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Todo planejamento educacional, para 

qualquer sociedade, tem de responder às 

marcas e aos valores dessa sociedade. Só 

assim, é que pode funcionar o processo 

educativo, ora como força estabilizadora, ora 

como fator de mudança. Às vezes, 

preservando determinadas formas de cultura. 

Outras, interferindo no processo histórico 

instrumental. (FREIRE, 1986, p. 23) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Moacir Gadotti (2010) afirma que: “A escola que não tiver um projeto 

perde a credibilidade, não tem uma posição definida dentro da sociedade na 

qual está inserida, nem clareza sobre sua finalidade como instituição”. Nesse 

sentido, procurou-se construir um projeto que pudesse refletir a identidade da 

instituição, tendo em vista a comunidade na qual se insere, uma vez que a 

escola é resultado da sociedade na qual está culturalmente inserida e oferece 

os saberes desse sistema social, devendo estar comprometida com 

enfrentamento dos problemas/ necessidades advindas desse sistema. Por isso, 

o interesse da Escola Classe 06 de Taguatinga em garantir que a construção 

desse projeto ocorresse de forma democrática para contemplar as prioridades 

estabelecidas pelos diferentes segmentos, servindo de diretriz na atuação de 

todos os profissionais envolvidos no processo, atendendo aos interesses e 

expectativas evidenciadas pela clientela.  

A Escola Classe 06 de Taguatinga é uma escola inclusiva e oferece a 

comunidade na qual está inserida o 2º Ciclo do Ensino Fundamental – 1º ao 5º 

- nos turnos matutino e vespertino. E por ser inclusiva, a escola acredita num 

atendimento que muda a ótica do processo educacional, fazendo com que 

sejam reconhecidas as diferenças, promovendo uma aprendizagem 

significativa. 

Levando em consideração os resultados das avalições externas, 

diagnósticos de aprendizagem, projetos e leitura das necessidades da 

comunidade no ano de 2019, iniciou-se a discussão para revisão/construção da 

Proposta Pedagógica da escola para o ano de 2020 com a participação de toda 

comunidade escolar - professores, servidores da carreira assistência à 

educação, representantes do Conselho Escolar, Serviço de Apoio 

Especializado à Aprendizagem, Orientadora Educacional e professora da Sala 

de Recursos.  
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  Levando em consideração os critérios acima citados (diagnósticos), e o 

compromisso da instituição com uma educação com qualidade social, definiu-

se uma proposta de trabalho voltada para os eixos transversais do Currículo 

em Movimento, a saber: Educação para a diversidade; Cidadania e Educação 

em e para os direitos humanos e Educação para a Sustentabilidade, numa 

perspectiva que vai além da transmissão desses eixos como conteúdos 

escolares, mas ao contrário, fazendo-os perpassar por todos os conteúdos 

trabalhados, com a intenção de mudança de postura de toda a comunidade 

escolar, pra que vivenciemos o cotidiano escolar como espaço de cidadania, 

respeito a toda diversidade humana, repudiando qualquer forma de preconceito 

e discriminação; respeito aos Direitos Humanos e de sustentabilidade, 

reafirmando nosso compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente e 

com a sobrevivência e qualidade de vida das próximas gerações . Entendendo 

que, como afirma o Currículo, é preciso educar “em e para” cidadania, 

diversidade, direitos humanos e sustentabilidade.  

Nesse sentido a instituição reorganizou seu trabalho pedagógico para 

que, nos planejamentos que são realizados por quinzena, se discuta quais 

eixos e de que forma podemos trabalhar a partir dos conteúdos e estratégias a 

serem trabalhos no período. Isso provoca uma mudança no espaço/tempo da 

Coordenação Pedagógica, uma vez que a equipe pedagógica terá sempre que 

se antecipar para se apropriar do que será trabalhado e propor sugestões de 

como trabalhar nesta perspectiva. É desafiador porque se faz necessário que 

constantemente estejamos refletindo sobre mudanças na gestão escolar, na 

postura pedagógica, na relação professor-aluno para que possamos, 

gradativamente, imprimir mais qualidade social ao processo educativo e 

ressignificar a coordenação pedagógica, como espaço de reflexão sobre a 

práxis pedagógica e de intencionalidade que coaduna com nosso projeto de 

sociedade. 

 Definimos como o projeto deste ano “Ler e Encantar”, uma vez que 

compreendemos que a leitura, além de uma aprendizagem escolar é também, 

um direito social de todo cidadão, pois sua aquisição confere mais autonomia e 

compreensão crítica do mundo e portanto maior competência para se 
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posicionar e participar política e socialmente da sociedade para torná-la 

melhor.  

Sobre a importância da leitura muitas perguntas são formuladas: A 

leitura ajuda as pessoas a vencerem na vida? Como a leitura pode transformar 

a nossa realidade? Que papel a leitura representa na transformação social do 

nosso país? 

É sabido que a leitura representa um grande passo para a aquisição do 

conhecimento, pois é por meio dela que se adquire uma percepção singular do 

mundo. Além disso, a leitura oferece também uma contribuição no 

funcionamento e desenvolvimento do pensamento crítico, levando o leitor a 

questionar e a avaliar a vida, sob todos os aspectos. 

Vivemos numa era em que para nos inserir no mundo profissional 

devemos possuir boa formação cultural e muita informação. Nada melhor para 

obtê-las do que sendo leitor assíduo, pois quem pratica a leitura está fazendo o 

mesmo com a consciência, o raciocínio e a visão crítica. 

A leitura tem a capacidade de influenciar nossa maneira de agir, de 

pensar e até mesmo de falar. Com a prática da leitura tudo isso é expresso de 

forma clara e objetiva e, certamente, as pessoas que não possuem o hábito de 

ler ficam presas a gestos e formas rudimentares de comunicação. Tudo isso é 

comprovado por meio de pesquisas, as quais revelam que na maioria dos 

casos, pessoas com ativa participação no mundo das palavras possuem um 

bom acervo léxico e, por isso mesmo, entram mais fácil no mercado de 

trabalho, ocupando cargos gerenciais, de diretoria e outros tantos cobiçados. 

Porém, ter um bom vocabulário não é a única maneira de “vencer na 

vida”, pois é preciso ler e compreender para poder opinar, criticar e modificar 

situações. A leitura não é simplesmente extração de significados do texto por 

parte do leitor, é, na verdade, um processo de integração entre ambos, ou seja, 

é preciso que o leitor tenha a intenção de ler, a capacidade de antecipações e 

inferência e que o texto, por sua vez, apresente as características e condições 

necessárias ao leitor. 

Diante de tudo isso, sabe-se que o mundo da leitura pode transformar, 

enriquecer culturalmente e socialmente o ser humano. Não podemos 
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compreender e sermos compreendidos sem sabermos utilizar a comunicação 

de forma correta e, portanto, torna-se indispensável a intimidade com a leitura. 

A leitura é extremamente importante para todos nós, não apenas por ser 

fundamental em nossa formação intelectual, mas também por permitir a todos 

nós um acesso ao mundo das informações, das ideias e dos sonhos. Sim, pois 

ler é ampliar horizontes e deixar que a imaginação desenhe situações e lugares 

desconhecidos e isto é um direito de todos. 

A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo 

desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande 

revista de circulação nacional atribuiu à leitura, a importância de agente 

fundamental para a transformação social do nosso país. Através do 

conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de 

emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania e essa 

parte pode ser a grande transformação social do Brasil. 

Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas 

indicam que crianças que têm o hábito da leitura incentivado durante toda a 

vida escolar desenvolvem seu senso crítico e mantém seu rendimento escolar 

em um nível alto. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no 

Brasil está sendo combatido com a educação de jovens e adultos, mas a 

tecnologia está afastando nossas crianças dos livros, por isso está sendo 

proposto o projeto “Ler e encantar”, é preciso resgatar o encantamento pelo 

mundo da leitura. 

Permitir a uma criança sonhar com uma aventura pela selva ou imaginar 

uma incrível viagem espacial são algumas das mágicas da leitura. Ler amplia 

nosso conhecimento, desenvolve a nossa criatividade e nos desperta para um 

mundo de palavras e com elas construímos o que gostamos, o que queremos e 

o que sonhamos. 

A Escola Classe 06 de Taguatinga acredita que garantir a aprendizagem 

da leitura é um ato de cidadania, democracia e de responsabilidade social e, 

portanto, deve ser uma política de estado e não meramente discurso 

demagógico. 
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HISTÓRICO DA ESCOLA E COMUNIDADE 

 

 A Escola Classe 06 de Taguatinga está localizada na CNB 12 Área 

Especial 01. Iniciou suas atividades escolares em 11 de março de 1963. Em 

1976, o prédio foi demolido. Durante esse período, as atividades foram 

desenvolvidas na Escola Classe 22, hoje CEF 14. Em 28 de fevereiro de 1977, 

a FEDF entregou o novo prédio, no entanto, somente no dia 05 de junho desse 

mesmo ano, a escola foi inaugurada oficialmente. Segue abaixo o quadro com 

os nomes dos diretores que atuaram na gestão da Escola Classe 06 de 

Taguatinga, desde a criação até o ano de 2019. Salientando que o atual gestor, 

Jair Roberto da Silva, iniciou sua gestão em abril de 2019, ele era vice-diretor 

dessa instituição e assumiu a função de Diretor após a ex-Diretora Sandra 

Cavalcanti Pequeno assumir outra função na Secretaria de Educação. E neste 

mesmo ano foi eleito para o cargo o cargo de diretor, permanecendo na função. 

1964 – 1965 Célia Maria Guimarães 

1966 – 1967 Maria José Pereira Alves 

1968 – 1971 Wilma Péres Trédici 

1972 – 1983 Abigail M. de A. P. de Carvalho 

1984 – 1985 Maria Antônia Tolentino Pereira da Silva 

1986 – 1991 Adozina Braga Ferraz 

1992 – 1993 Maria Antônia dos Reis 

1994 – 1995 Alcione Abrahão Faid 

1996 – 1997 Maria Natalina P. Lopes 

1998 Rinaldo P. F. de Oliveira 

1999 Cláudia Aparecida França 

2000 Rosely de Lara Brito 

2001  Maria da Consolação M. Tonelli. 
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2002 – Abril 2019 Sandra Cavalcanti Pequeno. 

Abril 2019 – 2021 Jair Roberto da Silva 

 

 Segundo pesquisas feitas em documentos na secretaria escolar, 

verificou-se que a escola nos anos de 1977 até o ano de 1993, funcionava em 

três turnos: matutino, vespertino e noturno, atendendo às séries iniciais, 5ª e 6ª 

série do Ensino Fundamental de 08 anos e Ensino Supletivo fase I e II. Em 

julho de 2004, as atividades do período noturno foram encerradas passando 

assim a atender somente nos turnos matutino e vespertino para alunos do 

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série.  

 A Instituição Educacional foi fundada na intenção de atender as séries 

iniciais, tendo em vista de, há época, não existir escola que atendesse a 

modalidade.  

 A escola encontra-se numa região de muitos estabelecimentos 

comerciais e atende, em sua maioria, os filhos de comerciários que trabalham 

na região circunvizinha. Trata-se de uma comunidade de classe baixa, que 

porém, ao longo dos anos, tem apresentado uma certa melhoria no poder 

aquisitivo. 

Algumas ações realizadas têm tido impacto significativo na relação 

comunidade/escola, entre elas citamos a Festa da Família e a Feira Cultural, 

em que, na primeira, é realizada uma mini ação social em parceria com 

Faculdades (Atendimento Jurídico), clínicas parceiras (saúde), SESC 

(recreativo, pedagógico e cultural) e Instituto Embeleze (estética). E na 

segunda, com a culminância de alguns projetos, também são ofertados alguns 

serviços à comunidade e realizada uma exposição de trabalhos desenvolvidos 

com os alunos no decorrer do ano letivo. 

Ao longo dos anos, tivemos algumas perdas como a saída da Biblioteca 

Braile e Sala de Recursos de DV. 

Quanto à estrutura física, a atual gestão se propõe a buscar parcerias 

para realizar melhorias no espaço físico que culminarão na melhoria do 

trabalho educativo. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Diagnosticar significa ir além da percepção imediata, da mera 

opinião ou descrição, e problematizar a realidade, procurar 

apreender suas contradições, seu movimento interno, de tal 

forma que se possa superá-la por uma nova prática, fertilizada 

pela reflexão teórica – crítica. (VASCONCELLOS - 2000, p. 

190) 

    

A comunidade escolar, em sua maioria, reside nos setores 

circunvizinhos ao Colégio. Os alunos são oriundos de famílias de funcionários 

do comércio local e, trabalhadores do setor informal e moradores da área 

próxima à escola, segundo dados fornecidos pela Secretaria Escolar (CENSO). 

Quanto à relação com a comunidade, a escola cultiva uma política de boa 

vizinhança e parcerias, visto que as atividades culturais realizadas sempre 

contam com a presença desta no sentido de apoiar e ou colaborar direta ou 

indiretamente. Cabe ressaltar que, temos uma boa participação dos pais nas 

reuniões bimestrais, mas sentimos a necessidade de um acompanhamento 

mais direto no que diz respeito à parte pedagógica da vida escolar do aluno. 

Em relação ao aspecto físico, a unidade passou por reformas na parte 

elétrica no início do ano letivo de 2017, mas necessita de outras obras para 

melhorar o espaço de trabalho, pois, a estrutura física está desgastada em 

virtude do longo período de funcionamento (desde 1977). Além das 

necessidades básicas, a escola necessita da construção de uma quadra 

poliesportiva bem como, um espaço de lazer para os alunos. 

Atualmente, a Escola Classe 06 de Taguatinga atende 455 alunos, 

distribuídos em 26 turmas, sendo 04 turmas de Ensino Especial - TGD, 4 

Classes comuns, 9 turmas de Integração Inversa e 9 turmas classes comuns 

inclusivas, com percentuais reduzidos para atendimento de crianças com 

necessidades educacionais especiais, como deficiência física, intelectual, 

TDAH, TDA, TGD, alguns transtornos, somando um total 40 alunos NEE. 
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Além das turmas reduzidas, essas crianças contam com o apoio da Sala 

de Recursos e Educadores Sociais para acompanhá-las nas demandas do dia 

a dia, salientando que desde 2017, não temos monitores. 

 

Características Físicas da Escola 

 

DEPENDÊNCIA  QUANTIDADE  

Salas de aula  12  

Sala de Leitura  1  

Cantina (merenda escolar)  1  

Depósito  1  

Mecanografia  1  

Laboratório de Informática  1  

Guarita  1  

Banheiros alunos (feminino)  1  

Banheiros alunos (masculino)  1  

Banheiros professores (feminino)  1  

Banheiros professores (masculino)  1  

Sala da Direção  1  

Sala de Assistência  1  

Sala dos professores  1  

Sala de Coordenação 1 

Sala do Projeto Interventivo 2 

Sala de Apoio (atendimento alunos ANEE) 1  

Secretaria  1  

Refeitório  1  

Sala dos servidores  1  

Sala dos Vigias  1  

Orientação Educacional 1 
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QUADRO DE TURMAS 

 

MATUTINO VESPERTINO 

ANO PROFESSOR ANO PROFESSOR 

1º “A” Taís Regina 1º “C” Genivânia 

1º “B” Terezinha 1º “D” Claudiene  

3º “A” Elisabeth 2º “A” Rosemeire 

3º “B” Solange 2º “B” Luanda 

3º “C” Virgínia 2º “C” Ana Carolina 

3º “D” Renata 3º “E” Karla 

4º “A” Isabel 3º “F” Érika 

4º “B” Evanir 4º “C” Tatiana 

5º “A”  Eliane 4º “D” Emily 

5º “B” Victor Hugo 5º “D” Juliana 

5º “C” Sângeles 5º “E” Manuele 

EE 1 Elineuza EE 3 Tuany 

EE 2 Maria José EE 4 Heloísa 
 

QUADRO CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Auxiliar de Educação Conservação e Limpeza (terceirizado) 06 

Agente de Educação Serviços de Cozinha (efetivo) 03 

Agente de Educação Serviços de Cozinha (readaptado) 01 

Técnico GE Apoio Administrativo 01 

Técnico GE – Secretaria 02 

Técnico Serviços Gerais – readaptados 02 

Agente de Educação Vigilância 03 

Agente de Educação Vigilância - Portaria 01 

Agente de Conservação e Limpeza 02 

Secretário Escolar 01 

Especialista de Assistência à Educação Téc. Ap. Adm. 01 
 

QUADRO DE PROFESSORES 

ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE 

1º AO 5º ANO 22 

Classe especial (TGD) 04 

Sala de Recursos (ANEE) 01 

Coordenadores 02 

Pedagoga (EAA) 01 

Orientadora Educacional 01 

Orientador Educacional – readaptado 01 
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Professores Readaptados 04 
 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Escolar, do total de 455 

alunos, a instituição atende 40 alunos com necessidades educativas especiais, 

e possui 13 alunos com defasagem idade/ano de escolaridade.  

De acordo com dados fornecidos pelo INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – percebemos uma 

oscilação nos resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica). Em 2005, primeira edição, a instituição obteve o índice de 4.9, em 

2007 caiu para 4.7, porém nas duas edições seguintes cresceu, obtendo os 

índices de 6.1 e 6.2, respectivamente, caindo novamente em 2013 para 5.8 e 

atualmente o índice da escola é de 6.2. O IDEB divulgado em 2018 aponta que 

a escola obteve o índice de 6,8, atingindo a meta proposta para o ano de 2021. 

Em 2017 a escola obteve um índice de 6,8, seu maior índice desde o início do 

plano governamental em 2005, superando o índice de 6,4 projetado para 2017. 

Precisamos continuar melhorando e considerando as aprendizagens 

diagnosticadas por meio da Prova Brasil e os índices de aprovação 

averiguados pelo Censo Escolar. Precisamos organizar ações que fortaleçam o 

trabalho pedagógico da escola e assim, criarmos condições para manter esse 

índice em ascendência. 

IDEB observado  

Escola  2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017 

EC 06 DE TAGUATINGA 4.9 4.7 6.1 6.2 5.8 6.2 6,8 

 

Metas Projetadas 

Escola  2015  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

EC 06 DE 
TAGUATINGA 

6.2 4.9 5.2 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 

 

 Em relação a Avalição Nacional da Alfabetização (ANA) o desempenho 

da escola tem sido satisfatório, temos apresentados índices próximos as 

escolas públicas do DF, mas temos consciência de que precisamos avançar 

muito, uma vez que esses resultados, tanto da escola, quanto do DF, ainda são 

medíocres. Nossa escola obteve resultados melhores em matemática, 
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conforme mostra o gráfico de 2016, a maioria de nossos alunos se encontram 

no nível 4 de proficiência. 

 

Em Leitura, temos um desafio, pois a maioria de nossos alunos (43,75%) 

encontram-se no nível 3 e apenas 22,32% estão no nível 4. 

 

 

 

 

 

Sabemos da importância que a escola tem em abrir espaço para 

participação de todos, conscientizando-os sobre direitos e deveres de cada 

pessoa, dentro de seu segmento, tendo regras claras, direcionando o trabalho 

de forma planejada, para o cumprimento do currículo. Para tanto, se faz 

necessário, realizar o acompanhamento diário do desenvolvimento do aluno 

em processo de aprendizagem, através de observações, de registros 

sistemáticos, auto avaliação e atividades específicas para cada etapa. 

Assim sendo, na busca por uma escola de excelência, temos focado na 

qualidade da aprendizagem, numa gestão democrática reflexiva e atuante e 

numa prática pedagógica diversificada e interdisciplinar, a fim de garantir o 

direito de aprender a TODOS os alunos.  
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

 

   Proporcionar um ensino de qualidade, promovendo uma educação 

voltada para a formação afetiva, social, cidadã, ética, emocional e intelectual, 

preparando o aluno para agir como cidadão crítico e participativo, respeitando a 

diversidade na formação de valores para uma educação cidadã, solidária e 

socialmente inclusiva em um ambiente prazeroso.  

A comunidade escolar compreende ser função social da escola garantir 

ao educando uma educação de qualidade que valorize o ser humano 

multidimensional e os direitos coletivos, respeitando todas as dimensões 

humanas, buscando assim o equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais, sempre permeada pelos eixos transversais do 

Currículo em Movimento da Educação Básica do DF: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade, que o ajude a enfrentar o mundo atual de 

forma participativa e reflexiva. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDÁGOGICAS 

 

 

  O trabalho pedagógico da instituição tem como princípio uma proposta 

teórico-metodológica voltada para a garantia da aprendizagem do aluno, para a 

Gestão Democrática, para o fortalecimento dos laços de solidariedade, para a 

tolerância, para a formação de valores, para o respeito ao homem e ao Meio 

Ambiente, para a Inclusão e para o exercício da cidadania.  

