 03 Professoras na Sala de Recursos. 

❏ 05 Vigias; 

❏ 04 Auxiliares de Educação (Limpeza); 

❏ 08 Auxiliares de Educação (Terceirizados - Limpeza e Cozinha) ; 

❏ 01 Auxiliares de Educação (Copa e Cozinha); 

❏ 25 Professores Efetivos; 

❏ 10 Professores em Contrato Temporário; 

❏ 03 Professores com restrição de função; 

❏ 01 Monitora. 
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19. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

Os projetos específicos buscam operacionalizar no contexto escolar, ações que          

possam responder às demandas da instituição escolar, apontadas em planejamentos          

participativos (educandos, familiares e docentes) em consonância com os eixos          

transversais da matriz curricular nacional, das Diretrizes Curriculares da Secretaria de           

Educação do Distrito Federal e do Currículo em Movimento. Neste sentido, serão            

desenvolvidos no decorrer do ano letivo, nas disciplinas da Parte Diversificada (PD), em             

disciplinas ou turmas específicas ou por todo o coletivo da escola, os seguintes projetos: 

❏ Sala de Multimeios: Espaço destinado aos recursos tecnológicos, atualmente         

indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem, favorecendo metodologia       

significativa para a mobilização e construção do conhecimento. A sala será equipada            

com Data show, tela retrátil, TV Sony de 55 polegadas, computadores, Laptops            

educacionais (ProUCA), aparelho de som, etc. Esses recursos contribuem para o           

enriquecimento didático, pois possibilita a diversificação das aulas com maior          

interatividade e contextualização dos temas trabalhados. Para atividades com vídeos          

e filmes, o professor deverá ter o cuidado de assistir previamente os filmes,             

estabelecendo um roteiro explorando de forma didática, a abordagem do filme. Nesse            

sentido, a escolha deverá ser feita de forma a promover comportamentos que            

estejam em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente e que sejam             

inseridos nos princípios norteadores da educação para a vivência responsável da           

cidadania, não podendo ser utilizados, por exemplo: cenas de violência, de sexo, de             

apologia à discriminação em toda sua forma, ao uso de drogas (lícitas e ilícitas). Esse               

ambiente deverá ser reservado antecipadamente através dos responsáveis pelo         

mesmo, de acordo com o cronograma de atendimento. 

❏ Jogoteca: Um espaço alternativo que busca desenvolver na criança habilidades          

motoras, sociais, afetivas, para que estas possam vivenciar a construção e           

observação de regras, a resolução de conflitos com autonomia. Os educandos terão            

acesso a este espaço em horário planejado, podendo escolher entre as diversas            

opções: mesa para jogo de pebolim, ping pong, xadrez, dama, quebra cabeça,            
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dominós, jogo da memória, bambolê, dentre outros. “o Jogo é um tipo de atividade              

particularmente poderosa para o exercício da vida social e da atividade construtiva da             

criança.” (PIAGET). Este espaço está em processo de construção. 

❏ Brinquedoteca: É um espaço privilegiado para atividades pedagógicas, recreativas e          

de lazer paras os alunos, especialmente da Educação Infantil. Podendo ser           

estendido até o BIA. De forma lúdica e criativa, as crianças interagem com o              

conhecimento e aprendem a brincar juntas, desenvolvendo suas potencialidades.         

Visa oferecer às crianças um acervo de brinquedos pedagógicos e de diversão            

(bonecas, carrinhos, réplicas de casas, dentre outros). O “brincar” promove o           

desenvolvimento da fantasia criativa, possibilita o exercício da interação entre os           

pares, da socialização, da partilha, e do aprender a cuidar tanto da organização do              

espaço quanto do cuidado com os brinquedos (brincar, organizar e guardar). 

❏ Educação Patrimonial: busca desenvolver projetos que promovam na comunidade         

escolar a preservação e a manutenção do patrimônio público – espaço físico da             

escola, – todos os seus bens, promovendo atividades que sensibilizem e despertem            

o conhecimento crítico e a apropriação consciente por todos os envolvidos no            

ambiente escolar. 

❏ Redes Sociais do CED PIPIRIPAU II: Instrumento democrático de comunicação que           

oportuniza a comunidade local e escola, divulgação de seus eventos, trabalhos e            

demais ações, devendo ser aberto também as variadas produções dos estudantes e            

docentes: poemas, artigos, convites, memória fotográfica, etc.; 

❏ Comunidade na Escola: Promoção de atividades que possibilitem a         

integração/participação da família na escola, construindo de forma coletiva desde a           

Proposta Pedagógica e seu processo de efetivação e reavaliação, sendo coautores e            

colaboradores em todas as instâncias de trabalho escolar. Propiciar-lhes também          

momentos de lazer em conjunto com os docentes, possibilitando maior socialização           

entre os pares. Propostas de atividades: “Colaborador da Escola”, figura que pode,            

a maneira do “Parceiros da Escola” e outros projetos do gênero, estar envolvida em              

várias atividades administrativas ou pedagógicas no ambiente escolar. Lembrando         

que esse colaborador é voluntário e sempre, independentemente da atividade que           

venha a desenvolver, estará sob a supervisão dos gestores da escola. 
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❏ Comemoração Ecumênica da Páscoa: promoção de atividades onde a comunidade          

escolar possa vivenciar o verdadeiro sentido da Páscoa em suas vidas, levando-os a             

compreensão do significado da celebração da mesma, dentro das diversas acepções           

religiosas, promovendo o espírito de solidariedade e cooperação; 

❏ Festa da Família: Festa/homenagem ao dia das mães/pais realizada no mês de            

maio ou agosto, onde se promove uma participação da comunidade local e entidades             

parceiras para atividades de “Ação Social”, promoção de autocuidado, saúde pública,           

lazer, entretenimento e outros;  

❏ Dia da Criança/Estudante: Procurando valorizar e proporcionar entretenimento para         

as crianças/estudantes da nossa escola, realizamos no mês de outubro, uma semana            

repleta de atividades diversificadas; 

❏ Confraternização dos Professores/Servidores: Homenagem ao dia do       

Professor/Servidor, com o objetivo de estreitar cada vez mais os laços profissionais e             

pessoais, busca-se por meio de momentos de confraternização valorizar o          

profissional como “ser humano importante” no processo ao qual estamos inseridos;  

❏ Festa Junina: Resgata a tradição e a memória das festas juninas trabalhando todo             

um contexto dentro da pluralidade cultural. Exercitando o espírito de planejamento e            

socialização. A festa junina do CED Pipiripau II será trabalhada como culminância de             

projetos pedagógicos do 1º semestre letivo. A temática será definida na Semana            

Pedagógica e deverá nortear uma série de ações, projetos e atividades dos            

docentes. 

❏ Festival de Talentos: A ser realizado uma vez por ano, visa dar ênfase aos talentos               

dos estudantes, promovendo a autoestima e protagonismo dos mesmos. O evento           

abarcará várias manifestações artísticas. 

❏ Momento Cívico: Comemoração das datas cívicas do nosso país, resgatando a           

importância das horas cívicas, como momento de culminância de todas as atividades            

desenvolvidas. Conhecer melhor nossa história através de um trabalho coletivo,          

partindo-se de uma conceituação prática do que é ser cidadão e o que é cidadania. 

❏ Sala de Leitura: Através das diversas atividades promovidas (concursos e          

campanhas literárias, recital de poesias, etc.) a Sala de Leitura Teresinha de Jesus             

P. das Neves propõe o desenvolvimento da expressão verbal, a valorização dos            
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livros de literatura, utilização dos contos de fada nas diversas atividades propostas            

em sala de aula, em casa e no cantinho da leitura e o desenvolvendo da criatividade,                

socialização, gosto pela leitura e a habilidade de trabalhar em grupo. 

❏ Sala de Recursos: Espaço destinado a Educação Inclusiva, que oferece          

atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades educacionais        

especiais. São realizadas as adequações necessárias para a participação e          

aprendizagem desses alunos, por meio de estratégias teórico-metodológicas que         

lhes permitam o desenvolvimento cognitivo e a apropriação do saber. As atividades            

têm como objetivo o engajamento do aluno em um processo particular de descoberta             

e o desenvolvimento de relacionamento recíproco entre sua resposta e o desenho            

apresentado pelo professor. 

❏ Educação Integral: A essência do projeto é a permanência da criança e do             

adolescente na escola, atendendo-o em suas necessidades biopsiquicossociais,        

resgatando a auto-estima através de projetos que contemplem os saberes e           

demandas locais, de forma a reduzir os índices de evasão, de repetência e de              

distorção idade/série. Nesse sentido, a Escola de Tempo Integral passa a oferecer,            

além de uma educação de qualidade no turno regular, atividades artísticas, culturais            

e esportivas no turno inverso. Além disso, cada estudante recebe no mínimo três             

refeições diárias, garantindo melhores condições de saúde. 

❏ Projeto Interventivo: Sanar as dificuldades relativas às deficiências pedagógicas         

dos alunos e correção do fluxo no Bloco Inicial de Alfabetização. Sanar as             

dificuldades relativas às deficiências pedagógicas dos alunos que apresentem         

defasagem de idade-série e/ou dificuldade na aprendizagem nas demais séries do           

ensino fundamental. 

❏ Reagrupamento: Dentro da proposta dos Ciclos e Semestralidade, serão realizadas          

atividades a partir do diagnóstico dos níveis dos estudantes, reagrupando-os de           

acordo com o desenvolvimento e necessidades de cada aluno. Aplicado ao Ensino            

Fundamental, nos três ciclos. 

❏ Torneios Esportivos: Realizados no segundo semestre com o objetivo de favorecer           

a integração entre os diversos segmentos da escola, bem como a prática de             
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atividades físicas esportivas, como pré-condição na formação de hábitos saudáveis          

de vida. 

❏ Conselho de Classe Participativo/Assembleia Geral Escolar: Realizado       

bimestralmente. Nele participam todos os segmentos da comunidade escolar:         

direção, professores, servidores, pais e alunos. Nestes são abordados todos os     

problemas diagnosticados no decorrer do bimestre e apresentadas as possíveis          

soluções para os mesmos. Também se ressaltam os êxitos conquistados e são            

avaliadas as atividades pedagógicas desenvolvidas no período. Antes da realização          

destes são feitos em sala de aula, pela coordenação e/ou supervisão pedagógica, o             

“Pré-Conselho das Turmas” (já que realizamos também um Pré-Conselho com os           

professores), onde os alunos fazem uma auto-avaliação da turma, bem como da            

própria estrutura da escola, direção, professores e servidores, a partir de um            

questionário pré-elaborado. É notório o crescimento de todo grupo e a maturidade na             

tomada de decisões. Desta forma, o Conselho de Classe Participativo/Assembleia          

Geral Escolar tem papel soberano e fundamental nas deliberações gerais da escola,            

auxiliando no estabelecimento de demandas prioritárias, na proposição de soluções e           

em seus devidos encaminhamentos; além de acompanhar a execução orçamentária          

da escola e contribuir com a fiscalização na eficiente aplicação dos recursos            

financeiros, sempre observando em última análise o interesse do aluno. 

❏ Protagonismo Estudantil: Os alunos e alunas dos anos finais e Ensino Médio têm a              

oportunidade de abrirem “clubes” de estudos voltados para suas áreas de interesse            

no turno contrário, quinzenalmente. Cada “Clube” pode ter até 30 membros, sendo            

dentre estes um presidente, um vice e um secretário para registrar as atividades             

desenvolvidas. O planejamento e acompanhamento das atividades é feito junto à           

supervisão pedagógica.  

❏ Educação Emocional e Financeira: Conforme projeto anexo, as temáticas são          

trabalhadas pela supervisão pedagógica junto aos professores e aos alunos, por           

meio de palestras e rodas de conversa em diversos momentos ao longo do ano.  

❏ Produtor de Água Mirim - parceria com a ADASA: A ação consiste na orientação               

teórica e prática sobre a importância do reflorestamento de árvores nativas do            
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cerrado, para a preservação dos mananciais e conservação do solo. O objetivo é             

sensibilizar o aluno sobre a necessidade da prática sustentável e torná-lo           

multiplicador desse conhecimento. Neste ano, a ONG Pede Planta – parceira do            

programa - forneceu 1.500 mudas de árvores nativas para serem plantadas pelos            

estudantes em 15 propriedades rurais, na região da bacia hidrográfica do Pipiripau,            

entre os dias 25 de outubro e 11 de dezembro. Para a representante da Adasa no                

GT6, Louise Kaiser, a metodologia usada no projeto estimula o engajamento dos            

alunos na temática ambiental. “Antes do plantio, realizamos uma dinâmica em que a             

criança observa o ambiente onde está e imagina como ocorre o ciclo da água              

naquele lugar. No momento do plantio ela entende a importância da sua participação             

na preservação da água”, afirmou a educadora ambiental. Participam dessa ação a            

Adasa, o DER, a Emater e o Ibram, que integram o GT de Educação Ambiental do                

Programa Produtor de Água do Pipiripau e as Escolas parceiras, como o CED             

Pipiripau II. 

 

  

 

http://app-adasa-pipiripau-prod-01.azurewebsites.net/
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente Proposta de Trabalho tem como objetivos, atender os educandos em            

torno de um projeto pedagógico que responda às suas necessidades básicas. A Escola de              

Tempo Integral passa a oferecer, além de uma educação de qualidade no turno regular,              

atividades pedagógicas, culturais e esportivas no turno inverso, atendendo os estudantes           

de forma completa. Além disso, cada estudante recebe no mínimo três refeições diárias,             

garantindo melhores condições para o seu aprendizado.  

A proposta ora apresentada oportuniza aos alunos uma maior qualidade de ensino,            

na medida em que são trabalhados em todas as áreas do conhecimento, ampliando, com              

metodologias diversificadas, os conteúdos da base curricular. 

A essência do projeto é a permanência da criança e do adolescente na escola,              

assistindo-o integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, ampliando o          

aproveitamento escolar, resgatando a auto-estima e capacitando-o para atingir         

efetivamente a aprendizagem, sendo alternativa para redução dos índices de evasão, de            

repetência e de distorção idade/série. 

Para entendermos a importância da escola de tempo integral basta recorrer a Lei de              

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996) que                

sinaliza sobre essa questão:  

Art.34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos          
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo          
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 
Parágrafo 2º - O ensino fundamental será ministrado        
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de         
ensino 
Título IX - Das Disposições Transitórias 
Parágrafo 5º - Serão conjugados todos os esforços objetivando a          
progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino        
fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A nossa realidade é de uma escola pequena se comparada às escolas urbanas de              

Planaltina-DF, mas grande se comparada à maioria das rurais da cidade. Ela não             

apresenta os grandes problemas típicos das escolas urbanas. Não há grande evasão            

escolar e os índices de aprovação são considerados satisfatórios. A tabela abaixo            

apresenta com maiores detalhes a evolução do rendimento dos alunos de 2007 a 2013. 

 

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANO (2007-2013) 

SÉRIE
/ 
ANO 

AP 
200
7 

RP 
200
7 

AP 
200
8 

RP 
200
8 

AP 
200
9 

RP 
200
9 

AP 
201
0 

RP 
201
0 

AP 
201
1 

RP 
201
1 

AP 
201
2 

RP 
201
2 

AP 
201
3 

RP 
201
3 

3ºPE/1 100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

1ª/2º 78% 22
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

2ª/3º 87% 13
% 

82% 18
% 

80% 20
% 

83% 17
% 

76% 24
% 

81% 19
% 

84% 16
% 

3ª/4º 79% 21
% 

83% 17
% 

72% 28
% 

92% 08
% 

82% 18
% 

86% 14
% 

100
% 

00
% 

4ª/5º 100
% 

00
% 

90% 10
% 

88% 12
% 

96% 04
% 

97% 03
% 

93% 07
% 

87% 13
% 

AP (Aprovação) RP (Reprovação) 

 

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DE 5ª A 8ª SÉRIE (2007-2013) 

SÉRI
E/ 
ANO 

AP 
200
7 

RP 
200
7 

AP 
200
8 

RP 
200
8 

AP 
200
9 

RP 
200
9 

AP 
201
0 

RP 
201
0 

AP 
201
1 

RP 
201
1 

AP 
201
2 

RP 
201
2 

AP 
201
3 

RP 
201
3 

5ª/6º 54% 46% 89% 11
% 

90% 10
% 

91% 09
% 

90% 10
% 

88
% 

12
% 

92% 08
% 
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6ª 63% 37% 89% 11
% 

100
% 

00
% 

97% 03
% 

95% 05
% 

83
% 

17
% 

96% 04
% 

7ª 96% 04% 100
% 

00
% 

95% 05
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

77
% 

23
% 

94% 06
% 

8ª 100
% 

100
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

100
% 

00
% 

92% 08
% 

83
% 

17
% 

100
% 

00
% 

AP (Aprovação) RP (Reprovação) 

 

Há uma boa integração entre escola e comunidade, pois em sua maioria, pais e              

responsáveis pelos alunos participam das ações pedagógicas e culturais da escola, se            

fazendo presentes sempre que solicitados. Temos um Conselho Escolar e de Promoção da             

Cidadania e da Cultura de Paz atuante e o Conselho de Classe Participativo como espaço               

de reflexão, críticas e sugestões sobre o desenvolvimento da proposta pedagógica da            

escola.  

Mesmo assim, convivemos com um significativo grau de transferências de alunos           

para outras instituições e, principalmente, para outras cidades ou estados, pois a maioria             

dos nossos alunos possuem famílias que não são proprietárias das terras em que             

trabalham e quando perde o emprego nessas propriedades e não consegue outro, acabam             

indo embora do núcleo rural. Há também alunos que residem no Assentamento Oziel Alves              

II e nos Acampamentos 08 de Março e Roseli Nunes, ambos do MST, sob condições               

precárias de moradia e sem abastecimento de água e energia elétrica (neste ano começou              

a instalação da energia elétrica e água encanada, através da perfuração de poços             

artesianos, para os moradores do Oziel Alves II). Isso faz com que algumas dessas famílias               

deixem o local à procura de melhores condições de vida. Mas, também recebemos             

constantemente alunos de outras escolas e de outros estados, com graus variados de             

rendimento escolar. Haja vista que, os pais dos mesmos conseguem emprego nas            

chácaras, granjas e no hotel fazenda da região. 

