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IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola Classe 01 da Candangolândia. 

Endereço: EQR 5/7 Área Especial Candangolândia 

Telefone: (61) 3901.6640    (61) 98682.6624 

MODALIDADES DE ENSINO:  

 Ensino Fundamental de 9 anos – 1º ao 5º anos.  

 Classe de Educação Especial 

FUNCIONAMENTO:  

 Matutino: 7h30  às 12h30 

4º, 5º anos e Classe de Ensino Especial. 

 Vespertino: 13h às 18h 

1º, 2º e 3º anos. 

 Total de alunos matriculados: 390 alunos. 

04 turmas de 1º ano, sendo 02 turmas de Integração Inversa; 

04 turmas de 2º ano, sendo 02 turmas de Integração Inversa; 

05 turmas de 3º ano, sendo 04 turmas de Integração Inversa; 

04 turmas de 4ª ano, sendo 02 turmas de Integração Inversa; 

03 turmas de 5º ano, sendo 01 turma de Integração Inversa; 

01 Classe de Educação Especial; 

Total de professores: 21 regentes e 01 apoio pedagógico; 

Total de Educadores Sociais: 04 

 

EQUIPE GESTORA – 2020/2021 

 

Diretora: Adriana Martins Galeno 

Vice-diretora: Rita de Cássia Gomes Rios de Oliveira  

Chefe de Secretaria: Camila Marques 

Supervisora: Daniela Fonseca Lima  

Coordenadoras Pedagógicas do Ensino Fundamental de 09 anos:  

 Ana Maria Miranda e Denise Daiane Ribeiro. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Proposta Pedagógico da Escola Classe 01 da Candangolândia de 2020, foi elaborada de 

forma coletiva e reforça o trabalho integrado e organizado da equipe escolar, por se tratar de um 

documento norteador do trabalho pedagógico. 

Desde o início do ano letivo foram realizadas 03 reuniões com os professores, 

apresentações, debates, estudos do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Anos Iniciais – 

2ª Edição – Brasília/2018, Diretrizes Pedagógicas, Regimento Interno entre outros documentos da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal para contribuírem e nortearem a construção desta 

Proposta Pedagógica para o ano de 2020. 

Para conhecer a realidade da escola foi realizada uma pesquisa com toda a comunidade 

escolar, onde foram enviados questionários para os pais, realizado debates com professores e 

escuta com auxiliares de educação. 

 Após diagnóstico inicial do nível de aprendizagem dos estudantes no ano vigente e análise 

do quantitativo de estudantes em defasagem idade/ano, total de repetentes em 2019 e resultados 

das avaliações de larga escala foram feitas reflexões para traçarmos os objetivos a serem 

alcançados e os caminhos a percorrer. Esta ação não foi realizada em função da suspensão 

das aulas pelo decreto da Pandemia do Corona Vírus. 

As contribuições de todos os segmentos da unidade escolar facilitaram a produção do 

mesmo e aumenta a conscientização de que todos somos responsáveis e parte imprescindível da 

escola.  

Para tornar ainda mais forte o sentimento de pertencimento e responsabilidade das 

famílias, o lema do projeto é “Sucesso Escolar, uma parceria entre Família e Escola”. 

Esta Proposta Pedagógica é composta por: Historicidade da escola, Diagnóstico da 

realidade escolar, Função Social, Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas, Objetivos, 

Concepções Teóricas, Organização do Trabalho Pedagógico, Práticas e Estratégias de Avaliação 

do Processo de Ensino Aprendizagem, Organização Curricular da Escola, Plano de ação, 

Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica, Projetos Específicos Individuais ou 

Interdisciplinares da Escola e Referências Bibliográficas. 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

A Escola Classe 01 da Candangolândia inaugurada em 27 de setembro de 1986, pelo 

então governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira, tendo com Secretário de 

Educação Fabio Vieira Bruno e Diretor Executivo da Fundação Educacional José Silva, conforme 

placa afixada na entrada. 

 Em 1993 iniciou o atendimento da 5ª série no diurno e em 1997 recebeu a 6ª série, dois 

anos depois iniciou o atendimento também no noturno da Educação de Jovens e Adultos. 

 No ano de 2006, as turmas de 5ª e 6ª série foram transferidas para o Centro Educacional 

da Candangolândia, e no ano seguinte a escola deixou de funcionar no noturno.  

A partir de 2008, iniciou o atendimento somente ao Ensino Fundamental de 9 anos, 

recebendo turmas do Bloco Inicial de Alfabetização. Tornou-se Centro de Referência em 

Alfabetização e neste mesmo ano recebeu em suas instalações a Equipe Especializada de Apoio 

à Aprendizagem e Sala de Recursos. 

 Após plebiscito realizado no ano de 2008, foi aprovado pela comunidade escolar a 

separação dos turnos matutino, para atender somente as turmas de 3º, 4º e 5º ano, e no 

vespertino somente alunos do 1º e 2° ano. Funcionou desta forma até 2015. 

 Na estratégia de matricula para o ano de 2018, não foi feita previsão de abertura de uma 

turma para atender os estudantes em distorção idade/série, porque o quantitativo de estudantes 

não foi suficiente para montagem dessa referida turma.   

 Por orientação da UNIEB – CRE/NB em 2018 e por acreditar que para o bom andamento 

do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, as turmas de 3º anos ficaram no turno vespertino, 

juntamente com o 1º e 2º anos. No turno matutino, a escola atende aos 4º, 5º anos e Educação 

Especial.   

 Desta forma garantiu-se um trabalho pedagógico de qualidade, visto que foi confirmado 

através do resultado do IDEB que vem crescendo significativamente, onde em 2013 que era 5,5 

passou para 6,3 em 2015. Além disso, os professores tem a oportunidade de coordenar com seus 

pares, e a tranquilidade no horário de recreio, uma vez que os estudantes maiores estarão 

separados dos menores, evitando assim acidentes e confusões. 

 Para o ano letivo de 2020, foi previsto o atendimento do Ensino Fundamental de 09 anos, 

do 1º ao 5º ano e Classe Especial. 

Atualmente a escola dispõe de equipe gestora eleita pela comunidade em 2019, para o 

biênio: 2020/2021, onde apresentou o plano de trabalho para apreciação de toda comunidade 

escolar e o mesmo encontra-se em anexo a este documento. 
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A estrutura física da escola está assim distribuída:  

 Secretaria;  

 Direção; 

 Administrativo; 

 Sala de Coordenação; 

 Sala dos professores;  

 Copa para os professores; 

 Sala dos Servidores da Limpeza e Conservação 

 Cantina com depósito; 

 (01) Laboratório de Informática com 27 máquinas e 1 impressora; 

 (08) Oito banheiros;  

 (01) Uma brinquedoteca; 

 (01) Uma sala de vídeo; 

 (01) Uma sala de Recursos; 

 (01) Uma sala de Leitura 

 (01) Uma sala EEAA; 

 (01) Uma sala SOE; 

 (01) Um depósito de material pedagógico; 

 (01) Um depósito de material de limpeza; 

 (14) Quatorze salas de aula; 

 (01) Um Pátio Central Coberto; 

 (01) Uma quadra coberta; 

 (01) Uma guarita. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

A escola encontra-se situada no meio das casas das Quadras 05 e 07 da Candangolândia 

e assim, tem somente uma entrada, tanto para veículos quanto para pedestres.  Assim sendo, foi 

decido junto à comunidade escolar e por sua maioria, que para garantir a segurança dos 

estudantes, o estacionamento é de uso exclusivo dos servidores da escola.  

Estamos em fase final para a abertura do portão para pedestres que dá acesso aos fundos 

da escola, pelo conjunto C da Quadra 05, pois tivemos que realizar a desobstrução da Rede de 

Águas Pluviais, a finalização da reconstrução do muro bem como, a calçada para os pedestres. 