Os fins e princípios norteadores estabelecidos pela Escola Classe 06 de 

Taguatinga para nortear sua prática foram destrinchados de forma específica, 

assim definidos: 

• A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em 

qualquer idade, capacitando a alcançar o exercício pleno da cidadania; 

• A Educação deve possibilitar ao ser humano o desenvolvimento 

harmonioso de todas as dimensões, nas relações individuais, civis e 

sociais; 

• Os princípios da igualdade e da liberdade, o reconhecimento e aceitação 

do pluralismo de ideias, a flexibilidade teórico-metodológica constituem 

elementos essenciais na definição da política pedagógica adotada; 

• A escola e todos os seus integrantes deve buscar o desenvolvimento e o 

fortalecimento de uma identidade própria, compartilhando as 

responsabilidades; 

• Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito devem ser valorizados na prática pedagógica desta 

instituição, como norteadores da vida cidadã; 

• O processo de ensinar deve ser regido pelo diálogo pedagógico, 

investigação e criatividade, propiciando a construção, a consolidação e o 

aprofundamento gradual dos conhecimentos; 

• A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao 

cidadão, condições de responder positivamente às grandes 
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necessidades contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a 

empreender; 

• A participação da família e da comunidade no processo de gestão 

pedagógica e administrativa da escola com vistas a melhoria da 

educação e como forma de democratização do espaço escolar. 

  Destacamos também que os valores estéticos, éticos e políticos citados 

na LDB: sensibilidade, igualdade e identidade, devem estar presentes em todas 

as práticas administrativas e pedagógicas da escola. 

 Os princípios epistemológicos do Currículo em Movimento também 

sustentam as práticas educativas da Escola Classe 06 e são eles: 

• Unidade teoria x prática: garantida por meio de estratégias que 

possibilitem uma reflexão crítica, síntese, análise e aplicação de 

conceitos voltados para a construção do conhecimento, incentivando o 

raciocínio, o questionamento, a problematização e a dúvida. 

• Interdisciplinaridade e contextualização: possibilita a integração de 

diferentes áreas do conhecimento com sentido prático, social e político. 

• Flexibilização: permite a escola complementar o currículo de base 

comum com conteúdos e estratégias capazes de completar a formação 

do educando. 

  Ainda de acordo com o Currículo em Movimento, temos os princípios da 

Educação Integral que também embasam o nosso trabalho, são eles: 

• Integralidade humana; 

• Transversalidade; 

• Intersetorialidade; 

• Territorialidade; 

• Diálogo escola/comunidade; 

• Trabalho em Rede. 

 

Através do projeto “Ler e Encantar”  buscaremos trabalhar um currículo 

plural e flexível, imbuído de uma concepção educacional fortemente 

comprometida com a aprendizagem e com a qualidade social que promova, no 

espaço escolar e fora dele, a formação de sujeitos capazes de pensar e de 
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atuar criticamente, percebendo-se como agente responsável no que tange a 

Cidadania, Direitos Humanos, Diversidade e sustentabilidade.  

Para isso pretendemos contemplar na organização escolar as práticas 

sociais da comunidade, considerando a vivência do conteúdo do educando, 

como ponto de partida do processo ensino-aprendizagem.  Toda a 

problematização, seleção de estratégias, procedimentos e percurso 

metodológico a ser pensado e construído, partirá da valorização da leitura e da 

cultura escrita, como ponto de partida para outras aprendizagens.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

 

 Os objetivos cumprem importante papel na definição de ações e 

propósitos mais amplos que, por sua vez, respondem às expectativas e às 

exigências da comunidade escolar. Assim, a Escola se propõe a: 

• Oferecer à comunidade ensino de qualidade que contribua para o 

desenvolvimento da autonomia responsável, do senso crítico e da 

criatividade para o exercício da cidadania. 

• Desenvolver um processo de aprendizagem que favoreça o diálogo 

pedagógico, o incentivo à investigação e à criatividade, o respeito à 

diversidade e à individualidade e o compromisso com a democratização 

do saber; 

• Oportunizar e dar condições para que todos os sujeitos desenvolvam 

suas capacidades para a formação plena, em seus aspectos físico, 

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

comunidade;  

• Fazer da escola um espaço democrático, dinâmico e lúdico, com 

projetos significativos e atuais, nos quais os estudantes desenvolvam a 

capacidade de aprender e o gosto pela aprendizagem; 

• Fortalecer a participação dos pais na escola; 

• Reconhecer os princípios da igualdade, da liberdade, do respeito à 

pluralidade de ideias e concepções pedagógicas; 

• Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a 

dignidade humana, orientada pelo conhecimento e pela ética; 

• Promover uma educação livre de preconceitos, inclusiva e exitosa; 

• Construir um processo educativo onde o aluno compreenda a 

necessidade da sustentabilidade ambiental, ação em que o 

desenvolvimento econômico e a preservação do ecossistema coexistam. 

• Propiciar a construção de conhecimento, consolidar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos nas etapas ou modalidades da Educação 

Básica; 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade/
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• Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico; 

• Promover aprendizagens de forma contextualizada, estabelecendo 

relação entre teoria e prática dos eixos do currículo; 

• Permitir a atuação do aluno como protagonista do processo de ensino e 

de aprendizagem para que possa ser um cidadão participativo na 

sociedade; 

• Potencializar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes; 

• Atuação da gestão democrática, com ética e transparência. 

 

Além dos objetivos gerais da instituição, o Projeto “Ler e Encantar” tem 

como objetivos: 

• Fomentar alternativas que favoreçam e criem e motivem o hábito da 

leitura no espaço escolar e, também, familiar; 

• Estimular a leitura em sala de aula, de modo que desperte o gosto e 

interesse; 

• Aguçar o potencial cognitivo, imaginativo e criativo do aluno a partir da 

leitura; 

• Facilitar o acesso do aluno aos diferentes portadores de textos. 

• Aproximar o aluno do universo escrito e dos portadores de escrita para 

que possam manuseá-los, reparar na beleza das imagens, relacionar 

texto e ilustração, manifestar sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões, definindo preferências e construindo critérios próprios para ler. 

• Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever. 

• Compreender a intenção, o ponto de vista de quem escreve fazendo 

uma leitura crítica, reconstruindo o sentido, segundo suas vivências, 

ampliando sua visão de mundo. 

• Trabalhar a leitura com diferentes objetivos e finalidades: busca de 

informação, de prazer, para comunicar um texto a um auditório etc. 

• Contribuir para formação de leitores autônomos e competentes. 

• Valorizar a Sala de Leitura da escola e investir em esta seja sempre um 

ambiente atraente para os alunos quanto se quer que a literatura seja; 
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• Conhecer autores de âmbito nacional e local, suas principais obras e 

gêneros textuais mais utilizados; 

• Incentivar o empréstimo de livros da Sala de Leitura, por meio de Projeto 

próprio do profissional que atua neste ambiente; 

• Reconhecer a leitura como uma prática social e uma das principais 

ferramentas de aprendizagem. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS FUNDAMENTADORAS DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

Segundo Freire (2011, p. 30) “Não há nem jamais houve prática educativa 

em espaço-tempo nenhum de tal maneira neutra, comprometida apenas com 

ideias preponderantemente abstratas e intocáveis.” Nenhuma prática educativa 

é neutra. Toda prática educativa, de forma consciente ou não, traduz uma 

concepção de homem, educação e sociedade; são essas concepções que 

norteiam o trabalho da escola, e de cada docente individualmente delineando 

as relações que se estabelecem no ambiente escolar. Por isso, consideramos 

interessante esclarecer com quais concepções procuraremos pautar nosso 

trabalho. 

 

1. Concepção de Sociedade 

Para compreendermos o sentido da escola, sua função social e a 

natureza do trabalho educativo, precisamos antes entender em que tipo de 

sociedade estamos inseridos. Sempre que se exige a mudança da escola, a 

própria sociedade está em transição e precisa de outro tipo de educação. Não 

há sociedade estática, em maior ou menor grau, todas mudam, estabelecendo 

uma dinâmica que resulta do embate entre tradição e ruptura, herança e 

renovação.  

A transformação produzida pelo homem pode ser caracterizada como 

um ato de liberdade, entendendo-se liberdade não como alguma coisa que é 

dada ao homem, mas como resultado da sua capacidade de compreender o 

mundo, projetar mudanças e realizar projetos.  

A escola precisa discutir constantemente, sua função, seu papel social, e 

a partir daí, definir suas relações, sua organização, seu trabalho no sentido de 

contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa, que supere as 

desigualdades existentes. A escola precisa se alinhar a esse projeto social. 
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2. Concepção de Homem 

Percebe-se de maneira cada vez mais evidente a necessidade de tornar 

coletiva a ideia do homem atual ao qual a escola pretende se dedicar enquanto 

instituição formadora/educativa. É importante o reconhecimento da busca 

humana constante pelo aperfeiçoamento, pois o homem caracteriza-se pela 

insaciabilidade e é, portanto, insatisfeito permanentemente. Através desta 

busca surgem suas principais virtudes: a capacidade de tomar decisões e 

mudar, a capacidade de avaliar sua situação e a capacidade de permanecer na 

busca pelo que anseia.  

Do ponto de vista antropológico, o homem é um ser de práxis, ou seja, um 

ser com características fundamentais, que o distinguem dos demais seres da 

natureza. Nesse sentido, pode se dizer que o homem:  

• É um ser consciente: é sujeito;  

• Sabe-se inacabado: é um ser em busca; 

• É solidário: um ser de relações; 

• É histórico: tem consciência de ter um passado e de possuir um futuro; 

• É cultural: sua existência está situada num contexto histórico, 

geográfico, social e político. 

Existe, portanto, uma realidade social inegável onde cada indivíduo tem 

fundamental papel, acumulando e transmitindo experiências que vão 

preenchendo os espaços geográficos e históricos de sua existência, tornando- 

o um ser histórico-crítico-social, o qual convém a escola desenvolver, visando a 

competência e a criticidade, bem como, a participação ativa e consciente, 

capaz de gerar mudanças significativas para construir uma nova realidade. 

 

3. Concepção de Educação  

A educação, para além de sua configuração como processo de 

desenvolvimento individual ou de mera relação interpessoal, insere-se no 

conjunto das relações sociais, econômicas, políticas, culturais que caracterizam 

uma sociedade. Assim como o ser humano, também a educação é um 

acontecimento sempre em transformação, seus objetivos e conteúdos variam 

ao longo da história e são determinados conforme o desdobramento concreto 

das relações sociais, das formas econômicas da produção, das lutas sociais.  
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A educação considera a interação de todos os aspectos da pessoa 

humana com a sociedade na qual está inserida. São múltiplos os conceitos 

estabelecidos sobre a educação, mas necessariamente, um conceito de 

educação considera o homem e a sociedade. Daí decorrem os 

questionamentos: - Que tipo de homem desejamos obter com o produto do 

nosso trabalho? - Que tipo de sociedade interage com este homem que 

pretendemos formar?  

Nesta instituição, pretendemos através das ações educativas, nos abrir 

para relações mais amplas entre o indivíduo e o meio humano, social, físico, 

ecológico, cultural e econômico, diversificando assim as formas de atuação, 

possibilitando maior interação entre esta instituição e a comunidade onde está 

inserida, pois compreendemos a educação como um processo que se baseia 

na reflexão sobre a realidade e, ao mesmo tempo, assimila suas necessidades 

e a critica em suas inconsistências, agindo no sentido de entendê-la em muitos 

aspectos. Nesse sentido Luckesi (2005) afirma:  

 

A função primordial da educação já não pode ser adaptar o 

aluno a uma ordem já existente fazendo com que assimile os 

conhecimentos e o saber destinados a inseri-lo em tal ordem, 

como procederam gerações anteriores, mas, ao contrário, 

ajudá-lo a viver num mundo que se transforma em ritmo sem 

precedente histórico tornando-o capaz de criar o futuro e de 

inventar possibilidades inéditas. 

 

  A concepção de Educação que baliza nosso trabalho e o da Secretaria 

de Educação, expressa no Currículo em Movimento é a de uma Educação 

Integral, que busca o desenvolvimento integral do ser humano, em todos os 

seus aspectos e toda sua complexidade, uma vez que o homem não é um ser 

fragmentado. Trata-se de uma visão peculiar de homem e de educação, uma 

educação que atenda o ser humano em sua singularidade (seu percurso 

pessoal) e sua multidimensionalidade (físico, biológico, psíquico, social), nos 

fazendo refletir sobre a organização do ambiente escolar e da prática 

educativa, no sentido de atender essa integralidade do ser humano. 
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 A concepção de educação integral pressupõe que todas as atividades 

que viermos a realizar, são educativas e curriculares e comporão o currículo 

individual de cada aluno, portanto, precisamos repensar o espaço-tempo 

escolar e as relações que se estabelecem nesse contexto. 

 A partir destas concepções de sociedade, homem e educação é que 

definimos as concepções de Currículo, Ensino-aprendizagem e Avaliação, 

buscando estabelecer uma relação coerente entre nossos ideais e nosso 

cotidiano.  

 

4. Concepção de Currículo 

  Durante muito tempo o termo currículo esteve atrelado à lista de 

conteúdos que deveriam ser ensinados pela escola. Entretanto, currículo é 

muito mais que isso. Etimologicamente, significa “o ato de correr, percurso” (do 

verbo latino currere = correr). Podemos considerar, então, currículo como o 

percurso. 

 Esta instituição tem como proposta um currículo que retome a totalidade 

e a práxis como elementos constitutivos da formação humana. A compreensão 

de currículo para uma escola transformadora deve ser de que este não é 

neutro nem deve se encontrar para além das discussões dos profissionais da 

educação e da sociedade.  

O currículo é uma prática social e marca de forma definitiva o percurso 

formativo dos educandos na nossa sociedade, sendo também um terreno de 

disputas pela hegemonia, pois é desta discussão que se encaminham os 

projetos educativos de uma sociedade. É um produto histórico, resultado de um 

conjunto de forças políticas e pedagógicas que expressam e organizam os 

saberes que circunstanciam as práticas escolares na formação dos sujeitos 

que por sua vez, são também históricos e sociais.  

Sendo assim, ao optarmos por um currículo para a formação humana, 

compreendemos que este precisa ser situado historicamente, onde se possa 

introduzir sempre novos conhecimentos, não se limitando apenas aos 

conhecimentos relacionados às vivências do aluno, mas que entende que o 

conhecimento formal traz outras dimensões ao desenvolvimento humano, que 

vão além do uso prático. Um currículo orientado para a inclusão de todos e 
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para o acesso aos bens culturais e ao conhecimento, e que, portanto, está a 

serviço da diversidade. 

  Procurou-se manter o vínculo com o campo das teorias críticas da 

educação e com as metodologias que priorizem diferentes formas de ensinar, 

de aprender e de avaliar.   

 Nessa perspectiva, a organização curricular da Escola Classe 06 se 

pauta num trabalho pedagógico articulado, interdisciplinar e contextualizado, 

tendo como base a realidade dos estudantes, com vistas a superação da 

fragmentação e da descontextualização dos conteúdos e ao estabelecimento 

de um currículo integrado, que tem como princípios: teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 

 

5. Concepção de Ensino-aprendizagem 

Por muito tempo a Pedagogia focou o processo de ensinar, no professor, 

supondo que, como decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O ensino, 

então, ganhou autonomia em relação à aprendizagem, criou seus próprios 

métodos e o processo de aprendizagem ficou relegado a segundo plano. Hoje, 

se sabe que é necessário ressignificar a unidade entre aprendizagem e o 

ensino, uma vez que um não se realiza sem o outro. Segundo FREIRE (2011): 

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar...Aprender precedeu 

ensinar ou em outras palavras, ensinar se diluía na experiência 

realmente fundante de aprender. 

 

 Aprender e ensinar são processos inseparáveis. Isto acontece porque o 

ato de ensinar “é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens” (SAVIANI, 1995). Este processo se efetiva quando o indivíduo se 

apropria dos elementos culturais necessários à sua formação e a sua 

humanização. Nada mais democrático que ensinar com o compromisso que 

haja a aprendizagem por parte de todos os alunos.  
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Contudo, a forma, o tempo e o entorno pelo qual se aprende, por parte 

dos sujeitos, são diferentes, isso deve ser considerado. Não se trata de 

negligenciar o que deve ser ensinado em nome das dificuldades do sujeito, 

deve-se sim, modificar as formas de mediação para que ele de fato aprenda. É 

a preocupação da escola com o atendimento à diversidade social, econômica e 

cultural existentes que lhe garante ser reconhecida como instituição voltada, 

indistintamente, para a inclusão de todos os indivíduos, o grande desafio dos 

educadores é estabelecer uma proposta de ensino que reconheça e valorize 

práticas culturais de tais sujeitos sem perder de vista o conhecimento 

historicamente produzido, que constitui patrimônio de todos.  

Para Vygotsky (1995) a aprendizagem é um processo histórico, fruto de 

uma relação mediada e possibilita um processo interno, ativo e interpessoal. 

Segundo o autor “o conhecimento é, portanto, fruto de uma relação mediada 

entre sujeito que aprende e sujeito que ensina e o objeto de conhecimento.” Os 

processos de produção do conhecimento permitem, ao aluno, sair do papel de 

passividade e fazer parte dessa relação, através do desenvolvimento de suas 

funções psicológicas superiores, entre elas a linguagem. Esta defesa da 

dimensão política da educação, da indissociabilidade entre o ensino e a 

aprendizagem, entre o fazer e o pensar, do movimento dialético de apropriação 

do conhecimento que possibilite compreender o real em suas contradições, são 

algumas das muitas defesas da abordagem histórico cultural. 

Nessa lógica, elegemos a Concepção Sociocultural e Histórico-cultural, 

como a abordagem mais coerente aos nossos ideais, por colocar no centro do 

processo ensino-aprendizagem os contextos político, econômico, social e 

cultural onde ocorre a ação educativa.  

Assim, a escola entende que a formação humana, inserida nos 

pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica como preconiza os documentos 

que norteiam a prática pedagógica da Secretaria de Educação do DF, tem 

centralidade no trabalho educativo, logo o ponto de partida é a realidade mais 

ampla, onde a leitura crítica dessa realidade torna possível apontar novo 

pensar e agir pedagógico. Esta teoria do conhecimento na educação 

escolar pressupõe trabalhar um conhecimento científico e político 

comprometido com a formação do aluno, onde não basta somente a 
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transmissão pura e simples do conhecimento, mas, também a assimilação ativa 

por parte do estudante. Se a prática educativa é condicionada pela situação 

histórica que caracteriza a sociedade, num espaço e tempo determinados, ela 

pressupõe uma proposta que visa a manutenção ou a transformação dessa 

mesma sociedade. Nesta perspectiva, cabe a escola situar uma metodologia 

que servirá para concretizar uma proposta de transformação. Portanto, a ação 

educativa consiste em refazer-se a cada instante, o conhecimento, numa busca 

contínua de respostas para os problemas que a prática social e os conteúdos 

nos apresentam. 

No Brasil, Paulo Freire é o representante mais significativo da abordagem 

Sociocultural. Nessa perspectiva, o ser humano não pode ser compreendido 

fora de seu contexto; ele é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve 

por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre sua realidade. 

Essa conscientização é pré-requisito para o processo de construção individual 

de conhecimento ao longo de toda a vida, na relação pensamento-prática. Visa 

à consciência crítica, que é a transcendência do nível de assimilação dos 

dados do mundo concreto e imediato, para o nível de percepção subjetiva da 

realidade, como um processo de relações complexas e flexíveis ao longo da 

história.  

Toda atividade educacional na nossa escola será pautada por essa visão 

de mundo e sociedade, permitindo amplas possibilidades de reflexão. A 

educação deve ser sempre problematizadora e proporcionar ao aluno uma 

compreensão ampla dos contextos nos quais o problema se insere, 

mobilizando-o para perceber-se como parte integrante desse conjunto 

complexo que é a sociedade.  

  A relação professor-aluno deve ser igualitária e democrática, o professor 

deve ser crítico, questionar os valores da cultura dominante, instigando os 

alunos para que eles mesmos se tornem produtores de cultura. Neste 

processo, professor e aluno têm papéis preponderantes.  

Cabe ao professor exercer a liderança pedagógica, assumindo a 

mediação entre sujeito e objeto da aprendizagem, a fim de colocar o aluno no 

centro da ação educativa. O professor propõe desafios e tarefas através de 

questionamentos, problematizações, investigações, levantamento de hipóteses, 
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sistematizações e conclusões, levando o aluno a mobilizar diversos tipos de 

recursos cognitivos. As intervenções do professor devem ser intencionalmente 

planejadas, contemplando a adoção de estratégias apropriadas, a observação 

individual, a discussão em grupos, a comparação e a reflexão analítica. 

Ao aluno cabe o exercício do esforço intelectual, a explicitação de suas 

dúvidas e de seu raciocínio, assim como a tomada de consciência de suas 

maneiras de aprender, a partir das diversas proposições feitas pelo professor. 

Desta forma, a aprendizagem do aluno é um processo reflexivo, de construção 

de sentidos e significados na sua relação com os objetos do conhecimento. 

O processo de ensino e aprendizagem, deste modo, tem como fim o 

desenvolvimento das competências necessárias para a inserção construtiva do 

aluno em seu contexto de vida. 

Percebe-se claramente que nesse processo, tanto aluno, como professor, 

se situam como sujeitos. Ao aluno como sujeito de sua aprendizagem, deve, 

necessariamente, corresponder o professor como sujeito de sua prática 

educativa. 

 

6. Concepção de Avaliação 

Qualquer atividade que se exerça necessita, para alcançar o sucesso, 

ser bem planejada e avaliada criticamente, garantindo assim os seus 

resultados. A avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico complexa, 

porém necessária. Com isso, pretendemos assumir a avaliação como 

instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra 

o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que 

este, possa avançar no seu processo de aprendizagem.  