Embora esses aspectos dificultem o desenvolvimento do processo de         

ensino-aprendizagem, temos conseguido atingir as metas propostas quanto ao         

desempenho pedagógico, social e cultural, uma vez que se busca uma adaptação do             

currículo à realidade dos nossos alunos. 
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Essa adequação curricular é feita através da observação e levantamento das           

prioridades necessárias para serem trabalhadas com os alunos. A realização das           

atividades ocorre por meio de atividades individuais e coletivas através da música, de             

pesquisas, da poesia, da literatura, da visitação à biblioteca, dos diversos eventos com o              

envolvimento de todos os segmentos da comunidade e da utilização de recursos            

tecnológicos como o vídeo, DVD, data show, retroprojetor entre outros. 

O trabalho com os professores em relação ao currículo é realizado através de             

grupos de estudos, planejamento individual e coletivo, observação e acompanhamento em           

sala de aula. Toda essa organização do trabalho escolar é feita à luz da contextualização               

dos conteúdos e da interdisciplinaridade, considerando também as habilidades e          

competências do corpo docente. 

O ambiente escolar é alegre, dinâmico e acolhedor, propiciando o bom           

desenvolvimento das atividades necessárias para que se alcancem os objetivos elencados           

nesta proposta pedagógica. 

Mas há um desafio importante a se cumprir, proporcionar ao corpo docente e             

discente as condições para que possam continuar buscando desenvolver ao máximo suas            

potencialidades. Já que a escola tem por finalidade criar condições para que o aluno amplie               

sua capacidade criadora, de comunicação, expressão e aprimorar sua interação,          

participação e cooperação buscando tornar-se independente e capaz de trilhar seu destino            

de cidadão.  

É também nossa missão proporcionar a formação de cidadãos capazes de           

participar ativamente da vida econômica e social do país, contribuindo para a formação de              

uma sociedade justa com melhores condições de vida, e que sejam capazes da plena              

realização pessoal e profissional. 

Assim, acreditamos que a proposta de trabalho que ora apresentamos tem como            

princípio básico o compromisso de que, enquanto educadores devemos promover o pleno            

desenvolvimento de nossos educandos, preparando-os para o exercício da cidadania.  

A escola tem grande responsabilidade nessa formação, pois sua clientela          

permanece nela grande parte do seu dia, durante anos de suas vidas, possibilitando-lhes             

construir saberes indispensáveis para sua inserção social.  
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Entendemos que é fundamental discutir e refletir sobre o quê e como estamos             

ensinando e, sobre a importância ou relevância dos conteúdos e formas de atuação para              

compreensão de mundo dos nossos alunos. Só assim saberemos planejar nossas ações            

em sala de aula e fora.  

A participação e a cooperação de todos devem ser buscadas dentro do exercício             

da convivência democrática. Que juntos, os membros da comunidade escolar decidam e            

assumam cada um a sua parcela de contribuição e entendam este plano como um              

processo em construção e não como um documento acabado a ser cumprido. 

Por essa razão, propomos um esforço amplo no sentido de desenvolver ações            

pedagógicas em conjunto com as famílias, oferecer aulas de reforço em horário inverso             

com vista à recuperação desses alunos e, também, atividades e projetos que incentivem             

uma maior participação dos alunos e da comunidade (apesar de ele já ser elevado), pois,               

somente assim, poderemos obter melhorias significativas no processo de         

ensino-aprendizagem e de formar um cidadão crítico e consciente do seu papel na             

sociedade. Nesse sentido, consideramos a escola de tempo integral como alternativa viável            

para o desenvolvimento dessas ações. Nesse contexto, é fundamental a participação de            

toda comunidade escolar para que tenhamos êxito nas nossas proposições.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

❏ Manter os estudantes com atividades, no instante em que os pais estão buscando o              

sustento da família no mundo do trabalho; 

❏ Educar os alunos para o pleno exercício da cidadania, orientando-os para a vida; 

❏ Criar hábitos de estudos, aprofundando os conteúdos vivenciados no turno regular; 

❏ Vincular as atividades pedagógicas às rotinas diárias de alimentação, higiene,          

recreação e estudos complementares; 
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❏ Orientar, com auxílio de profissional competente, pais e educandos da importância           

de cultivar bons hábitos alimentares e de higiene; 

❏ Procurar suprir a falta de opções dos alunos no campo social, cultural, esportivo e              

tecnológico; 

❏ Desenvolver as habilidades do educando desde o cultivo da terra à informática,            

levando em consideração sua origem ou procedência, bem como suas tendências e            

habilidades; 

❏ Possibilitar aos estudantes, ambiente adequado e assistência necessária para a          

realização de suas tarefas; 

❏ Incentivar a participação responsável da comunidade, buscando, através do seu          

engajamento no processo educacional, diminuir as desigualdades sociais e,         

conseqüentemente, reduzir os índices de violência; 

❏ Promover ampliação e humanização do espaço da sala de aula. 

 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

Turmas do 5º ao 9º ano do ensino fundamental de nove anos, totalizando cerca de               

160 (cento e sessenta) alunos. 

É importante salientar que a escola pretende ampliar o número de alunos atendidos.             

Uma proposta é a implantação do Programa de Escola Integral em Tempo Integral             

(PROEITI), com este programa todos os alunos da escola passariam a permanecer na             

escola e tempo integral e assim reduzir as defasagens existentes no processo de             

ensino-aprendizagem. Após o almoço haverá atividades recreativas, esportivas e reforço          

escolar. Projeto este que depende do GDF. 

 

5. HORÁRIO 
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A Escola de Tempo Integral no Centro Educacional Pipiripau II, no ano letivo de              

2020 iniciou suas atividades no dia 09 de março e funciona de segunda a sexta-feira das                

08h às 17h, incluindo o horário para o almoço. Vale ressaltar, que existe a necessidade de                

aumentar os recursos humanos para o pleno funcionamento das atividades no período            

vespertino. 

 

 

6. METODOLOGIA 

 

A escola trabalha com o ensino regular no período matutino e com atividades             

complementares no período vespertino e vice-versa. Os 4º e 5º anos executam as             

atividades diferenciadas no período matutino e possuem regência à tarde. O inverso            

acontece com os alunos de anos finais e médios inseridos em projetos específicos, futebol              

e clubes, que executam as atividades diferenciadas à tarde e a regência pela manhã. As               

disciplinas que fazem parte do currículo básico serão oferecidas no turno de regência,             

respeitando as determinações da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Já atividades            

complementares ocorrem em horário inverso. Farão parte dessas atividades: 

▪ Almoço; 

▪  Aulas de reforço; 

▪ Atividades culturais, cívicas e esportivas; 

▪ Aulas de informática 

▪ Aulas de artes e dança 

▪ Palestras e estudos de orientação, envolvendo temas, como: saúde,         

educação/orientação sexual, uso indevido de drogas, higiene, alimentação        

sustentável, etc.; 
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7. ESTRUTURA FÍSICA 

 

Além das salas de aula, todos os espaços possíveis estarão à disposição para a              

realização da Escola de Tempo Integral, a exemplo, da sala de leitura, da videoteca, do               

laboratório de informática, do pátio, do quintal da escola, quadra poliesportiva coberta, etc. 

O almoço será no Pátio da Escola em mesas próprias para tal finalidade, com o               

acompanhamento pelos professores dos alunos do Ensino Fundamental/Anos Iniciais e          

com o auxílio dos motoristas e monitores do Transporte Escolar Locado para os alunos do               

ensino Fundamental/Séries Finais. 

Utilizaremos também espaços que não pertencem à escola, como por exemplo, a            

quadra poliesportiva, o campo de futebol, o salão comunitário, dentre outros, já que a              

comunidade e instituições como a Emater, o Posto de Saúde, o Mercado Nossa Senhora              

de Fátima e a AMPROVAPI (associação de moradores) tem apoiado a proposta e estão              

dispostos a ajudar no que for possível para a realização da mesma. 

 

 

8. RECURSOS HUMANOS 

 

Para atender às nossas necessidades imediatas, além da equipe gestora, dos           

coordenadores da educação integral e dos demais professores e servidores disponíveis na            

escola, serão necessários pelos menos mais 01 (um) monitor ou professor de música, 01              

(um) monitor ou professor de informática, 01 (um) monitor ou professor de teatro, 01 (um)               

professor de artes, 01 (um) professor de matemática, 01 (um) professor de português, 01              

(um) monitor ou professor para atividades esportivas, além de pessoal de apoio (monitores)             

para ajudar no horário do almoço. Hoje a escola utiliza como apoio na hora do lanche e do                  

almoço os monitores e motoristas do transporte escolar locado que são parceiros da escola              

e têm sido essenciais para o bom andamento dessas atividades. 

 

 



77 

9. REFERÊNCIAS 

 

ANGÉLICO, Fabiano. Aula extra reforçará orientação de estudos. Disponível em:          
http://www.pnud.org.br/educacao/reportagens/index.php?id01=1733&lay=ecu. Acesso em:   
19 dez. 2007. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96). Brasília:             
Imprensa Nacional, 2006. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: Ministério da Educação, 2001. 
 
CAVALIERE, Ana Maria Villela. Educação integral: uma nova identidade para a escola            
brasileira? Disponível em: www.scielo.br/pdf/es/v23n81/13940.pdf. Acesso em: 19 dez.        
2007. 
 
DISTRITO FEDERAL (BRASIL). Secretaria de Estado de Educação. Currículo da          
Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal. Brasília: Subsecretaria de           
Educação Pública, 2002. 
 
DISTRITO FEDERAL (BRASIL). Secretaria de Estado de Educação. Regimento Escolar          
das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 4. Ed.             
Brasília: Subsecretaria de Educação Pública, 2006. 
 
GUARÁ, Isa Maria F. Rosa. Educação Integral: articulação de projetos e espaços de             
aprendizagem. Disponível em:   
http://www.cenpec.org.br/modules/xt_conteudo/index.php?id=46 Acesso em: 19/12/2007. 
 
Lei Nº. 4.036/2007. Brasília: DODF, nº. 207, p. 1-4, de 26 de Outubro de 2007. 
 
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO CARLOS MOTA. Disponível em:      
http://www.se.df.gov.br/wpcontent/uploads/pdf_se/publicacoes/ppp_carlosmota2.pdf. 
Acesso em: 01 de jul. de 2012. 
 

 

 

 

  

 

http://www.pnud.org.br/educacao/reportagens/index.php?id01=1733&lay=ecu
http://www.scielo.br/pdf/es/v23n81/13940.pdf
http://www.cenpec.org.br/modules/xt_conteudo/index.php?id=46


78 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

CENTRO DE EDUCACIONAL PIPIRIPAU II 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

PROJETO: APRENDER É TÃO MARAVILHOSO QUANTO BRINCAR! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durante a escola, quem nunca esperou ansiosamente       
o sinal de intervalo para sair da sala de aula e brincar            
com os colegas no pátio? Para quem acredita que o          
recreio é apenas um hiato no cotidiano escolar, é         
necessário compreender que o tempo de brincar é tão         
fundamental quanto o tempo de estudar. E que as         
crianças se desenvolvem enquanto brincam. 

Danilo Mekar 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto desenvolvido partiu de uma discussão sobre a necessidade de repensar a             

prática pedagógica no processo de ensino e de aprendizagem, refletindo o caminho            

percorrido pelas crianças da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental - Anos              

Iniciais na construção de sua aprendizagem, considerando a psicomotricidade como fator           

essencial e indispensável ao seu desenvolvimento global e uniforme. 

A Psicomotricidade no corpo se destaca no correr, pular, atividades corporais amplas e             

finas como recortar, escrever e outras produções motoras, a psicomotricidade se ocupa do             

corpo em movimento. No processo de ensino e de aprendizagem, a psicomotricidade está             

articulada com o processo de desenvolvimento, propiciando uma evolução harmônica, um           

funcionamento psicomotor entre a criança e o meio. 

Alguns estudos realizados nessa área apontam que a criança, cujo desenvolvimento           

psicomotor mal constituído, poderá apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção            

gráfica, na distinção de letras (ex: b/d/p/q), na ordenação de sílabas, no pensamento             

abstrato (matemática), na análise gramatical, noção espacial, temporal, dentre outras. 

No entanto, muitas dessas dificuldades poderiam ser resolvidas na própria escola em            

especial na Educação Infantil e nos anos iniciais.  

Daí a importância de repensar a prática pedagógica quanto ao desenvolvimento           

psicomotor no processo educacional, com a intenção de contribuir com o aprendizado            

dessas crianças. 

O Projeto tem caráter dinâmico e flexível, com avaliação processual em sua            

implementação, se fazendo sempre que necessárias mudanças que favoreçam a          

aprendizagem dos alunos. 

Serão trabalhadas atividades visando à participação de todos os envolvidos no           

processo de ensino e aprendizagem, através de um trabalho lúdico voltado para a             

coletividade, onde todos os professores e equipe pedagógica da escola farão parte. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O CED PIPIRIPAU II diante do quadro de defasagem de aprendizagem no contexto             

escolar, após observação da clientela atendida e das práticas pedagógicas desenvolvidas,           

vê a necessidade de apresentar alternativas para a busca da melhoria da qualidade do              

desempenho escolar dos alunos da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino            

Fundamental. 

Como a alfabetização e o letramento favorecem grandes descobertas e ao mesmo            

tempo se caracterizam por elaborações complexas, é importante que se busquem ações            

significativas que envolvam e estimulem o aluno nesse processo. 

Acreditamos que se faz necessário adequar o ensino às necessidades educacionais           

dos alunos, a partir de situações reais, dinâmicas e flexíveis, assim, este projeto representa              

alternativas concretas de oferecer oportunidades para que todos aprendam, efetivando o           

aprendizado de forma prazerosa e lúdica.  

O ambiente lúdico constitui outro aspecto fundamental ao nível da Psicomotricidade,           

dadas as suas características (ativo, dinâmico, significativo, motivador, construtor)         

constituindo um facilitador da vivência corporal, da relação, da comunicação e da            

aprendizagem. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Implementar um modelo educativo de intervenção psicomotora, promovendo o         

desenvolvimento psicomotor e o potencial de aprendizagem das crianças da Educação           

Infantil e do BIA- Bloco Inicial de alfabetização bem como permitir a vivência corporal e a                

exploração espacial livre e orientada das crianças, promovendo um desenvolvimento          

harmonioso que potencie a disponibilidade interna as habilidades e as competências para            

a iniciação dos processos de leitura e da escrita, através da educação psicomotora. 
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3.2. Objetivos Específicos 

 

Sensibilizar a comunidade docente dos Anos Iniciais para a importância da educação            

psicomotora nesta fase de ensino e desenvolvimento da criança;  

Disponibilizar aos/às educadores/as diferentes instrumentos de educação psicomotora,        

com um conjunto de atividades lúdicas, em contexto de grupo;  

Disponibilizar acompanhamento especializado para a implementação das atividades;  

Promover uma prática de planejamento e registro da ação educativa;  

Promover a articulação entre os profissionais envolvidos no projeto;  

 

4. PÚBLICO ALVO:  

 

O projeto está direcionado para as crianças da Educação Infantil e o BIA, bem como para                

os envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem dessas crianças. 

 

PARTICIPANTES  

 

Nº 

NOME DOS  

PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 

ANO/TURMA 

SETOR 
ASSINATURA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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9    

10    

11    

 

5. DURAÇÃO DO PROJETO 

 

Implementação no ano letivo de 2019. 

 

 

6. PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Alfabetizar é muito mais do que ensinar as letras às crianças. É no processo de               

alfabetização que as crianças descortinam um universo novo de aprendizado, em uma            

experiência que marcará sua relação com o conhecimento. O prazer da leitura, a noção de               

conhecimento em construção, o sentido de individualidade do aprendizado, a valorização           

do saber - todas essas questões estão presentes no ambiente alfabetizador. Para tanto,             

descrevemos as ações pedagógicas a serem desenvolvidas durante a realização do projeto            

Aprender é tão maravilhoso quanto brincar, sendo elas:  

 

6.1 PSICOMOTRICIDADE:  

 

✔ Esquema corporal; 

✔ Lateralidade; 

✔ Estruturação espacial; 

✔ Motricidade da escrita; 

✔ Estruturação temporal; 

✔ Coordenação motora ampla/equilíbrio/ritmo; 

✔ Discriminação auditiva; 

✔ Discriminação/percepção visual; 

✔ Memória visual e auditiva; 

✔ Análise e síntese visual e auditiva; 
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6.1.1 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O ESQUEMA CORPORAL 

 

✔ Trabalho com espelho: as crianças se observam e também ao colega nomeando as             

diversas partes do corpo e suas funções; 

✔ Desenho das partes do corpo, recortes e montagens de bonecos; 

✔ Colocar roupas em bonecos e despi-los; 

✔ Tocar no colega identificando, com os olhos vendados as partes do corpo; 

✔ Movimentar o corpo ao som de músicas; 

✔ Musicalização envolvendo as partes do corpo; 

✔ Jogos envolvendo posições e formas criadas com o corpo.  

 

6.1.2 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A LATERALIDADE 

 

✔ Telefone sem fio; 

✔ Conduzir a bola com o pé e chutar; 

✔ Carregar a bola com uma única mão; 

✔ Imitar: subindo a escada, subindo em ônibus...; 

✔ Jogar a bola para cima e apanhar com uma das mãos; 

✔ Pegar o bastão; 

✔ Olhar pelo buraco de um cone ou papel, como se fossem binóculo; 

✔ Riscar linhas no chão; 

✔ Atividades artísticas de recorte e picote; 

✔ Pegar a bola, etc... 