Dispomos de boa estrutura física com: Sala de Leitura que tem como responsável a 

servidora da Carreira Assistência – Agente Copa e Cozinha, cargo extinto dentro da Secretaria de 

Educação. 

Temos um Laboratório de Informática com 27 máquinas e bancadas novas e apesar de 

não dispomos de um professor para este espaço, o que dificulta a sua utilização, quando 

retornarmos do Isolamento social em função da Pandemia do Corona Vírus, vamos viabilizar 

a utilização do espaço pelos estudantes e professores. A contratação da internet para o 

laboratório será condicionada a arrecadação mensal da APM.  

Nossa Quadra está Coberta, graças a verba de Emenda Parlamentar e a parceria com a 

Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante para realização das obras necessárias.       

A Sala de Vídeo é um ambiente muito apreciado pelos nossos estudantes.  

A escola foi responsável pela construção e nivelamento do piso da área de 140m2 para a 

instalação do parque que era utilizado pela Ed. Infantil e agora destina-se aos estudantes dos 1º 

anos. 

Esta unidade de ensino dispõe do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem – 

SEAA, composta por uma pedagoga e Sala de Recursos composta por uma professora 

itinerante.  

O Serviço de Orientação Educacional – SOE, conta com uma Orientadora Educacional 

que está com restrição de função para atendimento em grupos, porém tem dado suporte nos 

atendimentos individuais dos estudantes. Neste ano contamos com um importante Apoio de 

Direção, uma professora em processo de readaptação, onde está desenvolvendo atividades 

pedagógicas/administrativas, assessorando tanto a Equipe Gestora quanto a Coordenação 

Pedagógica e a Secretaria Escolar. 
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Contamos com a Empresa Terceirizada do Serviço de Conservação e Limpeza – Empresa 

Real Service, Merenda - Empresa G&E e temos 04 servidoras da Carreira Assistência que 

exercem suas funções na portaria e sala de leitura. 

Para a vigilância da escola, somos atendidos pela Vigilância Desarmada terceirizada, com 

vigilantes no diurno e noturno. 

Com relação às turmas de Inclusão, atendemos hoje, doze turmas de Integração Inversa e 

temos previsão de oito Educadores Sociais Voluntários. 

Com intuito de conhecer a realidade da comunidade escolar, foram aplicados questionários 

para serem respondidos pelos pais dos estudantes. As perguntas visaram oferecer um panorama 

para podermos embasar nossas decisões quanto aos projetos e didáticas a serem utilizadas.  

Não tivemos temos hábil para o recolhimento e tabulação dos dados, tendo em vista a 

suspensão das aulas em função da Pandemia do Corona Vírus.  
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FUNÇÃO SOCIAL 

                                                    
 A Educação é um processo de ensino aprendizagem que envolve Aspectos Formais: 

ESCOLA e/ou Informais: SOCIEDADE que visam à formação do indivíduo para o convívio com o 

meio. Essa aprendizagem se dá em diferentes ambientes, de forma contínua e sistematizada, 

visando garantir a formação do cidadão. 

 A qualidade social da educação na escola pública envolve a oferta de práticas 

transformadoras, promovendo a mobilidade social e colaborando para a construção de uma 

sociedade mais justa, inclusiva e solidária. 

 A escola deve possibilitar ao estudante o reconhecimento das demandas de convivência 

relacionadas ao respeito às diferenças, exercer e compreender o exercício da democracia e ser 

preparado para o mercado de trabalho o que inclui uma formação continuada. 

Neste contexto, a escola deve utilizar a vivência cotidiana do estudante, contribuir para 

construção de sua identidade, trazendo para o universo escolar sua realidade e acrescentando 

conhecimentos para que transcenda essas vivências e se perceba como sujeito da sociedade. 

A família é considerada um segmento importante que contribui no processo educativo para 

sedimentar a aprendizagem e por isso a escola necessita criar mecanismos para torná-la 

corresponsável pela aprendizagem dos filhos. 

Assim uma educação de qualidade pressupõe a formação integral do educando nos seus 

aspectos cognitivos, afetivos, emocionais e psicomotores, visando uma aprendizagem 

significativa, onde o indivíduo seja respeitado em sua totalidade. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 As Práticas Pedagógicas desenvolvidas nesta Unidade de Ensino, que atende do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental, visam assegurar para todos os membros da comunidade escolar os 

princípios de liberdade de participação, flexibilização, respeito à laicidade, pluralidade e 

diversidade. 

 Assim sendo, trabalhamos para desenvolver em nossas crianças os seguintes princípios: 

 PRINCÍPIOS POLÍTICOS – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o 

exercício da criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e 

consumidora de cultura, é participante da vida social, modifica e é modificada 

pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com o ambiente, por 

meio das múltiplas linguagens. 

 PRINCÍPIOS ÉTICOS – referem-se à valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

 PRINCÍPIOS ESTÉTICOS – referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

 Assim sendo, todas as decisões são deliberadas pela comunidade escolar e estão 

pautadas na autonomia e participação, tanto no que se refere à destinação das verbas recebidas 

e geradas, quanto aos aspectos pedagógicos, como por exemplo decisão de cronograma de 

atividades, pois compreendeu-se que quando todos participam, as responsabilidades se dividem 

e concretizam-se os planejamentos. 

 As famílias são convidadas a participarem ativamente do dia a dia da unidade escola e são 

informadas, bem como, conscientizadas que todos os conflitos são resolvidos através do diálogo. 

A resolução dos conflitos existente entre os estudantes são resolvidos, seguindo sempre o 

princípio do diálogo, intermediado por seus pares e pela Equipe Pedagógica e/ou Gestora da 

escola.  
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 Para tal ação, realiza-se o registro dos fatos ocorridos diariamente no livro ata e os 

envolvidos assinam após a resolução da situação. Nos casos que exigem a participação dos 

responsáveis, os mesmos são convocados e segue um novo registro, fazendo referência ao 

registro inicial. Em casos de extrema gravidade, segue-se o previsto no Regimento Escolar da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, que diz: 

Art. 310. O estudante, pela inobservância das normas contidas neste 

Regimento, e conforme a gravidade e/ou reincidência das faltas, está sujeito 

às seguintes medidas: 

I.  intervenção/advertência oral;  

II.  advertência escrita;  

III. suspensão da assiduidade na sala de aula, com atividades alternativas na 

unidade escolar, de no máximo  três dias letivos corridos;  

IV. transferência, quando o ato for aconselhável, por comprovada 

necessidade de garantia de sua proteção ou de outros. 

§7º As medidas descritas podem ser aplicadas  gradativamente, ou não, 

dependendo da gravidade ou  reincidência da falta. 

§7º As medidas descritas podem ser aplicadas gradativamente, ou não, 

dependendo da gravidade ou reincidência da falta. 

 
Assim sendo, nossa prática pedagógica visa promover a inclusão e o respeito à 

diversidade com o desenvolvimento de projetos coletivos e individuais que auxiliam a convivência 

harmoniosa entre todos. 

Com isso, a construção da identidade e a socialização das diferenças bem como valores 

como Respeito, Responsabilidade, Amizade, Amor, Solidariedade, Diálogo, Família, 

Gratidão são desenvolvidos de forma interdisciplinar e durante todo o ano letivo. 

Em alguns momentos surgem os imprevistos, que nos impõem a flexibilização e 

reavaliação dos planejamentos e do cronograma da escola com todos os segmentos que dela 

fazem parte. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: 

 Desenvolver e sedimentar as habilidades necessárias para a formação de um cidadão 

crítico, consciente e transformador da sua realidade social baseada no conhecimento 

capaz de exercer sua autonomia. 