Optamos por adotar a Concepção de Avaliação Formativa, que é aquela 

que se situa no centro da ação de formação, que proporciona o levantamento 

de informações úteis a regulação do processo ensino-aprendizagem, 

contribuindo para a efetivação da atividade de ensino. Propõe o 

acompanhamento do desenvolvimento das aprendizagens do aluno. O 

resultado desse acompanhamento são informações que alimentam e 

direcionam de forma significativa a ação pedagógica, daí denominar-se como 
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“avaliação para as aprendizagens.” Seu ciclo se completa quando se define 

ações e intervenções para a efetivação das aprendizagens. 

Nesta forma avaliativa, a relação cíclica análise e ação deve ser 

contínua, intrinsecamente interligada à ação docente. O uso das informações 

pode seguir várias trajetórias diferentes, mas deve culminar na efetivação da 

atividade de ensino, na ampliação de conceitos e, consequentemente, no 

aprendizado. 

Portanto, o conceito de avaliação formativa está relacionado a uma 

mudança de concepção do ato de avaliar. Assumindo essa concepção, é 

preciso debruçar-se sobre os dados produzidos pelas avaliações, a fim de 

atribuir-lhes uma utilidade significativa dentro da prática docente. A utilização e 

a diversificação de instrumentos de avaliação podem colaborar para uma 

melhor compreensão das diferentes realidades encontradas no contexto 

escolar. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

CLASSE 06 DE TAGUATINGA 

 

 

A organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 06 de 

Taguatinga segue as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação do 

DF, ou seja, é organizada em Ciclos. A escola atende o 2º Ciclo, divido em dois 

blocos, sendo o 1º bloco – Bloco Inicial de Alfabetização (três primeiros anos 

do Ensino Fundamental) e 2º bloco (4º e 5º anos) salientando que o 

segundo bloco iniciou sua implementação no ano de 2018, o que se 

constituiu num desafio, dada a necessidade de uma reorganização 

pedagógica de maneira a atender os princípios da organização escolar 

em ciclos, que segundo Mainardes (2009) somente faz sentido se 

resultar em um estado qualitativo superior no que se refere à garantia do 

direito à educação, a apropriação do conhecimento pelos estudantes e à 

concretização de um projeto transformador da escola e da sociedade. 

Assim, permanece o desafio da Escola Classe 06 de organizar o 2º bloco 

com uma organização do trabalho pedagógico em ciclos e avançar em 

relação à organização seriada e suas limitações. 

A organização do trabalho pedagógico é efetivada tentando 

atender os seguintes elementos constitutivos: 

 

1. Gestão Democrática 

A gestão tem trabalhado no sentido de possibilitar espaços de 

reflexão e debate acerca dos desafios a serem enfrentados com vistas a 

garantir o ingresso, a permanência e a aprendizagem de todos os 

estudantes com qualidade social, buscando alternativas com o coletivo. 

Uma das ações foi a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, 

na tentativa de mobilizar todos os que influenciam e são influenciados 

nos espaços e tempos escolares. 
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 O fortalecimento da relação escola-comunidade é feito com base 

na lei da Gestão Democrática e, nesse sentido, uma ação que se 

destaca é o fortalecimento do Conselho Escolar como instância 

consultiva, deliberativa e fiscalizadora, a fim de estabelecermos uma 

cultura democrática na comunidade escolar. 

 

2. Formação Continuada 

  A formação continuada tem acontecido com o objetivo de contribuir 

para a melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 

Tentando ressignificar o espaço da coordenação pedagógica entendida 

não somente como um momento de planejamento, mas de um contínuo 

repensar da prática pedagógica com estudos periódicos a partir de 

temáticas elencadas pelo corpo docente, análise de resultados de 

avalições internas e externas, avaliação das ações e projetos 

desenvolvidos, conselhos de classe, e busca de soluções para questões 

que surgem no cotidiano escolar.  

Durante o ano de 2020 estaremos dando destaque a formação de 

leitores autônomos e assíduos, e para tanto, definimos como o projeto 

deste ano “Ler e Encantar”, uma vez que compreendemos que a leitura, além 

de uma aprendizagem escolar é também, um direito social de todo cidadão, 

pois sua aquisição confere mais autonomia e compreensão crítica do mundo e 

portanto maior competência para se posicionar e participar política e 

socialmente da sociedade para torná-la melhor.  

É sabido que a leitura representa um grande passo para a aquisição do 

conhecimento, pois é por meio dela que se adquire uma percepção singular do 

mundo. Além de contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, 

levando o leitor a questionar e a avaliar a vida, sob todos os aspectos. 

A leitura tem a capacidade de influenciar nossa maneira de agir, de 

pensar e até mesmo de falar. Com a prática da leitura tudo isso é expresso de 

forma clara e objetiva e, pessoas que participam ativamente no mundo das 

palavras possuem um bom vocabulário, e tem mais condições de compreender 

para poder opinar, criticar e modificar situações.  
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Pode-se dizer que a leitura pode transformar, enriquecer culturalmente e 

socialmente o ser humano. A leitura é um instrumento importante de 

transformação social. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à 

informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter 

opinião é indispensável ao exercício da cidadania. 

Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas 

indicam que crianças que têm o hábito da leitura incentivado durante toda a 

vida escolar desenvolvem seu senso crítico e mantém seu rendimento escolar 

em um nível alto.  

É fato que a tecnologia tem afastando nossas crianças dos livros, por 

isso está sendo proposto o projeto “Ler e Encantar”, é preciso resgatar o 

encantamento pelo mundo da leitura. 

Partindo do pressuposto de que garantir a aprendizagem da leitura é 

conferir cidadania ao indivíduo, a Escola Classe 06 de Taguatinga se 

compromete a estimular o hábito da leitura em seus espaços e desenvolver 

ações que favoreçam o gosto e o prazer por meio da leitura. 

3. Coordenação Pedagógica 

O objetivo principal da Coordenação pedagógica na Escola Classe 

06 tem sido ressignificar esse espaço, potencializando sua função 

formadora a partir da atuação do coordenador pedagógico, equipe 

gestora e do envolvimento efetivo dos professores e demais profissionais 

da educação: equipe especializada de apoio à aprendizagem, sala de 

recursos e educadores sociais.  

O período de Coordenação pedagógica no ambiente escolar foi 

organizado com um dia de Coordenação coletiva, com participação de 

todos os profissionais envolvidos, que por orientação da Secretaria de 

Educação acontece às quartas-feiras, um dia para participação em 

cursos, e outro para coordenação individual e setorizada e, nas 

segundas e sextas-feiras, a coordenação pode acontecer fora do 

ambiente escolar.  
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Para garantir o atendimento às necessidades pedagógicas dos alunos 

que são mapeadas através de avaliações diagnósticas periódicas, acontecerá 

o reagrupamento intraclasse, que é realizado pelo professor de acordo 

com seu planejamento e o interclasse, planejado e organizado pela 

Coordenação pedagógica, que define os dias de atendimento, os 

agrupamentos de estudantes e elabora o material didático a ser utilizado. 

 

4. Avaliação Formativa 

A avaliação na escola tem sido numa perspectiva formativa: diagnosticar 

os processos de ensino e de aprendizagem para servir de instrumento de 

melhoria da qualidade do ensino. O nosso grande objetivo é que ela assuma 

centralidade na organização do trabalho pedagógico rompendo com práticas de 

avaliação excludentes. 

Nesse sentido utilizamos os resultados das avaliações internas/externas 

e avalições das ações e projetos para redirecionar o planejamento/ações a fim 

de garantir a aprendizagem de todos. Ou seja, avaliar para a aprendizagem. 

 

 

5. Organização Curricular: eixos integradores 

        Na Escola Classe 06, o currículo é parte importante do diálogo entre o 

professor e os demais segmentos da comunidade escolar. É ele quem subsidia 

a escola na organização de conteúdos relevantes a serem trabalhados ao 

longo do ano letivo.  

A organização curricular da escola tem sido pautada no Currículo em 

Movimento da SEEDF, respeitando os eixos: Educação para a diversidade, 

Cidadania, Educação “em e para” os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. O trabalho deverá ser integrado e contextualizado, numa 

perspectiva letrada, lúdica e problematizadora.   

Com essa visão, espera-se que o aluno adapte-se melhor às constantes 

mudanças do mundo que o cerca e se posicione de forma responsável e ética, 

pois entende-se que cabe à escola buscar os caminhos que gerem 
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aprendizagens significativas ao longo de toda a vida e que os pilares do 

conhecimento sejam o aprender a aprender e se torne nosso principal objetivo. 

 Vale destacar que a presente proposta se orienta, também, na Diretrizes 

Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização e Diretrizes Pedagógicas para 

organização do 2º Ciclo, que preveem uma organização do tempo e espaço 

escolar para atender a organização escolar em ciclos. No que se refere ao 

espaço, faz-se necessário organizar o espaço físico disponível de acordo com 

sua função, pensando para quem ele é utilizado, em que circunstâncias, 

agregando ainda, as questões de como e quando é utilizado; ou seja, pensar 

nas dimensões física, funcional, relacional e temporal. O espaço e tempo do 

BIA deve ser pensado para atender qualitativamente o aluno do bloco, 

promovendo atividades coletivas, diversificadas, respeitando os tempos de 

desenvolvimento, ressignificando o trabalho de forma a promover 

aprendizagens. 

 O trabalho com o BIA prevê a Alfabetização, Letramentos e ludicidade 

como eixos integradores do trabalho pedagógico. Entende-se como 

Alfabetização a “aprendizagem do processo de escrita” e como Letramento “as 

práticas sociais de leitura e escrita”, como as pessoas utilizam as habilidades 

de leitura e escrita em um contexto específico, e como essas habilidades se 

relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Deve manifestar-

se nos diferentes componentes curriculares, sendo o professor o responsável 

pelo letramento específico de cada área de conhecimento trabalhada. Ou seja, 

no BIA é necessário alfabetizar letrando. E esse trabalho deve ser permeado 

pela Ludicidade. 

 A proposta do BIA defende, ainda, os seguintes princípios para o 

trabalho pedagógico: 

• Princípio da Formação Continuada; 

• Princípio do Reagrupamento; 

• Princípio do Projeto Interventivo. 

• Princípio da Avaliação 

• Princípio do Ensino da Língua 

• Princípio do ensino da Matemática. 
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O Bloco Inicial de Alfabetização abrange o 1º, 2º e 3º anos, denominado 

como Bloco I DO 2º Ciclo. O processo de alfabetização tem início no 1º ano e 

deve levar o aluno a “ler um pequeno texto com compreensão e produzir textos 

orais e escritos com encadeamento de ideias, a partir de um contexto 

significativo, sem exigências das complexidades ortográficas, sendo 

compreensível por qualquer pessoa. Esse processo deve ser ampliado e 

consolidado para que, ao final do bloco, o estudante seja capaz de ler e 

produzir textos orais e escritos de forma proficiente na perspectiva do 

letramento.” (Diretrizes Pedagógicas Para organização Escolar do 2º Ciclo, 

p.38) 

O 2º Bloco do segundo ciclo e formado pelos 4º e 5º anos e tem como 

objetivo principal levar o aluno a aumentar a competência comunicativa para 

expressar-se de forma adequada nas diversas situações e práticas sociais, de 

modo a resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e 

alcançar a participação plena no mundo letrado. (Diretrizes Pedagógicas Para 

organização Escolar do 2º Ciclo, p.38) 

O reagrupamento é uma estratégia prevista para o BIA que se 

incorporou a rotina da instituição, uma que estamos ampliando os ciclos para o 

2º bloco. No entanto, serão organizados de forma diferenciada, no segundo 

bloco acontecerá no formato de oficinas de Português e Matemática, enquanto 

no BIA, segue a organização proposta nas Diretrizes Pedagógicas do Bloco 

Inicial de Alfabetização. 

Os reagrupamentos concretizam a ideia de o aluno ser responsabilidade 

da escola e não apenas de um único professor, integrando o trabalho da 

instituição educacional, superando os limites da sala de aula, possibilitando ao 

aluno transitar entre diversos grupos, ampliando suas possibilidades de 

interação com seus pares e mediação pedagógica. 

a) Reagrupamento intraclasse: atividade realizada no interior da classe. 

Semanalmente, o professor desenvolve atividades de acordo com 

objetivos e habilidades a serem trabalhadas de forma diversificada, 

para atender as diferentes necessidades de aprendizagem de seus 

alunos. 
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b) Reagrupamento interclasse: atendimento aos alunos da mesma 

etapa ou entre etapas diferentes, proporcionando o intercâmbio entre 

eles. Cada professor atende alunos de níveis afins, sendo ou não da 

mesma turma possibilitando fazer intervenções eficazes para atingir 

especificamente as fragilidades e potencialidades de cada educando. 

As atividades trabalhadas nos reagrupamentos são elaboradas em 

conjunto por todos os envolvidos no processo. O envolvimento coletivo é 

fundamental como suporte técnico e pedagógico ao desenvolvimento do 

projeto, unindo diversos setores da escola. 

 O Projeto Interventivo desta instituição visa atender às orientações da 

Estratégia Pedagógica do BIA, ao mesmo tempo que atende as necessidades 

identificadas no diagnóstico inicial e ao longo do ano letivo. 

 Nesse sentido, o Projeto Interventivo da Escola Classe 06 de 

Taguatinga foi elaborado  buscando alternativas pedagógicas que superem as 

atividades rotineiras e repetitivas, priorizando aquelas que promovam a 

socialização, o autoconhecimento e a autoestima dos alunos a serem 

atendidos, onde as necessidades de aprendizagem sejam satisfeitas, 

oportunizando a esses alunos mais uma oportunidade de construção do 

conhecimento. 

 Em nossa escola, o Projeto Interventivo destina-se a alunos do 3º, 4º e 

5º anos com defasagem no processo de alfabetização. Eles são atendidos em 

pequenos grupos, uma vez por semana, por professores readaptados e em 

restrição de função. 

 Ao concebermos uma educação inclusiva, com respeito ao ritmo de cada 

estudante, é necessário que não se perca de vista a diversidade presente em 

sala de aula, onde o modo de aprender de cada criança é singular e próprio do 

indivíduo. Assim, o reforço escolar surge como mais uma alternativa a 

superação das dificuldades de aprendizagem de alguns alunos, com 

atendimento individualizado por parte do professor regente, atividades 

diversificadas e ampliação do tempo da sala de aula. Favorece tanto o aluno 

com dificuldades quanto o aluno que, apesar de não enfrentar dificuldades de 

aprendizagem, necessita, em determinado momento, de uma revisão mediada 

pelo professor. É, também, uma de nossas estratégias para a recuperação 
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contínua. Os alunos serão atendidos no contra turno conforme se apresente a 

necessidade. Não se trata de uma atividade obrigatória, mas o professor 

regente que julgar necessário, poderá utilizar as coordenações das terças ou 

quintas-feiras com esta finalidade. 

 Dentro da carga horária estão contemplados os projetos 

específicos da Sala de Leitura e Sala Digital. Os alunos são atendidos uma vez 

por semana na Sala de leitura, com o objetivo de desenvolver o gosto pela 

leitura e oferecer um espaço estimulador que favoreça o contato da criança 

com certa quantidade e variedade de materiais: livros, jornais, revistas, gibis e 

cartazes, a fim de estimularem a curiosidade a respeito da leitura e da escrita. 

Levando os alunos a apreciarem, se deliciarem e se surpreenderem, 

percebendo que a leitura abre caminhos para a conscientização sobre fatos 

atuais e de todos os tempos. E que ainda mais, a leitura faz parte da bagagem 

necessária para escrever bem, comunicar-se bem, viver bem.  

Também semanalmente, os alunos são atendidos na Sala Digital, um 

projeto que se destina a iniciação à informática educativa, desenvolvendo um 

trabalho voltado a inclusão digital de forma consciente e responsável, a fim de 

estabelecer um elo entre a informatização e o processo educacional como um 

todo.  

 

6. Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

 

6.1  Serviço Especializado de Apoio à aprendizagem: 

  Na escola, o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) 

apresenta-se como um serviço técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar, 

é prestado pela pedagoga, lotada na Instituição e uma psicóloga itinerante. O 

serviço é realizado de forma articulada e integrada com o Orientador 

Educacional, Sala de Recursos, Supervisor Pedagógico, Coordenadores 

Pedagógicos, Professores Regentes e família.  

Atua por meio de ações preventivas e interventivas, visando o 

desenvolvimento dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagens e 

necessidades educacionais especiais. Nesta instituição de ensino, é de 
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responsabilidade deste serviço a elaboração do Relatório de Avaliação e 

Intervenção Educacional dos alunos. Esta demanda é expressiva para o SEAA, 

uma vez que se trata do resultado de um processo de encaminhamento dos 

professores, observação da criança no atendimento, entrevista com a família e 

com os professores regentes e análise documental de cada uma destas 

crianças, procedimentos interventivos e preventivos no decorrer do processo.   

A atuação do SEAA é pautada por três grandes dimensões de trabalho: 

• Mapeamento Institucional: 

 Etapa de análise institucional, que mantém o foco em suas várias 

dimensões: pedagógica, administrativa, social, cultural, entre outras, 

considerando que estas são promotoras de sucesso e/ou de fracasso no 

âmbito do espaço escolar; 

• Assessoria ao trabalho coletivo 

Estratégia de intervenção que auxilia a instituição na conscientização 

dos processos educativos, tanto no que se refere aos avanços, 

compreendidos como ações pedagógicas bem-sucedidas, quanto aos 

desafios que podem ser superados por meio da ação coletiva. 

• Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem  

Tem como foco a promoção da reflexão junto aos atores da instituição 

educacional, de como planejam, executam e avaliam o trabalho 

pedagógico. Assim, organiza-se em dois eixos: Reflexão sobre as 

práticas de ensino e intervenções nas situações de queixas escolares. 

 

6.2  AEE - Sala De Recursos  

            A sala de recursos na escola promove a concretização dos processos de 

inclusão, colaborando com a construção de uma escola acessível para os 

alunos com necessidades educacionais especiais, com a participação de toda 

comunidade escolar. Oferece um espaço alternativo, lúdico e de apoio, levando 

sempre em consideração as dificuldades que o aluno apresenta, bem como as 

prioridades e as adaptações curriculares necessárias. 
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 Além de participar do processo e identificação e avaliação pedagógica 

das necessidades especiais e tomadas de decisão quanto ao apoio 

especializado necessário para o aluno, atua de forma colaborativa com o 

professor regente para definição de estratégias pedagógicas, elaboração de 

material didático específico que favoreça o acesso do aluno com necessidades 

educacionais especiais ao currículo adequado. 

 

6.3  Serviço de Orientação Educacional  

  A Orientação Educacional tem por objetivo proporcionar condições para 

o desenvolvimento integral do estudante, tornando-se o elo entre educadores, 

responsáveis e estudantes para atuar e mediar os diferentes pontos de vista, 

acompanhando o estudante nas questões de adaptação, dificuldades de 

aprendizagem, acompanhamento familiar ou negligência. 

 Cabe ao profissional do serviço de Orientação Educacional participar do 

planejamento das atividades coletivas, dos conselhos de classe, da formação 

continuada no âmbito escolar ou fora dele. Integrar e participar de estudos de 

caso da instituição escolar e coordenar com seus pares nas reuniões 

realizadas pela coordenação intermediária da UNIEB. Cabe ainda, atender o 

corpo discente aplicando projetos, atividades, oficinas, fazendo 

acompanhamento individual e coletivo, acompanhar a frequência para prevenir 

a evasão escolar e intervir em casos de negligência dos direitos e deveres do 

estudante. O Orientador Educacional é um elo importante na promoção da 

integração família/escola/comunidade.  

 

6.4  Educador Social Voluntário 

A atuação do Educador Social Voluntário, na escola, tem como 

finalidade dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado e, para tanto, 

receberá capacitação da Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar 

e executará, sob orientação e supervisão desse profissional, atividades de 

acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como de 

outras atividades voltadas para a área de Educação Especial, como:  

• Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, 

na escovação dentária, troca de fraldas, na hora de se vestirem e se 
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calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na 

educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas 

atividades diárias, autônomas e sociais que os estudantes com 

deficiência realizarão dentro e, quando necessário, fora do espaço 

escolar; 

• Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura 

do(a) estudante, como ajudá-lo no sentar-se/levantar-se na/da cadeira 

de rodas, carteira escolar, vaso sanitário, brinquedos no parque;  

• Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, para todos os espaços 

escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do 

ambiente escolar;  

• Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;  

• Informar ao professor, para registro, as observações relevantes 

relacionadas ao estudante;  

• Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades pedagógicas 

para aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse 

de acordo com as orientações do professor;  

• Apoiar o estudante que apresente momentos de descontrole 

comportamental, quando for o caso, observando os sinais de angústia e 

ansiedade prévios, conhecendo as condições que, potencialmente, o 

desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e 

acompanhar o estudante com alteração no comportamento adaptativo a 

outros espaços e atividades pedagógicas, sob orientação do professor, 

da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio;   

• Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a) estudante 

com seus(suas) colegas e demais pessoas;   

• Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o 

mesmo grau de complexidade e responsabilidade.  Auxiliando os 

estudantes ANEE em suas atividades em sala de aula, nos horários das 

refeições, no uso do banheiro, nos intervalos/recreio, no momento de 

recreação, em atividades no pátio escolar, na educação física, em 

passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias. 
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CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A Avaliação é inerente e imprescindível, durante todo processo 

educativo que se realize e um constante trabalho de 

autorreflexão, porque educar é fazer ato de sujeito, é 

problematizar o mundo em que vivemos para superar as 

contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-

lo constantemente. (Gadotti, 1984, p. 90). 