  

6.1.3 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A ORIENTAÇÃO        

ESPACIAL 

 

✔ Imitação de gestos; 

✔ Brincadeira dos espelhos; 

✔ Sequência de gestos; 
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✔ Fazer linhas no chão quadriculadas e orientar a criança para a direção que devem seguir:               

para a porta, para a janela, para trás...; 

✔ Saltar dentro, fora, em cima, longe dos objetos; 

✔ Variar a posição dos objetos: para cima, deitados, em pé...; 

✔ Verificar no corpo o que se usa para cima, para baixo...; 

✔ Correr lateralmente, para trás, etc. 

 

6.1.4 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A ORIENTAÇÃO        

TEMPORAL 

 

✔ Fixar na parede cartazes com dias da semana e do mês; 

✔ Fazer com as crianças um cartaz individual com os dias da semana, neste as              

crianças/desenharão e farão anotações das atividades que mais gostam; 

✔ Brinquedos cantados e musicalização; 

✔ Bandinha musical; 

✔ Jogos coletivos; 

✔ Atividades rítmicas; 

✔ Cartaz com os termos da meteorologia; 

✔ Questionar as atividades que fizeram no dia anterior ou as que fizeram antes do lanche               

(estão mais próximas) etc. 

 

6.2MOTRICIDADE AMPLA 

6.2.1 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A COORDENAÇÃO DA         

DINÂMICA GERAL: 

✔ Jogos de pegar; 

✔ Engatinhar recolhendo objetos; 

✔ Grandes jogos de movimentos amplos: cachorro maluco, macaco na roda, etc; 

✔ Pular obstáculos e sem cair; 

✔ Pular corda; 

✔ Imitar usando todo corpo, bichos que andam rapidamente e lentamente; 

✔ Correr entre tacos com passos largos e curtos; 
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✔ Sentar em várias posições 

✔ Dançar em diversos ritmos; 

✔ Jogos com pneus, bolas, arcos, cordas, bastões e outros. 

 

6.3MOTRICIDADE AMPLA 

6.2.1 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A COORDENAÇÃO DA         

DINÂMICA GERAL: 

✔ Jogos de pegar; 

✔ Engatinhar recolhendo objetos; 

✔ Grandes jogos de movimentos amplos: cachorro maluco, macaco na roda, etc; 

✔ Pular obstáculos e sem cair; 

✔ Pular corda; 

✔ Imitar usando todo corpo, bichos que andam rapidamente e lentamente; 

✔ Correr entre tacos com passos largos e curtos; 

✔ Sentar em várias posições 

✔ Dançar em diversos ritmos; 

✔ Jogos com pneus, bolas, arcos, cordas, bastões e outros. 

 

6.2 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O FREIO INIBITÓRIO 

 

✔ Correndo: ao sinal do apito parar; 

✔ Dançando: quando a música parar, todos deverão parar; 

✔ Trotando: ao sinal de um som qualquer, ficar rígido; 

✔ Jogos tipo: batatinha fria 1,2,3...ou Mestre Mandou; 

✔ Rotação dos braços para frente a um sinal inverter a posição; 

✔ Músicas com paradas bruscas; 

✔ Rodar o corpo a um sinal, parar e inverter os movimentos, etc.; 

 

6.3 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A FLEXIBILIDADE: 

 

✔ Afastamento dos membros inferiores; 
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✔ Flexão do tronco para frente e para trás; 

✔ Ginástica; 

✔ Exercícios de polichinelo; 

✔ Deitado, flexionar pernas e braços para cima tentando uni-los; 

✔ Imitar bichos e movimento de plantas ao balanço da brisa e da chuva; 

✔ Ao som da música, mover o corpo e suas partes em diversas direções sem sair do                

lugar; 

✔ Andar dois passos e flexionar as pernas ficando de cócoras; etc.  

 

6.4 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A RELAXAÇÃO       

MUSCULAR : 

 

✔ Simular situações fantasiosas onde mentalmente a criança passeia, por exemplo: agora           

somos peixinhos nadando tranquilamente nas águas do mar, aqui está muito gostoso. A             

água está batendo nos pés, nos braços...; 

✔ De olhos fechados sentir as várias partes do corpo; 

✔ Deitados em silencia, procurar ouvir todos os ruídos externos; 

✔ De olhos fechados, pensar e formar com os dedos o tamanho do olho direito, da cabeça,                

da boca e logo após ver se acertou; 

✔ Cantar canções em tonalidade baixa e lentamente; 

✔ Imitar com o corpo movimentos do vento, das ondas; 

✔ Ficar deitados em posição agradável escutando uma melodia calmante; 

 

 

6.5 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A MOTRICIDADE FINA 

 

✔ Arremessar a bola num alvo pré-determinado; 

✔ Jogar a bola lateralmente tendo em vista acertar um alvo; 

✔ Recortes com tesoura; 

✔ Imitar bancário e caixa do mercado contando dinheiro; 

✔ Fazer movimentos de pinça e preensão em determinados objetos; 
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✔ Enrolar uma corda e arremessá-la sobre um círculo desenhado no chão; 

✔ Fazer cestas imitando um jogo de basquete; 

✔ Rolar a bola até um alvo determinado e depois lança-la para o colega; 

 

6.6 SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA DESENVOLVER HABILIDADES      

SENSORIAIS 

 

6.7.1 DISCRIMINAÇÃO VISUAL: 

 

✔ Selecionar os objetos pela cor, destacando-a; 

✔ Discriminar cartões em diversas formas e tamanhos; 

✔ Separar tampinhas, botões... 

✔ Formas conjuntos com objetos da mesma forma e constituição diferentes; 

✔ Colocar objetos sobre uma mesa, fechar os olhos e dizer o nome dos mesmos; 

✔ Sobre uma tábua colocar alguns objetos, vendar os olhos da criança e retirar um objeto               

substituindo por outro, a criança terá que dizer qual objeto que foi trocado; 

 

6.7.2 DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA: 

 

✔ Solicitar que uma das crianças fale quatro nomes de objetos e os amigos irão repeti-los na                

mesma sequência ouvida; 

✔ Através de atividades variadas, levar a criança a sentir e descobrir relações e diferenças              

entre o silêncio e barulho, sons fortes e fracos, agudos e graves, etc; 

✔ Citar três palavras. Ex: gato, pato, rato. Colocar no flanelógrafo cinco gravuras            

representando essas palavras citadas e o aluno deverá retirar somente aquelas que            

representam o som ouvido; 

✔ Fechar os olhos e ouvir todos os sons externos; 

✔ Escutar o coração do coleguinha batendo; 

✔ Atividades de imitação: senhor capitão, preste bem atenção (imitar sons); 

✔ Discriminar sons gravados: relógio batendo e despertando, colher batendo na madeira,           

criança chorando, adulto chorando, jogando beijos, gritando; etc.. 
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6.7.3 PERCEPÇÃO TÁTIL – TÉRMICA: 

 

✔ Apresentar aos alunos tecidos e pedir que diferenciem as texturas; 

✔ Tocar objetos frios/gelados/quentes e nomear as propriedades; 

✔ Pegar duas esponjas e perguntar: qual é a mais lisa ou a áspera; 

✔ Levantar objetos leves e pesados e formem conjuntos segundo as qualidades de peso; 

✔ Tocar os cabelos do colega e diferenciar a textura e comprimento através do tato; 

✔ Imitar situações onde a criança simule carregar objetos leves, quentes, grandes, etc. 

 

6.7.4 PERCEPÇÃO OLFATIVA: 

 

✔ Formar uma coleção com vidros com variados odores para a criança identificar; 

✔ Levar para sala de aula diversos tipos de flores para que as crianças identifiquem cheiros               

diferentes e semelhantes; 

✔ Sentir o cheiro do colega: cabelos, roupas, corpo, etc. 

✔ Fazer passeios na comunidade e distinguir cheiros característicos de cada local; 

✔ Apresentar a criança frutas, verduras e legumes e pedir que de olhos vendados             

discriminem e nomeiem os mesmos, etc. 

 

6.7.5 PERCEPÇÃO GUSTATIVA: 

 

✔ Identificar sabores doces e salgados em frutas e alimentos diversos; 

✔ Pedir que as crianças tragam de casa frutas: limão, banana, laranja, maçã para que              

identifiquem quais são ácidas e quais não são; 

✔ Vendar os olhos das crianças e pedir que provem pedaços de alimentos nomeando-os, etc. 

 

 

7. CRONOGRAMA 
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TURNO MATUTINO 

 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

      

      

      

 

OBS: Cronograma sujeito a alterações sempre que se fizer necessário, para beneficiar a             

aprendizagem dos alunos. 

Os grupos serão compostos de acordo com as prioridades sugeridas pelas professoras.            

Também será agendada oficina psicopedagógica, uma por bimestre, para refletirmos as           

ações junto às professoras. 

 

8. AVALIAÇÃO 

 

8.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:  

 

Durante o semestre serão utilizados vários instrumentos para verificação da          

aprendizagem, sendo eles: teste da psicogênese, Registro de Avaliação (RAV), fichas de            

acompanhamento individual do aluno. 

Os procedimentos a serem utilizados serão atividades lúdicas individuais e em grupo.  

 

8.2AVALIAÇÃO DO PROJETO: APRENDER É TÃO MARAVILHOSO QUANTO BRINCAR 

 

Através dos registros, ir marcando os pontos onde o aluno apresentou crescimento e             

os pontos em que precisa de um trabalho mais aprofundado. Ao fim do bimestre, realizar               

reunião com todos os envolvidos no projeto para analisar os progressos obtidos pelos             

alunos, a validade das estratégias usadas e se necessário, considerar novas alternativas            

para redimensionar o trabalho. 

 



91 

A avaliação também acontecerá a cada dois meses, através do registro avaliativo, onde             

serão observados os avanços. Por meio da experiência concreta e do brincar, o ensino              

será um processo contextualizado e repleto de significados reais e práticos que poderão             

auxiliar nos processos pedagógicos e nas atividades do cotidiano dessas crianças,           

tornando-as indivíduos plenos, críticos, criativos e autônomos.  

Para tanto desenvolvimento envolve aprendizagem de vários tipos, expandindo e          

aprofundando a experiência individual e coletiva. 

Ao final do projeto será feito registro dos resultados alcançados pelos alunos, através             

de uma tabela comparativa entre o diagnóstico inicial e o resultado obtido.  

 

9. RECURSOS 

MATERIAIS E FÍSICOS: 

 

● Jogos pedagógicos; 

● Materiais concretos; 

● CDs; 

● Aparelho de som, TV; 

● Jornais, revistas; 

● Tintas, pincéis e demais objetos que produzam arte; 

● Salas de aula e pátio. 

● Outros. 

 

HUMANOS:  

 

Educar é, fundamentalmente, transmitir qualidades humanas. Qualidade no pensar, no          

agir, no conviver. Para que isso seja possível, a presença de profissionais bem preparados              

e unidos em torno de um projeto pedagógico é essencial principalmente no mundo             

contemporâneo, quando a capacidade de aprender é o talento que mais diferencia os             

homens. Tanto quanto saber conduzir o aprendizado, o educador moderno precisa estar            

aberto a aprender constantemente, a estudar, rever conceitos, a absorver ou recusar            

criticamente as novidades que o mundo oferece. Isso só é possível quando se reconhece              
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no aluno um ser em formação, que necessita tanto de conhecimento quanto de afeto e               

compreensão. 

 

Responsáveis pelo Projeto: 

 

Jessika Valentine Generoso Canedo 

 

Elaboração: 

Roselei Marchese/Sonia Monção 

Adaptação: 

Sonia Monção 

Colaboração: 

Comunidade Educativa 

Execução: 

PROFESSORES  

COORDENAÇÃO ANOS FINAIS 

SEAA 

SOE 

 

ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

                                                                                              CRONOGRAMA 

DATA 1º PERÍODO 2º PERÍODO 

1ª:  Passeio ao Zoológico:  
* Atividade de análise    
objetivando conhecer os   
alunos em suas diversas    
competências e habilidades. 
1- Movimento do trem    
(Lateralidade manual)  
2#Quem quer descer do trem?     
Mão direita – Mão esquerda 
3-Som do trem (Coordenação –     
Som) 
4-Movimento do Saci   
(Lateralidade pedal) 

Passeio ao Zoológico:  
* Atividade de análise    
objetivando conhecer os alunos    
em suas diversas competências e     
habilidades. 
1- Movimento do trem    
(Lateralidade manual)  
2#Quem quer descer do trem?     
Mão direita – Mão esquerda 
3-Som do trem (Coordenação –     
Som) 
4-Movimento do Saci   
(Lateralidade pedal) 
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5-Movimentos 
tartaruga-cachorro (tonicidade) 
6-Som da vaca e do cabrito 
(Discriminação Auditiva) 
7-Movimento da girafa   
(Equilíbrio) 
8-Movimento do bebê   
(Flexibilidade) 
9-Movimento do tatu-bola   
(Insegurança) 
10-Movimento do Sapo   
(Coordenação Motora Grossa) 
-Demais movimentos serão   
desenvolvidos com a   
percepção das próprias   
crianças. 

5-Movimentos tartaruga-cachorro 
(tonicidade) 
6-Som da vaca e do cabrito 
(Discriminação Auditiva) 
7-Movimento da girafa   
(Equilíbrio) 
8-Movimento do bebê   
(Flexibilidade) 
9-Movimento do tatu-bola   
(Insegurança) 
10-Movimento do Sapo   
(Coordenação Motora Grossa) 
-Demais movimentos serão   
desenvolvidos com a percepção    
das próprias crianças. 

2ª   

3ª   

4ª   

5ª   

6ª   

7ª   

8ª   

9ª   

10ª   

11ª   

12ª   
 
 
 

ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

                                                                                              CRONOGRAMA 

DATA 1º ANO 

1ª:  TRABALHAR A MEMÓRIA: 
- JOGO DO FANTASMA 
- 

 

2ª   

3ª   
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4ª   

5ª   

6ª   

7ª   

8ª   

9ª   

10ª   

11ª   

12ª   
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PROJETO ESCOLA SUSTENTÁVEL: JARDIM COMO ESPAÇO PEDAGÓGICO 

 

Meio ambiente, conscientização, lazer, aprendizagem e escola. 

 

RESUMO 

Observando o espaço externo ocioso da escola percebemos que é necessária a            

construção de um jardim, uma horta e uma praça de leitura. Num primeiro momento a               

prioridade é a construção do jardim e a praça de leitura. O jardim é um espaço de                 

embelezamento da paisagem local e contemplará as cores primárias, a consciência           

ambiental através do uso e respeito ao meio ambiente. 

O desenvolvimento destas atividades é contemplado no currículo da escola e pode            

transformar muitas das atividades pedagógicas, mais interessantes e prazerosas. 

 

INTRODUÇÃO 

A construção de um jardim objetiva facilitar a aprendizagem e o lazer envolvendo             

nosso aluno na conservação dos espaços que integram conhecimento, bem estar e            

vivência do dia-a-dia na escola. 

A disponibilidade do espaço externo ocioso na escola nos dá a oportunidade de construir              

através da jardinagem, um modelo de ecossistema rico em diversidade de vida e processos              

biológicos capaz de representar a realidade de nossa clientela que é na sua grande              

maioria, moradores de Zona Rural. O modelo criado melhora a aparência da escola e os               

conteúdos ambientais devem envolver todas as disciplinas do currículo e serem           

instrumentos de interligação entre elas, de forma significativa e contextualizada          

enriquecendo nosso currículo escolar. 

O objetivo do Projeto é proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de           

ações pedagógicas e conjuntas explorando assim diversas formas concretas, contribuído          

para sua conscientização em relação ao meio ambiente possibilitando aos alunos, o            

contato com a natureza, a leitura prazerosa, percebendo que é possível e necessário             

reciclar. 
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OBJETIVOS: 

Geral 

Despertar e sensibilizar o educando da importância do respeito ao meio ambiente e              

da qualidade de vida associado ao consumo humano e técnicas de cultivos racionais;             

Associar as formas de reciclagem com o desenvolvimento sustentável e o respeito com o              

meio ambiente. 

Específicos 

✔ Cuidar do meio ambiente; 

✔ Desenvolver o respeito com o ambiente no aluno, através do contato com a natureza, a               

terra, as plantas e animais; 

✔ Incentivar e promover o desenvolvimento do espírito cooperativo para o trabalho em            

equipe; 

✔ Conscientizar os alunos e a comunidade escolar sobre a reutilização correta dos            

materiais recicláveis como pneus, madeiras, PET e outros.; 

✔ Interagir os alunos no prazer de construir e usufruir. 

✔ Estimular o gosto pelos produtos naturais mais saudáveis. 

✔ Fornecer alguns gêneros de horta para complementar o lanche ofertado aos alunos. 

 

PÚBLICO ALVO 

Todos os Alunos (anos iniciais, séries iniciais e séries finais do Ensino Fundamental)             

do Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II de Planaltina, Distrito Federal. 

 

AÇÕES 

✔ Reuniões com equipe diretiva da escola e comunidade escolar; 

✔ Visitas a Emater para apoio técnico de orientação e execução do projeto; 

✔ Estabelecer parcerias para aquisição de materiais como mesas cadeiras, balanços,          

jardineiras, etc.; 

✔ Convocar voluntários para construção e manutenção do espaço; 
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✔ Recolher pneus descartados em borracharias ou depósitos, madeiras, tinta e outros           

materiais que servirão para um ambiente bonito e saudável. 

 

VISUALIZAÇÃO DO JARDIM 

✔ Canteiros em formato de flores; 

✔ Vasos em formato de xícaras, canecas e outros;  

✔ Cercado com tiras de pneus pintados com as cores primárias; 

✔ Madeira de troncos caídos ou reaproveitadas de alguma benfeitoria usadas para           

estruturar o cercado e portão de acesso. 

 

RECURSOS 

 

Recursos humanos 

 

● Professores; 

● Alunos; 

● Servidores; 

● Pais e familiares; 

● Parceiros. 

 

Recursos Materiais 

 

● Adubo orgânico; 

● Areia; 

● Mudas e sementes; 

● Mangueiras; 

● Regadores; 

● Pulverizador costal; 

● Pneus usados; 

● Garrafas plásticas; 

● Telhas; 
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● Tintas e pedaços de madeira (elaboração de placas); 

● Tinta plástica, pincéis e jarros; 

● Livros, jornais e revistas; 

● Vasos; 

● Bancos doados; 

● Etc. 