 

Objetivo Específicos: 

 Formar cidadãos competentes, críticos, reflexivos e conscientes para enfrentar desafios 

dentro da sociedade; 

 Promover a inclusão e o respeito à diversidade; 

 Promover o letramento; 

 Desenvolver e aplicar projetos que estimulem e potencializem a leitura, escrita, raciocínio 

lógico, valores, moral, ética e a consciência harmônica dentro da diversidade abrangendo 

temas os transversais; 

 Incentivar e conscientizar a comunidade escolar local das necessidades da escola 

buscando soluções conjuntas com poder público; 

 Reduzir o índice de reprovação e evasão; 

 Promover integração entre família e escola, estimulando o rendimento cognitivo e 

comportamento escolar dos estudantes;  

 Melhorar o convívio entre família e escola; 

 Incentivar o cuidado com o meio ambiente, bem como o uso racional dos recursos não 

renováveis; 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

O currículo é tudo o que ocorre na escola e como norteador do trabalho pedagógico é 

aliado a avaliação, é possível perceber como ocorre o ensino e a aprendizagem dentro e fora da 

escola. O currículo refere-se ao conteúdo a ser ensinado e aprendido, os planos pedagógicos, os 

objetivos, avaliação e os procedimentos desenvolvidos. 

Temos o Currículo em Movimento da Educação Básica como meio de operacionalizar o 

processo ensino aprendizagem, norteador das práticas pedagógicas e que envolve os eixos 

transversais apresentados no mesmo: Educação para diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

A formação continuada de professores é essencial para obtenção de uma educação de 

qualidade no Ensino Público, pois a escola vem desempenhando vários papéis dentro da 

sociedade que sofre mudanças regularmente e tem entrado em contato com novas tecnologias.  

Para tanto, a Coordenação Pedagógica, seja individual, com seus pares e coletiva, torna-

se um espaço onde acontece as trocas de experiências com os colegas, que se auxiliam no 

desenvolvimento de pesquisas para resolver tanto problemas de dificuldade de aprendizagem ou 

simplesmente para aperfeiçoar sua prática, tornando-a mais atrativa para o estudante. 

A Educação Inclusiva compreende a educação especial dentro da escola regular e 

transforma a escola em um espaço para todos, deve possibilitar o desenvolvimento amplo dos 

estudantes em suas especificidades, sejam elas físicas, emocionais e mentais, favorecendo a 

aprendizagem. Nessa perspectiva a diferença não é vista como problema, mas como diversidade. 

A avaliação na escola é utilizada para planejamento, descobrir o que os alunos sabem ou 

não sabem para buscar novas estratégias de ensino, serve para repensar as práticas 

educacionais. 

Os movimentos de ir, vir, fazer, refazer, construir e desconstruir dinamizam e fortalecem os 

princípios formativos da avaliação que visam garantir, de fato, as aprendizagens. 
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No BIA, é aplicado o teste da psicogênese da Língua Escrita no início do ano para um 

diagnóstico inicial e depois ao final de cada bimestre, para acompanhar a evolução dos 

estudantes, onde o planejamento é feito mediante esses resultados, com a intenção de sanar as 

dificuldades de aprendizagem. Também são feitas avaliações e produção textual. Lembrando que 

o processo avaliativo é continuo e processual, onde o estudante é avaliado a todo momento. 

Com as turmas de 4º e 5º ano são feitas avaliações bimestrais das disciplinas trabalhadas 

em sala, além de trabalhos, pesquisas e os projetos desenvolvidos.   

A Equipe Pedagógica oferece subsídios técnicos para grupo de professores com relação 

às avaliações, revisando se as questões avaliativas atendem ao Currículo e se estão com 

comandos claros e objetivos, se estão condizentes com as práticas realizadas em sala de aula, 

se a quantidade de questões está adequada para cada ano/turma, com o objetivo de garantir as 

aprendizagens dos estudantes.  

Para realização do teste da Psicogênese para o BIA, durante o planejamento é escolhida a 

história e também a forma como será contada: apresentação de slides, vídeo, dramatização 

dentre outros. Depois desse processo de “contação da história”, onde as crianças se apropriam 

das devidas informações, cada professor realiza o Teste da Psicogênese com seus estudantes.   

Assim sendo, com o retrato da realidade de cada turma, de cada estudante, poderemos 

traçar estratégias de intervenção que de fato funcionem e atendam às necessidades de nossos 

estudantes e ao mesmo tempo, o professor saberá de fato, quais as estratégias que estão sendo 

utilizadas que são eficazes e quais necessitam de aprimoramento. 

Os professores também realizam a Autoavaliação com os estudantes, pois através do 

diálogo o educando é instigado a refletir sua postura enquanto estudante. Nessa perspectiva 

espera-se que o aluno desenvolva habilidades para se tornar um ser crítico e reflexivo, agente 

direto da sua aprendizagem. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

Esta unidade de ensino desenvolve seu trabalho em Ciclo:  

 1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização – BIA:  

1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, com início aos seis anos de idade e tem duração 

de três anos, com progressão continuada do 1º para o 2ºano e do 2º para o 3º ano. 

 2º Bloco – 4º e 5º anos do Ensino Fundamental:  

Com duração de dois anos, progressão continuada do 4º para o 5º ano; 

 Classe Especial; 

 O uso da agenda como facilitador da comunicação entre família e escola acontece há 

alguns anos e foi decidido pela sua continuidade no ano vigente devido à eficácia da mesma.  

 Os pais são informados de que não devem acompanhar os estudantes até a porta da sala 

de aula, para assim, evitarem atrapalhar o andamento das aulas e quando necessitarem falar 

com o professor, devem procurá-lo no horário da coordenação. 

No pátio são realizadas as entradas diariamente, ás 7h30 e ás 13h, sob responsabilidade 

de professores, coordenação e direção, e para tanto, no início do ano letivo, montamos um 

cronograma para tal realização.  

Consideramos este, um importante momento de acolhida, propiciando um contato mais 

próximo dos professores da escola, da coordenação e da equipe gestora com todos os 

estudantes, ao mesmo tempo em que também aproxima os estudantes de outras turmas e de 

outros anos. Além disso, abordamos temas e valores relevantes para a construção de cidadãos 

críticos e responsáveis socialmente. 

Nas segundas-feiras, realizamos a Hora Cívica com a execução do Hino Nacional do 

Brasil, perante as bandeiras do Brasil, do Distrito Federal e da Escola Classe 01 da 

Candangolândia, respeitando e orientando nossos estudantes quanto à postura e a importância 

deste momento como cidadão.    
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São nestes momentos das entradas também que desenvolvemos os temas transversais, 

tais como: Semana da Educação para Vida, Uso Sustentável da Água, Dia Nacional de Luta 

da Pessoa com Deficiência, Consciência Negra previstos no calendário da Secretaria, dentre 

outros temas sugeridos pelos professores para atender as necessidades dos educandos. 

 Os espaços da quadra, parque, laboratório de informática, sala de leitura e brinquedoteca 

são organizado com horários de cinquenta minutos para cada turma possa utilizar destes espaços 

uma vez por semana. 

Desde o início do ano letivo, os pais são conscientizados e informados da importância da 

participação das crianças nas Aulas-Passeio por se tratar de uma aula que ocorre fora do 

ambiente escolar e tem aplicações pedagógicas educacionais especiais. 

Os passeios ao teatro, cinema, circo, museus, tour por Brasília, Planetário, Jardim 

Zoológico são realizados de acordo com agendamento dos locais e planejados nas coletivas. 

Durante o ano letivo, são realizados seis grandes eventos na escola: Festa Junina, Festa 

da Família, Semana da Criança, Feira de Ciências, Despedida dos 5º anos e Encerramento 

do Final do Ano. 

A Festa Junina acontece em um sábado letivo durante o dia, com duração de 05 horas, 

para que assim, facilite a presença dos pais e possamos arrecadar fundos para a escola. 