 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que 

possibilita aos atores envolvidos definir critérios para replanejar as atividades e 

criar situações que gerem avanços e superação de dificuldades enfrentadas. 

Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho 

educativo. 

Entendemos que a avaliação se apresenta como o mais abrangente e 

importante fator de aperfeiçoamento do processo educativo. Ultrapassa a 

simples aferição do conhecimento construídos pelos alunos, apontando 

também para o sucesso e para as falhas do ensino oferecido. É fundamental 

que aconteça de forma contínua, para indicar os caminhos a seguir, correções 

a se fazer e aprimoramento a se buscar. 

Ressaltamos a necessidade de avaliar todos os sujeitos no ambiente 

escolar. Essa prática traz novas possibilidades, embasadas nas experiências 

vivenciadas e na coletividade de reflexões e críticas. Tudo isso torna a tarefa 

educativa menos pesada para o professor e aluno, já que todos os envolvidos 

no processo têm sua cota de responsabilidade. 

A concepção de avaliação adotada pela Escola Classe 06 de Taguatinga 

contempla os aspectos apontados pela proposta do Currículo em Movimento 

da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e nas 

Diretrizes de Avaliação, ou seja, um processo, formativo, onde observa cada 

momento vivido pelo aluno, seja na sala de aula ou fora dela. Ela fortalece a 

teoria de que o indivíduo humano aprende em cada instante de sua existência 

e, portanto, são nesses diversos momentos que ele terá que ser avaliado.  
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A Escola Classe 06 se filia a concepção de avaliação proposta pela 

Secretaria de Educação do DF, que não se restringe apenas a avaliação das 

aprendizagens dos alunos, mas amplia a avaliação para os níveis institucional 

e de larga escala. Adota-se nessa articulação a função da avaliação formativa, 

em que além de colher dados, além de se analisar o produto, tem-se a intenção 

interventiva. 

Para o aluno, a função dessa concepção de avaliação é fornecer 

subsídios para que ele compreenda o seu próprio processo de aprendizagem e 

o funcionamento de suas capacidades cognitivas subjacentes na resolução de 

problemas. Dentro dessa percepção, o foco se desloca do nível do 

desempenho para o da competência. Para o professor, a avaliação formativa 

orienta e regula a prática pedagógica, uma vez que se propõe analisar e 

identificar a adequação de ensino com o verdadeiro aprendizado, dos alunos. 

A Escola Classe 06 compreende a avaliação como uma ferramenta a 

serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e 

sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar 

soluções e corrigir rumos. 

Por se tratar de um processo contínuo, sistemático e intrínseco ao ato de 

educar, a avalição deve ser planejada e norteada por critérios previamente 

estabelecidos, conhecidos e entendidos por todos os envolvidos, visto que o 

resultado reflete, sem dúvida, o fracasso ou sucesso de todos os envolvidos. 

Nesse sentido, todo o trabalho desenvolvido pela escola é avaliado em 

momentos próprios e definidos no calendário interno da instituição, na 

Avaliação Institucional e nos Conselhos de Classe. 

 

1. Avaliação no 2º Ciclo 

No Bloco Inicial de Alfabetização (1º Bloco), em princípio, os alunos são 

avaliados por um diagnóstico inicial e teste da psicogênese. Já no 2º bloco (4º 

e 5º anos), o diagnóstico inicial se dá por meio de uma avaliação diagnóstica 

construída pelos professores e coordenação, destacando que o objetivo 

principal em ambos blocos é que esses instrumentos sirvam para direcionar o 

planejamento e intervenções para a aprendizagem. No decorrer do processo 

são aplicadas atividades, exercícios, testes, provas e Avaliações externas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
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diagnosticando as aprendizagens construídas para intervenções e 

redirecionamento de ações no sentido sanar lacunas no processo de ensino e 

aprendizagem. Também é considerado o desempenho e participação em ações 

e atividades diversificadas e em tarefas de casa, em que o maior desafio junto 

ao corpo docente, é imprimir um caráter formativo nesses resultados. 

Não há definição de um número de avaliações, elas variam conforme 

especificidade dos conteúdos e os objetivos a alcançar. Os professores têm 

autonomia para decidir seus critérios de avaliação dentro da legalidade e dos 

pressupostos teóricos definidos pelas Diretrizes de Avaliação Educacional e do 

Currículo em Movimento. 

A Escola Classe 06 preza pela utilização de múltiplos instrumentos 

avaliativos, uma vez que a avaliação não deve se restringir apenas ao aspecto 

cognitivo, mas proporcionar uma análise mais ampla da aprendizagem, de 

forma que evidencie o desenvolvimento de diferentes competências. 

O desempenho do aluno é registrado em ficha própria, bimestralmente, 

conforme orientação da SEEDF e socializado com a família nas reuniões 

bimestrais de pais, no sentido de compartilhar os progressos alcançados e os 

aspectos a serem trabalhados, com vistas a um melhor rendimento. Os 

responsáveis que porventura não possam comparecer à reunião de pais, pode 

procurar o professor em seu turno de coordenação para acompanhar o 

processo de aprendizagem de seu filho. 

 

2. Recuperação Contínua 

A Escola Classe 06 de Taguatinga está engajada com uma avaliação 

diagnóstica permanente a fim de constatar as necessidades de cada estudante, 

organizando meios de mantê-lo em dia com suas aprendizagens. Para isso, 

são realizadas intervenções conduzidas por meios de atividades diversificadas 

no horário das aulas, reagrupamentos intraclasse e interclasse e Projeto 

Interventivo, ressaltando que o Projeto interventivo é aplicado por professores 

readaptados e em restrição de função no horário de aula, durante uma hora e 
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meia por semana. Salientamos que essas práticas são realizadas em todo o 

ciclo. 

Reiteramos que não esperamos pelo término de um bimestre, semestre 

ou ano letivo para as intervenções necessárias, essas ocorrem desde as 

primeiras semanas de aula, de forma contínua. 

 

3. Conselho de Classe e Reunião de Pais 

  Em nossa escola o Conselho de Classe é planejado e executado numa 

perspectiva de uma avaliação formativa, é um espaço de planejamento, 

organização, avaliação e retomada da Proposta Pedagógica. Discutimos as 

aprendizagens, os resultados das avaliações internas e em larga escala e é um 

momento de auto avaliação da escola.  

 Participam desse momento todos os docentes, representante da equipe 

gestora, representantes dos especialistas em educação e representados do 

Serviço de Apoio especializado. Nesse momento são discutidos os resultados 

das avalições e processo de ensino, reorientando ações e o trabalho 

pedagógico. 

 Acontece, ordinariamente uma vez a cada bimestre, e 

extraordinariamente quando se é necessário. É organizado em cinco dias 

diferentes, um para cada ano do Ciclo, e as turmas de Educação Especial 

realizam junto com os 1º Anos. Assim, além de garantir um momento de 

sugestão, reflexão e intervenções necessárias, também procuramos promover 

e reorientar o trabalho pedagógico a partir da articulação dos três níveis de 

avaliação (aprendizagem, institucional e em larga escala). 

A Escola Classe 06 de Taguatinga entende que a compreensão por 

parte dos responsáveis acerca do trabalho pedagógico desenvolvido e dos 

instrumentos utilizados no ato de avaliar, é essencial para que estes tornem-se 

coparticipantes no desenvolvimento escolar dos alunos. Nesse sentido, as 

reuniões com os pais e responsáveis, além de serem momentos para socializar 

o desempenho dos alunos, também se configuram em momentos de 

esclarecimento aos pais acerca do trabalho desenvolvidos pelos docentes e 

seus instrumentos de avaliação utilizados. Além de propiciar aos pais ou 

responsáveis a possibilidades de opinarem sobre o processo de ensino e a 
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organização do trabalho da escola, já que antes de os professores atenderem 

os pais, a direção realiza um momento para tratar de assuntos relacionados à 

organização da escola e avaliarem o trabalho que vem sendo desenvolvido. 

 

4. O uso formativo do dever de casa 

  O corpo docente da Escola Classe 06 entende o dever de casa como 

uma atividade complementar ao conteúdo desenvolvido em sala de aula. Trata-

se de uma atividade cujo objetivo é a criação de hábito de estudo. É um 

momento em que o aluno tem a oportunidade de sistematizar o que foi 

aprendido e perceber quais estratégias de aprendizagem são úteis para 

fortalecer sua autonomia como estudante. 

 A frequência semanal das tarefas de casa varia de acordo com o 

planejamento de cada docente, que além de planejá-las, deve também, 

fornecer ao aluno todo esclarecimento para a sua realização e retomá-las 

corrigindo-as posteriormente, obtendo-se um retorno das habilidades 

desenvolvidas ou não pelo estudante. 

 

5. Avaliação Institucional 

 

A avaliação institucional, na Escola Classe 06 tem como objetivo 

principal analisar a implementação da Proposta Pedagógica para identificar 

suas potencialidades e fragilidades e auto avaliar-se enquanto escola, 

refletindo o trabalho realizando por cada seguimento da escolar: Sala de 

Leitura, Sala digital, Coordenação Pedagógica, Sala de Apoio, Sala de 

Recursos, Serviço de Orientação Educacional, Gestão, Trabalho docente, 

Projetos didáticos e Interventivo e também a qualidade da estruturas física e 

organizacional da escola. Geralmente acontece duas vezes ao ano, sempre 

com a participação de membros do conselho escolar e todos os funcionários 

envolvidos no processo. Como já citado, nos Conselhos de Classe, realizamos 

também esse nível de avaliação, quando analisamos nossos projetos e ações. 
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ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 

   Esta instituição tem como proposta um currículo que retome a 

totalidade e a práxis como elementos constitutivos da formação humana. 

Compreendemos que o currículo não é neutro e nem se encontra para além 

das discussões dos profissionais da educação e da sociedade.  

  Baseados no Currículo em Movimento da SEDF, procuramos manter o 

vínculo com as teorias críticas da educação e com as metodologias que 

priorizem diferentes formas de ensinar, de aprender e de avaliar.   

 Nessa perspectiva, a organização curricular da escola se pauta num 

trabalho pedagógico articulado, interdisciplinar e contextualizado, tendo como 

base a realidade dos estudantes e com vistas a superação da fragmentação e 

da descontextualização dos conteúdos, que tem marcado a realidade escolar. 

A organização curricular na Escola Classe 06 visa proporcionar 

discussão e reflexão da prática pedagógica para além da sala de aula, 

ampliando-a a toda unidade escolar e sua comunidade, como exercício de 

planejamento coletivo e de ação concreta da proposta pedagógica, uma 

educação, que busque ensinar na perspectiva de instigar, provocar, buscar o 

desejo de aprender por meios das relações que possam ser estabelecidas 

entre conteúdos e a realidade dos estudantes.  

O Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da 

pedagogia histórico-critica e da psicologia histórico-cultural, que apresentam 

elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e 

educacional, procurando não somente as explicações para as contradições 

sociais, mas, sobretudo, projetando a superação destas e rompendo com as 

causas do fracasso escolar, oportunizando, assim, que todos aprendam.  

Nessa perspectiva, o Currículo em Movimento para Educação básica da 

SEDF valoriza o papel da apropriação da experiência histórico-cultural no 

desenvolvimento psíquico dos indivíduos. Diante desse pressuposto a 

organização curricular da Escola Classe 06 de Taguatinga procura: 



48 

 

1. Enriquecer os conteúdos com a introdução de projetos e atividades do 

interesse da comunidade, inclusive mediante pesquisa de campo na 

busca de costumes, valores e outras especificidades regionais e locais;  

2. Propiciar situações que favoreçam as relações de diálogos entre os 

membros da comunidade escolar, visando à formação da cidadania;  

3. Exercitar a interdisciplinaridade como forma de contextualização dos 

conteúdos, associando-os também à prática social; 

4. Cultivar a diversidade de fontes de informação e recursos tecnológicos, 

enfatizando o caráter relativo do conhecimento e as ferramentas para 

sua constante atualização e recriação;  

5. Respeitar os níveis de interesse e de aprendizagem do aluno.  

O currículo será constantemente aprimorado com a integração de outras 

fontes de influências educativas, como mídia, família e igreja, para o processo 

de construção de significado dos conteúdos, preparando os alunos para um 

mundo tecnológico e em constante transformação. 

A Secretaria de Educação do DF, no Currículo da Educação Básica, 

elege como eixos transversais a Educação para a diversidade, Cidadania, 

Educação “em e para” os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. A definição de eixos, conforme Santomé (1998, p. 125), 

permite uma organização curricular mais integrada, focando temas ou 

conteúdos atuais e relevantes socialmente, em regra geral deixado a margem 

do processo educacional. 

Entendemos que o processo ensino-aprendizagem nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental visa possibilitar o desenvolvimento de competências a 

partir das diversas áreas do conhecimento através de situações de 

aprendizagem reais, significativas e vivenciais para a construção do 

conhecimento; da compreensão do mundo na ótica filosófica e científica; de 

vivência de valores de solidariedade, respeito e responsabilidade.  

Na organização curricular da escola, está previsto o uso da Sala Digital 

para todas as turmas, semanalmente, com suporte de um funcionário 

readaptado, que planeja sua ação em consonância com o planejamento dos 

professores. Esse atendimento tem o objetivo de democratizar o acesso à 

tecnologia e de desenvolver habilidades específicas para que o aluno possa 



49 

 

produzir conhecimento a partir dessas tecnologias. Está previsto também o 

atendimento semanal na Sala de Leitura com o objetivo de desenvolver o gosto 

pela leitura e oferecer um espaço dinâmico que estimule a leitura de diferentes 

gêneros textuais. 

A organização dos conteúdos curriculares da Escola Classe 06 foi 

realizada de forma coletiva, na semana pedagógica, com suporte da 

Coordenação e Supervisão pedagógica da escola, de acordo com os objetivos 

definidos e com o projeto a ser desenvolvidos durante o ano letivo, destacando 

que essa organização é flexível e pode ser alterada em função dos projetos 

que serão realizados. 
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PLANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

1. GESTÃO PEDAGÓGICA 

Considerando todo o exposto anteriormente, todos os documentos legais 

aos quais se filia a presente proposta, considerando também a Portaria de 

distribuição de carga horária/ 2020, onde se definem os tempos e regência e 

planejamento; a Escola Classe 06 de Taguatinga segue as determinações 

legais para os espaços/tempos de planejamento individual e coletivo, 

respeitando os tempos de formação continuada, concretizada em cursos, 

palestras e oficinas dentro e fora do espaço escolar. 

 A semana pedagógica, no início do ano letivo se configura num 

importante momento de planejamento, retomada da PP da instituição e 

definição de projetos e eventos que acontecerão ao longo do ano. 

Os momentos de coordenação pedagógica, seja ela coletiva ou individual, 

constituem-se em momentos abertos a avaliação da aprendizagem. Nesses 

momentos, sempre que identificadas fragilidades ou experiências exitosas, elas 

são compartilhadas com o grupo. Entende-se que as intervenções devam ser 

imediatas em casos de alunos cuja aprendizagem não correspondem as metas. 

Outro momento de planejamento ocorre quinzenalmente com o 

planejamento por ano, com apoio da coordenação e supervisão pedagógica 

com vistas ao fortalecimento do trabalho coletivo, organização dos conteúdos, 

troca de experiências entre os docentes e reflexão sobre a prática pedagógica. 

Destacamos os momentos destinados a Avaliação Institucional, pois a 

partir dos resultados aferidos, o planejamento feito anteriormente pode ser 

revisto e ajustado. 

São realizadas, também, reuniões de pais e responsáveis no início do ano 

letivo para um contato inicial com o professor e sua metodologia de ensino; e 

ao final de cada bimestre visando, principalmente, a divulgação dos resultados 

obtidos pela turma e por cada aluno, individualmente. 

A Escola Classe 06 assegura a aprendizagem de seus alunos através do 

diagnóstico, conhecendo onde cada aluno se encontra; através da recuperação 

contínua, no uso de estratégias diversas: atividades diferenciadas, projeto 
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interventivo, reagrupamentos, na avaliação formativa e na possibilidade de 

transformá-la em um momento privilegiado de aprendizagem. 

Os professores são orientados a realizar encaminhamentos de alunos ao 

Serviço de Orientação Educacional ou à Equipe de Apoio Especializado à 

Aprendizagem, sempre que julgar necessário e a buscar apoio do pedagogo 

vinculado a esse serviço para buscar estratégias de intervenção para esses 

alunos que forem encaminhados. Os professores regentes de alunos inclusos 

têm garantido o suporte do profissional especializado da Sala de Recursos 

para planejamento e atuação eficiente. 

 

2. GESTÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 Como forma de gerir a melhoria dos resultados evidenciados no que se 

refere a rendimento escolar, esta instituição lança mão de projetos de apoio à 

aprendizagem, a formação continuada e o planejamento individual e coletivo. 

Além disso, os recursos administrativos e financeiros da escola são geridos em 

função do fazer pedagógico. 

 A análise dos resultados da Avaliação Institucional, das aprendizagens e 

de larga escala são importantes aliados na reflexão acerca das possibilidades 

de intervenção nos resultados apresentados pela escola. São realizados 

estudos, nas coordenações coletivas, para análise crítica dos resultados das 

avaliações externas, no sentido de conhecermos nossas fragilidades.  

Os dados das avaliações externas são analisados em conjunto com os 

resultados as avaliações realizadas internamente para observarmos em que 

coincidem e em que se divergem, com vistas à definição de intervenções e 

estratégias que favoreçam as aprendizagens. A aprendizagem dos alunos é 

refletida diariamente no planejamento, na aplicação das atividades, no 

desempenho frente às metas estabelecidas e no Conselho de Classe.  

 O acompanhamento da frequência dos alunos é realizado 

periodicamente. Os pais são comunicados acerca das faltas dos alunos e 

orientados acerca dos prejuízos acarretados ao desempenho escolar. A 
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infrequência reincidente é encaminhada ao Conselho Tutelar, conforme 

legislação vigente. 

 

3. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 A Escola Classe 06 de Taguatinga apresenta em sua composição o 

órgão colegiado Conselho Escolar, essencial a implementação da PP desta 

instituição. 

 É meta da Escola Classe 06 fortalecer a participação do Conselho 

Escolar nas decisões que lhe cabem conforme a Lei da Gestão Democrática. 

Para tanto, as reuniões ordinárias que acontecem mensalmente são realizadas 

em horários que melhor compatibilizem com as possibilidades de 

comparecimento de seus membros, além disso, são amplamente divulgadas 

para que outros membros da comunidade escolar, que não somente os 

conselheiros eleitos, que queiram participar, tenham a oportunidade, pois 

mesmo sem direito a voto, tem direito a voz e o Conselho Escolar, através de 

seus membros, tem mais uma oportunidade de conhecer os anseios e 

necessidades daqueles que efetivamente representa. 

 

 

4. GESTÃO DE PESSOAS 

 

 A equipe diretiva da Escola Classe 06 de Taguatinga compromete-se 

com o Plano de Gestão apresentado a comunidade escolar por ocasião das 

eleições para diretores. O plano foi elaborado com base nas necessidades 

identificadas em nosso cotidiano escolar. 

 A gestão busca uma administração voltada para o fazer pedagógico, no 

sentido de promover a aprendizagem dos discentes, considerando as 

avaliações e as relações interpessoais. Identificadas as fragilidades, as 

intervenções necessárias são realizadas de forma mais imediata possível, para 

não provocar danos maiores. 

 Compreendemos o Espaço da coordenação pedagógica como um 

momento privilegiado para a formação continuada (individual e coletiva) e 
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planejamento, por isso a supervisão pedagógica em conjunto com a 

Coordenação pedagógica promovem estudos e oficinas nesse espaço, no 

sentido de favorecer e incentivar o crescimento profissional dos docentes, o 

que, por consequência, tem impacto positivo na qualidade do ensino ofertado. 

 A Coordenação Pedagógica da Escola Classe 06 tem seu foco na 

Formação Continuada, no acompanhamento pedagógico aos professores e na 

implementação da PP da instituição, do Currículo em Movimento, das Diretrizes 

dos Ciclos e Diretrizes de Avaliação. 

 A Escola defende a atuação do Coordenador pedagógico e compromete-

se com a valorização deste, como figura relevante na organização do 

planejamento das ações escolares e como articulador da formação continuada, 

a ser concretizada, não apenas com cursos, palestras e oficinas, mas também 

na troca de experiências e na reflexão sobre o fazer pedagógico. 

 O Serviço de Orientação Educacional segue as especificações das 

Orientações Pedagógicas para o Serviço de Orientação Educacional da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, e se concretiza por meio da 

execução de um plano de ação elaborado pelo profissional deste serviço. 

 A Secretaria Escolar, de acordo com o Regimento Escolar das Escolas 

Públicas do Distrito Federal, é subordinada ao diretor e executa atividades de 

escrituração escolar, de arquivo, expediente, atendimento à comunidade 

escolar em sua área de atuação, coordena o remanejamento escolar, a 

renovação de matrículas, a efetivação de novas matrículas, segundo critérios 

estabelecidos em documentos legais vigentes. 