 

CRONOGRAMA  

Ao longo do ano letivo de 2020. 

 

AVALIAÇÃO 

Será realizada durante todo o processo de desenvolvimento das atividades, através 

do acompanhamento do trabalho desenvolvido com as turmas.  
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JUSTIFICATIVA 
 

. 

O Planeta está passando por um processo de elevação de temperatura, provocando            

o aquecimento global e criando situações cada vez mais propicias ao desenvolvimento e             

reprodução do mosquito Aedes aegypti que provoca inúmeras doenças como a Dengue, o             

Zika vírus  a Chikungunya, etc.  

A planta Crotalaria juncea é uma leguminosa, geralmente usada para adubação           

verde e controle de nematóides nos solos e que atrai as Libélulas, insetos voadores que se                

alimentam das larvas e adultos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue 

A dengue já se transformou em doença endemia em diversos países, principalmente            

os de clima tropical. Na tentativa de ampliar o controle do mosquito de forma saudável e                

natural é que proponho o desenvolvimento do projeto “Crotalaria contra a Dengue!”            

valorizando o controle biológico de pragas e, acima de tudo, a conscientização dos nossos              

educandos a respeito da importância da erradicação dos criadouros do mosquito Aedes            

Aegypti, transmissor da Dengue. O uso da Crotalaria juncea não dispensa os cuidados de              

cada morador com o seu ambiente doméstico e do governo local com os espaços públicos,               

mas é uma ajuda importante e ambientalmente adequada além de fornecer a beleza das            

flores e das libélulas em nossos jardins, vasos e quintais. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral 

Conscientizar alunos e comunidade escolar de como utilizar e qual é função da             

Crotalaria no controle do mosquito Aedes aegypti; Mobilizar os alunos e a comunidade             

escolar para o cultivo da Crotalária como controle da Dengue e outras doenças causadas              

pelo mosquito incentivando-os a cuidar da natureza e da saúde pública. 

 

Objetivos específicos 

 

● Semear as sementes da Crotalaria juncea juntamente com os alunos professores,           

do entorno da escola;  

 

http://amigosdoparquecentral.blogspot.com.br/2010/05/crotalaria-juncea-uma-aliada-ao-combate.html
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● Ampliar o controle sobre a transmissão da Dengue e do inseto transmissor; 

 

METAS 

Espera-se que no desenvolver do projeto seja viável: 

Realizar o plantio das sementes da Crotalaria juncea para a confecção de mudas e              

transplantar várias mudas no jardim da escola.  

Distribuir mudas para serem cultivadas em quintais de residências e terrenos           

baldios, beira de rios e nascentes ao redor de toda a escola, nas casas de nossos alunos e                  

nas residências do entorno da unidade escolar.  

 Compreender o ciclo reprodutivo da Libélula e do mosquito Aedes Aegypti; 

Evitar a transmissão da Dengue erradicando os criadouros do mosquito Aedes;  

Conceituar a Adubação Verde, Rotação de Culturas e o Controle Biológico de certos             

tipos de pragas.  

 

CRONOGRAMA  

 

O projeto percorrerá os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2020. 

 

  

PROCEDIMENTOS  

 

● Pesquisa sobre o vegetal Crotalaria juncea; 

● Estudo do ciclo de vida da Libélula; 

● Estudo do ciclo de vida do mosquito Aedes Aegypti; 

● Separação das sementes em pequenos pacotes com 03 sementes cada; 

● Distribuição das mudas à comunidade escolar; 

● Plantio de sementes de Crotalaria juncea no entorno do prédio da escola; 

● Irrigação das mudas de Crotalaria juncea; 

● Erradicação de qualquer possível criadouro do mosquito transmissor da Dengue nas           

dependências da escola; 
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● Conscientização da comunidade escolar acerca da responsabilidade de cada         

cidadão em não deixar que algum recipiente fique descoberto ao ar livre acumule água e               

possa tornar-se um criadouro potencial do mosquito Aedes Aegypti.  

 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS e SERVIÇOS UTILIZADOS  

 

● Sementes de Crotalaria juncea; 

● Livros didáticos; 

● Computadores da Sala de informática. 

● Papel sulfite; 

● Grampos e grampeador; 

● Saquinhos plásticos pequenos, caixas reclicáveis 

● Terra; 

● Água. 

 

RECURSO FINANCEIRO NECESSÁRIO  

 

O Projeto “Crotalaria juncea como alternativa no combate à Dengue!” contará           

com a parceria da Adasa, que doou as sementes para a realização das sementeiras. O               

material utilizado como sementeira é proveniente da arrecadação junto aos alunos,           

saquinhos plásticos, caixas de leite e sucos utilizados e descartados nas residências. 

 

AVALIAÇÃO  

 

Serão considerados para efeito de avaliação os conhecimentos adquiridos através          

do estudo do tema em sala; o envolvimento dos alunos no desenvolvimento do projeto e na                

analise dos resultados do controle do mosquito na escola e comunidade escolar 
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INTEGRAÇÃO DA HORTA NA PERSPECTIVA 
CIENTÍFICA - EMTI 

Objetivos gerais: 

Este projeto tem como objetivo levar os estudantes a uma perspectiva das ciências naturais              

e de suas relações com outras disciplinas, por meio de um processo interdisciplinar com horta,               

juntamente com outras disciplinas. 

Objetivos específicos:  

Para alcançar o objetivo geral, precisamos traçar algumas estratégias que consistem em            

ações pensadas com a finalidade de alcançar um melhor resultado, como: 

● Criação de uma horta orgânica de modo que os alunos executarão todos os processos, desde               

a preparação da terra, plantio de sementes, manutenção e colheita dos alimentos cultivados             

na mesma. 

● Aulas expositivas de forma teórica, com técnicas de plantio e alternativas para minimizar os              

impactos que podem ocorrer neste processo. 

● Conscientização dos alunos sobre a educação ambiental, de que forma a nossa atuação em              

relação com o meio ambiente está ligada e como podemos cuidar dessa relação de modo a                

aproveitar melhor os recursos naturais, mantendo a qualidade. 

● Apresentar formas diversas e técnicas de plantio para que o aluno, criticamente, possa             

reconhecer essas alternativas e levar para uma aplicação prática. 

● Promover, por meio da horta, a reflexão dos assuntos tratados em sala de aula nas               

disciplinas de física, química e biologia. 

● Confeccionar material de orientação para as famílias dando ênfase a sustentabilidade e a             

educação ambiental, que envolve a horta escolar. 

●  

Metodologia: 

A metodologia usada será baseada em momentos privilegiados de estudos onde, na elaboração da              

hora, todos os temas anexados e essa prática serão abordados. A construção de uma horta seria um                 

trabalho meramente manual, mas neste caso, a construção dessa horta será um emaranhado de              

conhecimentos intercalados com a prática agrícola. 

Serão abordados temas na área da biologia como, reino das plantas, classificação de grupos,              

relações de interdependência entre as espécies, alimentação e nutrição. Na química serão            

abordados temas como, processo químico da fotossíntese, transformação de nutrientes em energia            

e quimiossíntese. Na física os temas: efeitos físicos do Sol em nosso planeta e unidades de medidas.                 

Na ecologia vamos abordar o aproveitamento de alimentos, preservação ambiental, relações           

homem x natureza x homem, refletir sobre a convivência de meio ambiente sustentável e produção               

de alimentos. Nas ciências sociais vamos abordar temas como: distribuição de alimentos, fartura x              

fome, desigualdade social e como superar.  
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Público alvo: 

Estudantes do ensino médio, participantes do programa Escolas de ensino médio em tempo integral              

(EMTI). 

Materiais utilizados: 

Para a execução de uma horta é preciso alguns materiais que ajudarão neste processo, como: 

● Enxada: Capinar, abrir sulcos e misturar adubos e corretivos como a serragem ou adubo              

orgânico. 

● Enxadão: Cavar e revolver a terra. 

● Regador e/ou mangueira: Serve para irrigar a horta. 

● Ancinho/Rastelo: Utilizado para remover torrões, pedaços de pedra e outros objetos, além            

de nivelar o terreno. 

● Sacho: É uma enxada menor que serve para abrir pequenas covas e capinar e afofar a terra. 

● Carrinho-de-mão: Utilizado para transportar materiais em geral como terra, adubos e           

ferramentas. 

● Um pequeno caderno de anotação de campo e caneta. 
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INTRODUÇÃO 

 

A arte de contar história é milenar. As histórias belíssimas que ouvimos de nossos              

pais, avós nos fizeram viajar pela imaginação. Ao ouvir histórias a criança desenvolve a              

imaginação, a observação, a linguagem oral e escrita. O prazer pela arte desenvolve a              

capacidade de dar lógica aos acontecimentos estimulando a imaginação e o interesse pela             

leitura.  

De acordo com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), artigo              

22, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a            

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para            

progredir no trabalho e em estudos posteriores. (BRASIL 1996) 

Na educação infantil as histórias colaboram na construção do saber e           

desenvolvimento psico/social do aluno. A contação de histórias é um momento de            

encantamento que associa a imaginação ao mundo real. Isso possibilita a criança a             

inventar seu próprio mundo, descobrindo respostas às necessidades infantis, sendo          

utilizadas de forma fantasiosa revelando situações que levam a liberar a imaginação, ao             

pensamento e ao desenvolvimento pessoal, reconhecendo suas emoções, possibilitando         

novas vivências relevantes para o processo de socialização (BRASIL, 1996). A experiência            

de interação e o contato com as histórias exige a meditação de um profissional preparado               

na arte de contar história. Na maioria das vezes é o próprio professor da turma.  

As histórias contadas estão relacionadas à prática pedagógica ao longo do ano            

letivo e entram como complemento para introduzir ou explorar novos assuntos em sala de              

aula. O ver, o sentir e ouvir são as primeiras disposições na memória das pessoas e o                 

permite um relacionamento cordial entre a pessoa que conta e os que ouvem. Sendo assim               

estes momentos viram rotina. As ilustrações com fantoches, confecção de figuras da            

história oferecem oportunidades únicas de interpretações singulares das crianças. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Estimular a aprendizagem da leitura e imaginação através da contação de história            

em sala de aula e influenciar no desenvolvimento individual e nas relações sociais do              

educando. 

 

Objetivo Específico 

● Envolver o aluno num mundo de fantasias e imaginação; 

● Aperfeiçoar o hábito de ouvir e desenvolver a criatividade e imaginação; 

● Desenvolver a linguagem oral; 

● Estimular o gosto pela leitura; 

● Incentivar o aluno a buscar livros em nossa sala de leitura; 

● Estimular o gosto pelas histórias. 

 

PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 

● Escolha de um de uma História de acordo com as atividades planejadas com o              

professor de sala e programação do bimestre. 

● O Professor de Sala desenvolve atividades diversificadas de acordo com o nível dos             

alunos/ turma; 

● Explorar a história contada através da leitura, contextualização, pesquisa de          

vocabulário ou seleção de palavras, desenvolver a consciência sonora fundamental para a            

alfabetização. 

● Utilizar diferentes formas de linguagem (corporal, oral, escrita, buscando expressar          

ideias, sentimentos, necessidade e desejo de avançar no processo de construção de seus             

significados enriquecendo cada vez mais a capacidade expressiva do aluno). 

 

 

PÚBLICO ALVO 
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Alunos do 1º e 2º Período da Educação Infantil. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O projeto de Contação de Histórias acontece uma vez por semana. O ambiente simples e               

adequado é fundamental para o processo de contação das histórias e entendimento da             

criança. O professor como contador de histórias, transforma-se em um mediador dentro do             

contexto da educação quando leva o aluno a refletir, participar e pesquisar. 

O projeto é executado baseado nas seguintes ações e situações de aprendizagem: 

● Seleção da história levando em conta a faixa etária dos alunos. Para o bom              

entendimento, usa-se uma linguagem bem simples com princípio, meio e fim bem            

definidos; 

● Após contar a história é o aluno é incentivado a ir à sala de leitura procurar pelo livro e                   

tomar emprestado na biblioteca ou ainda procurar outros autores com histórias           

interessantes; 

● A diversificação quanto à maneira de contar história facilita o desenvolvimento de            

metodologias diferenciadas em sala de aula pelos professores; 

Após a contação de história o professor tem a liberdade de explorar a história              

obedecendo a sua programação didática. 

 

RECURSOS 

Os recursos utilizados foram confeccionados durante o Curso ”A Arte de Contar            

Histórias”, bem como as histórias contadas na escola, foram apresentadas no curso.  

Materiais confeccionados: 

● Fantoches; 

● Dedoches; 

● Mascaras; 

● Aventais; 

● Ilustrações; 

● Bonecos; 
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● Músicas; 

● Livros Infantis. 

 

HISTÓRIAS CONTADAS 

● O Macaco e a Velha – Uso de bonecos; 

● A Velha a Fiar – Uso do avental e apresentação cantada; 

● A Onça e o Saci – Uso de objetos de EVA (O porco, a onça, o saci e as abelhas); 

● O Pescador, o Anel e o Rei - Uso de manto e chapéus diferentes para representar                

cada personagem; 

● Maria – vai – com – as – outras - Uso de sacola de papel que representa o cenário e                    

gravuras xerocadas de parte da história que são apresentadas; 

● Jonas e o grande peixe – Uso do avental; 

● Boneca Abayomi – Num primeiro momento conta-se a história e a seguir é             

confeccionada a boneca com retalhos. 

 

FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO NAS SALAS DE AULA 

O projeto é acompanhado através de relatos feitos pelos professores das atividades            

desenvolvidas em sala, para a concretização do planejamento e avaliando o resultado das             

histórias apresentadas. 
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JUSTIFICATIVA 
 

A educação inclusiva é fundamentada em princípios filosóficos, políticos e legais dos            

direitos humanos, compreende a mudança de concepção pedagógica, de formação          

docente e de gestão educacional para a efetivação do direito de todos à educação,              

transformando as estruturas educacionais para permear o ensino comum e especial e            

cuidar da organização de espaços apropriados para alunos público alvo da educação            

especial. 

Nesse contexto, o desenvolvimento inclusivo das escolas assume a centralidade das           

políticas públicas para assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem de            

todos os alunos nas escolas regulares, em igualdade de condições. 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial é definida como uma            

modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, que            

disponibiliza recursos e serviços e realiza o Atendimento Educacional Especializado – AEE            

de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos de educação especial. 

O Decreto nº 6.571/2008 dispõe sobre o atendimento educacional especializado,          

definido no §1º do art.1º, como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e              

pedagógicos organizados institucionalmente e prestados de forma complementar ou         

suplementar à formação dos alunos no ensino regular. No §2º do art.1º, determina que o               

AEE deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolvendo a participação da família e              

a articulação com as demais políticas públicas. 

Dentre as ações de apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação previstas             

nesse Decreto, destaca-se, no art.3º, a implantação de salas de recursos multifuncionais,            

definidas como “ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para           

a oferta do atendimento educacional especializado”. 

O Decreto nº 6.571/2008, a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, no art. 1º, estabelece             

que os sistemas de ensino devem matricular os alunos, público alvo da educação especial              

nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado,           

ofertado em salas de recursos multifuncionais ou centros de atendimento educacional           

especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas           

sem fins lucrativos; e no seu art.4º define o público alvo do AEE como: 
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I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza              

física, intelectual, mental ou sensorial; II – Alunos com transtornos globais do            

desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento          

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias         

motoras. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Estimular o desenvolvimento dos processos mentais: criatividade, atenção,        

percepção, memória, raciocínio, imaginação, linguagem, dentre outros; 

Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter condições de decidir,              

opinar, escolher e tomar iniciativas a partir de suas necessidades e motivações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✔ Ofertar suporte pedagógico aos alunos, facilitando-lhes o acesso aos conteúdos          

desenvolvidos em classe comum; 

✔ Fortalecer a autoestima e autonomia dos alunos; 

✔ Realizar adequações de material didático pedagógico para atender as necessidades dos           

estudantes; 

✔ Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a autonomia e o              

envolvimento do estudante em todas as atividades propostas pelo grupo; 

✔ Propiciar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferenças e não             

discriminação; 

✔ Preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da aprendizagem dos           

alunos; 

 

METODOLOGIA 

A Sala de Recursos tem a função de estimular a aprendizagem, desenvolvendo            

atividades de linguagem oral, afetiva e escrita, através do uso de material de manipulação,              

sempre que possível, para facilitar a formação de conceitos abstratos, atividades lúdicas,            
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brinquedos cantados e outros, pois quanto mais a criança age, mais desenvolve as             

estruturas que lhe permite significado ao seu comportamento e as coisas. 

Nas estratégias a serem trabalhadas prevê-se o trabalho com aula de campo,            

DVDs, programas de computador, pesquisas digitação, jogos didáticos, carimbos, leituras          

diversas: individualizada, silenciosa, de figuras, de imagens (vídeo, DVDs, TV), trabalho           

envolvendo rótulos e outros recursos disponíveis nesta unidade escolar. 

A metodologia será aplicada de acordo com a grade curricular do ensino            

regular fazendo as intervenções de acordo com a limitação de cada aluno. Como estratégia              

principal será observada a potencialidade de cada aluno. Serão usados os recursos            

didáticos e pedagógicos existentes na escola além de visitas planejadas aos órgãos            

públicos, favorecendo ao aluno a formação de conceitos resultando na aprendizagem. 

Para o desenvolvimento da capacidade grafomotora e da motricidade ampla:        

atividades de desenho, pintura e o uso de diferentes instrumentos como suporte para sua              

expressão gráfica, como, por exemplo, o computador; uso de massa de modelar; a             

construção de maquetes; dentre outras atividades. Deslocamentos em ambientes abertos          

através da expressão corporal com o uso de variados recursos, tais como bolas, arcos,              

dentre outros. 

Para desenvolvimento de conceitos, desenhar, jogo simbólico, dramatização,       

pintura, música, jogo da memória, associação de imagens e palavras, contato com variados             

gêneros textuais. Todas as atividades devem ser contextualizadas e significativas para a            

criança e devem ser realizadas em situações lúdicas. 