Também é realizada uma gincana para arrecadação dos gêneros alimentícios necessários e a 

turma vencedora da gincana, recebe uma premiação. No dia da Festa Junina, cada aluno recebe 

um kit contendo: 1 pipoca, 1 canjica, 1 copo de refrigerante, pois estes itens são doados por eles.   

O planejamento é feito aproximadamente um mês antes, onde os professores e seus pares 

por anos definem quais serão as apresentações, a equipe gestora realiza o sorteio de quem vai 

trabalhar nas barracas.  

Após a Festa Junina, o grupo de professores e servidores, decidem o destino da verba 

arrecadada, onde normalmente, uma parte é utilizada para custear um passeio da semana da 

criança. 

A Festa da Família tem o intuito de confraternizar e valorizar as famílias. Como existem 

diversidades de formação familiar optamos por não fazermos eventos no dia das mães e nem no 

dia dos pais, apenas elaborarmos junto aos alunos, trabalhos em homenagem individuais a suas 

famílias. 

Na semana da criança são realizados eventos para comemorarmos estes dias, tais como: 

 Dia no Cinema e/ou Teatro – todos os alunos da escola no mesmo turno; 

 Festa nas Salas – cada turma no seu turno; 

 Dia do Clube – todos os alunos da escola passam 08h no clube; 
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No Dia no Clube, todos os profissionais da escola são envolvidos onde é montada uma  

escala para ficar nas piscinas, revezados a cada uma hora e contratamos dois salva vidas. As 

famílias arcam financeiramente com as despesas de transporte, salva-vidas, almoço e lanche da 

tarde, pois passamos 08h no clube com todos os alunos da escola. O almoço é feito pelos 

merendeiros da escola, seguindo as regras de higiene e cocção escolar e depois de pronto, 

levamos para o clube. Ao final do dia, as crianças recebem uma sacolinha recheada de 

guloseimas. Caso aconteça de todos estes itens ficarem economicamente inviáveis para as 

famílias, faremos as adequações necessárias, visando sempre o maior número de participantes 

neste evento. Durante o planejamento pedagógico do mês de outubro, está previsto o 

desenvolvimento do tema: “Direitos e Deveres das Crianças”.  

A Equipe Gestora entende que nossos professores e servidores necessitam ser 

acarinhados, mimados e reconhecidos a todos os momentos. Por isso, aproveitamos o dia do 

Cinema para realizarmos a comemoração do Dia do Professor e do Servidor Público no turno 

vespertino. A cada ano, procuramos surpreende-los da melhor forma possível.  Além deste 

momento pontual, nossos professores e servidores são sempre lembrados nas datas 

comemorativas, tais como: Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães e dos Pais, Páscoa, Festa 

Junina e Confraternização do Final do Ano. 

O Encerramento de Final de Ano é realizado à noite e a forma será planejada no segundo 

semestre e marca o fechamento das atividades escolares.  

A Semana de Conscientização do uso sustentável da Água e a semana de Educação para 

a Vida é planejada pela Equipe Pedagógica da escola e com o grupo de Professores.  

Os Dias Letivos Temáticos, previstos no Calendário Escolar Oficial, são planejados de 

acordo com orientações da CRE-NB e da Secretaria de Educação. 

Como somos uma escola inclusiva, além do trabalho com o tema diversidade desenvolvido 

durante todo o ano letivo, datas como Dia da Conscientização do Autismo, Dia Internacional 

da pessoa com Síndrome de Down e o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência é 

lembrado e são desenvolvidas atividades especiais relacionadas ao tema. 

Em 2011, tínhamos uma dura realidade nas turmas dos 5º anos da escola: 03 turmas – 68 

alunos – 16 alunos reprovados no ano anterior, oriundos das turmas de Acelera e Se liga, 

enturmados nos 5º anos. 

Para mudar essa realidade, as professoras criaram o projeto: “Pé no 6º Ano”, visando 

desenvolver a docência compartilhada, garantindo aos estudantes a aprendizagem por meio das 

diversas práticas pedagógicas de cada professor, além de propiciar aos estudantes, a vivência 

com a estrutura do Ensino Fundamental II. 
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Assim, logo na Semana Pedagógica, após a escolha de turmas, os professores em comum 

acordo, escolhem as disciplinas que cada um vai assumir: Língua Portuguesa, Produção de 

Texto, Matemática, Ciências, História, Geografia e Artes. Em seguida, monta-se a grade horária, 

com aulas de 50 minutos, respeitando as atividades extraclasses: quadra, sala de leitura, 

informática e brinquedoteca que também tem a duração de 50 minutos. Vale ressaltar que nem o 

professor e nem os estudantes tem “janelas” ou a situação de “subir aula”. 

Os planejamentos das aulas ocorrem quinzenalmente com os professores em todas as 

disciplinas, bem como as avaliações que são realizadas bimestralmente com calendário 

específico.  

As turmas participam ativamente dos eventos da escola, que são: Páscoa, Festa da 

Família, Festa Junina, Feira de Ciências e Encerramento do ano. 

Todas as decisões relacionadas ao 5º ano são tomadas coletivamente pelo grupo de 

professores e Equipe Gestora e repassada aos estudantes coletivamente também, no pátio da 

escola. 

 Para iniciarmos o Pé no 6º ano, os professores realizam testes de sondagens, verificando 

assim, como está o nível de aprendizagem dos estudantes e em seguida, decidirem qual a melhor 

ação interventiva, dentre as seguintes: 

 Reagrupamento dos estudantes com dificuldades em uma turma durante o 1º 

bimestre; 

 Reforço em horário contrário; 

 Reagrupamento dos estudantes, no horário da quadra. 

 Além das avaliações formais, os estudantes realizam a autoavaliação, num momento 

específico, de conversa intima e individual com seu professor conselheiro, analisando juntos, os 

resultados das avaliações o que também serve para traçar a melhor estratégia de intervenção. 

 Antes do pontapé inicial ao Pé no 6º ano, os pais são convocados para uma reunião, onde 

são informados de como funcionará todo o ano letivo, e principalmente, conscientizados de que 

os estudantes necessitarão de um grande apoio no início, com relação aos horários, materiais, 

comportamentos e toda a nova rotina que se iniciará. 

 Para os estudantes também fazemos um encontro especial, lúdico, explicando como será 

todo o andamento do ano letivo e que no final do ano, faremos uma visita à escola sequencial, já 

preparando-os para a transição. 

 No final do ano, realizamos os Eventos de Encerramento dos 5º anos, custeado pelos pais, 

que é compostos por três dias de eventos, assim realizados: um dia especial fora da escola ou 

com brinquedos infláveis na escola, a solenidade de despedida e a balada do 5º ano. 
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 Com tudo isso, podemos afirmar que após está mudança pedagógica nas turmas de 5º 

anos desta escola, o impacto positivo aparece nitidamente nos índices crescentes do IDEB, no 

desenvolvimento dos aspectos físicos, emocionais e pedagógicos dos nossos estudantes. 

 Segundo a Equipe Gestora da escola sequencial, nossos estudantes demonstram bons 

resultados tanto com relação a maturidade necessária as mudanças referentes a esta 

modalidade, quanto nos aspectos relacionados a aprendizagem, o que reforça a importância das 

práticas pedagógicas inovadoras, baseadas na aprendizagem significativa dos estudantes.  

Outra informação relevante, trazidas pelas famílias, é que muitos dos nossos estudantes 

ingressam na rede particular de ensino, passam por teste de seleção, alcançando resultados que 

proporcionam descontos nas mensalidades, variando de 50% a 100%. 