 O corpo docente desenvolve as atividades previstas pelos documentos 

que regem a função, tais como: participar da elaboração da proposta 

pedagógica da instituição, tratar igualitariamente todos os alunos, sem 

distinção de qualquer natureza, executar tarefas de registro e planejamento 

pedagógico, cumprir os dias e horas letivos estabelecidos, zelar pela 

aprendizagem dos alunos, traçar estratégias de adequação curricular e 

recuperação contínua quando necessárias. Cabe ainda aos docentes 

desenvolver projetos implementados pela Secretaria de Educação, cumprir 

prazos legais referentes à vida escolar dos alunos (diários, relatórios e outros), 

participar de ações referentes à integração escola-comunidade. 
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 O Conselho de Classe é um órgão colegiado de professores, cuja 

principal função é acompanhar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem. 

Participam do Conselho de Classe além dos professores, a Supervisão 

Pedagógica, Equipe Diretiva, Coordenação Pedagógica, Orientador 

Educacional, o Pedagogo e o professor da Sala de Recursos. Este conselho é 

responsável por analisar o rendimento dos alunos, propor mudanças que visem 

o melhor ajustamento dos alunos, deliberar sobre procedimento disciplinares, 

casos de aprovação e reprovação, analisar, discutir e refletir sobre a proposta 

pedagógica da instituição. 

 O Conselho de Classe deve proporcionar conhecimento da realidade, 

reflexão conjunta e encaminhamentos a serem postos em prática, em vista das 

dificuldades enfrentadas. A Escola Classe 06 realiza os Conselhos de Classe 

ao final de cada bimestre letivo, podendo ser convocado extraordinariamente 

caso se faça necessário.  

 Atualmente a escola dispõe de um agente de portaria e mais dois 

profissionais readaptados que auxiliam na portaria, zelando pela entrada e 

saída dos alunos e de outros membros da comunidade escolar nas 

dependências da escola. 

 Os funcionários da vigilância zelam pelas dependências da escola e 

seus patrimônios no período em que a unidade escolar não está sendo usada 

convencionalmente. Para isso a escola conta com 03 vigias concursados pela 

Secretária de Educação do DF. 

 O trabalho da cozinha conta com três funcionários concursados e oferta 

lanche diariamente para os alunos, respeitando as normas sanitárias e 

nutricionais da Secretaria de Educação. 

 O serviço de limpeza e conservação é prestado pela firma Real JG e 

conta com 6   funcionários. 

 A escola conta com dois funcionários na Sala Digital, que dá suporte aos 

professores e alunos com relação ao uso de computadores para fins 

pedagógicos, um em cada turno. 

 A escola conta ainda com 4 professores readaptados que atuam como 

apoios pedagógicos conforme plano de ação próprio e, também, 06 
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Educadores Sociais Voluntários cuja atuação tem como finalidade dar suporte 

ao Atendimento Educacional Especializado. 

 

5. GESTÃO FINANCEIRA 

 A gestão financeira da escola é realizada conforme orientações próprias 

da Secretaria de Educação do DF e do Plano de Descentralização Financeira – 

PDAF. A escola conta com o Conselho Escolar para discussão, aprovação e 

divulgação dos gastos realizados, e com a assessoria de serviços contábeis. A 

prestação de contas das diferentes verbas recebidas pela escola é feita ao 

Conselho Escolar, que possui representantes dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar. 

 

 

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 As ações administrativas e pedagógicas da Escola Classe 06 de 

Taguatinga estão em consonância com os princípios da Secretaria de 

Educação do DF e têm como característica determinante o respeito à LDB, a 

busca de valores universais, a formação doo cidadão produtivo e o 

atendimento às necessidades locais da comunidade. O trabalho se desenvolve 

de forma participativa. Cada um exerce com autonomia e responsabilidade as 

atividades inerentes à sua função ao mesmo tempo em que respeita e auxilia 

os demais.  

O objetivo é a construção coletiva de uma gestão onde o setor 

administrativo exista em função do fazer pedagógico de qualidade e a escola 

em função do aluno, respeitando os princípios e finalidades da gestão 

democrática: participação da comunidade, respeito a pluralidade e diversidade, 

a autonomia da unidade escolar, a transparência da gestão, a garantia de 

qualidade social, a democratização das relações pedagógicas e de trabalho, a 

valorização do profissional de educação. 

 Os materiais pedagógicos da escola são adquiridos pela equipe gestora 

em consonância com as necessidades expressas pelo grupo e possibilidades 

de uso das verbas. Esse material é gerido pela equipe pedagógica a fim de 

atender as necessidades de todos.  



56 

 

A gestão da escola compromete-se com o zelo e manutenção do prédio 

realizando os reparos considerados de sua responsabilidade. 

Nossa escola não possui o Supervisor Administrativo, assim sendo, a 

supervisão administrativa e a gestão de pessoas é realizada pela equipe 

diretiva com apoio da secretaria da escola. 
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PLANOS DE AÇÃO COMO CONSTRUÇÕES COLETIVAS 

 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão 

Pedagógica 

Promover reuniões pedagógicas 

a fim de direcionar o 

planejamento das habilidades e 

competências a serem 

desenvolvidas com os alunos no 

decorrer do ano letivo, conforme 

portaria de distribuição de carga 

horária dos professores. 

• Reunião da semana 
pedagógica; 

• Planejamento anual; 

• Reuniões de coordenação 
coletiva; 

• Reunião em grupos para 
planejamento. 

• Nas coordenações e 
conselho de classe. 

• Direção; 

• Coordenação; 

• Professores. 

• Durante todo o 
ano letivo. 

 

Desenvolver planejamento de 

atividades que visem reduzir o 

índice de reprovação escolar, 

bem como as distorções de 

idade e serie. 

• Planejar e executar o projeto 
interventivo; 

 

• Planejar e executar projeto 
reagrupamento. 

• Testes da psicogênese; 

• Produção de texto. 

• Coordenação; • Durante o ano 
letivo. 
 

Realizar Momento Cívico com 

apresentações dos alunos nos 

turnos matutino e vespertino, 

semanalmente. 

• Toda segunda-feira, será 
realizada hora cívica, onde 
relembraremos datas cívicas 
do mês. 

 

• Nas reuniões coletivas 
e sempre que se fizer 
necessário. 

• Direção; 

• Coordenação; 

• Professores; 

• Alunos; 

• Pais. 

• Durante o ano 
letivo. 
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Desenvolver projetos que 

busque resgatar a autoestima 

do aluno, evitando a evasão 

escolar. 

• Leitura de livros e textos; 

• Dinâmicas de sensibilização; 

• Rodas de bate papo. 

• Ações do SOE 

Conselho de classe. • Direção; 

• Coordenação; 

• Professores; 

• Alunos. 

• Durante o ano 
letivo. 
 

Alfabetizar todos as crianças no 

máximo, até o final do 2º ano do 

Ensino Fundamental. 

• Projeto reagrupamento; 

• Projeto interventivo; 

• Atividades em sala de aula. 

Nas coordenações e 
Conselho de Classe. 

• Direção; 

• Coordenação; 

• Professores; 

• Alunos. 

• Durante o ano 
letivo. 
 

Gestão das 

aprendizagens e 

dos resultados 

educacionais 

Proporcionar a todos os alunos 

que apresentem Necessidades 

Educacionais Especiais 

atendimento diferenciado 

durante sua permanência na 

escola e fora dela. 

• Orientar professores e 
monitores quanto ao cuidado 
com os ANEE’s; 

• Definir estratégias para 
planejamento e execução de 
Adequação Curricular. 

Coordenações • Direção; 

• SOE; 

• EEAA; 

• AEE. 

• Durante o ano 
letivo. 
 

Propor excursões envolvendo 

atividades culturais, de lazer e 

esportivas sempre que se fizer 

necessário. 

• Promover contato com os 
diferentes tipos de culturas e 
ambientes. 

 

Coordenações • Direção; 

• Coordenação; 

• Professores; 

• Monitores. 

• Durante o ano 
letivo. 

Realizar Momento Cívico com 

apresentações dos alunos nos 

turnos matutino e vespertino 

semanalmente. 

• Todas as segundas-feiras 
realizar hora cívica em ambos 
os turnos, relembrando as 
datas comemorativas de cada 
mês, sempre com 
apresentação de uma turma. 

• Reunião de 
planejamento anual. 

• Professores  • Mensalmente. 

Realizar reunião bimestral 

informativa e de sensibilização 

com os pais ou responsáveis. 

• Ao final de cada bimestre 
realizar reunião para informar 
os pais sobre o desempenho 
escolar. 

 

•  Apresentação de 
relatórios e gráficos. 

• Professores  • Bimestralmente. 
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Coletar dados através de 

formulário de avaliação da 

instituição a ser respondido nas 

reuniões bimestrais com os pais 

ou responsáveis, levando em 

conta os aspectos sociais, 

pedagógicos e organização da 

escola, realizar as intervenções 

necessárias baseadas nesses 

dados. 

• Bimestralmente através de 
questionário avaliativo enviado 
aos pais e ou responsáveis. 

 

• Tabulação de 
resultados. 

• Direção. •  

Realizar e cumprir a Adequação 

Curricular dos alunos 

portadores de necessidades 

especiais. 

• Analisar e adequar os 
conteúdos as necessidades 
de aprendizagem dos alunos 
com necessidades especiais 

• Conselhos de Classe. • Sala de 
recursos; 

• Professores. 

• Coordenação. 

• Bimestralmente. 

O SOE tem como meta 

estruturar, acompanhar e 

viabilizar junto a professores, 

alunos, funcionários e 

comunidade os projetos 

implantados nesta instituição de 

ensino com foco no aluno e no 

seu desenvolvimento pleno para 

o exercício saudável da 

cidadania, respeitando os 

princípios que norteiam a 

sociedade a diversidade, e a 

Proposta Pedagógica da escola. 

• Através de projetos em sala 
de aula e reuniões com os 
pais e ou responsáveis, ou 
ainda com atendimentos 
individuais a alunos. 

 

• Nas coletivas e por 
meio de questionário 
avaliativos entregues a 
professores. 

• SOE; • Durante o ano 
letivo. 
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Gestão 

Participativa 

Divulgar ao término do ano 

letivo os índices de aceitação e 

rejeição aos aspectos 

abordados durante o ano, nas 

avaliações realizadas com a 

comunidade escolar. 

• Realizar a tabulação dos 
resultados coletadas através 
de questionários; 

 

• Na reunião ao final do 
ano letivo; 

• Direção. • Ao final do ano 
letivo. 

Divulgar bimestralmente nos 

murais da escola levando 

estatísticas dos índices 

alcançados nos formulários da 

avaliação institucional. 

• Gráficos; 

• Tabelas; 

• Questionário de avaliação. 
 

• Nas reuniões 
bimestrais. 

• Direção; 

• Coordenação. 

• Ao final do 
bimestre. 

 

Gestão de 

pessoas 

Criar grupo de apoio que 

identifique e resgate os alunos 

que tenham 03 faltas seguidas 

ou 05 alternadas a cada 

semana. 

• Observar o Diário de Classe; 

• Ouvir sinalização de 
professores. 

 

• Coordenação. 
. 

• Secretaria; 

• SOE; 

• Professores. 

• Semanalmente; 

 

Gestão 

Financeira 

Cumprir prazos estabelecidos 

pela Secretaria de Educação 

para aplicação e prestação de 

contas dos recursos recebidos 

pela escola durante o ano. 

• Realizar reuniões com a 
comunidade escolar para 
definir metas e prioridades. 

• Reuniões coletivas e 
conselhos de classe. 

• Direção; 

• Conselho de 
classe. 

• Mensalmente. 

Melhorar os espaços físicos 

com o objetivo de atender o 

desenvolvimento pedagógico da 

escola. 

• Elaborar projetos e pleitear 
novas verbas de cota extra ou 
emendas parlamentares para 
reforma, ampliação, 
manutenção do prédio e 
equipamentos e adequação 
do espaço físico. 

• Reuniões coletivas do 
Conselhos Escolar. 

• Direção; 

• Conselho 
escolar. 

• Mensalmente. 
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Gestão 

Administrativa 

Colher sugestões de mudanças 

a serem feitas no 

funcionamento da escola para 

garantir a melhora nos índices 

de satisfação da comunidade 

escolar. 

• Através de questionário 
avaliativo e sugestões da 
comunidade. 

 

• Reuniões coletivas e 
questionários 
avaliativos. 

• Comunidade 
escolar. 

• Bimestralmente. 

Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com 

melhorias do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir 

médias do IDEB para o DF, em 

todos os anos de vigência do 

PPP. 

• Projeto interventivo; 

• Projeto reagrupamento; 

• Atendimento individualizado; 

• Simulados. 
 

• Prova Brasil; 

• Provinha Brasil; 

• ANA. 

• Professores; 

• Coordenação. 

• Bimestral 
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PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE DIRETIVA 

  

OBJETIVOS 

 

• Viabilizar a aplicabilidade do plano de trabalho, bem como sua eficácia; 

• Reduzir significativamente o índice de repetência e evasão escolar; 

• Reduzir a distorção idade/ série; 

• Garantir a conservação do patrimônio público; 

• Melhorar a estrutura física da escola; 

• Valorizar os profissionais da escola; 

• Elevar qualitativamente o rendimento escolar; 

• Garantir e gerir as ações pedagógicas visando o sucesso dos alunos e 

sua permanência na escola, respeitando sua diversidade em um 

ambiente solidário e prazeroso; 

• Integrar escola e família coletivamente de maneira eficaz, segura e 

responsável, respeitando nossos alunos, pais colaboradores, 

comunidade e o interesse público; 

• Fortalecer e viabilizar as ações do Conselho Escolar; 

• Elevar a consciência em relação a lei 10.693/2003- Cultura Afro- 

Brasileira e a lei 11.133/2005 Dia Nacional da Luta das Pessoas com 

Deficiência. 

• Garantir a aplicabilidade dos recursos repassados à escola; 

• Garantir a Avaliação Institucional na escola (semestralmente). 

 

METAS 

• Avaliação semestral do Plano de Trabalho; 

• Dar continuidade as intervenções pedagógicas 

• Reduzir de 4% em até 2% a distorção idade/ série; 

• Promover ações educativas visando a conservação geral do bem 

público; 
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• Melhorar a estrutura física dando continuidade aos reparos realizados no 

cotidiano e o asfalto do estacionamento; 

• Incentivar a participação dos servidores em cursos palestras e 

seminários ofertados pela EAPE; 

• Elevar o índice individual da escola na Provinha Brasil (2º anos), ANA (3º 

anos) e do IDEB (5ºanos). 

• Promover atividades lúdicas e concretas. 

• Resgatar valores éticos, patriotas e morais em parceria com (SOE); 

• Deliberar e facilitar ações em consonância com o conselho escolar; 

• Trabalhar com toda comunidade escolar a Lei 10,693/2003 que trata de 

cultura afro-brasileira e a lei 11.133/2005 Dia Nacional da Luta das 

Pessoas com Deficiência. 

• Garantir a compra de matérias de custeio e bens permanentes. 

•  Disponibilizar a comunidade escolar questionários para avaliação da 

escola. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Promover, por meio de reunião debates e questionários, 

semestralmente, avaliação sobre o Plano de Trabalho com toda a 

comunidade escolar; 

• Dar continuidade ao reforço escolar em turno contrário, interventivo, 

reagrupamento e recuperação paralela; 

• Aumentar a taxa de aprovação nas séries que apresentarem baixo 

índice de rendimento; 

• Realizar palestras educativas sobre conservação do bem público com o 

apoio do SOE; 

• Buscar parcerias junto aos órgãos competentes, conforme necessidades 

que se apresentarem; 

• Sugerir cursos a EAPE que enriqueçam o fazer pedagógico e 

proporcionar oficinas nas coordenações; 
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• Dar continuidade e viabilizar a aplicabilidade das intervenções 

pedagógicas; 

• Adotar estratégias de ensino diferenciadas, inovadoras e criativas; 

• Convidar a comunidade escolar através de bilhetes, cartazes e/ou outros 

meios de comunicação, a fim e participarem efetivamente das ações 

desenvolvidas na escola; 

• Promover reuniões bimestrais com os membros do Conselho Escolar no 

decorrer do ano; 

• Promover palestras, seminários e atividades sobre a cultura afro-

brasileira; 

• Divulgar através de boletins informativos e circulares a aplicabilidade dos 

recursos Local e Federal; 

• Informar e discutir, semestralmente, os resultados da Avaliação 

Institucional. 
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PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Gestão democrática significa proporcionar o exercício da cidadania, da 

autonomia, da democracia, através da participação dos representantes dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar nas decisões sobre a gestão da 

escola. O Conselho Escolar pode contribuir de várias formas para democratizar 

as relações no ambiente escolar, pois ele é o instrumento descentralizador do 

poder e, desse modo, a ação conjunta e coletiva vem concretizar a gestão 

democrática nas escolas. No entanto, cabe ao Conselho Escolar zelar pela 

manutenção da escola e participar da gestão administrativa, pedagógica e 

financeira, contribuindo com as ações dos dirigentes escolares a fim de 

assegurar a qualidade de ensino, além de acompanhar o desenvolvimento da 

prática educativa e o processo de ensino aprendizagem, assumindo uma 

posição política e pedagógica no sistema de ensino. Assim, para que as 

práticas democráticas no âmbito escolar aconteçam se faz necessária a 

organização e efetivação das ações que norteiam o fazer pedagógico, 

cumprindo o projeto educacional da escola.  

O Conselho Escolar da Escola Classe 06 de Taguatinga é formado por 

06 membros, sendo membro nato o diretor da escola – Jair Roberto da Silva, 

02 representantes da carreira magistério - Ana Paula Ferreira e Silva e Maria 

Aparecida da Silva Dias, 2 representantes do segmento de pais – Fabianne 

Santos de Loiola e Gabriela Pontes Costa e um representante da carreira 

assistência. 

 

OBJETIVOS 

• Fortalecer a participação do Conselho Escolar nas ações definidas como 

próprias; 

• Aprovar, acompanhar, fiscalizar e divulgar o uso das verbas destinadas 

a escola; 

• Zelar pela realização da Avaliação Institucional garantindo mecanismos 

de participação de toda a comunidade escolar; 

• Aprovar o calendário escolar interno, zelando pelo cumprimento dele; 
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• Zelar pela qualidade do atendimento ao aluno portador de necessidades 

educativas especiais; 

• Intermediar conflitos de natureza pedagógica ou administrativa, quando 

se fizer necessário; 

• Atuar como instância recursal para o Conselho de Classe; 

• Divulgar e debater os índices de rendimento, evasão e repetência, 

propondo mecanismos que assegurem a aprendizagem. 

• Fiscalizar a gestão da unidade escoar. 

 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

• Realizar reuniões públicas periódicas com a participação da comunidade 

escolar; 

• Participar dos cursos de formação para Conselheiro Escolar, realizado 

pela Secretaria de Educação do DF; 

• Realizar reuniões para aprovação dos gastos realizados com as verbas 

destinadas a escola; 

• Fiscalizar a contabilidade apresentada pela gestão da unidade escolar; 

• Realizar reunião específica para debate e aprovação do Regimento 

Interno Escolar e do Calendário Escolar Interno; 

• Acompanhar a realização das reuniões previstas para Avaliação 

Institucional; 

• Fiscalizar e propor ações para a melhoria do atendimento aos alunos 

ANEEs; 

• Promover reuniões sempre que solicitado pela comunidade escolar a fim 

de atuar como instância recursal nos casos em que a atuação do 

Conselho Escolar for considerada insuficiente; 

• Fiscalizar e divulgar de índices de avaliação através dos mecanismos de 

comunicação implantados pela escola; 

• Acolher queixas e sugestões da comunidade escolar acerca da gestão 

pedagógica e administrativa da escola. 
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Responsáveis: Todos os membros do Conselho Escolar. 

 

Cronograma: 2017 a 2021 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E 

PROFESSORES READAPATADOS 

OBJETIVOS AÇÕES PÚBLICO CRONOGRAMA 

Compartilhar intencionalidades 

pedagógicas para ensinar de 

forma a ampliar as aprendizagens 

dos docentes e discentes. 

 

Encontros nas coletivas pedagógicas 

da escola ao longo do ano letivo. 

Professores, Equipe de 

Apoio a aprendizagem 

(EEAA e Sala de 

Recursos) e apoios 

pedagógicos 

 

Quarta-feira na 

coordenação 

coletiva 

Dar suporte aos professores na 

organização curricular, atrelando 

o Currículo da rede aos contextos 

reais da instituição. 

 

Encontros para estudos, discussão e 

registro sobre a organização curricular 

por ano e por bimestre. 

 

Professores  

 

Semana pedagógica 

Subsidiar os professores no 

planejamento das ações a serem 

desenvolvidas em sala de aula. 

 

Coordenar o planejamento por ano 

(setorizado) junto aos professores 

 

Professores 

Quinzenalmente, 

nas terças e quintas-

feiras conforme 

cronograma. 

Dar suporte aos professores na 

organização, implementação e 

acompanhamento dos 

reagrupamentos.  

Oferecer suporte teórico e pedagógico 

nas coordenações para elaboração, 

organização e aplicação dos 

Reagrupamentos 

 

Professores 

Durante o ano nas 

coordenações 

pedagógicas 

Dar suporte aos professores na 

organização, implementação e 

acompanhamento do projeto 

Interventivo. 