A valorização dos relatos orais, registro oral de passeios, visitas, atividades de            

dramatização e brincadeiras livres devem ser valorizados para permitir ao aluno exercitar            

sua capacidade criativa e de expressão verbal. A comunicação entre o professor regente e              

do AEE visa conhecer o resultado resultantes do acompanhamento de desempenho do            

aluno no processo de ensino aprendizagem proposto em adequação curricular. 

 

AÇÕES 

 

✔ Promover encontros formativos que visem o aperfeiçoamento do corpo docente          

quanto às dificuldades de escolarização apresentadas no âmbito educacional; 
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✔ Promover encontros (individual ou em grupo) de orientação que visem conhecer a            

realidade biopsicossocial do aluno e estimular/ conscientizar os pais a uma maior            

participação no processo de escolarização dos alunos; 

✔ Uso da Música para o desenvolvendo da integração e a autoestima através da             

música; 

✔ Desenvolvimento de Projeto de Esculturas permitindo uma releitura de obras e           

pesquisa dos artistas e materiais envolvidos; 

✔ Uso do Laboratório de informática para estimular a pesquisa e permitir ao aluno a              

possibilidade de integração virtual;  

✔ Participar de estudos de caso.  

✔ Participar do projeto de valores buscando promover o resgate da autoestima e a             

melhoria das relações interpessoais;  

✔ Desenvolver projeto de Xadrez para estimular o raciocínio, concentração e a           

memorização.  

 

PÚBLICO ALVO 

  

Escola, Família, estudantes, docentes, Equipe escolar, sala de recursos, estudantes          

com PNEs, estudantes encaminhados ao SEAA e comunidade escolar. 

 

CRONOGRAMA 

  

Ao longo do ano letivo, no decorrer do processo de acompanhamento do caso e/ou              

quando necessário.  

 

AVALIAÇÃO 

 

Processual e contínua durante o ano letivo 
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CENTRO EDUCACIONAL PIPIRIPAU II 
 

Plano de Ação – AEE 

PLANO DE AÇÃO: SALA DE RECURSOS GENERALISTA 
ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e          
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena             
participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades         
desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser diferentes daquelas         
atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar,                
que elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a           
formação dos alunos, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e             
participativas no mundo que vivemos. 
 
Objetivo Geral 
 

∙         Desenvolver diferentes atividades com os alunos PNEs, complementando e/ou         
suplementando a formação dos alunos, através da Sala de Recursos e nos demais             
espaços escolares, fazendo com que os alunos PNEs se integrem cada vez mais com a                
escola, preparando-os para terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas atuantes e            
participativas no mundo em que vivemos. 
 
Objetivos Específicos 
 

∙         prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos            
 PNEs 

∙         garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 
∙         fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as           

barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
∙         assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 
∙         Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos valorizando a educação          

inclusiva; 
∙         Compreender o aluno com necessidade específica, assim como demais alunos, como parte            

de TODA a escola; 
∙         Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado            

às necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as individualidades dos alunos; 
∙         Buscar a melhor integração dos alunos com necessidades específicas na escola,           

auxiliando o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e respeitando as           
diferenças de cada um; 

 



119 

 
Referencial Teórico 
 
Acredita-se numa Educação Inclusiva onde todos os alunos possam ter acesso a escola,             
sendo oferecido a eles alternativas que explorem suas potencialidades através de uma            
participação interativa entre todos que estão envolvidos no processo educativo do aluno. 
O sucesso escolar do aluno com necessidades específicas e sua integração na escola gira              
em torno da participação efetiva da família, do envolvimento de profissionais qualificados            
para realizar um atendimento especializado (quando necessário) e da escola. 
Essa parceria é muito importante para que o aluno possa participar das aulas de forma               
efetiva, garantindo a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. 
 
 
Metodologia 
 
Para desenvolver o trabalho na Sala de Recursos, pretende-se explorar os recursos            
existentes na sala, valorizando o aspecto lúdico da criança, pois a brincadeira já está              
presente no universo infantil, sendo um ótimo caminho para que possamos atingir nossos             
objetivos. 
Assim como também visamos explorar os recursos tecnológicos da sala, pois existem            
vários materiais didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras das Pessoas com            
necessidades específicas na escola, facilitando e auxiliando sua aprendizagem. 
Os alunos são atendidos na Sala de Recursos, de forma que venha complementar e              
suplementar a aprendizagem destes alunos. É importante que os alunos atendidos também            
frequentem a sala de aula comum, como os demais colegas da turma, diariamente. Os              
atendimentos acontecerão respeitando as individualidades de cada um e buscando atender           
as metas traçadas para cada aluno. Este atendimento será individual, quando necessário,            
ou em pequenos grupos, de até três alunos, conforme a necessidade de cada aluno              
atendido. Esta parceria com os professores de turma é fundamental para o sucesso da              
Sala de Recursos, assim como a participação da família, que deve estar sempre presente,              
para que juntos possamos traçar melhor as metas a serem atingidas, estabelecendo uma             
mesma linguagem com estes alunos. 
Para acompanhar melhor todas as atividades, é necessário estar em diálogo constante            
com a equipe pedagógica e professores das turmas, discutindo o crescimento de cada             
aluno. E visitas na sala de aula também são previstas ao longo do ano, para que se possa                  
acompanhar bem de perto o rendimento destes alunos no grupo, buscando junto com o              
professor de sala de aula traçar estratégias que venham superar as dificuldades individuais             
destes alunos e valorizar suas potencialidades. 
Os trabalhos dos alunos também serão sempre expostos na Sala de Recursos, em murais,              
assim como fotografias, valorizando o que cada aluno é capaz de fazer. Estes trabalhos              
poderão ser vistos pelos familiares, sempre que eles quiserem, quando buscarem os            
alunos no fim dos atendimentos realizados. Constantemente estaremos trabalhando a          
identidade de nossos alunos, buscando melhorar a auto-estima dos alunos e trabalhando            
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nas turmas onde estes alunos estão sendo incluídos, de modo que as diferenças sejam              
sempre respeitadas. 
É importante tentar superar as dificuldades de cada aluno, diminuindo as barreiras das             
diferenças, sem se esquecer de valorizar as potencialidades individuais de cada aluno            
trabalhado, afinal, todos nós temos qualidades. 
 
Recursos: 
 

       Revistas e jornais para recortes; 
       Artesanato com garrafas pets, vidro, latas, potes; 
      Materiais como: tesoura, lápis, pinceis,tecidos, tintas,cola,etc; 
      Materiais reciclados; 
     Jogos Pedagógicos; 
   Projeto Horta; 
   Teatro/Coral/Cinema; 
   Estudo dirigido. 
 

 
 
 
Resultados Esperados 
 
Espera-se que os alunos PNEs e no seu entorno possam com as atividades realizadas na               
Sala de Recursos e demais espaços escolares, ter uma melhor integração na escola,             
podendo compreender melhor a rotina escolar, tanto em sala de aula como nos demais              
espaços educacionais presente em varias escolas (pátio, biblioteca, sala de recursos,           
laboratório de informática). 
Também espera-se, poder construir junto com os professores de turma, que possuem            
alunos PNEs a elaboração de um PIE (Plano Individual de Ensino), para que se possa               
acompanhar melhor o desenvolvimento destes alunos, vendo seu crescimento individual,          
respeitando suas necessidades e diferenças. 
O trabalho ao longo do ano será acompanhado pela equipe pedagógica, e sempre             
procurando parcerias com os professores de turma e familiares, visando o melhor            
desenvolvimento dos alunos atendidos. 
A Sala de Recursos visa atender os alunos com necessidades educacionais especiais,            
garantindo a TODOS os alunos o direito de receber uma educação de qualidade, para que               
possam conviver na escola e na sociedade, de forma participativa e atuante, vivendo e              
respeitando as diferenças no nosso dia a dia. 
 
Avaliação dos alunos com atendimento educacional especializado  
 
 A avaliação educacional, enquanto um processo dinâmico que considera tanto o nível            
atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura,           
configura-se em uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho            
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do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo nessa avaliação os            
aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor.  
A avaliação dos alunos portadores de necessidades especiais deve ser elaborada através            
de Parecer Descritivo pelo professor da classe comum e do professor do Atendimento             
Educacional Especializado, considerando todos os aspectos do desenvolvimento da         
aprendizagem desses alunos. A avaliação final deve conter a indicação de permanência ou             
avanço nos diversos níveis de ensino, estabelecendo consenso entre os professores, a            
equipe diretiva e a família dos alunos envolvidos. 
A proposta de avaliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) será através de            
registros e anotações diárias do professor, portfólio, relatórios e arquivos de atividades dos             
alunos, em que vão relacionando dados, impressões significativas sobre o cotidiano do            
ensino e da aprendizagem. 
  
 

 

PROFESSORAS DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA- ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

 

MARA CRISTINA CHIARAMONTE- CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS- Matrícula: 200.875-0 

MARIA YOLANDA DE MAGALHÃES VALE- CÓDIGOS E LINGUAGENS- Matrícula: 24.642-5 
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PLANO DE AÇÃO: SEAA 2020 
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CED PIPIRIPAU II 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROJETO ALUNO DE 
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ANDRÉ WANGLES DE ARAUJO 

  

  

  

  

  

  

  

PROJETO 
ALUNO DE OURO DA OBMEP 

  

  

  

  

  

  

Projeto elaborado para despertar o interesse      
e preparação dos estudantes do Centro Educacional       
Pipiripau II de Planaltina DF para a Olimpíada        
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de       
2020. (OBMEP). 

  

 

  

PLANALTINA DF 2020  
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JUSTIFICATIVA 

  

A matemática é uma ciência de extrema importância, possuindo         

aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento e uma das formas de aplicar estes             

conhecimentos é através da participação em provas de concursos, vestibulares e até            

mesmo a OBMEP. Porém, existe uma lacuna entre os conhecimentos matemáticos           

ensinados em sala de aula e os conteúdos cobrados na OLIMPÍADA BRASILEIRA            

DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS propiciando um desestímulo para a participação dos alunos na mesma. 

Assim, este projeto surge como uma nova prática pedagógica com intuito de            

tornar a aprendizagem matemática mais significativa e atrativa divulgando e          

difundindo a mesma através de materiais pedagógicos específicos, tais como          

problemas de olimpíadas e atividades lúdicas que possam despertar a criatividade,           

astúcia e a capacidade de análise crítica dos alunos. 

O Projeto visa capacitar os mesmos para a 1º Fase da OBMEP, além disso,              

favorece uma melhor formação acadêmica aos estudantes do CED Pipiripau II que            

participam do projeto, pois familiariza os mesmos com os conteúdos cobrados na            

Olimpíada e estimula a busca de melhores resultados na mesma. 

 

OBJETIVOS 

  

● Estimular e preparar os estudantes para um ótimo desempenho nas provas da 

OBMEP/2020; 

● Desenvolver atividades que despertem a motivação e a concentração dos 

alunos; 

● Despertar o interesse dos alunos por geometria; 
● Familiarizar com os estilos das questões problemas cobradas na prova; 
● Resolver problemas matemáticos. 
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METODOLOGIA 

  

Serão discutidas e resolvidas questões problema similares às da prova da           

OBMEP em sala de aula junto aos estudantes na aula semanal do componente             

curricular “PD2” prática disciplinar 2 nas turmas de anos finais e no Ensino Médio em               

Tempo Integral nas aulas de projeto matemático. 

Os estudantes também assistirão vídeo aulas do site da OBMEP, em seguida            

terão um momento “tira-dúvidas”. 

Haverão dois simulados contendo 20 questões pouco antes da data de           

aplicação da prova de 1ª Fase. 

Em seguida, o projeto continuará com os estudantes classificados para 2ª           

Fase. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 
  

·         Cadernos, canetas, lápis, borracha, apostilas e livros; 

·         Lista de exercícios digitadas; 

·         Aparelho de TV Smart e Data show; 

·         Livros do banco de questões das OBMEP’s de anos anteriores; 

·         Vídeo-aulas do site da OBMEP. 

  

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

  
Ações FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Organização 

do Projeto 

x               
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Apresentação 

do Projeto à 

Escola 

  X             

Aplicação do 

Projeto 

  X X X X X X X 

Avaliação do 

Projeto 

              X 

  

 ·         Início no mês de Fevereiro do ano letivo de 2020; 

·         Término em Setembro de 2020. 
 

 
AVALIAÇÃO 

 A avaliação do projeto será feita através de análise dos resultados obtidos pelos 
alunos na OBMEP de 2020. 

  

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

  

Lei n.º 9394, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Promulgada em 

20/12/96, Editora do Brasil S/A. 

Parâmetros Curriculares Nacionais, volumes de 1 a 10. Brasília, Ministério da 

Educação e do Desporto, 2001. 

Internet: 

http://matematica.obmep.org.br ; 
  

http://www.obmep.org.br/provas.htm .  

 

http://matematica.obmep.org.br/
http://www.obmep.org.br/provas.htm
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

CED – CENTRO EDUCACIONAL PIPIPIPAU – II 
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EMTI – ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL: Corrida na Escola 
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APRESENTAÇÃO 

 

A corrida escolar está tendo grande destaque no cenário nacional sendo o            
segundo esporte mais praticado no Brasil, em nossa região não é diferente. A             
corrida é a forma de exercício mais comum e democrático, tornando-se uma            
atividade física regular para indivíduos das mais variadas idades e de ambos os             
sexos que almejam a prevenção e a promoção da saúde, com melhora física,             
fisiológica, psicológica, cognitiva e inclusão social do indivíduo através da busca           
por atividades físicas prazerosas. Para os praticantes desse esporte da corrida           
escolar é o grande momento de superação de seus limites e também de             
realizações pessoais. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Este projeto justifica-se a conscientização de promover a qualidade de vida da            
comunidade escolar, com foco em educação, saúde e lazer através da corrida e             
dos esportes. Reforçando a relação pela carência de eventos esportivos na região            
e através desta lacuna pode-se proporcionar para os alunos do ensino médio da             
escola uma oportunidade de se tornar ativo fisicamente além de despertar a            
interação esportiva correta. Promovendo à também pratica de atividades físicas          
executadas de forma correta e natural junto do Cerrado, vegetação típica do            
Centro Oeste.  

 

2. OBJETIVO GERAL  

● Conscientizar os alunos da importância da pratica desportiva;  
● Proporcionar a saúde através da atividade física 
● Orientação alimentar 
● Valorização humana 
● Caráter de aventura 
● Momento de lazer 
● Interação Social 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Organizar a prova de corrida e caminhada; 
● Sensibilizar os alunos e educadores em geral á prática do esporte.  
● Incentivar a participação de pessoas com necessidades especiais na prática          

esportiva.  
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● Possibilitar a realização da prova com ações desde a organização inicial,           
como também durante e após a prova.  

 

4. METODOLOGIA  

Proporcionar aos alunos do ensino médio a participar da corrida juntamente com o             
professor e toda a equipe que compõe o desenvolvimento do projeto EMTI –             
Ensino Médio em Tempo Integral. Nessa perspectiva os participantes, deverão se           
reidratar com água antes e durante as realizações das atividades propostas.           
Todos os alunos que concluírem irá receber pontos de participação          
formativamente na disciplina de Educação Física. No entanto segue as principais           
atividades a serem desenvolvidas: 

- Corrida de revezamento A turma será dividida em duplas e cada integrante fica              
em uma extremidade da quadra. Uma deve correr até o colega, entregar-lhe um             
objeto ou bater na mão dele Antes e durante 

 

- Corrida de obstáculos Bambolês, cones e plintos (aparelhos de ginástica para            
saltos) serão espalhados pela quadra e os estudantes também servirão como           
barreiras. Para correr com velocidade e não tocá-las, a turma aprende a desviar             
delas e a separar as pernas e elevá-las ao máximo ao pular.  

 

- Corrida na subida e na descida O objetivo é experimentar correr em terrenos              
inclinados. 

 

- Corrida de longa distância correr em volta da quadra por dez minutos no ritmo               
em que quisessem. Muitos irão aceleraram ao máximo no início e se cansaram             
logo. "Eles aprenderão que o mais adequado para completar uma prova como            
essa é manter um ritmo regular.  

 

- Corrida de curta distância ou tiro rápido Com o cronômetro na mão, o professor               
irá marcar o tempo de cada estudante em uma série de três tiros de cerca de 100                 
metros. "A ideia é que eles refletissem-se sobre a aceleração em um espaço             
pequeno e como diminuir o tempo."  

 

- Corrida em circuito Todos serão convidados a cumprir desafios em série. A             
atividade consisti em correr no terrão e em um terreno com pedregulhos, pular             
bancos e desviar de cones. Antes de cada aula, os alunos devem alongar por dez               
minutos, fazendo movimentos como o afundo (um tipo de agachamento). "Gestos           
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que simulam a corrida, quando feitos isoladamente, lubrificam as articulações e           
estimulam os músculos utilizados no esporte", diz André Lucas Somerfeld,          
personal trainer.  

 

 

1 Aprender a correr Proponha alguns desafios, como correr, saltar e correr            
novamente, e observe como os alunos fazem. Analise os erros mais comuns para             
ser discutidos e trabalhados durante a sequência e convide a turma a conhecer             
algumas modalidades de corrida.  

 

2 Praticar vários estilos Planeje aulas para vivências de corrida de revezamento,            
de obstáculos, na subida e na descida, de tiro rápido, de longa distância e em               
circuito. Promova sessões de vídeo para os alunos analisarem como os           
profissionais correm e oriente pesquisas sobre o esporte.  

 

3 Observar o jeito de correr Durante a prática, oriente os alunos a observar o               
próprio desempenho e o dos colegas e chame atenção para aspectos de saúde,             
como o modo adequado de pisar conforme a inclinação do terreno. 

4 Pensar sobre o esporte Discuta questões que relacionem a corrida a raça,             
gênero e perfil socioeconômico dos corredores. Também questione os jovens          
sobre os motivos que levam as pessoas a investir na prática.  