Assim sendo, ano a ano, reafirmamos que o Pé no 6º Ano, é uma prática que dá muitos 

bons resultados para nossa escola, mas principalmente para nossos estudantes que conseguem 

seguir suas vidas acadêmicas com uma vivência prazerosa, eficiente e eficaz ao que se propõe. 

 O Serviço de Apoio à Aprendizagem – SEAA recebe encaminhamento de estudante 

através de formulário próprio e de conversas do professor com a pedagoga da escola, mas antes 

da equipe atender a criança, a família deve ser avisada do encaminhamento. Assim, o estudante 

é avaliado e observado em sala e quando se faz necessário, a pedagoga convoca a família para 

entrevista e faz os devidos encaminhamentos.  

Os membros da SEAA, do SOE e da Sala de Recursos participam das coletivas semanais 

e quando se faz necessário, auxiliam os professores nos momentos de planejamentos individuais 

e auxiliam na realização dos Projetos Interventivos ao longo do ano. 

Ao longo do ano faz-se necessário a criação de ações para o crescimento do IDEB, além 

do projeto interventivo, do reagrupamento, das aulas no contra turno e do atendimento 

individualizado, acredita-se que muitos são os benefícios que a leitura proporciona: 

desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da comunicação, bem como o aumento do 

vocabulário, conhecimentos gerais e do senso crítico. Ao ler o indivíduo adquire maior repertório, 

ampliando e expandindo seus horizontes cognitivos.  

Tendo em vista a necessidade de promover a leitura de modo que, o aprendizado da 

língua escrita aconteça prazerosamente, surge o projeto “Ciranda da Leitura”, pois entendemos 

que desde cedo procuramos estabelecer comunicação, seja de modo verbal ou não verbal. 

Sendo assim, a leitura é um dos meios pelo qual se obtém conhecimento das mais diversas áreas 

facilitando então, a argumentação e vocabulário para a produção de um texto oral ou escrito. 

 Para suscitar esse desejo e garantir o prazer da leitura, daremos aos nossos estudantes a 

oportunidade de escolher o que quer ler, quando ler... para tanto, realizaremos a “Feira de 
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Histórias” que consiste em um evento para que cada estudante traga pelo menos um livro do 

seu gosto e será feita de fato, uma feira.  

 Acreditamos também que o hábito da leitura é fundamental para a prática de produção de 

texto, pois o fracasso na produção de texto deve-se justamente ao fato de haver pouca leitura. 

Sendo assim, o propósito deste trabalho é, acima de tudo incentivar o estudante a leitura e a 

escrita em todos os seus aspectos e criar condições para que tais atividades se desenvolvam de 

modo eficiente e produtivo. 

As atividades deste Projeto de Leitura farão parte das Avaliações Bimestrais dos 

estudantes e cada ano realizará as adequações das atividades para suas turmas. 

Nas coordenações coletivas semanais, estaremos avaliando o Ciranda da Leitura” e 

fazendo as adequações necessárias, bem como trocando experiências e estratégias utilizadas 

para que possamos atingir nosso objetivo maior: “promover as aprendizagens mediadas pelo 

pleno domínio da leitura, da escrita.”  

Currículo em Movimento do Distrito Federal –  
Anos iniciais – 2ª Edição –  

Brasília/2018.  

 

As Equipes de Professores, Coordenação, Apoio Pedagógico, SEAA, Sala de Recursos, 

SOE e Equipe Gestora estarão fazendo o acompanhamento sistematizado com intervenções 

pontuais para que estes estudantes repetentes e/ou em distorção idade/ano possam recuperar as 

habilidades necessárias para o avanço pedagógico.  

Assim sendo, temos: 

ANO 
TOTAL DE 

ESTUDANTES 
 2019 

ESTUDANTES 
RETIDOS 2019 

ESTUDANTES QUE 
PERMANECEM NA 

ESCOLA 
3º ano 65  14 = 21% 12 

5º ano 55 04 = 7% 03 

 

Com vistas a reduzir os índices de retenção e mais ainda, garantir a aprendizagem de 

nossos estudantes, a Equipe Pedagógica está voltada para as ações interventivas pontualmente 

em cada ano. 

 O Bloco Inicial de Alfabetização realiza as intervenções em uma semana de Projeto 

Interventivo mensal, onde os estudantes durante 1h30 são agrupados conforme seus níveis, de 

acordo com o teste da Psicogênese da Língua Escrita. 

Os 4º anos dividem os estudantes de acordo com suas dificuldades em português e/ou 

matemática e realizam um reagrupamento por uma semana a cada mês.  
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Já os 5º anos adequam suas intervenções dentro do Pé no 6º ano, utilizando também a 

estratégia de reagrupamento de acordo com as dificuldades e quando necessário, utilizam o 

horário da quadra para sanar dificuldades pontuais de cada estudante.  

Todos os anos acionam os estudante para reforço em horário contrário, com ciência e 

autorização dos pais, porém esta estratégia não surte muito resultado em função da ausência dos 

mesmos. 

 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

Procedimentos e Instrumentos Avaliativos 

A avaliação adotada por toda a escola é formativa como apresentada nos Pressupostos 

Pedagógicos do Currículo em Movimento, onde é considerada a “função formativa da avaliação 

como a mais adequada ao projeto de educação pública e emancipatória”.  

A avaliação da aprendizagem como instrumento de reflexão/ação/reflexão nos permite 

repensar a prática pedagógica, bem como conhecer o estudante a fim de ajudá-lo no processo de 

aprendizagem sendo ela contínua e processual. 

Vemos a avaliação como diagnóstica servindo para repensar a prática pedagógica, os 

planejamentos de aula, projetos e intervenções necessárias para que ocorra a aprendizagem do 

estudante. 

 No início do ano letivo, já nas primeiras semanas de aula é realizada a Avaliação 

Diagnóstica da escola para os 4º e 5º anos e o Teste da Psicogênese da Escrita para os 

estudantes do B.I.A. Após obtenção dos resultados, são planejados por ano, como e quais 

intervenções e projetos facilitarão o desenvolvimento da aprendizagem. 

No decorrer do ano letivo, as intervenções e projetos são desenvolvidos e avaliados 

constantemente nos espaços da coordenação, conselho de classe, dia letivo temático e quando 

necessário são feitas alterações.  

Os procedimentos de avaliação ocorrem de forma diversificada. O Bloco Inicial de 

Alfabetização realiza teste da psicogênese bimestralmente ou quando professores observam 

necessidade. Provas escritas são aplicadas do 2º ano ao 5º ano, mas não são quantificadas, 

sendo utilizado conceitos para melhor compreensão dos pais e dos alunos quanto ao resultado da 

aprendizagem. Do 4º ano em diante são propostas pesquisas e apresentações de trabalhos 

individuais ou em grupos. Estas avaliações são realizadas em períodos de uma semana 

específica, informada aos estudantes e pais por meio de cronograma enviado pela agenda. 
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Além destes procedimentos específicos de avaliação escrita, observações diárias do 

desempenho dos estudantes nas atividades propostas e auto avaliação são recursos que todos 

os professores fazem uso. 

 Através dos resultados do desempenho dos estudantes o professor pode avaliar também 

o seu trabalho ao observar os objetivos que foram alcançados pela turma e refletir a respeito do 

desenvolvimento do seu trabalho. 

 

Classe Especial 
 Serão feitas observações diárias dentro e fora de sala observando grau de interesse e 

capricho em realizar atividades, autonomia e compreensão das habilidades práticas, ocorrendo, 

quando necessário o aumento do tempo previsto para execução da atividade ou ainda, divisão de 

atividades em partes com vistas a um melhor aproveitamento. 

A utilização do Portfólio, propiciará ao professor uma visão do conhecimento que foi 

adquirido pelo estudante, com resultados obtidos e instrumentos para que sejam realizados 

planejamentos necessários, permitindo um olhar sobre as habilidades que estão sendo 

desenvolvidas. 