Oferecer suporte teórico e pedagógico 

nas coordenações para elaboração, 

organização e aplicação do Projeto 

Interventivo 

Professores readaptados 

e em restrição que 

atuarão no Projeto 

interventivo 

Durante o ano nas 

coordenações 

pedagógicas 

Promover discussão, estudos e 

oficinas com temáticas relevantes 

e significativas para o grupo, 

investindo na formação 

continuada. 

Organizar encontros para estudos, 

palestras e Oficinas nos momentos de 

Coordenação Coletiva 

Equipe gestora, 

professores, 

coordenadores, EEAA, 

Sala de Recursos 

Quartas-feiras na 

Coordenação 

Coletiva 

Discutir e analisar o 

desempenhos alcançado pelos 

envolvidos durante o processo de 

ensino e aprendizagem nas 

avaliações internas e externas. 

- Participar do Conselho de Classe e 

Avaliação Institucional. 

- Coordenar encontros para discussão 

dos resultados de Avaliações 

externas. 

 

Equipe gestora, 

professores, 

coordenadores, EEAA, 

Sala de Recursos 

 

Bimestralmente  

Auxiliar os professores na 

preparação de avaliações e 

testes de diagnóstico. 

Oferecer suporte aos professores 

para elaboração de avalições e do 

teste diagnóstico realizado no início 

do ano letivo. 

 

Professores 

Ao longo do ano 

letivo 

Acompanhar os processos de 

aprendizagem dos alunos. 

Analisar, socializar e discutir com os 

docentes os resultados das 

aprendizagens, com vistas a 

intervenção no processo de ensino. 

 

Professores 

 

Semestralmente 

Participar de Reuniões 

promovidas pela UNIEB e pela 

GREB 

Participar das reuniões para estar 

ciente das informações e discussões 

propostas pela UNIEB 

 

Coordenadores 

Cronograma da 

UNIEB 
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Procurar Reduzir quantitativa e 
qualitativamente os alunos não 
alfabetizados no 3º ano 

✓ Identificar os alunos não 
alfabetizados no 3º ano e com 
déficit de aprendizagem nos 4º e 
5º anos; 

✓ Promover o Reagrupamento Inter 
classe para atender pontualmente 
estes alunos; 

✓ Promover o Projeto Interventivo 
para os alunos que não 
alcançarem êxito com o 
reagrupamento e demais 
estratégias. 

 
Professores e seus alunos 

 
Durante o ano letivo 

 

Esclarecemos que os professores readaptados atuarão como apoios 

pedagógicos, por isso a atuação da Coordenação Pedagógica se dará em 

conjunto com os professores readaptados.  
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LEVANTAMENTO DAS AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2020 

 
 

CRE:TAGUATINGA  

Unidade Escolar:      ESCOLA CLASSE 06 DE TAGUATINGA        Telefone:3901-6688 

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: KEILA BEZERRA GRACIA               Matrícula:212312-6 

E-mail:keilaluke@hotmail.com                           Celular:984056867 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 
 

  

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

      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais  
Gerência d                                                               Orientação Educacional  
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LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2020 

TEMÁTICAS ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

ENVOLVIDOS PERÍODO PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 
ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 
DESENVOLVIDA 

Âmbito Institucional   Conhecer o regimento 
Escolar, portarias vigentes e 
a Proposta Pedagógica da 
IE. 
 

Todos os servidores da 
Instituição Educacional.  

Semana Pedagógica 

(Fevereiro) 

Equipe de direção. Equipe de direção e 
docentes, coordenação, 
EEAA, SR e SOE. 

Apresentação do OE e 
Orientações 
Pedagógicas  

Apresentação ao corpo 
docente sobre as diretrizes 

norteadoras da ação da 
Orientação Educacional, 

pautado na OP, através de 
Slides, roda de conversa em 

coordenação coletiva 
segundo portaria vigente. 

 

Equipe de direção e OE.  5ª coordenação coletiva 
dos professores de 2020. 

Equipe de direção e OE. Ação junto aos 
professores, coordenação 
e equipe diretiva.  

Documentação e 
arquivos   

Criação e manutenção de 
arquivos para registro de 

acompanhamento dos 
discentes pautado no código 

de ética do servidor, ECA, 
Orientações Pedagógicas, 

(OP)   

Equipe diretiva e SOE  Durante o ano Letivo  Equipe diretiva e SOE Ação junto a equipe 
diretiva.  

Mapeamento de turmas  Através das coordenações 
coletivas e dos Conselhos 

de Classe. 

Equipe diretiva, 
 Coordenação, 

professores, EEAA, SR, 
OE. 

Nas coordenações 
coletivas e 1º conselho 
de classe do bimestre.   

Equipe diretiva, 
 Coordenação, 

professores, EEAA, SR, 
OE.  

Ação junto aos professores 
e coordenação.  

Acolhida aos estudantes Promover atividades que 
favoreçam ao estudante 

reflexões sobre a 
importância de ter atitudes 

Soe e estudantes  Durante o ano letivo Equipe diretiva, docentes 
e Redes de apoio  

Ação juntos aos 
estudantes, professores e 

equipe diretiva. 
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de cooperação, 
sociabilidade, 

responsabilidade, respeito 
às diferenças com vistas a 
convivência em sociedade, 

pautadas no regimento 
escolar e ECA.    

 

Ações junto ao corpo 
docente  

Repassar informações 
relevantes sobre os 
estudantes e seus 

responsáveis como meio 
facilitador para o 

desenvolvimento integral.  
Realizar ações integradas 

no desenvolvimento de 
projetos ou oficinas com os 

docentes e discentes.   

Equipe diretiva, 
 Coordenação, 

professores, EEAA, SR, 
OE. 

Durante o ano Equipe diretiva, docentes 
e Redes de apoio  

 

Ação juntos a 
coordenação, professores 

e equipe diretiva 

Projeto sobre Bullying Dinâmicas, filmes, 
questionário, banners e 

rodas de conversa 

Equipe diretiva, 
 Coordenação, 

professores, EEAA, SR, 
OE. 

Semana para vida Equipe de direção, OE e 
redes de apoio.  

Ação juntos aos 
estudantes, coordenação, 

professores e equipe 
diretiva. 

Hábitos de Estudos  Slides, Jogos e folhetos 
informativos  

Equipe diretiva, 
 Coordenação, 

professores, EEAA, SR, 
OE, estudantes.  

Durante o Projeto de 
transição/ 

Remanejamento natural. 

Equipe de direção e 
Coordenação 
Pedagógica. 

Ação junto aos estudantes 

Projeto de Leitura  Corrida Literária   Equipe de direção, 
docentes, EEAA, SR e 

SOE, estudantes. 

Bimestral  Equipe diretiva, 
 Coordenação, 

professores, EEAA, SR, 
OE. 

Ação junto aos estudantes. 

 

Atendimentos 
individuais e coletivos  

Dossiê do aluno ou 
necessidade da turma 

Discentes Durante o ano EEAA, SR, OE, equipe de 
direção e coordenação 

Pedagógica.  

Ação junto aos estudantes 
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Remanejamento ou 
Transição: Novos 

olhares  

História, questionário, 
folders e slides. 

Discentes do 5º ano e 
SOE. 

Setembro, outubro e 
novembro  

Equipe de direção e 
Coordenação 

Pedagógica, docentes. 

Ação junto aos estudantes 

Ações junto à família.   Identificar e trabalhar junto 
as famílias nas causas que 

interferem no avanço do 
processo de ensino 

aprendizagem, no sentido 
de orientar os responsáveis 

na busca de garantias e 
direitos da criança ou 

adolescente.  

Equipe de direção, OE e 
responsáveis  

Durante o ano EEAA, SR, SOE, equipe 
de direção, docentes e 

coordenação 
Pedagógica. 

Ação junto aos 
responsáveis 

Coordenações coletivas 
de OE 

Palestras, seminários, 
reuniões, fóruns. 

Orientadores 
Educacionais  

Semanal ou de acordo 
com as orientações  

Coordenação 
Intermediária OE. 

Ação junto aos OE 

Coordenação Coletivas 
na IE 

Diversos de acordo com a 
pauta estabelecida na IE. 

Equipe diretiva, 
 Coordenação, SR, 

professores, EEAA, OE. 

Semanal ou de acordo 
com as orientações.  

Equipe diretiva, 
 Coordenação, 

professores, EEAA, SR, 
OE. 

Ação junto a equipe 
diretiva, 

 Coordenação, 
professores, EEAA, SR. 

Festa Junina Diversas de acordo com o 
planejamento 

Toda a IE Junho  Toda a IE e parceiros da 
mesma. 

Ação junto a toda 
comunidade escolar 

Festa Cultural  Diversas de acordo com o 
planejamento 

Toda a IE Setembro  Toda a IE e parceiros da 
mesma. 

Ação junto a toda 
comunidade escolar 

Conselho de Classe Diversos de acordo com 
planejamento  

Equipe diretiva, OE, 
EEAA, SR, docentes, 

coordenação pedagógica.   

Bimestral Direção, coordenação 
pedagógica, EEAA, SR e 

professores 

Ação junto aos Professores 

Encaminhamentos à 
EEAA e SAA 

Dossiê dos alunos e 
registros 

EEAA e SAA  Durante o ano letivo Equipe de direção, 
Docentes e Coordenação 

Pedagógica 

Ação junto aos Serviços de 
apoio. 

Atendimentos a 
Psicólogos e 

Psicopedagogos 

Dossiê do aluno ou por 
solicitação dos 

pais/profissionais  

Profissionais  Durante o ano  EEAA, SR , Direção e 
coordenação Pedagógica 

Ação junto aos 
profissionais  
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Estratégia de Matrícula Probabilidade / estimativa de 
turmas para o próximo ano 

Secretaria Escolar, 
Direção Equipe de 

direção, EEAA, SR e 
SOE. 

Último bimestre EEAA, SR , Direção e 
coordenação Pedagógica 

Ação junto a Secretaria 
Escolar  
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PLANO DE AÇÃO – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 
UE: Escola Classe 06 de Taguatinga                                                                                                                                       
Telefone: 3901-6688 
Diretor(a): Jair Roberto da Silva                                                Vice-diretor(a): Mirna Cavalcante de Almeida 
Quantitativo de estudantes: 458                                                          Nº de turmas: 26              
Etapas/modalidades: Ensino Fundamental de 9 anos - 2º ciclo: bloco1 (1º ao 3º ano) e bloco 2 (4º e 5 º ano) 
EEAA: Pedagoga:  Andréa Moreira Couto Fournier    
Eixos sugeridos:  

1) Coordenação Coletiva 
2) Observação do contexto escolar 
3) Observação em sala de aula 
4) Ações voltadas à relação família-escola 
5) Formação continuadas de professores 
6) Reunião EEAA 
7) Planejamento EEAA 
8) Eventos 
9) Reunião com a Gestão Escolar 
10) Estudos de caso 
11) Conselhos de Classe 
12) Projetos e ações institucionais 
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Eixo: Assessoria ao trabalho coletivo 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Promover a formação 
continuada dos 
profissionais da 
educação, bem como a 
sua valorização e 
fortalecimento 
profissional. 
Convidar e, se possível, 
proporcionar palestras 
com profissionais 
externos 
(fonoaudiólogos, 
especialistas em ensino 
especial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participar de cursos, 
congressos e 
workshops de formação 
continuada. 

 

 

Contribuir para a 
promoção de análise 
crítica sobre identidade 
profissional dos atores, 
corpo docente, para 
provocar a revisão e 
atualização de suas 
ações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construir alternativas 
teórico-metodológicas de 
ensino, com foco na 
construção de habilidades 
e competências dos 
estudantes. 

Coletiva. 
 
Observação nos 
diversos espaços do 
contexto escolar para 
análise. 
 
Estar em contato com 
os docentes para 
conhecer o trabalho, as 
atividades realizadas 
pelo estudante. 
 
Propor análise temática 
de questões de 
interesse/necessidade 
do grupo. 
 
Reunião. 
Palestra. 
 
 
 
Participação. 
 
 
 
 
 

Durante todo o 
ano letivo, em 
situações 
diárias, 
semanais, 
quinzenais, 
mensais ou 
bimestrais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo. 
 
 
 
 
 

Pedagoga EEAA 
Professores em 
coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagoga SEAA  
 
 
 
 
 
 
Pedagoga SEAA 

Depoimentos e 
avaliações 
conjuntas. 
 
Resultados 
percebidos e 
informados pela 
comunidade escolar. 
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Reunião com a Equipe 
Gestora. 
 
 
 
 
Participar das Reuniões 
das Equipes de Apoio à 
Aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 

Participar do Conselho 
de Classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo de Caso 
 
 
 

 
Compartilhar as 
estratégias e ações do 
trabalho realizado pela 
Equipe. 
 

 

Refletir sobre as práticas 
pedagógicas e 
intervenções realizadas 
nas escolas, bem como 
buscar referencial teórico 
para a prática no cotidiano 
escolar. 

 

Compreender a dinâmica 
da aprendizagem das 
crianças e verificar se as 
ações propostas pela 
SEAA estão sendo de fato 
efetivas com as crianças, 
de modo que, percebendo 
possíveis gargalos, mudar 
a estratégia, juntamente 
com o professor. 

 

Participar de estudos de 

 
Reunião. 
 
 
 
 
 

Roda de conversa com 
outros profissionais do 
SEAA. 
 
 
 
 

 
Conselho de classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião. 
 
 
 

Bimestralmente 
ou mediante 
solicitação. 
 
 
 
Semanalmente 
ou quando for 
solicitada. 
 
 
 
 

 
Bimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratégia de 
matrícula (ou 
quando se fizer 
necessário). 
 

e Equipe 
Gestora. 
 
 
 
 
Pedagoga SEAA 
e outros 
profissionais da 
SEAA. 
 
 
 
 
Professores da 
escola e 
pedagoga SEAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagoga SEAA, 
professora da 
Sala de 
Recursos, 
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Projeto e Ações 
Institucionais. 

casos. 

 

 

 

 

Promover ações de 
prevenção e 
enfrentamento à 
medicalização indevida da 
educação e da sociedade, 
buscando intervir em 
diferentes fatores sociais, 
políticos, econômicos, 
pedagógicos e 
psicológicos que 
impliquem sofrimento de 
estudantes e profissionais 
da educação. 

 
 
 
 

Roda de conversa com 
pais e professores (em 
momentos distintos) 

 

 
Durante o ano 
letivo. 

orientadora 
educacional e 
equipe gestora. 

 
Pedagoga SEAA, 
professores, pais. 

Eixo: Observação em Sala de Aula/Contexto Escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Diversos alunos 
encaminhados. 

 

Observar o contexto da sala 
de aula;  
 
Conhecer a metodologia de 

Combinar com 
o(s), a(s) 
professores a 
intervenção; 

Segunda-feira ou 
enquanto se fizer 
necessário 
durante o ano 

Pedagoga EEAA/ 
Professores 

Diminuição do número 
de encaminhamentos de 
alunos e maior 
rendimento escolar. 
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 trabalho do professor;  
 
Identificar os processos 
avaliativos utilizados com a 
turma;  
 
Conhecer os motivos dos 
encaminhamentos; 
 
Observar a 
interação/comportamento 
das crianças durante as 
atividades escolares 
coletivas. 

Interagir com 
estudantes; 
 
Registrar as 
observações. 
 
 
 
 
 

letivo. 

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 
 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Ações voltadas à 
relação família-
escola 

 

Oportunizar momentos de 
reflexão na educação dos 
filhos, promovendo 
mudanças atitudinais na 
rotina familiar, de modo que, 
favoreça a aprendizagem da 
criança na escola. 
Conhecer o perfil familiar. 
 
 

Roda de 
conversa, com 
temas oriundos 
de levantamento 
das 
necessidades 
das famílias, 
reflexão, grupo 
de pais, 
informações e 

Durante 
todo o na 

letivo 

Pedagoga EEAA 
Pais 

Será realizada após cada 
encontro com as famílias. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

Gerência de Educação Básica 
 

PLANO DE AÇÃO 2020 - AEE 

Escola: Escola Classe 06 de Taguatinga 

Objetivo Geral: Promover a concretização dos processos de inclusão, colaborando com a construção de um ambiente escolar 
verdadeiramente acessível para os alunos assistidos pelo Atendimento Educacional Especializado da Escola Classe 06 de 
Taguatinga, com a participação de toda comunidade escolar. 

Justificativa: A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais é sem dúvida o grande desafio da educação 
brasileira em todos os segmentos.  O desafio de educar a todos sem distinção como garante a Constituição Federal, respeitando 
individualidades e atendendo os alunos nas suas especificidades de forma igualitária é enorme, porém recompensador. O 
Atendimento Educacional Especializado está previsto nos artigos 58,59 e 60 da LDBEN (lei n 9394-96) e deve ser disponível em 
todos os segmentos do ensino. 

Objetivos 
Específicos 

Metas Ações Avaliação das 
ações 

Cronograma Responsáveis 
e/ou 

interlocutores 

1. Esclarecer quanto 
a função e as 
atribuições do 
professor da sala de 
recursos 

 

2. Participar de 
formação 

Otimizar os 
encaminhamentos 
feitos pelos 
professores de 
classes comuns 

 

Buscar ampliação 
de conhecimento 

Participando da 
coordenação 
coletiva realizada 
na escola. 

 

 

Participando das 
reuniões 

Será realizada 
pelos professores 
presentes na 
coordenação 

 

 

Será realizada em 
conjunto no final do 

 11 de março de 
2020, coordenação 
coletiva 

 

 

Durante o ano letivo 
vigente 

Professora da 
sala de recursos. 

 

 

 

Coordenadores 
intermediários da 

orientação, 
anamnese. 
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continuada sobre a 
educação especial  

 

 

 

 

 

 

3. Proporcionar a 
efetiva participação 
dos pais ou 
responsáveis na 
vida escolar dos 
alunos especiais 

 

 

 

 

4. Garantir aos 
alunos especiais o 
direito à adequação 
curricular 

 

 

na área da 
educação especial 
para a melhora da 
prática pedagógica 

 

 

 

 

Melhorar a 
autoestima dos 
alunos especiais, 
diminuir barreiras 
entre família e 
escola, ajudar os 
alunos em seu 
desenvolvimento 
cognitivo e social 

 

 

Orientar o professor 
regente quanto a 
elaboração e 
aplicação da 
adequação 
curricular, 
revisando-a sempre 
que necessário 

organizadas pela 
coordenação 
intermediária da 
GREC 

Fazendo cursos 
ofertados pela 
EAPE 

 

 

Reuniões de pais 
com leitura de uma 
mensagem e 
conversa informal 

 

 

 

 

 

Proporcionando 
momentos 
individuais com os 
professores 
regentes, 
realizando 
coletivamente 
oficina de 

ano letivo 

 

 

 

 

 

 

Será realizada pelo 
profissional do 
AEE, OE e EAA 

 

 

 

 

 

 

Realizada pela 
professora da sala 
de recursos e pelo 
professor regente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

educação 
especial 

Tutores da EAPE 

 

 

 

 

 

Professora da 
sala de recursos, 
OE e EAA 

 

 

 

 

 

 

Professora da 
sala de recursos 
e professores 
regentes 
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5.  Planejar e 
realizar 
atendimentos aos 
alunos cm 
necessidades 
especiais 

 

 

6.  Participar da 
estratégia de 
matrícula 

 

 

 

 

 

7. Estimular o gosto 
pela leitura 

 

 

 

  

 

Intervenções 
pedagógicas de 
acordo com a 
adequação 
curricular de cada 
aluno 

 

 

Garantir o 
cumprimento da 
legislação a 
respeita da inclusão 
dos alunos 
especiais 

 

 

 

Desenvolver nos 
alunos especiais a 
vivência da leitura, 
o contato com 
obras de um 
escritor brasileiro 
voltado para o 

adequação 
curricular 

 

Jogos, brincadeiras 
dirigidas 

 

 

 

 

 

Reunir com a 
equipe de apoio a 
aprendizagem, 
equipe gestora e 
secretária escolar 
para elaboração da 
estratégia de 
matrícula 

 

 

Leitura de algumas 
obras do escritor 
Ziraldo, confecção 
de portfólio com 
registros das 
atividades do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada pela 
equipe de apoio, 
gestores e 
secretário 

 

 

 

 

Será realizado 
pelas professoras 
da sala de recurso 

 

 

Durante o ano letivo 
vigente 

 

 

 

 

 

Data estabelecida 
pela SEE 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano letivo 
de 2020 

 

 

 

Professora da 
sala de recursos 

 

 

 

 

 

Professora da 
sala de recursos, 
pedagoga, 
orientadora, 
gestores e 
secretário escolar 

 

 

 

Professora da 
sala de recursos 
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8. Trabalhar junto 
aos Monitores e 
Educadores Sociais 
Voluntários (ESV) 

 

9. Parceria junto a 
Assistente Social da 
Escola 

 

10. Festividade em 
comemoração ao 
dia 21/09 

público infantil. projeto 

 

Nome dos Profissionais da Sala de Recursos: Maria Aparecida da Silva Dias 

Observação: plano de ação sujeito a alterações ao longo do ano letivo. 
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DIGITAL 

INFORMÁTICA NA ESCOLA 

  

APRESENTAÇÃO:  

O presente projeto destina-se a iniciação à informática educativa, 

visando atender todos os alunos da escola. Desenvolvendo um trabalho 

voltado a inclusão digital de forma consciente e responsável, a fim de 

estabelecer um elo entre a informatização e o processo educacional como um 

todo.  