 

7. CRONOGRAMA  

 

8. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

A interação dos alunos na atividade física referente corrida é plenamente           
satisfatória de forma saudável. Assim os alunos que concluírem e que chegarem            
em primeiro lugar nas diversas atividades propostas nem sempre será o objetivo            
almejado. Porém muitos correm para superar limites, diminuir o tempo ou           
aumentar a distância percorrida. No caso dos alunos, cruzar a linha de chegada             
significará vivenciar, aprender e apreciar mais um esporte tão popular e           
democrático do Brasil e do mundo.  

 

OBSERVAÇÃO:  

O próximo projeto: 1º - Passeio Ciclístico na Escolar – CED - Centro Educacional              
Pipiripau – II 
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PROJETO UCA 
 

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o            
mundo, que representam, medeiam o nosso conhecimento do        
mundo. São diferentes formas de representação da realidade, de         
forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica,         
mais linear ou paralela, mas todas elas, combinadas, integradas,         
possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o        
desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos        
diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes. (MORAN,        
2007). 

 

 

 

 

Planaltina-DF  

2020  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Hoje vivemos a revolução da informação e é fato que o uso do computador na               

escola está cada vez mais frequente e é visto por muitos professores e alunos como um                

recurso muito importante para a educação. 

Incluir digitalmente não é apenas "alfabetizar" as pessoas em informática, mas           

também melhorar os quadros sociais a partir do manuseio dos computadores é facilitar de             

forma lúdica um melhor aprendizado dos conteúdos trabalhados. 

Diante desta constatação o Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II, não poderia            

ficar fora dessa nova realidade e passou a utilizar os computadores do Projeto UCA de               

uma forma diferente, ou seja: foram criadas aulas em Flash adequadas a esse tipo de               

equipamento. Elaboradas várias aulas e atividades para serem desenvolvidas em sala de            

aula da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental I. O professor escolhe o               

assunto da aula ou atividade e Professor David Rocha, responsável pelo projeto prepara a              

aula e leva os computadores para a sala, onde os alunos são orientados a desenvolver as                

atividades. 

Uma das vantagens das aulas em Flash é que a professor pode oferecer aquele tão               

sonhado atendimento individualizado dentro de uma sala de aula com quarenta alunos. 

O projeto também facilita o atendimento para os alunos com necessidades           

especiais, seja na sala de recursos ou na sala de aula convencional. No horário inverso,               

alguns professores utilizam os computadores para as aulas de reforço. 

Para um melhor desempenho, foi instalado o programa Linux UbuntUCA que atende            

muito bem nossas necessidades. Essa versão do Linux vem com o Chromium - deve ser               

uma versão do Chrome para o Linux - que é um navegador de internet que pode ser                 

utilizado para abrir as aulas e atividades em Flash. Podemos também utilizar o Mozilla              

Firefox. 

Os computadores possuem uma autonomia de carga de mais ou menos quatro            

horas, portanto podem ser utilizados durante as aulas. Ao termino da aula os computadores              

são recarregados. 
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As aulas e atividades são variadas e temos um banco de aulas prontas para serem               

utilizadas nas salas. Além do ganho pedagógico, ganhamos também na economia de            

papel, diminuindo a produção de lixo e contribuindo com o meio ambiente.  

Outra vantagem das aulas e atividades em Flash são as animações e sons, que              

colocamos nas aulas elaboradas para as séries iniciais. Já nas atividades podemos colocar             

uma música, uma animação, trechos de filme etc. 

 

 

2 - APRESENTAÇÃO 

O Programa Um Computador por Aluno (UCA) é um projeto do Governo Federal e              

integra as ações para o Uso de Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)               

nas escolas, por meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede             

pública de ensino, com, o objetivo de construir condições favoráveis e intensificar o uso das               

tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas escolas promovendo o uso           

pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. 

O Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II, foi a primeira escola pública rural do              

Distrito Federal a ser contemplado com o ProUCA (Programa Um Computador por Aluno)             

coordenado pelo MEC (Ministério da Educação), liberado no ano de 2010. 

Atendemos atualmente 475 estudantes, a maioria é proveniente de Assentamentos          

(Movimento Social dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e chácaras da região. Nossa            

escola localiza-se no Núcleo Rural Pipiripau II, área rural de Planaltina-DF. Esta região é              

estratégica no sentido de grande produtora de hortigranjeiros e também de fornecedora de             

recursos hídricos para o Distrito Federal. Importante ressaltar que estamos a cinco            

quilômetros da Estação Ecológica de Águas Emendadas, formadora de bacias          

hidrográficas para diferentes regiões do país. Nas proximidades da escola localiza-se a            

nascente de um dos principais afluentes da bacia do São Bartolomeu, que responde pela              

principal demanda hídrica do DF. Apesar desta localização estratégica, algumas famílias da            

região, ainda não têm acesso a questões essenciais como: água, energia elétrica, etc. 
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3 – OBJETIVOS 

     3.1 – Objetivos Gerais 

Garantir a inclusão digital utilizando as tecnologias da informação como instrumento           

de construção do exercício da cidadania; Contribuir com a melhoria da qualidade dos             

sistemas educativos. 

    3.2 – Objetivos Especifícos 

✔ Reconhecer que os recursos disponíveis de informática influenciam na aprendizagem do           

dia a dia; 

✔ Resgatar alunos com dificuldades de aprendizagem 

✔ Promover o rendimento escolar 

✔ Minimizar as dificuldades de aprendizagem 

✔ Construir um sistema educacional inclusivo 

✔ Associar as possibilidades tecnológicas à educação 

✔ Utilizar a informática como recurso pedagógico 

✔ Utilizar a informática como proposta de intervenção 

✔ Ampliar os recursos didáticos 

✔ Buscar interdisciplinar o conteúdo ministrado fazendo relação com o material concreto 

✔ Desenvolver ações articuladas e integradas entre as áreas de educação e ação social 

  

4 - PÚBLICO ALVO 

O projeto destina-se aos alunos Dos anos iniciais, séries iniciais e séries finais do              

Ensino Fundamental I da Escola. 

 

5 - METODOLOGIA 

As aulas e atividades são definidas pelo professor regente que organiza junto com o              

coordenador do laboratório de informática as atividades a serem trabalhadas bem como o             

tipo de ferramentas disponíveis para cada atividade.  

O professor responsável pelo projeto elabora a aula e leva os computadores para a              

sala onde são utilizados pelos alunos com o auxílio do professor regente. 

O projeto também facilita o atendimento dos alunos portadores de necessidades           

especiais que são atendidos na sala de recursos ou mesmo na sala de aula convencional.               
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No horário inverso, alguns professores utilizam os computadores do projeto para as aulas             

de reforço. 

 

APÊNDICE 
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1– INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO  

PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE VALORES NO AMBIENTE ESCOLAR - 
OE. 

Instituição: Ced Pipiripau II  

Público Alvo: Ensino Fundamental I , II  e Ensino Médio 

Mês: Fevereiro a dezembro de 2020  

Duração: 1º, 2º, 3º e 4º bimestre de 2020  

Período:01 /03 a 20/12 de 2020 

Data da elaboração: 11/02 a 29/03/2020  

Encerramento: 16/12/2020. 

Professor(a) orientador(a): Ana  

Equipe realizadora: direção, coordenação, alunos, funcionários e todos os professores. 

 

Palavras-chave: Produção de texto, palestra, leitura, escrita, bullying, saúde, educação para a vida, 
consciência negra, prevenção ao uso de drogas, responsabilidade social, luta da pessoa com 
deficiência e prevenções. 

 

2– OBJETIVOS  

Geral  

- Visa abordar questões problemáticas mais recorrentes no cotidiano da sociedade com ênfase no 
ambiente escolar: sendo ministrado ao público alvo formação e capacitação aos mesmos.  

3-JUSTIFICATIVA 

Retomar conceitos sobre a necessidade de fazer com que os alunos reflitam sobre a contenção e 
prevenção através das atitudes física, psicológica e moral.  

Específicos  

-Prevenção contra a violência; 

- Contenção ao bullying;  

- Proporcionar a formação de capacidades morais e a aquisição de atitudes e valores por meio de 
palestras. 

- Estimular a autorreflexão 
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- Saúde 

4-METODOLOGIA: Desenvolver ações contínuas em sala de aula conforme carga horária vigente e 
palestras com diversos métodos e formas que venham instigar a participação, a troca de 
conhecimentos e desejo de mudar a realidade na qual todos estão inseridos, fazendo com que a 
sociedade venha ser melhor e mais justa para todos. Visando a disponibilidade dos palestrantes. 

 

5 – CULMINÂNCIA  

ETAPAS: 

Datas comemorativas conforme cronograma escolar Sedf. 
Bullying em sala de aula- fevereiro / abril 
Valores- Fevereiro /abril 
Diga não à violência nas escolas – abril / maio 

Autoestima – agosto/ setembro 

Ciclo eu – GSAP 04 (saúde) – durante o ano. 

 

6 – RESULTADO  

Proporcionar aos nossos alunos uma melhor interação e participação dinâmica de colocá-los 
teoricamente frente as situações cotidianas nas quais socialmente precisa-se de uma posição. 

Dependendo da temática, os estudantes envolvidos nestes debates demonstram interesse pelos 
assuntos levados pelos palestrantes sendo de grande importância o valor informativo a crianças e 
jovens. 
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C.E.D. Pipiripau II 

PROJETO DE FUTSAL 

  

“GAROTO(A) BOM DE BOLA” 

  

  

EDUCAÇÃO INTEGRAL 2020 
  

  

  

PROFESSOR: 

HELDER FAYAD GENEROSO 
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PROJETO DE FUTSAL “GAROTO(A) BOM DE BOLA” 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 2020 – CED PIPIRIPAU II 

  

  

FILOSOFIA: 

  

“Se a inspiração não é democrática, a transpiração está ao alcance de todos”. (Kfouri in                

Freire, 2003) 

  

PRINCÍPIOS: 

  

Segundo Freire (2003), “Escola não é rua e nunca será demais repetir isso. Professores              

são profissionais especialistas em ensinar e devem se orientar por ideias, teorias, princípios”. 

Abaixo seguem quatro princípios básicos para ensinar: 

  

1) Ensinar Futebol/Futsal (A) todos: Todos podem aprender a jogar o Futebol/Futsal.            

Devemos fazer com que aquele que joga bem melhore ainda mais e aqueles que sabem               

pouco aprenda o mínimo e suficiente para jogar; 

  

2) Ensinar Futebol/Futsal (BEM) a todos: Não basta ensinar. É preciso ensinar bem. A              

tarefa de ensinar Futebol/Futsal não é ensinar qualquer coisa, Futebol é o Esporte paixão              

Nacional. Devemos ter as melhores técnicas, os melhores materiais, o maior cuidado, para             

que com o tempo os alunos possam jogar um Futebol/Futsal de qualidade. Todos podem              

jogar Futebol de boa qualidade, alguns em menor, alguns em maior tempo. Esse aspecto              

deve ficar em segundo plano, pois sabemos que o processo pedagógico exige paciência. 

  

3) Ensinar (MAIS) que Futebol/Futsal a todos: Além de ensinar Futebol/Futsal e ensinar             

bem, a tarefa educacional deve preparar o(a) aluno(a) para algo além das quatro linhas.              

Quem participa de uma escolinha de Futebol/Futsal além de aprender o esporte em si              

enriquece seu acervo motor podendo utilizá-los em outros esportes, além de aprender a             

conviver em grupos, respeitar regras e condutas, lidar com a competição (vitórias e             

derrotas), aprender noções nutricionais, entre outras. O docente não pode pensar somente            

no craque, mais que isso devemos pensar na condição humana. 
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4) Ensinar a (GOSTAR) do esporte Futebol/Futsal: Quando um(a) aluno(a) vem para            

um projeto de escolinha pressupõe-se que ele goste do esporte em questão. Alguns em              

menor número vem pelo incentivo dos pais, outros por que algum colega de aula participa e                

o convidou, enfim, o que importa mesmo é que o projeto da escola (escolinha) deve ser                

pautado de brincadeiras (recreação), que haja diversão, bastante carinho, atenção,          

liberdade de expressão, direitos iguais (proximidade de igualdade), promessas possíveis de           

cumprir, cobranças de acordo com o entendimento do(a) aluno(a), entre outros. Assim            

antes de qualquer ensinamento o(a) aluno(a) precisa aprender a gostar do que faz, fazer              

por prazer para não se tornar um sofrimento. 

  

JUSTIFICATIVA: 

  

Sendo o esporte uma ferramenta de auxílio no processo do desenvolvimento           

educacional, social e de saúde do ser humano, o CED Pipiripau II propõe desenvolver a               

iniciação desportiva na modalidade de Futsal, que também possibilitará formação sequencial           

aos que desejarem investir nesta atividade, na busca de uma carreira profissional. Através dos              

valores éticos e morais, crianças e adolescentes encontram no esporte incentivo a essas             

conquistas, aliadas ao sentimento de cooperação e amizade. 

  

OBJETIVO GERAL: 

  

Orientar e passar o máximo de conhecimento possível sobre a prática do Futsal,             

respeitando a individualidade biológica e o desenvolvimento (físico e intelectual) dos alunos,            

utilizando este esporte como fator de socialização e educação. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

- Influenciar na formação do cidadão de maneira positiva buscando a inclusão social             

através de iniciativas e ações didáticas pedagógicos voltadas para a interação social            

cooperativa e competitiva de forma consciente e reflexiva, utilizando o Futebol/Futsal como elo             

deste; 
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- Utilizar o esporte como mecanismo maior para desenvolvimento psico-físico-social          

do(a) aluno(a), de maneira saudável, orientado com acompanhamento técnico de profissional           

habilitado; 

- Realizar o intercâmbio social e a solidariedade através do Futebol/Futsal; 

- Promover a aprendizagem (convivência) em grupos; 

- Proporcionar oportunidade à participação em eventos esportivos e culturais como:           

amistosos, torneios e campeonatos, a todos na medida do possível e de acordo com a               

interpretação do docente; 

- Incentivar o Futebol/Futsal como atividade alternativa para combate ás drogas, evasão            

escolar, aproveitamento do tempo ocioso; 

- Desenvolver a prática regular de atividades físicas, gerando mais saúde, equilíbrio            

psicológico, físico e motor; 

- Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitária; 

- Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível            

ascensão social. 

- Trabalhar os aspectos técnico/táticos abaixo citados no plano de trabalho. 

  

  

PÚBLICO ALVO: 

  

O Projeto visa atender aos alunos(as) dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º               

Anos) e Ensino Médio (1ª a 3ª Séries), na faixa etária de 12 a 17 anos, no turno inverso ao de                     

estudo (vespertino), dentro do Projeto Educação Integral, às quartas e quintas feiras, das 13:00              

às 16:00 horas, com um total de até 80 alunos(as) atendidos (até 20 alunos(as) por categoria): 

  

·             CATEGORIA INFANTIL (IDADES DE 12 a 14 ANOS) – Masculino / Feminino 

  

o   Conteúdos de Ensino/Aprendizagem: 

a) Habilidades motoras: Correr, saltar, girar, equilibrar-se, transpor, circuitos, estafetas e          

brincadeiras, com e sem bola; 

b) Fundamentos técnicos individuais: Passe, recepção/domínio, condução, drible e chute,         

marcação. Sempre desenvolvidos de forma lúdica e atraente e lembrando que o            
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ensino/aprendizagem deverá ir do simples ao complexo (através de treinos          

complementares); 

c) Introdução de trabalhos para trocas de direção, fintas (agilidade); 

d) Sistemas de jogo (introdução) ao posicionamento na quadra (noção espacial), sistema           

2.2 e 3.1, de forma simples; 

e) Combinações táticas: Aproximação/tabela (2-1 ou 1-2). 

f) Noção das funções, características específicas das diferentes posições, ou seja, fixo           

(antecipa) e (da primeira opção para saída de bola), pivô (prepara para quem vem de               

trás) ou (define a ação ofensiva), etc; 

g) Introdução do posicionamento defensivo atrás da linha da bola 

h) Jogos reduzidos (1x0, 1x1, 1x1+1, 2x1, 2x2, 2x2+1, e segue); 

i) Jogos adaptados com uso de materiais alternativos (cones, colchonetes, cordas, etc); 

j) Jogos condicionados (técnico/táticos); 

k) Sistema de marcação individual (por setor), marcação a partir da linha 2; 

l) apoio ofensivo; 

m)  Aproximações e desmarcação. 

n) Entre outros. 

  

·         CATEGORIA JUVENIL (IDADES 15 a 17 ANOS) – Masculino / Feminino 

  

o   Conteúdos de Ensino/Aprendizagem: 

a) Aprimoramento dos fundamentos básicos trabalhados na categoria anterior (através de          

treinos complementares); 

b) Trabalhar os fundamentos derivados: (cruzamentos, faltas, pênaltis,       

lançamento/diagonal longa e tabelinhas); 

c) Funções e características específicas das diferentes posições (bem definidas); 

d) Sistemas ofensivos, 2.2, 2.1.1, 3.1; 

e) Movimentações na paralela e diagonal; 

f) Marcação atrás da linha da bola, marcação individual e por zona, marcação quadrante,             

gangorra e losango e trocas de marcação. 

g) Linhas de defesa; 

h) Organização defensiva e ofensiva nas jogadas de bola parada; 

i) Desmarcação, aproximações, fintas; 
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j) Introdução de jogadas ensaiadas de bola parada (laterais, escanteios, tiram de saída e             

faltas), de fácil assimilação; 

k) Jogos de vantagem e desvantagem numérica e contra-ataques; 

l) Jogos em espaços reduzidos a fim de despertar a inteligência tática e a velocidade de               

raciocínio (tomada de decisão); 

m)  Cobertura defensiva, dobras de marcação; 

n) Apoio ofensivo; 

o) Aproximações e desmarcação; 

p) Entre outros. 

  

RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS: 

  

O Projeto da Escolinha de Futsal conta com recursos próprios já existentes do professor              

de Educação Física, bem como, de materiais a ser adquiridos pelo PDAF do CED Pipiripau II                

como: bolas oficiais de futsal, bolas de borracha, coletes, cones, cordas, trenas, uniformes de              

jogo, etc. 