Conselho de Classe 

Os conselhos de classe ocorrem uma vez a cada bimestre incluindo a Classe Especial,  

apesar dos relatórios descritivos serem semestrais. O Conselho conta com a participação da 

Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica, Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem – 

SEAA, Serviço de Orientação Educacional – SOE, Sala de Recursos. 

O Conselho de Classe visa não só a participação da Equipe Pedagógica da escola, mas 

também a participação das famílias. Assim sendo, convidamos os responsáveis legais dos 

estudantes para participarem deste momento que acontecerá ao término do 2º e 3º bimestres, 

mostrando às famílias as intervenções pedagógicas que acontecerão para sanar as dificuldades 

diagnosticadas e principalmente, para que as famílias participem ativamente deste processo 

contínuo de recuperação. 

Conforme o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o 

Conselho de Classe é: 

Art. 29. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão 

Democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e das aprendizagens.” 



22 
 

 
 

 

Para a realização do Conselho de Classe, o professor regente entrega preenchido o 

REGISTRO DE AVALIAÇÃO – Rav Formulário 2: Ata de Conselho de Classe. Durante a 

realização do Conselho de Classe é feito uma ata, fica afixada em um livro ata específico para tal 

registro e fica guardado da Coordenação Pedagógica.  

Cada professor relata sobre os progressos e necessidade da turma, depois apresenta os 

estudantes que necessitam de algum tipo de intervenção por ter tido baixo rendimento, discutimos 

quais são as possíveis intervenções a serem desenvolvidas e que serão aprimoradas no 

Planejamento Individual, são apresentados os alunos que têm quantidades excessivas de faltas 

ou que irão necessitar de atendimento ou avaliação da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem.  

Temos uma atenção especial também com os estudantes que são destaques nas turmas, 

tanto em comportamento como em aprendizagem. Os professores são instruídos a manifestarem 

para estes estudantes, seu reconhecimento através de elogios e estímulos individuais em suas 

agendas. 

Reunião de pais 

 A Equipe Pedagógica da Escola Classe 01 da Candangolândia acredita que deve de fato 

existir uma parceria entre a Família e a Escola para que aconteça o sucesso escolar de nossos 

estudantes. Para tanto, logo nas primeiras semanas de aula a Equipe Gestora organiza o I 

Encontro de Pais, Mães e Responsáveis. 

 Neste encontro são apresentados o Regimento Interno da Escola, as orientações 

necessárias para que as famílias entendam o funcionamento geral da escola, as questões 

administrativas e financeiras bem como a apresentação da Equipe Pedagógica do ano vigente. 

Este encontro pode acontecer num sábado letivo ou numa movimentação do horário de 

coordenação pedagógica para o noturno de forma a propiciar maior participação das famílias. 

As reuniões de pais ocorrem bimestralmente, onde neste dia a equipe gestora, a 

coordenação e as profissionais da Sala de Recursos, SOE e SEAA ficam na escola a disposição 

dos pais para tirar quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários. Neste dia 

também é exposto para toda comunidade escolar a prestação de contas bimestral da APM. 

 Os professores regentes apresentam para os pais o Registo de Avaliação – RAV/1º ao 5º 

ano, para que os mesmos leiam e assinem. Para a Classe Especial esse documento é 

preenchido semestralmente, e descreve os instrumentos que foram utilizados para chegar à 

conclusão do rendimento do estudante naquele período, bem como fazem entrega dos trabalhos. 
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 Para o ano letivo de 2020, as reuniões de pais bimestrais acontecerão durante a semana, 

no horário de coordenação do professor regente. 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 Após estudos e debates com todos que compõem o Pedagógico da escola, entendemos 

que o mais significativo entre os eixos integradores que compõe o currículo e a prática 

pedagógica são os citados abaixo, independente da modalidade de ensino atendido: 

 

 EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE está ligada à variedade humana e como tal, a escola 

trabalha no sentido de divulgar, respeitar, reconhecer e valorizar as diferentes culturas, 

etnias, gêneros, pessoas com necessidades especiais e movimentos ambientalistas a fim 

de erradicar a exclusão social e econômica. Está relacionada ao reconhecimento da 

existência da exclusão no ambiente escolar, na reflexão a respeito desta exclusão e 

repúdio à atitude preconceituosa e discriminatória, pensando e refletindo sobre questões 

de gênero, diversidade sexual, relações étnico-raciais e educação patrimonial; 

 

 SUSTENTABILIDADE DENTRO DO CURRÍCULO permeia as dimensões social, cultural, 

ecológica, ambiental, econômica, política e espiritual e devem estar inseridas a todo o 

momento no processo educacional. Devemos propiciar momentos de reflexão sobre 

atitudes e fazeres dentro da sociedade/comunidade onde vivemos e perceber a 

necessidade de viverem o hoje pensando nas gerações futuras, tornando-se cidadãos 

comprometidos com a maneira de viver e conviver; 

 

 CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS tem como finalidade 

a formação na e pela vida em convivência. Deve ter o cotidiano como referência a ser 

analisado, compreendido e modificado. Seu escopo principal é a formação ética crítica e 

política. Ela deve perpassar a sensibilização sobre a importância da promoção, defesa e 

garantia dos direitos humanos, na percepção dos problemas sociais, comunitário e 
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familiares que ferem nossos direitos humanos, reflexão crítica acerca desses problemas e 

em como solucioná-los e ação por meio de estimulo a participação. 

 Assim sendo, cumpriremos o previsto no Regimento Interno da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

A Proposta Pedagógica e todo o planejamento que nela consta, será avaliado durante toda 

sua execução no ano letivo de 2020 das seguintes formas:  

 

 SEMESTRALMENTE pela comunidade escolar com utilização de questionários e 

tabulação de dados em gráficos para serem apresentados à comunidade; 

 

 SEMANALMENTE nas coletivas com avaliação das atividades desenvolvidas pelo grupo 

de professores, quando se fizer necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PROJETOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CIRANDA DA LEITURA: 

LER PARA ESCREVER 

 

Acreditamos que há grande necessidade do ser humano adquirir ao longo de sua 

vida uma boa bagagem de leitura, pois além de obter conhecimento, desenvolve um 

potencial crítico, para então questionar, duvidar, com isso saber mais e expor opiniões sem medo, 

e acima de tudo permite interpretar o mundo.     

Este conjunto de ações justifica-se pela necessidade de promover a leitura em todos os 

anos da escola, de modo que, também, o aprendizado da língua escrita aconteça 

prazerosamente. Torna-se relevante investigar, entender e discutir assuntos relacionados aos 

diversos gêneros textuais fazendo uso da língua portuguesa culta e auxiliar na construção e 

aprimoramento textual.  

Aponta-se também a necessidade de realizarmos um planejamento que estabeleça 

métodos convenientes e com um conjunto de procedimentos e ações que visem à realização de 

tal projeto. 

 

Objetivo Geral 

Promover a leitura do 1º ano ao 5º ano, incentivando o hábito de ler para aqueles que não 

têm a criá-lo, apreciando a leitura, conhecendo vários gêneros textuais, proporcionando assim, o 

desenvolvimento das competências, habilidades e criatividade. 

 

Objetivos Específicos 

 Ler diversos gêneros textuais;  

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações literárias; 

 Comparar a linguagem oral e escrita; 

 Compreender as questões de regionalismo, tanto na língua escrita quanto na falada; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus 

códigos, sociais, contextuais e linguísticos;  

 Compreender a linguagem verbal/não verbal; 

 Produzir textos de várias formas e estratégias a partir das leituras e discussões 

promovidas na sala de aula; 

 Desenvolver o entendimento do sistema monetário brasileiro; 

 

Procedimento 



 

 
 

Durante o mês de março, todos os professores desenvolverão atividades orais e/ou 

escritas referente ao uso do dinheiro, valores das coisas, questões relacionadas a 

compra/venda/lucro, bem como situações de troco. 