  

JUSTIFICATIVA:  

A escola, com uma proposta pedagógica de inclusão digital propõe 

incentivar, objetivar e direcionar o ensino com o uso da informática como 

ferramenta para a construção do conhecimento. A escola deve acompanhar e 

inserir as novas tecnologias dentro do seu programa educacional, ou senão 

corre o risco de cair no atraso funcional do ensino obsoleto.  

  

OBJETIVO:  

Promover o acesso aos meios de comunicação moderna com 

apropriação crítica, enfatizando a importância do uso do computador como 

nova ferramenta didática nos processos ensino-aprendizagem, contribuindo 

para a alfabetização tecnológica e formação dos alunos, utilizando de forma 

adequada e em conformidade com as habilidades e competências ministradas 

em sala de aula.  

  

RECURSOS HUMANOS:  

Professor regente e servidores responsáveis pela sala digital. 

  

RECURSOS MATERIAIS:  

Sala exclusiva para o laboratório de informática equipada com 31 (trinta 

e um) computadores interligados em rede com o sistema operacional LINUX 
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EDUCACIONAL 5.0 e acesso internet banda larga de 10 MB (MEC) instalada 

em todas as máquinas.    

PERÍODO: Segunda a sexta-feira 

Matutino: 7h15 às 12h30  

Vespertino: 13h às 17h40  

Obs: cada turma é atendida uma vez por semana por 1 hora e 40 minutos. 

  

AVALIAÇÃO:  

A avaliação será contínua por meio de relatórios e conforme as 

atividades desenvolvidas. Elas serão gravadas em mídia virtual individual e 

encaminhadas aos responsáveis ao término de cada bimestre. 

Também são desenvolvidas avaliações através de aplicativos de 

perguntas e respostas interativas, aplicações de vídeos educativos para 

posterior interpretação e desenvolvimento de textos, uso de páginas web 

voltadas para o meio educacional disponibilizadas pelo Linux Educacional, e 

também, integrações com a internet aplicada ao dia-a-dia com os conceitos de 

hardware e software gerando o questionamento e o enriquecimento 

pedagógico através dessas mídias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA 
ESCOLA CLASSE 06 DE TAGUATINGA 

 

 

PROJETO INTERVENTIVO  

2020 

 

2020 
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I – APRESENTAÇÃO:  

 

O Projeto Interventivo da Escola Classe 06 de Taguatinga, visa atender 

os alunos do 3º ao 5º ano, do Ensino Fundamental de nove anos que 

apresentam dificuldades relacionadas ao processo e consolidação da 

alfabetização.  

Após a realização de diagnóstico com os alunos com dificuldade de 

aprendizagem e a seleção daqueles que apresentam baixo rendimento, ele 

receberá atendimento individual, uma vez por semana por uma hora e meia 

onde será focada a dificuldade específica de cada um. 

Os professores responsáveis pela realização e execução do projeto são 

duas professoras, sendo uma readaptada e uma em Restrição temporária. 

 

II – JUSTIFICATIVA:  

Após diagnóstico inicial, viu-se a necessidade de uma intervenção para 

favorecer o processo de aprendizagem dos alunos com dificuldades 

relacionadas à alfabetização. Considerando que os alunos do 1º e 2º Anos 

estão em processo de alfabetização, optou-se por priorizar os alunos do 3º ao 

5º ano, que teoricamente, já deveriam estar alfabetizados. Sendo o domínio da 

leitura e escrita essencial ao êxito escolar dos alunos, consideramos urgente 

intervir no processo de alfabetização destes alunos para que possam ampliar 

suas possibilidades de aprendizagem. 

Os alunos serão atendidos em pequenos grupos, no tempo de uma hora 

e meia por semana, dentro do horário de aula, uma vez que a maior parte 

desses alunos não conseguiriam vir no contraturno. Para tanto será elaborado 

um cronograma de atendimento pelos profissionais responsáveis pelo 

atendimento. 
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III – OBJETIVO:  

Promover a intervenção pedagógica na aprendizagem para alfabetizar e 

consolidar conteúdos de maneira eficaz, levando os alunos ao aperfeiçoamento 

da leitura e escrita. Relevando também a formação social do discente e 

estabelecendo uma reorganização do tempo e dos espaços da instituição 

educacional visando a construção da identidade e autonomia, a vivência de 

experiências prazerosas de aprendizagem, encontrando sentido e significado 

nas atividades trabalhadas de modo a favorecer a aprendizagem de forma 

significativa.  

 

IV – HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

a) Escutar ativamente a leitura de diversos textos;  

b) Expressar oralmente a compreensão da mensagem da qual é destinatário;  

c) Transmitir mensagens, utilizando a linguagem oral com desenvoltura, 

procurando adequá-las a intenções e a situações comunicativas; 

d) Produzir e reproduzir textos orais (individual e coletivamente), objetivando a 

ordem cronológica dos fatos e o assunto tratado;  

e) Conhecer e compreender gradativamente o funcionamento do sistema de 

escrita alfabética;  

f) Ler, escrever e interpretar textos variados de forma convencional;  

g) Produzir textos escritos;  

h) Usar a escrita como forma de expressão subjetiva: traduzir emoções, 

escrever o que sente ou pensa;  

 

 

V – DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO/AÇÕES:  

• Realizar o diagnóstico inicial do aluno, considerando a proficiência na 

leitura e escrita. 
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• Levantar a problematização com a participação da Equipe Diretiva, dos 

profissionais do Serviço de Orientação Educacional, Sala de Recursos, 

Equipe de Atendimento Psicopedagógico, dos coordenadores e 

professores.  

• Comunicar aos pais e/ou responsáveis pelos alunos que participarão do 

projeto, esclarecendo a transcorrência dele. 

• Planejamento e definição das estratégias para intervenção de acordo 

com a necessidade de cada aluno.  

• Atividades diversificadas para esses alunos no atendimento que ocorrerá 

1 vez por semana, utilizando o horário de aula deles.  

 

VI – RECURSOS:  

Humanos: 

• Professor readaptado e em restrição. 

• Coordenadores Pedagógicos;  

  

 Materiais:  

• Sala de reforço;  

• Jogos;  

• Livros de Literatura; 

 

VII – CRONOGRAMA:  abril a novembro 

 

VIII – AVALIAÇÃO:  

 

A avaliação com o corpo discente será feita diariamente através das 

atividades realizadas. Já a avaliação do projeto será avaliada bimestralmente, 

através de diagnóstico parcial, por todos os profissionais da E.C. 06 envolvidos. 

Caso haja necessidade, serão feitos novos planejamentos das atividades 

propostas e o ajuste das ações interventivas.  

Enfim, no final do projeto interventivo, através de diagnóstico final, 

espera-se que os problemas sejam resolvidos ou reduzidos e novas atitudes 

sejam tomadas com os remanescentes, que esperamos serem bem reduzidos. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

 O acompanhamento e avaliação da Projeto Pedagógica da instituição 

acontece subjetivamente todos os dias, em todas as ações executadas, ao fim 

de cada evento ou projeto. Porém, se faz necessária uma avaliação mais 

estruturada e isso deve acontecer em momentos próprios e privilegiados. 

A Avaliação Institucional acontece duas vezes, uma a cada final de 

semestre letivo, com a presença de todos os segmentos que compõem a 

comunidade escolar. Avalia-se a Proposta Pedagógica da instituição com 

esclarecimentos à comunidade acerca das concepções teóricas e legais que 

embasam a construção dela. Nestas oportunidades avalia-se também a 

execução da PP com vistas ao fortalecimento dos pontos considerados frágeis. 

O Conselho de Classe é outro momento importante para o 

acompanhamento e avaliação da PP da escola, pois reúne dados da avaliação 

das aprendizagens, da avaliação institucional e de redes com o intuito de 

melhorar a qualidade do ensino ofertado. 

Destacamos os momentos de planejamento coletivo dos docentes e de 

formação continuada, quando é possível realizar a articulação e adequação da 

PP à realidade escolar e às necessidades dos alunos. Além das Coordenações 

Coletivas, realizadas as quartas-feiras, as semanas pedagógicas apresentam-

se como momentos significativos de avaliação e acompanhamento da PP pelos 

professores regentes, equipe gestora e pedagógica. 

O Conselho Escolar se faz presente nas Avaliações institucionais, uma 

vez que faz parte de suas atribuições zelar pela ocorrência da Avaliação, 

analisar os dados recolhidos a fim de propor adequações que tenham impacto 

positivo nos índices apresentados pela escola. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A biblioteca deve ser um espaço estimulador que favoreça o contato da 

criança com certa quantidade e variedade de materiais: livros, jornais, revistas, 

gibis e cartazes, a fim de estimularem a curiosidade a respeito da leitura e da 

escrita. O registro de todas as atividades passa a ser elemento de investigação 

cotidiana.  

A leitura e escrita são instrumentos básicos para o ingresso e a 

participação na sociedade em que vivemos. Instrumentos esses necessários 

para a compreensão e a realização da comunicação do homem na sociedade 

contemporânea. Para tanto, é preciso repensar o processo do ensino-

aprendizagem, rever metodologias e enfrentar a nossa própria história, 

aceitando os erros e o novo, sem preconceitos, não abandonando os acertos e 

conquistas.  

O domínio da leitura não só leva a ler bem como também significa a 

aquisição de um instrumento ligado à vida cultural do leitor. Depois dos 

primeiros anos de educação básica, grande parte da atividade escolar baseia-

se na leitura como meio de estudo.  

A leitura, em vez de afastar-se da literatura, deve levar a ela. É certo que 

há um momento da aprendizagem em que a criança, que é capaz de entender, 

por via oral, relatos longos e complexos, só vai ler textos breves e simples. Mas 

isto não significa que se tem que afastar a criança das obras literárias e dar-lhe 

somente textos chatos. Desde as primeiras etapas da leitura, a criança pode 

continuar em contato com a literatura que já conhece de maneira oral e com 

novas formas. É neste momento que a Biblioteca Escolar deve privar por 

obedecer a um dos objetivos citados no Manifesto da UNESCO/IFLA para 

Biblioteca Escolar, (MACEDO 2005): “desenvolver e manter nas crianças o 

hábito e prazer da leitura e da aprendizagem, bem como o uso dos 

recursos da biblioteca ao longo da vida”. 

 



 

96 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Partindo do princípio que cada dia que passa fica mais difícil captar a 

atenção das crianças para a leitura, devido a inúmeras formas de interações 

midiáticas e virtuais, desenvolver e manter na infância, o hábito e o prazer da 

leitura, bem como, o uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida, se torna 

uma tarefa de alta reflexão e procedimentos práticos.  

Sabendo, portanto, desta dificuldade de inserção da leitura entre os 

alunos se faz necessário à produção de projetos especiais para que o processo 

de leitura e consequentemente de escrita se deem de maneira mais prazerosa 

e que evolua não somente nas séries iniciais, mas sim, ao longo da vida.  

 

CONCEPÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR MODERNA 

 

Discutir a respeito da Biblioteca Escolar em nosso país parece uma 

questão difícil, pois é discorrer sobre algo que não existe, se quisermos ser 

rigorosos na utilização de seu conceito. A concepção de Biblioteca Escolar 

para muitos é qualquer quantidade de livros independente do assunto, uso e 

atualização e que são “organizados em uma salinha, situados geralmente na 

pior área física da escola”. Porém, é preciso mudar esta concepção, é 

necessária uma conscientização do real conceito e função da Biblioteca 

Escolar. É um centro ativo da aprendizagem, portanto precisa ser vista como 

um núcleo ligado ao esforço pedagógico dos professores e não como um 

apêndice das escolas. A Biblioteca Escolar deve trabalhar com os professores 

e alunos e não apenas para eles. Mas na maioria das vezes, é encarada como 

um anexo da escola, quando na verdade, ela deveria ser a sua alma.  

A biblioteca moderna é muito mais que a soma de suas coleções, seu 

pessoal, seu equipamento e seu edifício. É a soma das conquistas intelectuais 

da humanidade nos últimos anos, conservadas em forma viva para seu uso. A  
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Seleção dos conceitos mais desejáveis ou necessários do que é a 

biblioteca é básica para a determinação de como a OEA pode tentar melhorar 

os serviços que prestam as bibliotecas, sejam elas escolares, públicas, 

universitárias e especializadas, centros de documentação e sistemas nacionais 

de informação. Um centro de materiais moderno, por exemplo, é 

essencialmente uma biblioteca escolar cujo alcance foi ampliado de acordo 

com os aperfeiçoamentos tecnológicos da Educação utilizando os materiais e 

equipamentos audiovisuais e outros auxiliares do ensino para a aprendizagem 

individual, do mesmo modo que os livros, revistas e obras didáticas.  

Com esse intuito, abriremos nossa biblioteca onde serão atendidos os 

alunos anos iniciais do Ensino Fundamental de 09 anos, e os alunos 

portadores de necessidades especiais (ANEE) com horários pré-estabelecidos 

na grade escolar, sendo 50 minutos para cada turma durante a semana. 

Esclarecendo que cada professor será responsável por sua turma, desde a 

manutenção da organização da biblioteca até a formação de hábitos de leitura 

que são: o silêncio e o respeito pelo colega que quer ler.  

O atendimento de empréstimo de livros ao aluno será feito por 

intermédio dos professores que ficarão responsáveis pela devolução deles. 

Diante dessa nova visão de Biblioteca Escolar, há pontos que devem ser 

priorizados:  

 

a) A leitura e a pesquisa  

 

Nesta época de profundas transformações em que vivemos a escola 

precisa, mais do que nunca, fornecer ao estudante os instrumentos 

necessários para que ele consiga buscar, analisar, selecionar, relacionar e 

organizar as informações complexas do mundo contemporâneo. Esse papel da 

escola ganha relevância em um país como o nosso: para muitos, fora da 

escola, são poucas as oportunidades de contato com a leitura para informação, 

para exercer minimamente a cidadania e para entretenimento. Por isso, entre 

outros papéis que deve desempenhar a escola precisa se preocupar cada vez 

mais com a formação de leitores. Mas, com que espécie de leitores? Que 

sejam capazes de mobilizar que tipos de procedimentos e habilidades? Que 
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atividades devem ser selecionadas para que os alunos desenvolvam as 

capacidades envolvidas no ato de ler?  

Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que não basta ensinar a ler 

e a escrever: é necessário desenvolver o grau de letramento dos alunos, 

dirigindo o trabalho para práticas que visem à capacidade de utilizar a leitura (e 

a escrita) para enfrentar os desafios da vida em sociedade e de fazer uso do 

conhecimento adquirido para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao 

longo da vida.  

Para isso, é fundamental propor trabalhos com os diferentes gêneros 

que circulam na sociedade, mas sem deixar de criar situações que permitam 

aos alunos desenvolver as diferentes capacidades envolvidas no ato de ler. 

Além de ensinar a ler as linhas, é necessário desenvolver a capacidade de ler 

nas entrelinhas e de ler para além das linhas, isto é, devemos ensinar avaliar e 

cobrar capacidades leitoras de várias ordens: capacidades de decodificação, 

de compreensão e de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, como 

sugere Roxane Rojo.  

Se, ao propor atividades de leitura, procurarmos contemplar essas 

diferentes ordens, nossos alunos serão capazes não apenas de localizar 

informações, mas de relacionar e integrar partes do texto, de deduzir 

informações implícitas, de refletir sobre os sentidos do texto - captando as 

intenções e pistas deixadas pelo autor —, de perceber relações com outros 

contextos, assim como de gerar mais sentidos para o texto e de valorar o que 

lêem de acordo com seus próprios critérios.  

 

b) Aprendizagem permanente  

 

Uma pequena história, apesar de toda mobilização para a preservação 

da natureza, é apenas uma fábula, mas ilustra bem o significado da 

aprendizagem permanente. E a biblioteca escolar é uma das instituições que 

mais oferece facilidades adequadas à formação de habilidades e aptidões na 

busca e uso da informação, devido ao material bibliográfico. 

 

c) O desenvolvimento da criatividade e dinamização  
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Para que a escola tenha o desenvolvimento desejado é necessária a 

utilização de recursos que facilitem a integração e a Dinamização do processo 

ensino-aprendizagem e entre os recursos existentes, destaca-se a Biblioteca 

Escolar, instrumento indispensável como apoio didático-pedagógico e cultural, 

e elemento de ligação entre professor e aluno.  

Isto demonstra a importância da elaboração das leituras e o papel da Biblioteca 

Escolar nas pesquisas, dentro do ensino-aprendizagem para atingir uma 

melhor metodologia de transmissão do conhecimento, buscando influenciar o 

hábito da leitura e tomar o aluno mais crítico.  

Desta maneira, o aluno não deve ser apenas receptor de conhecimentos 

já prontos, mas tornar-se seu cotidiano, questionador, capacitado à iniciativa, 

ao dinamismo e ao Desenvolvimento de sua criatividade.  

O desenvolvimento da criatividade será estimulado através de diversos 

materiais e atividades oferecidos pelos professores juntamente com o apoio do 

responsável pela biblioteca, como: poesias, contos, de gravuras e da leitura em 

geral, procurando atingir os objetivos do novo projeto: “O HÁBITO E O 

PRAZER DA LEITURA”. 

  

d) Funções do Professor Atuante em Biblioteca  

Ao professor atuante em biblioteca cabe ser o mediador entre o livro e a 

comunidade escolar, observando-se as seguintes atribuições:  

• Elaborar, bimestralmente, o planejamento da biblioteca, em consonância 

com o planejamento pedagógico;  

• Organizar as instalações da biblioteca, incluindo mobiliário e 

equipamentos;  

• Organizar e preparar tecnicamente o acervo bibliográfico: livros, revistas, 

enciclopédias;  

• Orientar os professores de sua escola quanto ao encaminhamento do 

aluno à biblioteca para realização de pesquisas;  

• Sugerir, de acordo com o interesse do aluno, e em conjunto com o corpo 

docente da escola, o material bibliográfico, equipamentos com vista á 

sua aquisição que poderá ser feita através de campanhas da caixa 

escolar e outras;  
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• Divulgar, junto ao corpo docente e discente, os serviços oferecidos pela 

biblioteca como: consulta e localização do acervo bibliográfico etc.  

• Planejar e realizar atividades de dinamização, tendo como principal 

objetivo, a promoção do livro, o debate e o aprimoramento crítico;  

• Elaborar mensalmente o relatório estatístico das atividades 

desenvolvidas na biblioteca, encaminhando-o semestralmente ao 

supervisor pedagógico.  

 

e) A instalação Física da Biblioteca escolar  

Biblioteca Escolar da Escola Classe 06 de Taguatinga apresenta um 

ambiente funcional e agradável.  

Sua localização é de fácil acesso, apesar de não estar localizado em 

local calmo, longe de lugares de recreação, o que seria o ideal para 

proporcionar a tranquilidade necessária para a pesquisa e a leitura.  

A área da biblioteca permite a colocação de estantes, mesas, cadeiras 

mural e cantinho de leitura. Apresenta uma boa iluminação. Quanto à 

decoração, temos murais de incentivo à leitura e para fixação de trabalhos. O 

mobiliário está adequado ao tamanho da área da biblioteca e apesar do pouco 

espaço não deixa de ser um lugar aconchegante, dependendo muito do 

trabalho feito pelo professor, que deverá orientar cada aluno, no intuito de 

como tornar a biblioteca um lugar calmo, de muito silêncio, tornando assim a 

leitura prazerosa.  

Dispõe de estante específica para o corpo docente da escola que inclui 

livros de literatura para pesquisa educacional e pessoal. Bancos de livros 

didáticos para cada série enviados pela FNDE e um computador com acesso à 

internet e com aplicativo para controle do acervo e para pesquisas em geral. 

 

f) Orientações técnicas  

Todo o acervo da biblioteca está sendo informatizado. Todos os livros 

estão sendo catalogados para um maior controle de entrada e saída dos 

mesmos da biblioteca. Tendo como prioridade, aumentar o número de livros e 

de material de pesquisa disponíveis, para que os objetivos propostos sejam 

alcançados.  
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g) Orientações finais  

No decorrer das atividades é necessário obter informações sobre as atividades 

desenvolvidas na promoção da leitura em Bibliotecas Escolares e caracterizar 

a Biblioteca escolar, sua metodologia e linha pedagógica.  

A hora do conto é uma das principais atividades realizadas dentro do 

projeto. As crianças devem escutar histórias, a fim de desenvolver o interesse 

pelos livros e conscientizar-se da variedade de livros disponíveis [“...].” 

O texto literário infantil é considerado de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança nos aspectos físico, cognitivo, afetivo e moral, 

interferindo assim, de forma positiva, na resolução e organização de 

sentimentos, no enriquecimento do vocabulário de ordem psicomotor, sem 

deixar de considerar o vínculo afetivo que é formado entre adulto/educador e 

criança, no momento da leitura. A história infantil torna-se um jogo de 

inteligência, imaginação e liberdade. 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.  GERAL  

Levar a criança a apreciar, se deliciar e se surpreender percebendo que 

a leitura abre caminhos para a conscientização sobre fatos atuais e de todos os 

tempos. E que ainda mais, a leitura faz parte da bagagem necessária para 

escrever bem, comunicar-se bem, viver bem.  