  

INSERÇÃO E DESISTÊNCIA DO ALUNO(A) NO PROJETO: 

  

A Participação do(a) aluno(a) no Projeto da Escolinha de Futsal, deverá ser            

condicionada a matrícula do aluno no CED Pipiripau II e o preenchimento de Formulário de               

Participação do(a) aluno(a) no Projeto, assinada pelo pai/responsável, por solicitação e escolha            

do aluno(a), condicionado até 80 alunos(as) atendidos (20 alunos(as) por categoria),           

selecionados pelos professores de Educação Física envolvidos. 

Havendo a desistência do projeto sem justificar, para obter seu retorno aguardará vaga             

surgir através da Lista de Espera e o(a) aluno(a) que falhar cinco vezes (treinos) sem justificar                

será automaticamente excluído do projeto e sua vaga aberta para outro(a) aluno(a); 

  

AMISTOSOS E COMPETIÇÕES: 

  

Este item é bastante comum haver má interpretação por parte de alunos e pais. Quando               

a escola por intermédio de seu docente faça alguma integração, amistoso ou participe de              

torneio ou campeonato, é de inteira responsabilidade do professor selecionar, escalar, convidar            
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quem ele (professor) perceba estar mais preparado momentaneamente e de acordo com as             

regras do “amistoso/torneio/campeonato”. 

Daremos a devida chance a todos, uns em amistosos, outros em competições, outros             

em ambos, pois como citamos nos princípios e plano de trabalho acima, a prática pedagógica é                

regrada pela paciência e vai da Categoria Infantil a Juvenil, ou seja, dos 12 anos aos 17 anos,                  

o tempo deve ser dado ao aluno para compreender o ensino-aprendizagem do esporte, mas              

também ao professor para lhe dar a oportunidade na hora certa, sem acelerar demasiadamente              

o processo. 

  

AVALIAÇÃO: 

  

Ocorrerá de forma sistemática e contínua, observando o desenvolvimento e a           

compreensão, através de atividades físicas e técnicas do futsal, como também a atuação do              

aluno no que se refere a sua participação e atitudes perante a importância da prática do                

esporte. 

Poderão ser feitas algumas alterações no projeto, porém ficará a cargo do responsável              

emitir a todos os pais e alunos as mesmas, quando oportuno for. 

  

  

REFERÊNCIAS: 

  

- Conselho Federal de Educação Física: http://www.confef.org.br 
- Conselho Regional de Educação Física 7ª Região – Distrito Federal: http://www.cref7.org.br/ 
- Confederação Brasileira de Futsal: http://www.cbfs.com.br 
. 
  
  

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Professor Helder Fayad Generoso 

LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO: Quadra Poliesportiva do CED Pipiripau II – Núcleo             

Rural Pipiripau II – Planaltina DF. 

CORPO DOCENTE:  

ü  Helder Fayad Generoso :  

§  Professor Graduado em Educação Física (UCB-BSB) 

§  Professor Pós-Graduado e Fisiologia do Exercício (UVA-RJ) 

 

http://www.confef.org.br/
http://www.confef.org.br/
http://www.cref7.org.br/
http://www.cref7.org.br/
http://www.cbfs.com.br/
http://www.cbfs.com.br/
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§ Professor Efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito           

Federal  

  

ü  Moises Marlon Morais Moura: 

§  Graduado em Educação Física () 

§ Professor Contrato Temporário da Secretaria de Estado de Educação do           

Distrito Federal 
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PLANO DE AÇÃO DOS PROFESSORES READAPTADOS 
 

OBJETIVOS 

 

Trabalhar em conjunto com a Direção Escolar em apoio de coordenação ou na             

coordenação dos trabalhos pedagógicos junto com o corpo docente da Escola na            

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Séries Iniciais e Séries Finais, a fim de fortalecer               

o trabalho do professor contribuindo para o rendimento escolar da criança e do adolescente              

e para o desenvolvimento da qualidade da educação da escola. 

 

METAS 

 

● Apoiar a direção escolar mantendo atualizados o Plano Político Pedagógico, Planos           

de Estudos e Regimento Escolar, propondo espaços e meios de reconstruí-los, junto            

a equipe docente quando ncessário, bem como auxiliar nas demandas que se            

apresenta, diariamente no que se refere à professores, educandos e família. 

● Orientar pedagogicamente aos docentes, discentes e as famílias, favorecendo o          

envolvimento da comunidade com a escola, acompanhamento sistemático ao         

professor e avaliando o rendimento escolar. Acompanhar, incentivar, complementar         

e assessorar as ações dos professores no planejamento 

● Conscientização e implantação da cidadania e da dimensão política. 

● Envolvimento e interação da comunidade, com vistas a uma participação ativa. 

● Adequação da elevação da qualidade de ensino. 

● Diminuição da evasão escolar. 

● Aumento nos índices de promoção. 

 

AÇÕES 

 

● Colaborar na elaboração do Projeto Político Pedagógico; 

● Colaborar no desenvolvimento dos programas de currículo referentes à sua          

habilitação; 
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● Colaborar nos eventos relacionados à vida social e cultural da escola e da             

comunidade; 

● Colaborar com dados relativos à frequência dos alunos (entrar em contato com os             

pais por telefone); 

● Atender à comunidade em geral na Secretaria da Unidade Escolar; 

● Colaborar com a equipe da escola nos serviços de secretaria (atendimento ao            

público); 

● Colaborar na organização, separação e conferência da merenda escolar;  

● Colaborar na entrega de kits escolares, uniformes, tênis, etc. 

● Auxiliar na sala ambiente de informática. 

● Auxiliar nos serviços de secretaria escolar. 

● Responsabilizar-se pela biblioteca escolar.  

● Auxiliar durante a entrada e saída dos alunos. 

● Auxiliar durante o recreio. 

● Auxiliar na mecanografia. 

● Auxiliar na portaria. 

● Pesquisar, inovar e buscar novas estratégias de ensino. 

● Manter sistematicamente diálogo com as famílias, informando sobre o processo de           

aprendizagem da criança. 

● Mediação entre o corpo docente e o discente, para que as propostas pedagógicas e              

curriculares possam ser desenvolvidas de forma eficaz. 

● Trabalhar com agrupamentos diferenciados e em pequenos grupos; 

● Trabalhar em equipe, cooperativamente, compartilhando com os demais        

profissionais envolvidos no processo ensino pedagógicos. 

 

PÚBLICO ALVO  

 

Estudantes, professores, auxiliares em educação, enfim toda equipe escolar e          

comunidade escolar. 
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RESPONSÁVEIS 

 

Professores, auxiliares de educação readaptados e direção. 

 

CRONOGRAMA 

 

No decorrer do ano letivo de 2020. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente proposta pretende evidenciar a importância da educação emocional nas           

escolas de educação básica e a implementação da mesma no ambiente escolar possui o              

objetivo de desenvolver as habilidades socioemocionais para o aprendizado e para a vida,             

haja visto que a escola por muitas vezes tem primado pelo desenvolvimento racional do              

processo cognitivo, isso desde sua gênese, com foco na transmissão dos conteúdos            

científicos.  

Podemos observar escolas que imitam o modelo de produção fordista, com sirene            

mediando a divisão dos horários, com uniforme, com isolamento e divisão dos conteúdos.             

No entanto, este enfoque racional/científico da educação não tem gerado um nível            

satisfatório da educação para a vida em sociedade e para as relações sociais             

estabelecidas. A escola deve atender as necessidades sociais, com a formação de um             

sujeito integral e crítico, mas tem feito isso na lógica da escola da sociedade industrial. 

É mister pensar em formas que tragam equilíbrio entre os elementos           

racionais/cognitivos e a dimensão emocional do sujeito. Como o objetivo da educação é             

formar o cidadão, é preciso ter um enfoque na sua formação integral, que envolve todas as                

dimensões dos indivíduos. Compreendendo a necessidade de ampliar os elementos          

socioemocionais na escola, esta proposta busca responder alguns questionamentos: a)          

Como a introdução da educação emocional e financeira pode contribuir para o            

desenvolvimento dos jovens e adolescentes da educação básica, de modo a formar adultos             

mais maduros, resilientes e inventivos? b) A educação emocional favorece em quê medida             

o processo de ensino-aprendizagem? c) Quais metodologias e processos didáticos podem           

ser empregados para que a educação emocional componha o conjunto dos conhecimentos            

ensinados nas escolas? 

Assim, o projeto proposto pretende sanar estas necessidades por meio da           

introdução da educação emocional e financeira no contexto escolar e apresentar um            

modelo, com uma didática e metodologias intencionais, para a descoberta dos potenciais e             

fragilidades dos sujeitos, visando a saúde emocional, a formação integral e a resiliência.  

Reiterando e compreendendo que o objetivo da educação é a formação integral do             

indivíduo para o pleno exercício da cidadania, implementar a Educação Emocional e            
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Financeira visa a ampla divulgação da relevância do ensino desses conhecimentos na            

escola, bem como contribuir para a formação de uma sociedade composta de profissionais             

e indivíduos mais maduros e competentes, satisfeitos em suas carreiras e prontos a servir              

a sociedade de modo mais eficiente. 

 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A nossa Constituição Federal de 1988 nos artigos 205 e seguintes trata do direito de               

todos à educação. Sendo assim, esse direito deve visar “o pleno desenvolvimento da             

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art.               

205). Diante disto fica claro que a educação deve atender as necessidades sociais e deseja               

a formação de um sujeito integral e crítico, no entanto faz isso na lógica da escola do                 

séculos XIX, com forte ênfase nos aspectos racionais do aprendizado das ciências,            

deixando a dimensão subjetiva e emocional em último plano. 

O tema da inteligência emocional associado ao ambiente escolar é relativamente           

recente, no entanto, o papel da inteligência emocional, não apenas na escola, mas na              

sociedade de modo amplo, está em gestar as emoções de tal forma que os indivíduos               1

consigam lidar com suas frustrações, angústias e medos, porém com a inventividade e a              

resiliência necessária para continuar a desenvolver suas potencialidades, aptidões e a           

perseguir suas metas. Daniel Goleman reafirma os objetivos da educação emocional, e o             

que é inteligência emocional desenvolvida nos indivíduos, veja: 

 
[...] a capacidade de criar motivações para si e de persistir num objetivo apesar dos               
percalços, de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos,            
de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na                
capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. (GOLEMAN, 2001, p.           
58) 

 

1 Muitas vezes o termo usado em inglês na obra de Goleman e outros autores estrangeiros é traduzido por                   
controlar as emoções. No entanto a palavra controle no contexto cultural brasileiro dá a entender uma espécie                 
de supressão ou extinção das emoções, o que não é considerado saudável do ponto de vista dos autores                  
citados. Portanto, para esta proposta o termo que será utilizado é gestão das emoções, que traz uma                  
conotação de conhecimento e direcionamento dos sentimentos, mais coerente com o pensamento dos             
citados. 
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Diferente do desenvolvimento da cognição em termos de habilidades racionais do           

pensamento lógico, a inteligência emocional trata do conhecimento sobre as próprias           

emoções, gestar os próprios sentimentos e impulsos, perceber as emoções dos outros, e             

ser capaz de lidar com elas em sociedade, na relação entre os pares (GOLEMAN, 2001).               

Concorda com este pensamento o autor Augusto Cury (2006), para o qual a inteligência              

emocional passa por elementos como pensar antes de agir, desenvolver empatia gestar os             

sentimentos de frustração e as próprias emoções, ao mesmo tempo que se desenvolve             

aspectos como a criatividade e a tolerância. 

Este autoconhecimento para resiliência e inventividade não é desenvolvido de modo           

amplo em nossa sociedade, o que tem acarretado em frustrações pessoais e profissionais             

muito sérias, o que fica evidenciado também no aumento dos casos de suicídio e              

depressão, e na violência presente constantemente nos noticiários.  

Apenas trabalhar os conteúdos não tem sido suficiente para elevar a sociedade            

humana. O contato com a filosofia e a sociologia nos currículos escolares, que fazem a               

análise das relações sociais, o que tem grande importância no desenvolvimento do senso             

crítico, aparentemente ainda propiciam uma análise distante do eu , de seus valores, não              

gerando uma internalização do conhecimento a ponto do sujeito compreender quem se é e              

qual sua influência sobre os demais para as relações cotidianas. Inserir a educação             

emocional no ambiente escolar, como parte do ensino regular, pode suprir a dimensão             

social que a educação preconiza para a formação integral e cidadã do alunato. Como              

afirma Freire (1996, p.33), “o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação              

moral do educando. Educar é substantivamente formar.” Paulo Freire está falando de uma             

educação que serve para a transformação da sociedade, e esta educação trata da             

formação de um sujeito que se relaciona com seus pares e precisa lidar com suas emoções                

e com as dos demais que o rodeiam. Também para Goleman (2001) a questão central da                

educação, e portanto, da inteligência emocional, está em saber lidar com frustrações,            

gestar as próprias emoções e se relacionar com o outro. 

A educação é mais que o desenvolvimento de conteúdos e habilidades racionais,            

“faz parte da tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos. mas também ensinar a              

pensar certo” (FREIRE, 1996, p. 146). Esta autonomia de “pensar certo” passa pela gestão              
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do eu de maneira global, entendendo que o sujeito se relaciona e precisa desenvolver              

respeito e diálogo.  

A educação emocional possui enfoque em outra dimensão da inteligência humana,           

além dos processos racionais e cognitivos. A inteligência emocional subsidia o processo de             

aprendizagem, sendo inclusive, uma ferramenta de aperfeiçoamento da inteligência         

(GOLEMAN, 2001), de tal forma que o indivíduo que sabe gestar suas emoções e              

desenvolve processos de empatia, lidando bem com as emoções de seus pares também,             

apresenta uma maior facilidade no desenvolvimento racional e cognitivo. Daí sua           

importância para a escola. A educação emocional vem para evidenciar algo que os             

educadores já perceberam na prática: o que acontece na vida familiar, pessoal e emocional              

do aluno afeta seu desempenho escolar. Assim, conforme Goleman (2001, p. 294) “a             

alfabetização emocional amplia nossa visão acerca do que é escola, explicitando-a como            

um agente da sociedade encarregado de constatar se as crianças estão obtendo os             

ensinamentos essenciais para a vida - isto significa um retorno ao papel da educação”.  

Para Santos (2000) a gestão das emoções e a divulgação desses saberes na escola              

e comunidade pode contribuir para uma sociedade menos violenta. Pois por meio da             

educação emocional se aprende como e onde expressar as emoções, percebendo a            

influência destas sobre si e sobre os outros (GOLEMAN, 2001) e se auto responsabilizando              

pelas consequências de suas ações (VIEIRA, 2017). 

A importância da educação emocional nas escolas se concentra no princípio de            

abdicar de generalizações dos sujeitos e desenvolver neles potencialidades. Em relatório           

para a Unesco, agência da ONU criada para tratar da educação, são só da divulgação de                

descobertas científicas, mas para gerar paz nas mentes dos homens, conforme seus            

princípios fundadores, Delors (2006) propõe quatro pilares para a educação, que são a)             

aprender a conhecer, b)aprender a fazer, c) aprender a ser, d) aprender a conviver. Estes               

pilares para a educação encontram-se em acordo com as afirmações de Cury (2008) e              

Goleman (2001) sobre as habilidades e competências desenvolvidas pela educação          

emocional: o autoconhecimento, a autogestão, o desenvolvimento de potencialidades e a           

consciência social - empatia e administração dos relacionamentos. 

Desta forma pode-se perceber que os objetivos da educação, previstos pela           

Constituição Federal de 1988 e de organismos internacionais estão ancorados em           
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pressupostos da inteligência emocional, evidenciando que educar para a vida, de modo            

integral e cidadão, vai para além da assimilação racional dos conteúdos, mas está             

intimamente ligada ao desenvolvimento das emoções e uma saudável gestão das mesmas. 

No campo da Educação Emocional, o MEC e a SEDF, por meio da estruturação da               

“Nova Proposta do Ensino Médio” têm proposto a disciplina “projeto de Vida”, que tem por               2

intuito propor a reflexão através de perguntas fundamentais para que o sujeito encontre o              

sentido e o significado necessário para seu desenvolvimento educacional. 

A proposta do “Projeto de Vida” aliada ao Ensino em Tempo Integral visa o              

desenvolvimento de competências e habilidades no ensino baseado em projetos, bem           

como aos moldes do método PBL, na educação baseada em valores e no desenvolvimento              

da inteligência emocional. 

O projeto ou plano de vida é a reflexão e planejamento individual para aquilo que o                

indivíduo quer ser e o que ele vai fazer para alcançar seus objetivos individuais, de modo a                 

tornar conscientes as suas escolhas e caminhos trilhados na sua formação escolar.            

Trata-se de um exercício constante, intencional e tutorado a fim de tornar palpável as              

descobertas, valores e escolhas do indivíduo acerca de seu futuro. 

Trazer estas temáticas para dentro do ambiente escolar, formando professores,          

servidores, pais e alunos está em consonância com o atual movimento que a educação do               

Brasil e do mundo tem adotado 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O autoconhecimento emocional e o cuidado com a gestão das finanças pessoais            

não é desenvolvido de modo amplo em nossa sociedade, o que tem acarretado em              

frustrações pessoais e profissionais muito sérias, gerando angústias, incertezas, ausência          

de valores humanistas, violência nas escolas, conflitos, entre outros. 

Trabalhar os temas da educação Emocional e Financeira pretende contribuir para a            

formação de uma sociedade composta de profissionais e indivíduos mais maduros e            

competentes, satisfeitos em suas carreiras e prontos a servir a sociedade de modo mais              

2 Vide minuta da DIEM/SEDF sobre o assunto. 
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eficiente. Assim, quanto antes este autoconhecimento for desenvolvido entre os jovens,           

melhor.  