Os estudantes de cada ano deverão trazer até o último dia do mês de março, no mínimo 

um livro de qualquer gênero, novo e/ou usado, o que for possível.  

No dia 08/04/2020, realizaremos uma Feira de Livros, onde os livros doados e as 

complementações que a Sala de Leitura fizer, serão distribuídos em bancas, como numa feira.  

Os estudantes receberão uma quantidade estipulada por cada professor em dinheirinho, 

para realizarem suas compras. Cada professor escolherá seus estudantes que serão os 

atendentes da banca de cada ano. 

Os estudantes visitarão todas as bancas, comprarão os livros que quiserem, de acordo 

com seu capital.  

Estes livros formarão o acervo de leitura de cada sala, de cada ano. 

Durante o planejamento quinzenal, a Coordenação Pedagógica e os Professores de cada 

ano, decidirão qual será a estratégia a ser utilizada para o registro quinzenal da leitura dos 

estudantes. Este planejamento estará atrelado aos objetivos do Currículo em Movimento para 

cada ano.  

Os professores de cada ano, decidirão como será o “arquivamento” e a avaliação de cada 

atividade realizada pelos estudantes. 

No dia 18/08/2020 – Dia Letivo Temático, a Equipe Pedagógica organizará um evento 

Literário com a presença de um Autor para conversar com as crianças. Cada ano deverá 

desenvolver estratégias diferencias deste autor, para que neste dia, os trabalhos realizados da 

bibliografia e/ou Biografia do autor, sejam expostos para toda comunidade. 

No dia 05/11/2020 – Dia Letivo Temático, realizaremos o Encerramento do Projeto, com 

a exposição dos trabalhos realizados para toda comunidade escola. 

 

Duração do Projeto 

De março a novembro de 2020. 

 

Recursos/Materiais 

Livros diversos trazidos pelos estudantes; 

Bancadas para os dias dos Eventos; 

Contato com Escritores bem como exemplares de livros do mesmo; 

Dinheirinhos; 

 



 

 
 

 

 

Avaliação 

O êxito do projeto se dará na medida em que desenvolver a autonomia em todos os 

envolvidos na busca de livros variados para leitura, despertando para todos, o processo de 

aprendizagem que nasce e culmina com a leitura, uma produção de textos coerentes, coesos e 

criativos, formando leitores capazes de influenciar na sua própria aprendizagem, na escolha e 

hábito pela leitura. 

Para tanto, nos planejamentos quinzenais dos Professores por ano com a Equipe de 

Coordenação Pedagógica da escola, todas as ações serão avaliados e os procedimentos 

redirecionados, se for o caso.  

O espaço das Coordenações Coletiva estará sempre aberto para realizarmos as reflexões 

necessárias sobre este projeto, bem como todo o nosso PP. 

  
 
 
Referência Bibliográficas 
 
Currículo em Movimento do Distrito Federal – Anos iniciais – 2ª Edição – Brasília/2018.  
 
 
BRASIL/MEC.Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da Educação, 
1999, 364 p. 
 
Pró-letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem - ed. rev. e ampl. Brasília: 2007, 364 p.  
 
https://sites.google.com/site/apreendendo/o-projeto-2, acessado em 29/02/2020. 
 

OBSERVAÇÃO: 

Após o período de Isolamento Social em função do Corona Vírus, todo o calendário 

do projeto será reorganizado!  

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/apreendendo/o-projeto-2


 

 
 

HORTA - PLANTANDO E COLHENDO 
 
IDENTIFICAÇÃO 

 EDNA MATHEUS – 4º ano A 
 ANA GLÓRIA – CLASSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL A 

 
Justificativa 

Como o tema sustentabilidade e meio ambiente são assuntos desenvolvidos 

em nossas aulas, vimos a oportunidade em cultivar uma horta em dois pequenos 

espaços antes ociosos. Assim, aliamos a intenção em despertar nos estudantes o 

interesse em acompanhar e trabalhar a observação, a prática e manuseio das 

plantas, mudas e sementes e o aproveitamento do espaço. 

 

Objetivo Geral 

 Incentivar o cuidado diário e o cultivo de plantas medicinais e hortaliças. 

 

Objetivos Específicos 

 Criar uma horta suspensa em vasos e potes de materiais reciclados e no 

canteiro; 

 Comparar o desenvolvimento das plantas da horta suspensa com as 

plantadas diretamente no solo; 

 Plantar e acompanhar o ciclo de vida as plantas, mudas e sementes; 

 Incentivar a valorização do meio ambiente; 

 Fazer visitas em casas agropecuárias para comprar semente. 

 Observar o desenvolvimento das plantas; 

 Trabalhar as necessidades das plantas, tais como: água, ar, solo fértil e luz; 

 Cultivar temperos como salsa, coentro, cebolinha e alho. 

 

 

Procedimento: 

 Preparar o solo, terra, adubo orgânico de vaca ou compostagem; 



 

 
 

 Escolha das hortaliças e ervas medicinais, que serão plantadas e cultivadas 

para observações, interligada com os conhecimentos aprendidos em sala de 

aula em matemática, português, ciência e geografia; 

 Visitação a viveiros de plantas; 

 Reunião com os pais para apresentar a proposta; 

 Conhecer diversidades de plantas em floriculturas e viveiros; 

 Observação, comparação e degustação das referidas plantas; 

 Realizar atividades extraclasse para observação de vários tipos de plantas; 

  Inserir na dieta dos estudantes as verduras e ervas utilizando-as nos 

preparos de receitas; 

 Rodas de conversas, sempre abordando questões como: O que é uma horta? 

O que podemos plantar? As partes de uma planta; 

 Pesquisas na internet sobre os assuntos relacionados as plantas; 

 Desenvolver responsabilidades relacionadas aos cuidados com as plantas e 

as regras diárias. 

 

Duração do projeto: 

 No decorrer do ano letivo. 

 

Recursos/Materiais:  

 Terra, adubo, mudas, sementes, garrafas pet, vasos e potes. 

 

Avaliação: 

 Faz parte do processo e será realizada durante a execução do projeto, no 

decorrer do ano letivo. 

 

Referências bibliográficas 

Flávia M V T Clemente,  

Lenita Lima Haber – Horta em Pequenos Espaços – Editoras Técnicas - EMBRAPA 

 



 

 
 

PROJETO JORNAL  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 5º ANOS A, B e C 

Justificativa 

 A pesquisa e apresentação de notícias, e a produção de um jornal, exigem do educando 

diversas competências e habilidades. Estes são alguns dos objetivos descritos no Currículo em 

Movimento para o 5º ano que certamente seriam trabalhados nesse projeto: Organizar a fala, 

selecionando e monitorando o uso de recursos (tipo de vocabulário, pronúncia, entonação, gestos 

etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido. Debater tema em grupo, defendendo ponto de 

vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o assunto debatido.  Entrevistar com o intuito de 

esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento. Interpretar e opinar oralmente sobre pinturas e 

obras literárias e de arte conhecidas. Planejar e produzir textos jornalísticos e publicitários, 

oralmente ou em meio digital, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade 

do texto. 

 

Objetivo Geral 

 Trabalhar atualidades, fake news e senso crítico diariamente com os estudantes, além de 

estimular a autonomia e a criatividade, trabalhando a funcionalidade da escrita como linguagem 

expressiva informacional, tendo por embasamento teórico o texto livre proposto por Céletin 

Freinet, o qual, segundo o autor, " deve ser realmente livre. Quer isto dizer que escrevemos 

quando temos alguma coisa a dizer, quando sentimos a necessidade de exprimir, escrevendo ou 

desenhando, aquilo que em nós se agita."(FREINET. p. 21) 

 

Objetivos Específicos 

1- Ensinar os alunos a realizarem pesquisas de campo e em meios de comunicação como 

internet, jornais e revistas. 

2- Trabalhar os gêneros textuais jornalísticos, tais como notícia, reportagem, tirinha, texto 

informacional, etc. 

3- Trabalhar o senso crítico, comparando informações de diferentes fontes. 

4- Fomentar o trabalho em equipe, o diálogo e a desenvoltura para a oratória em público. 

 

 



 

 
 

 

Procedimento 

 Será organizada uma escala de apresentações por ordem de chamada. Todos os dias, no 

início da aula, um estudante ficará responsável por apresentar uma notícia atual, pesquisada 

previamente em diferentes fontes, para a turma, juntamente com a sua opinião crítica. A pesquisa 

deve ficar registrada no caderno. Ao final de cada mês, a turma produzirá em conjunto, o jornal da 

escola, que deve ser impresso e distribuído. 

 

Duração do Projeto 

O ano inteiro. 

 

Recursos/ materiais 

Serão necessários computadores com internet; impressoras, papel e tinta. 

 

Avaliação 

Será avaliado o desempenho individual nas apresentações e registros e o trabalho em equipe 

para a produção do produto final, o jornal escolar mensal. 

 

Referências Bibliográficas 

FREINET. Celestin. 1976. O Texto Livre. ed. Dinalivro 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental Anos Iniciais – Anos Finais. 1ª 

EDIÇÃO (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PROJETO PEQUENO INVENTOR 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 5º ANOS A, B e C 

 

Justificativa 

 Afim de dar espaço à ludicidade no quotidiano escolar e complementar a brinquedoteca da 

escola, este projeto vem para trabalhar diversas habilidades fundamentais e resgatar brincadeiras 

populares e culturais dos diversos povos tradicionais do Brasil. Estes são alguns dos objetivos 

descritos no Currículo em Movimento que este projeto pretende alcançar: Vivenciar, por meio de 

múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares 

do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse 

patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas.  Praticar a resolução de 

conflitos através do respeito à opinião do outro e à troca de experiências, visando a compreensão 

da disputa como um elemento intrínseco da competição e não como uma atitude de rivalidade 

frente aos demais. Desenvolver movimentos psicomotores ligados à força, à resistência, ao 

equilíbrio e à coordenação motora fina e grossa. Pesquisar para a criação autônoma de jogos, 

brinquedos e brincadeiras do universo infantil. 

 

Objetivo Geral 

 Dar autonomia aos estudantes para desenvolver e criar brinquedos, jogos e brincadeiras, 

além de conhecer brincadeiras tradicionais da nossa cultura, valorizando os sujeitos brincantes 

nos processos de aprendizagem como defende vygotsky, Piaget, Wallon, e tantos outros teóricos 

que valorizam o brincar e a ludicidade para uma aprendizagem significativa do educando. 

 

Objetivos Específicos 

1- Trabalhar culturas regionais, indígenas e afrobrasileiras por meio das brincadeiras populares 

tradicionais. 

2- Criar brinquedos reciclados para compor a brinquedoteca, trabalhando ecologia, 

sustentabilidade e reutilização de materiais. 



 

 
 

3- Trabalhar a psicomotricidade e a corporeidade por meio de trabalhos manuais e artísticos na 

construção dos jogos. 

 

Procedimento 

 Nos horários destinados à brinquedoteca, serão apresentandas brincadeiras e jogos 

populares e realizar-se-ão oficinas de criação de brinquedos reciclados e jogos. 

 

Duração do Projeto 

O ano inteiro. 

 

Recursos/ materiais 

Diversos materiais recicláveis, como garrafas, latas, embalagens etc. tintas, barbantes, pincéis, 

tesouras... 

 

 

Avaliação 

Será avaliada a participação e o trabalho em equipe para a produção dos produtos finais, os 

brinquedos. 

 

Referências Bibliográficas 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental Anos Iniciais – Anos Finais. 1ª 

EDIÇÃO (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Identificação: 

 Jessyka Ferreira – 2º A; 

 Ellen Patrícia Ferreira Pimentel – 2º B; 

 Ucilene Ribeiro da Silva – 2º C; 

 Ana Paula Rios Rocha – 2º D. 

 

Justificativa: 

O Projeto surgiu a partir da observação diária da alimentação dos estudantes na escola. 

Nota-se que há muitos estudantes que apresentam uma alimentação exagerada, principalmente 

em alimentos não muito saudáveis, como os: doces e gordurosos. Todavia, percebe-se, também, 

que alguns apresentam dificuldade em se alimentar e rejeitam uma variedade enorme de 

alimentos. 

Nesse sentido, o objetivo do Projeto é permitir que os estudantes, juntamente com seus 

familiares, reflitam sobre seus hábitos alimentares e das consequências desses hábitos em sua 

saúde. Pretende-se levar ao conhecimento dos estudantes que tanto a carência, quanto o 

excesso de alimentos podem gerar doenças e prejudicar o crescimento. Ao compreender a 

importância da alimentação saudável, espera-se uma mudança de hábitos alimentares. 

 

Objetivo Geral: 

Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para a 

promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa. 

 

Objetivos Específicos: 

Ampliar o vocabulário; 

Levar o aluno a valorizar uma boa alimentação; 

Saber adequar a alimentação às suas necessidades; 

Aproveitar os alimentos na época da safra; 

Identificar as preferências alimentares (frutas) dos estudantes; 

Promover o consumo de frutas, legumes e verduras; 



 

 
 

Prover atividades que valorizem e aproximem as crianças dos alimentos com menor aceitação; 

Investigar a importância nutritiva dos alimentos e despertar o apreço por eles; 

Apresentar aos alunos frutas, verduras e legumes; 

Conhecer e identificar os diferentes tipos de alimentos; 

Entrar em contato com textos de gêneros distintos (lista de frutas/receitas); 

Observar as cores e sentir tanto os sabores, quanto a textura dos alimentos; 

Conscientizar os estudantes, por meio da informação do cardápio diário, da importância da boa 

alimentação sem desperdícios; 

Conhecer a necessidade da higienização dos alimentos e das mãos. 

 

Desenvolvimento/ Metodologia/Procedimento: 

– Ciências: alimentação saudável. 

– Língua Portuguesa: leitura e interpretação de textos informativos sobre o tema, produção de 

receitas, respeitando o gênero textual. 

– Matemática: valor nutricional dos alimentos, contagem, quantidade, cores, formas. 

– História: valor cultural da alimentação (alimentos de origem indígena, africana ou europeia). 

– Arte: representação por meio de desenhos dos alimentos estudados. 

 

Recursos e materiais utilizados: 

Frutas; 

Pratos; 

Roda de conversa; 

Desenho livre; 

Pesquisa em revistas, jornais e internet; 

Caderno; 

Quadro branco; 

Textos. 

 

Duração: 

O Projeto terá duração anual (de março a dezembro). E uma vez por semana, pelo menos, os 

estudantes serão orientados a levarem uma fruta ou algum alimento (bolo, suco entre outros) que 

contenham fruta para a escola. 

 

Avaliação: 



 

 
 

Língua Portuguesa: atividades orais e escritas (textos, ditados, receitas); 

Matemática: contagem, adição e subtração, cores, formas, quantidade; 

Ciências: alimentação saudável – a importância dos alimentos, a necessidade entre outros; 

Artes: desenhos livres e direcionados. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

Disponível em: <http://emefaanjos.blogspot.com/2012/07/projeto-semana-da-alimentacao-

saudavel.html> Acesso em 09 de mar. 2020. 

 

Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/42905833/projeto-alimentacao-saudavel> 

Acesso em 09 de mar. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