Este tipo de modalidade de ensino já é adotada por várias instituições de ensino              

privadas, a exemplo da “Escola da Inteligência”, projeto desenvolvido pelo Dr. Augusto            

Cury, onde a temática da inteligência emocional é trabalhada dentro da grade curricular dos              

alunos, como uma nova disciplina ou dentro de uma disciplina já existente. De modo              

similar, esta modalidade de ensino está sendo aplicada por diversas escolas públicas, em             

especial as de ensino médio em tempo integral,na disciplina de “projeto de vida” por todo o                

território nacional e compõe também, a já citada, nova proposta para o Ensino Médio do               

Distrito Federal. Fica clara, portanto, a importância educacional e social que a divulgação             

desses saberes possui para os dias que vivemos, bem como é visto o interesse do poder                

público em promovê-los.  

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

O intuito é atender a comunidade escolar do CED Pipiripau II de Planaltina-DF de              

modo amplo: professores e professoras, no âmbito das coordenações coletivas, servidores,           

alunos e alunas, equipe gestora e a família dos educandos por meio das palestras.              

Considerando uma média de 4 palestras ao longo do ano para o público geral e rodas de                 

conversa ao longo do ano com grupos menos, além do trabalho contínuo com os docentes               

nos primeiros 40 minutos das coordenações coletivas e o trabalho de orientação e             

implantação de um grupo focal com os anos finais e ensino médio no período vespertino,               

contraturno de sua regência. Ao longo do ano, das diversas formas, serão atendidos os 475               

alunos da escola e os mais de 50 professores e demais profissionais que participam das               

atividades das coordenações coletivas nos dois turnos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver intervenções por meio de palestras, rodas de conversa, mini-cursos e           

grupos focais, com uma didática e metodologias intencionais, para a descoberta dos            
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potenciais e fragilidades do sujeito, visando a saúde emocional, a formação integral do             

sujeito e a resiliência através das ferramentas disponibilizadas pelo coaching e da            

psicologia positiva. De tal forma que os indivíduos possam ser resistentes às frustrações             

comuns à vida, mas com a energia necessária para se reinventar e atingir suas              

potencialidades e uma vida mais satisfatória no âmbito pessoal, educacional e profissional.  

O que se espera por meio desta atuação é a diminuição da incidência de              

automutilação, suicídio, bullying, estados emocionais desfavoráveis ao desenvolvimento        

das aprendizagens; melhora no convívio entre os pares, seja no corpo docente, gestão, ou              

entre o alunato; a aquisição de conhecimentos, mudanças de atitude e/ou conquistas de             

habilidades; o resgate de valores fundamentais ao convívio social e o desenvolvimento            

humano. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os educandos, professores e comunidade escolar em: 

 

1. Gerenciamento das emoções; 

2. Desenvolvimento de habilidades sociais e capacidades de resolução de conflitos; 

3. Combate e prevenção ao bullying, uso de drogas e suicídio; 

4. Autonomia e protagonismo estudantil; 

5. Gestão do tempo e organização dos estudos; 

6. Gestão da atenção e produtividade; 

7. Formação do eu individual e coletivo; 

8. Cidadania e mercado de trabalho; 

9. Estabelecimento e planejamento para o alcance de metas; 

10.Desenvolvimento das potencialidades dos sujeitos. 
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METODOLOGIA 

 

O projeto será desenvolvido por meio da promoção de palestras, rodas de conversa,             

mini-cursos e grupos focais, para atender a Unidade Escolar do CED Pipiripau II, da              

Coordenação Regional de Ensino de Planaltina-DF, trabalhando conteúdos das áreas das           

ciências humanas e sociais, bem como da psicologia, para a promoção da saúde             

emocional e financeira entre educadores, servidores e alunos desta regional de ensino. As             

atividades serão agendadas e planejadas junto à equipe gestora, a fim de desenvolver os              

seguintes eixos temáticos: 

 

A) NO CAMPO DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL: 

1. Identidade: o poder do autoconhecimento; 

2. Gestão das emoções; 

3. Administração de relacionamentos e conflitos; 

4. Valores: a sua importância para a tomada de decisões e convivência; 

5. Planejamento do futuro; 

6. Competências para a vida: ser, fazer, conviver, ter, para o desenvolvimento de            

potenciais; 

7. Habilidades Socioemocionais para a educação do século XXI. 

 

B) NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 

1. Vida familiar e cotidiana; 

2. Gestão das finanças pessoais; 

3. Planejamento e orçamento; 

4. Estabelecimento de metas financeiras e realização de sonhos; 

5. Trabalho e empreendedorismo; 

6. Economia brasileira e do mundo. 

 

As temáticas serão subsidiadas por momentos expositivos, rodas de conversas,          

debates, atividades coletivas e individuais, sendo embasadas por materiais didáticos,          
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sejam, textos, livros, etc, das ciências sociais, economia e psicologia, dando acesso aos             

conceitos científicos de modo direto ao público alvo, tutorados pela professora. 

Ainda, o acesso aos materiais e acompanhamento das atividades no grupos focais e             

mini-cursos poderá ser complementada pela plataforma Classroom, ferramenta disponível         

pela suíte Google se as condições de acesso à internet por parte dos educandos for               

favorável. 

O cardápio de palestras inicialmente proposto é: 

a) Habilidades Socioemocionais para a educação do século XXI; 

b) Prevenção ao Suicídio; 

c) Princípios para uma vida financeira saudável; 

d) O jovem e o mercado de trabalho: planejando a vida depois do Ensino Médio. 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 
Como Onde Quando 

● Palestras 
           Coletivas 
           Workshop 
 
 

● Mini-curso nas coletivas   
Temas: 1) Educação  
Financeira 2) Educação  
Emocional 

Escola 
Auditório/pátio 

● Durante o ano todo 
 
 
 
 
 

● Durante o ano todo 

Quem Com o quê Aprendizagens que se 
pretende alcançar 

Professora Diane Martina  
Heger  
(Socióloga pela UnB, 
especialista em Psicologia 
Positiva e Coach pela Unyleya, 
com aptidão concedida pela 
SEDF para trabalhar com 
Educação Financeira e Projeto 
de Vida). 

Data show; 
Microfone; 
Caixa de som; 
Notebook; 
Material pedagógico; 
Textos; 
Plataforma classroom. 

Desenvolver habilidades 
socioemocionais para o 
desenvolvimento das 
potencialidades dos docentes e 
alunos, melhorando o 
desempenho profissional e 
escolar, bem como o clima 
institucional das UE’s.  
 
Quanto às temáticas da gestão 
financeiras, contribuir para a 
redução do número de 
superendividados na categoria e 
capacitar os jovens para uma 
gestão financeira responsável. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será feita pelo público alvo, por meio de formulário google, contendo             

itens de pesquisa de satisfação quanto ao conteúdo, formato, relevância e aplicadora. A             

ferramenta proposta permite a geração de gráficos, o que permite verificar a evolução das              

ações. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito da proposta é que ao final das intervenções, alunos, educadores e             

servidores sejam capazes de criar boas expectativas em relação ao seu futuro; ampliar a              

consciência sobre suas emoções e em como gestá-las; melhorar a convivência com seus             

pares; melhorar seu desempenho pessoal para as aprendizagens ou atuação profissional;           

ampliar o autoconhecimento para que o sujeito possa agir de modo consciente, a partir dos               

seus valores e convicções, levando em consideração que as tomadas de decisão na             

totalidade de sua vida são um ato de responsabilidade pessoal. 

Ainda, este processo de autoconscientização visa trazer à tona desejos, ambições e            

sonhos, clareza das intenções, onde se quer chegar e como fazê-lo. Isso tendo a              

competência emocional necessária para compreender que suas metas e ambições de vida            

podem se alterar a medida em que os indivíduos se auto desenvolvem e vão tendo               

experiências práticas da realidade cotidiana. 
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PROJETO: ARBORIZAÇÃO DO CED PIPIRIPAU II 

 
Apresentação:  

O projeto foi desenvolvido pelo professor LUZIMAR DE JESUS COSTA, com apoio            

da escola e da Regional de Ensino de PLANALTINA/DF, tendo em vista arborizar a área               

em torno do campo de futebol gramado. 

I-  Introdução 

Conscientizando-se dos problemas ambientais que o planeta terra vem enfrentando          

nota-se a necessidade e a importância de dar um novo olhar ao ambiente escolar como               

um clima mais agradável com árvores sombrias e ar puro visando uma melhor qualidade              

de vida que irá beneficiar toda comunidade escolar. 

Baseada nessa percepção tomamos a iniciativa junto ao PROJETO         

¨ARBORIZAÇÃO DO PIPIRIPAU II¨, arborizar as laterais do campo de futebol no espaço             

físico adequado. 

II- Justificativa 

A ação pensada é arborizar o local utilizando mudas de diversas espécies incluindo             

mudas frutíferas que no futuro atrairão várias aves em busca de seus frutos e ainda,               

seremos agraciados com sombreamento e bancos de alvenaria que irão acomodar melhor            

os alunos e pais no momento de espera dos seus filhos, na recreação das crianças como                

também aproveitar esse espaço para atividades escolares tornando assim um lugar           

privilegiado para toda a comunidade escolar, além disso irá favorecer a absorção das             

águas das chuvas protegendo-nos da formação de erosões e acima de tudo na respiração              

e a uma melhor qualidade de vida. 

III- Objetivo Geral 

Proporcionar aos alunos uma melhor qualidade de vida e um novo espaço para             
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práticas de atividades pedagógicas. 

IV-  Objetivos Específicos  

- Despertar nos alunos o interesse e o compromisso com o meio ambiente. 

- Aproveitar a sombra para atividades escolares. 

- Fazer dessa área um espaço de lazer no futuro. 

- Envolver os alunos no plantio a fim de trabalhar a educação ambiental. 

V- Metodologia 

Depois de analisar o espaço escolhido, optamos pelo plantio de 100 mudas            

distribuídas pelas dependências internas (pátio) da escola.  
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PROJETO DE REDAÇÃO  
 
1– INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO  

 

Título: Ler e escrever melhor. 

Instituição: Ced Pipiripau II  

Público Alvo: Ensino Fundamental II  

Mês: Abril a dezembro de 2020  

Duração: 1º, 2º, 3º e 4º bimestre de 2020  

Período:01 /04 a 20/12 de 2020 

Data da elaboração: 11/02 a 29/03/2020  

Encerramento: 20/12/2020. 

Equipe elaboradora:  

Professores de Língua Portuguesa: Valéria, Jéssica, 
Érika, Mayara e Zezinho. 

Equipe realizadora: direção, coordenação, alunos, 
funcionários e todos os professores: Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Arte, Produção Interativa e Educação 
Física.  

 

Palavras-chave: Produção de texto, leitura, escrita, reeducação ambiental, responsabilidade social e 
comunidade. 
 
2– OBJETIVOS  

Geral  

- Visa incentivar a produção artística, a leitura e a escrita voltados para a qualidade de vida e respeito ao meio 
ambiente, com o reconhecimento e divulgação de talentos para a comunidade escolar.  

JUSTIFICATIVA 

O aprimoramento da leitura e escrita, tanto na ortografia como na concordância para que os mesmos cheguem 
ao ensino médio preparados e habituados a língua materna. 

Específicos  

-Promover e incentivar o gosto pela escrita; 

- Promover e incentivar o gosto pela leitura;  

- Propiciar práticas de leitura junto ao acervo literário da escola (biblioteca). 

- Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual- motora, como libras e escrita), corporal, visual, sonora 
e digital, bem como o conhecimento de outras linguagens que levem ao conhecimento mútuo. 
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 METODOLOGIA: Valorizar e utilizar sequência didática que leva os alunos a escrever textos nos 
demais gêneros textuais no  ENSINO FUNDAMENTAL II. A divisão será disposta da seguinte forma: 
 

TURMAS 1º semestre Objetivo  2ª semestre 

6º ano Memórias 
literárias  
 

Olimpíada de 
língua portuguesa- 
escrita 

Narração/ Conto 
Os estudantes serão capazes de expressar-se 
ORALMENTE. 

7º ano Memórias 
literárias 

Olimpíada de 
língua portuguesa- 
escrita 

Narração/ Conto 
Os estudantes serão capazes de expressar-se 
ORALMENTE. 

8ºano 
 

Crônica Olimpíada de 
língua portuguesa - 
escrita 

Crônica / Conto 
Os estudantes serão capazes de expressar-se 
ORALMENTE. 

9º ano Crônica Olimpíada de 
língua portuguesa- 
escrita 

Reportagem/ Conto 
Os estudantes serão capazes de expressar-se 
ORALMENTE.  

 
 

3 – DESENVOLVIMENTO /1º SEMESTRE 
 
1ª Etapa: Elaboração do Projeto e Preparação  
1.1 PARTE ESCRITA 
 
- Ingresso na Olimpíada de Língua Portuguesa  
Escrevendo o Futuro é um concurso de produção de textos para alunos do 5º ano do ensino fundamental à 
3º série do ensino médio de escolas públicas de todo país. Com orientações através de cadernos virtuais, 
há uma sequência didática que leva os alunos a escrever textos nos gêneros Poema, memórias literárias, 
Crônica e Artigo de opinião. Sendo a 7ª edição 2020. 
 
-Preparação dos educandos sobre os gêneros textuais. 
 
-Desenvolvimento de textos conforme sequência didática: 

✔ O professor orientará seus alunos a escrever, em sala de aula, sobre o tema “ O lugar onde vivo”. 
✔ Turmas do 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 
✔ Cronograma: 

 
ESCOLAR Datas: Etapa 

Municipal 
Etapa 
Estadual 

Etapa 
regional  

Etapa 
nacional 

Evento de 
Premiação 

Atividades 
no portal 
escrevendo o 
futuro. 

01/04/19  
Até 
09/08/2020. 

22/08 até 
09/09/2020 

26/09 até 
11/10/2020 

23/10 até 
19/11/2020. 

28/11/2020. 09/12/2020. 

Comissão 
Julgadora 
Escolar 

02/08/2020 
- 
- 
- 

 Premiação 
a partir 
desta etapa. 
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- 
- 

Postagem 
dos textos 
selecionados. 

12/08 até 
19/08/2020. 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

 
2º SEMESTRE 
 
2ª Etapa; /2.2 PARTE ORAL 
 
  
- Leitura de textos no intervalo cultural na quarta-feira.  
-Apresentações teatrais e musicais de acordo com os gêneros textuais predefinidos conforme planejamento 
didático. 
- Produção de Murais 
- Rodas de leituras; 
-  Leitura livre em grupo;  
- Interpretação oral; - leitura compartilhada em voz alta;  
- Declamações de poesias;  
-  Confecção de cartazes; -dobraduras;- recorte e colagens,  
- Palavras cruzadas; - charadas;  
- Caça palavras; - pinturas;  

As obras ficarão na biblioteca, juntamente com o Caderno de Empréstimo, onde será anotado, pelo (a) 
bibliotecário(a) responsável, o nome da obra, o nome do autor, nome do aluno, série que estuda, a data que 
tomou emprestado e a data da devolução.  

- O empréstimo dos livros será permitido com a autorização do professor de língua portuguesa durante a aula e 
conforme os grupos estabelecidos. Sendo que cada grupo terá um tema conforme a demanda de livros na 
biblioteca.  OBSERVAÇÃO: Para que os estudantes possam apreciar uma boa leitura o prazo será de 4 meses 
sendo que cada integrante do grupo terá que devolver o livro a cada 30 dias para que o próximo estudante 
possa ler , até sua futura apresentação na Quarta cultural. 

 

4- AVALIAÇÃO 

As avaliações das atividades do projeto “ LER E ESCREVER MELHOR” valoriza a participação dos alunos, 
o envolvimento e o compromisso na entrega das atividades por parte dos mesmos.  Com pontuações de acordo 
com o critério avaliativo de cada professor envolvido no projeto. 

A avaliação dos textos dos alunos segue os respectivos critérios: 

 

✔ Grafia 
✔ Acentuação 
✔ Pontuação 
✔ Repetição excessiva 
✔ Formação de parágrafos 
✔ Concordância 

✔ Coerência 
✔ Coesão 
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5 – CULMINÂNCIA  

ETAPAS: 

Dia 02/08/2019-  A Comissão Julgadora Escolar apresentará aos estudantes, o resultado das redações 
selecionadas e classificadas para a ETAPA MUNICIPAL da Olimpíada de língua portuguesa. Conforme 
cronograma: 

-Leitura pública das redações pelos estudantes selecionados sendo que os mesmos serão premiados. 

DIA 03/10/2020 Apresentações conforme gênero textual- referente ao 3ª bimestre. 

Dia 11/12 Apresentações conforme gênero textual- referente ao 4ª bimestre.  

CRONOGRAMA  

3º bimestre 6º  7ºA 7ºB 8º 9º 

Data 28/08/2020 04/09/2020 11/09/2020 18/09/2020 25/09/2020 

4º bimestre 6º  7ºA 7ºB 8º 9º 

Data 06/11/2020 13/11/2020 20/11/2020 27/11/2020 04/12/2020 
  

– Será organizado um sarau por bimestre todas as quartas-feiras.  

-Apresentações na Quarta Cultural, com a presença da comunidade.  

V – RESULTADO  

Preparamos nossos alunos para a vida, traçando formas diferenciadas de alcançar a formação essencial do SER 
humano, agregando ideias e ações colaborativas – mobilização- juntos podemos mudar vidas. 

FICHA DE LEITURA  

A leitura desenvolve o bem estar mental, espiritual, físico, social, cultural. Transforma!  
Cultive essa ideia e passe adiante!  
1. Título do livro. 
 2. Nome(s) do(s) autor(es)  
3. Nome(s) do(s) ilustrador(es), se houver 
 4. Ano da publicação  
5. Edição 
 6. Editora  
7. Onde se passa a história. 
 8. Época que acontece.  
8. Os personagens principais  
9. O tema central da obra  
10. Escreva com suas palavras o que você mais gostou na história. (até 20 linhas)  
 
“ Sinais de pontuação são como os de estrada. Se tivéssemos menos deles, haveria por certo menos 
acidentes porque as pessoas fariam tudo mais devagar e com maior atenção. ” 

José Saramago. 
 
 
 
 