 

2. ESPECÍFICOS  

• Desenvolver além da criatividade, o senso crítico;  

• Incentivar o hábito de leitura nos alunos; treinamento e pesquisa na 

Biblioteca escolar; e reconhecimento da importância das bibliotecas no 

ambiente escolar.  

•  Desenvolver a vontade de ler todos os tipos de textos e fazer dessa 

leitura um hábito de lazer e conhecimento;  

• Despertar no aluno as questões: Onde? O quê? Como? E por que ler?  
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• Auxiliar, criar e manter um ambiente educacional rico, variado, dinâmico, 

que estimule as inovações no processo ensino-aprendizagem e a 

aplicação de suas conquistas de modo amplo e significativo;  

• Formar e desenvolver no aluno habilidades de busca e uso da 

informação que facilitem a aprendizagem permanente e atualizada;  

ATIVIDADES DINÂMICAS E VARIADAS 

  

Clube de leitura: recadinhos com comentários sobre determinados livros, 

mesa redonda após leitura de um livro, criação de propaganda publicitária 

sobre livros que gostaram; criação da sala ambiente; feira de livros (envolvendo 

a escola inteira); debate, projeções de filmes, palestra sobre temas variados, 

sempre ligados aos livros concernentes; concursos: de poesia, de ficção, 

crônicas, cartazes; produção de textos ou desenhos (a partir de outros textos, 

palavras, canções, gravuras); dramatizações e apresentações teatrais (parte de 

uma obra ou uma situação real ou fictícia); teatro de fantoches (histórias 

contadas pelo professor ou pelos alunos); concursos (de livros lidos, obras de 

arte, literatura, trabalhos manuais, histórias, etc.); autores escolhidos para 

serem trabalhados por toda a escola; empréstimo de livros aos alunos; visitas a 

feiras de livros, museus, cinemas e outros; 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Biblioteca escolar é um centro ativo da aprendizagem, portanto precisa 

ser vista como um núcleo ligado ao esforço pedagógico dos professores e não 

como um apêndice das escolas. A Biblioteca escolar deve trabalhar com os 

professores e alunos e não apenas para eles. Durante o desenvolvimento das 

atividades na Biblioteca escolar espera-se uma mudança do tratamento dos 

professores em relação à Biblioteca escolar, que deverá ser vista como um 

local de aprender e que existe para se obter informação e conhecimento. É na 

biblioteca que podem reconhecer a complexidade do mundo que os rodeia 

descobrir seus próprios gostos, investigar aquilo que os interessa, adquirir 
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conhecimentos novos, escolher livremente sua leitura preferida e sonhar com 

mundos imaginários.  

Para merecer tal caráter - a de instrumento dinâmico e interativo - há 

que se considerar como função primordial que a Biblioteca escolar atue como 

órgão auxiliar e complementar da escola, facilitando aos alunos o livre acesso 

aos livros - o mundo fantástico do saber, das descobertas, dos sonhos, do 

imaginário conto de fadas aos mundos do assombrado. Bem como, a 

orientação clara e precisa para o estudo, para a solução de problemas e dos 

deveres de classe, ou ainda, o de incrementar as pesquisas referenciando-as, 

utilizando mais de um livro, sintetizando, criticando e, fundamentalmente como 

apoio informacional ao pessoal docente. 
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PROJETO: O LUDICO NA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA COM JOGOS SUSTENTÁVEIS 

 
 

Público Alvo: 

 

Professores da rede pública e alunos da Educação especial, classes 
especiais, TGD, TEA, DI, Sala de recursos e educação inclusiva. 

 
➢ ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Atualmente, vive-se a transição para a sociedade do conhecimento, na 

qual cabe ao profissional ser ativo, criativo, observador, atuante e participante 

na busca de solucionar problemas e construir conhecimentos. Diante disso, o 

desenvolvimento deste trabalho será concretizado por meio da aplicação de 

jogos pedagógicos criados com materiais reciclados para atender cada área de 

conhecimento. Portanto, numa visão transdisciplinar transformando a realidade 

atual, que é a falta de material em nossas unidades escolares, tendo solução 

de falta de recursos por meio de uma ideia simples com resultados 

significativos, visando a preservação do meio ambiente. Trabalhar com 

ludicidade na sala de aula é importante, pois, oportuniza um atendimento 

diferenciado para dar suporte no processo de ensino e aprendizagem, e buscar 

alternativas para alunos da educação especial e inclusão com recursos 

alternativos de apoio à prática pedagógica. Quando optamos por desenvolver 

um trabalho com resíduos sólidos, estamos protegendo o meio ambiente para 

melhorar a vida no nosso planeta. 

➢ OBJETIVO GERAL:  
 

Proporcionar um ensino de qualidade introduzindo métodos que surtam 

efeito para validar a prática do lúdico em sala de aula.  
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➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Propor o letramento da Língua Portuguesa e da Matemática. 

● Facilitar o ensino das Ciências da Natureza. 

● Trabalhar a coordenação motora fina, concentração, movimento de 

pinça, noções de adição e subtração, lateralidade, cores, formas e 

conceitos matemáticos básicos, noções de tempo. 

● Incentivar a criatividade na construção de novos materiais pedagógicos. 

● Apresentar formas variadas, inovadoras e eficazes na construção do 

conhecimento. 

 

➢ JUSTIFICATIVA: 

Partindo do pressuposto que a criança aprende por meio da interação 

social, fica claro que quando trabalhamos em grupo dentro da sala, com 

ludicidade, à aprendizagem se concretiza e desperta o interesse e o 

entusiasmo do educando. Por essa razão, o professor precisa amar o 

que escolheu como profissão, ser perseverante na busca de objetivos 

concretos de acordo com as necessidades dos educandos para 

desenvolver capacidades adaptativas, e buscar a transformação do 

processo cognitivo em si próprio, respeitando o princípio da 

individualidade. Toda intervenção retrata um possível sucesso na 

aprendizagem e isso significa que toda criança aprende no seu tempo. 

Depende como se aplicam esses conhecimentos, que devem ser por 

meio de uma prática otimista, com processos de interação intencional.  
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A utilização de recursos pedagógicos provenientes da reciclagem é um 

suporte a mais para adequar conteúdos de forma lúdica de acordo com as 

dificuldades apresentadas. O lúdico aplicado de forma correta desenvolve a 

criatividade no processo de ensino aprendizagem na vida dos educandos, seja 

da educação especial, ensino regular ou educação inclusiva, visando a ética 

frente a necessidade de preservação do meio ambiente e desenvolvendo a 

criticidade do aluno para sanar dificuldades inerentes as peculiaridades 

individuais de cada um.  

É importante salientar que o trabalho a ser realizado foi pensado numa 

visão desafiadora, para ser aplicado individualmente. A oficina “Reciclar, 

alfabetizar e adaptar com ludicidade” foi criada com a finalidade de adequar os 

conteúdos trabalhados na educação especial. Propõe a confecção de jogos 

com materiais recicláveis para concretizar a utilização do lúdico em sala de 

aula. Fica claro que crianças com um grau de comprometimento maior 

precisam de alternativas para se desenvolver com maior grau de autonomia. E 

é isso que proponho: uma adequação dos conteúdos com jogos para realizar 

um bom trabalho e atender as especificidades de cada área de conhecimento 

dos educandos nas disciplinas do currículo da Educação básica. 
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➢ FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

A nova abordagem da psicologia desenvolvida por Vygotsky baseia-se 

em três ideias centrais, as quais podem ser consideradas como pilares 

do pensamento Vygotskyniano: as funções psicológicas possuem uma 

base biológica, porque são produtos da atividade cerebral; o 

funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o 

indivíduo e o mundo exterior, sendo que estas se desenvolvem num 

processo histórico; a relação homem/mundo é uma relação mediada por 

sistemas simbólicos (OLIVEIRA, 1997, p. 23). Partindo desse pressuposto, 

o ser humano aprende de acordo com as interações entre o social e o 

objeto. Para Vygotsky (1988) a aprendizagem é um processo histórico, 

fruto de uma relação mediada e possibilita um processo interno, ativo e 

interpessoal, afirmando que “o conhecimento é, portanto, fruto de uma 

relação mediada entre sujeito que aprende, o sujeito que ensina e o 

objeto de conhecimento”. Os processos de produção do conhecimento 

permitem ao aluno sair do papel de passividade e fazer parte dessa 

relação, através do desenvolvimento de suas funções psicológicas 

superiores, entre elas a linguagem. 

Cabe ao professor exercer a liderança pedagógica, assumindo a 

mediação entre sujeito e objeto da aprendizagem, a fim de colocar o aluno no 

centro da ação educativa. O professor deve propor tarefas desafiadoras, que 

levem o aluno a mobilizar diversos tipos de recursos cognitivos, sem esquecer 

de que também, as intervenções do professor devem ser intencionalmente 

planejadas. Percebe-se claramente que nesse processo, tanto aluno, como 

professor, se situam como sujeitos. Ao aluno como sujeito de sua 

aprendizagem, deve, necessariamente, corresponder o professor como sujeito 

de sua prática educativa. 

Vygotsky traz um outro conceito interessante, o de Zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) que é descrita como a distância entre o nível 

de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver tarefas de 

forma independente; e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por 

desempenhos possíveis, com ajuda de adultos ou colegas mais avançados ou 

mais experientes. O professor deve estar atento a zona de desenvolvimento 

proximal de seus alunos para que possa oferecer atividades desafiadoras e 

intervenções adequadas. 
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Jean Piaget, em sua teoria, procurou mostrar por quais mudanças 

qualitativas passam o ser humano, em seu desenvolvimento, desde o estágio 

inicial de uma inteligência prática na primeira infância, até a estruturação do 

pensamento formal lógico-dedutivo que tem seu início na adolescência. 

Segundo ele, o processo de construção do conhecimento não pode ser 

entendido como algo predeterminado pelas estruturas internas do sujeito e 

tampouco pelas características do objeto. O conhecimento seria o resultado de 

interações que se produzem entre o sujeito que conhece e o objeto a ser 

conhecido, contendo um elemento de elaboração novo. A troca inicial 

envolvendo sujeito e objeto ocorreria a partir das ações do sujeito.  

Todo o conhecimento em si pode ser considerado como um processo de 

construção que vai sendo elaborado desde a infância, por intermédio de 

interações entre o sujeito e os objetos desse conhecimento, sejam estes do 

mundo físico ou cultural. Todo conhecimento para ser assimilado, precisa ser 

construído, ou melhor reconstruído pelo sujeito que aprende, através dos 

esquemas de ação ou de operações mentais. Daí podemos depreender que o 

aluno dever ser encarado como um ser ativo em seu processo de 

aprendizagem, um ser que pensa, formula hipóteses e que age sobre o objeto. 

Para Piaget o desenvolvimento cognitivo, que é a base da 

aprendizagem, se dá por assimilação e acomodação. Na assimilação, a mente 

não se modifica. Quando a pessoa não consegue assimilar determinada 

situação, podem ocorrer dois processos: a mente desiste ou se modifica. Se 

modificar, ocorre então a acomodação, levando a construção de novos 

esquemas de assimilação e resultando no processo de desenvolvimento 

cognitivo. Somente poderá ocorrer a aprendizagem quando o esquema de 

assimilação sofre acomodação. 

Para modificar os esquemas de assimilação é necessário propor 

atividades desafiadoras que provoquem desequilíbrios e reequilibrações 

sucessivas nos alunos. De acordo com Piaget, apenas a acomodação vai 

promover a descoberta e posteriormente a construção do conhecimento. 

Na teoria piagetiana o papel do professor é de criar situações 

compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno, em atividades 

que possam desafiar os alunos. Deve provocar o desequilíbrio na mente do 
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aluno para que ele, buscando então o reequilíbrio, tenha a oportunidade de agir 

e interagir. 

A utilização dos jogos propostos na oficina, se fundamenta neste 

princípio de Piaget, propondo desafios aos alunos para que ocorra o processo 

assimilação/acomodação/aprendizagem. Princípio observado também para a 

formação dos professores, uma vez que a metodologia da oficina propõe 

problematizações aos participantes no sentido de ampliar as possibilidades de 

trabalho com o material produzido, já que a mesma estrutura pode ser 

adaptada a diversos conteúdos e áreas do conhecimento, contribuindo para 

sua formação continuada. 

É importante salientar que o trabalho a ser realizado foi pensado numa 

visão desafiadora, para ser aplicado individualmente. A oficina Reciclar, 

Alfabetizar e Adaptar foi criada com a finalidade de adaptar os conteúdos 

curriculares às especificidades dos educandos com vistas a proporcionar uma 

aprendizagem prazerosa e que percebe o protagonismo do aluno em sua 

aprendizagem.   

A confecção de jogos com materiais recicláveis se concretiza pela 

aceitação e utilização dos profissionais que acreditam numa educação de 

qualidade, visando um resultado pautado no lúdico em sala de aula. Fica claro 

que crianças com um grau de comprometimento maior necessitam de 

alternativas para se desenvolver e é isso que é proposto: uma adaptação dos 

conteúdos, com jogos, para realizar um bom trabalho e atender as 

peculiaridades dos educandos nas disciplinas do Currículo da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental. O trabalho propicia o desenvolvimento de 

habilidades, tanto para o ensino regular, como para o ensino especial.  

Vale ressaltar que a maioria dos requisitos presentes na Escala Portage 

de desenvolvimento podem ser observados por meio dos jogos confeccionados 

na oficina, além de auxiliar na construção de relatórios individuais por meio da 

observação no momento da utilização deles, servindo como instrumento de 

avaliação formativa e para a realização do registro pictórico. 
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➢ PROCEDIMENTOS: 

O projeto será realizado utilizando diversos jogos, dentre os quais, 

destacam-se: 

● Jogo Base Transdisciplinar: Trabalha vogais, alfabeto, silabário, 

análise grafofônica, transposição, sobreposição, pareamento, cores, 

formas, frases e pequenos textos, percepção visual. 

● Jogo Reta Alfabética: Ordem alfabética e gravuras com a letra inicial e 

final e quantidade de letras. 

● Jogo Reta Numérica: Sequência numérica, vizinhos, antecessor e 

sucessor, adição, subtração, relação número/quantidade. 

● Jogo da Velha: Cores, letras, sílabas, moedas e cédulas. 

● Jogo da Roleta da Aprendizagem: Sílabas, palavras, gravuras, 

conceitos básicos, rotina estruturada, entre outros. 

. 

➢ . RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS:  

Jogos variados confeccionados com materiais recicláveis: cartão conflito, reta 

numérica, silabário jogo da velha, bingo, silabário simples e complexo, alfabeto 

móvel de tampinhas, jogo das cores, jogo das vogais e encontros vocálicos, 

jogo da sequência numérica, jogo “adivinhe o que é?”, banco de letras e 

palavras, jogo das quatro operações, jogo dos meios de transportes, jogo dos 

sentidos e muitos outros. Uma informação relevante: todos os jogos são 

móveis, construídos com diversos tipos de tampas de garrafas para amenizar 

os impactos ambientais que o plástico provoca na natureza. Existe um acervo 

de jogos importante para devolver o trabalho pedagógico voltando para uma 

maior construção do conhecimento e da autonomia de crianças e jovens com 

algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO: As atividades serão avaliadas por meio de 

aplicação dos jogos em uma turma de Educação Inclusiva. Esses jogos já são 

aplicados nas classes de ensino especial, nas quais o resultado é notório e 

houve um avanço significativo no processo de ensino aprendizagem. A 

filmagem de cada jogo acontecerá para validação da aprendizagem.  
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➢ RELATÓRIOS: Os resultados obtidos na realização dos jogos serão 

registrados nos Relatórios Individuais para um melhor 

acompanhamento da evolução da aprendizagem dos alunos ao longo 

do projeto. 
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PROJETO DE LEITURA 2020 

“Ler e Encantar” 

 

JUSTIFICATIVA 

As pesquisas sobre leitura no Brasil, em qualquer época da nossa 

história, jamais mostraram resultados realmente animadores frente à realidade 

nacional de atraso em todos os campos, sobretudo na educação, mola 

propulsora do desenvolvimento social, econômico e cultural. De acordo com 

pesquisas recentes como a Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope 

em 2016 por encomenda do Instituto Pró-Livro, do Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros (SNEL), Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Associação 

Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros), denuncia que 44% da 

população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. O índice de leitura 

do brasileiro apontado pelo estudo é de tão somente 4,96 livros por ano. Mas, 

atenção: desses, apenas 2,43 livros foram terminados, o restante foi 

parcialmente lido.  

Chama a atenção o dado de que para 67% da população não houve (ou 

não há) quem o incentivasse (ou o incentive) a ler. Todavia, dos 33% que 

tiveram influência, a mãe ou parente do gênero feminino foi a principal 

responsável (11%), seguida pelo professor (7%). E é aqui que há uma 

sustentação deste Projeto de Leitura e Produção de Textos, como enfretamento 

lúdico e criativo a este quadro desolador que é consequência da ausência de 

uma cultura de leitura na família e da insuficiente atenção dada às práticas de 

leitura e de produção de textos na escola.  

De acordo com a pesquisa as razões para eles não terem lido nenhum 

livro inteiro ou partes nos três meses anteriores à pesquisa, 32% disseram que 

por falta de tempo, 28% por não gostar de ler, 13% por não ter paciência para 

ler, 9% por dificuldades na prática de leitura, 2% por acharem o livro caro, 2% 

por não ter onde comprar na localidade na qual mora. Portanto, para o 

enfretamento a estes indicadores podemos fazer uso de várias estratégias, ao 

menos na escola: para a falta de tempo, o desenvolvimento de projetos de leitura 

e produção de textos de caráter lúdico e criativo como parte do Proposta 
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Pedagógica da escola, não como evento isolado e pontual, produzindo uma 

cultura da leitura sem cobrar dos estudantes um tempo a mais. O não gostar, a 

falta de paciência e as dificuldades na prática de leitura podem ser superadas 

com escolhas de livros sedutores, criativos, sensíveis que capturem estes 

leitores para o prazer de ler, de reler e buscar voluntariamente novas leituras. 

Todas estas situações podem ser atendidas por este projeto “LER E 

ENCANTAR”. 

Por fim, o último conjunto de dados da pesquisa aponta que a prática da 

leitura ficou nos últimos lugares quando perguntados sobre o que gostam de 

fazer no tempo livre. A televisão ainda é a campeã em predileção, em segundo 

lugar ouvir música, em seguida ficar na internet, assistir filmes em casa, usar o 

WhatsApp, usar Facebook, Twitter ou Instagram, ler jornais, revistas ou notícias 

com, e só então que aparece a leitura de livros em papel ou digitais. Não é 

difícil concluir o tamanho do desafio de implementarmos estratégias de 

sedução e conquista, sobretudo do público infantil e juvenil, para colocar a 

leitura disputando os patamares mais altos de predileção nos tempos livres. 

Não se pode perder de vista também a dimensão social e política da 

leitura, a Escola Classe 06 entende que a leitura, além de uma aprendizagem 

escolar é também, um direito social de todo cidadão, pois sua aquisição 

confere mais autonomia e compreensão crítica do mundo e portanto maior 

competência para se posicionar e participar política e socialmente da 

sociedade para torná-la melhor, podendo assim, contribuir para a 

transformação social do Brasil. 

 Diante de tudo isso, sabe-se que o mundo da leitura pode transformar, 

enriquecer culturalmente e socialmente o ser humano. Não podemos 

compreender e sermos compreendidos sem sabermos utilizar a comunicação 

de forma correta e, portanto, torna-se indispensável a intimidade com a leitura. 

A leitura é extremamente importante para todos, não apenas por ser 

fundamental em nossa formação intelectual, mas também por permitir a todos 

um acesso ao mundo das informações, das ideias e dos sonhos. Sim, pois ler é 

ampliar horizontes e deixar que a imaginação desenhe situações e lugares 

desconhecidos e isto é um direito de todos. 
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A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo 

desenvolver e trabalhar suas dificuldades. Através do conhecimento da língua, 

todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os 

acontecimentos. Ter opinião é cidadania e a garantia deste direito é uma das 

maiores contribuições sociais que a escola pode dar. 

Atualmente a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros, e 

para resgatar o encantamento pelo mundo da leitura, a Escola Classe 06 está 

propondo este projeto – “Ler e Encantar”. Para permitir a uma criança sonhar 

com uma aventura pela selva ou imaginar uma incrível viagem espacial são 

algumas das mágicas da leitura.  

Ler amplia nosso conhecimento, desenvolve a nossa criatividade e nos 

desperta para um mundo de palavras e com elas construímos o que gostamos, 

o que queremos e o que sonhamos. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Este Projeto de Leitura visa oferecer aos alunos recursos e estratégias para 

que os mesmos se tornem leitores assíduos e escritores proficientes, capazes 

de compreender e reconhecer o uso da escrita com diferentes funções, 

valorizando-a como prática de interação social e de intervenção na sociedade, 

tornando-os cidadãos críticos, conscientes para se assumirem protagonistas 

das transformações sociais emancipadoras, inclusivas e justas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Estimular o gosto pela leitura em seus variados tipos e gêneros. 

➢ Possibilitar o uso de diferentes estratégias de leitura, compreendendo os 

níveis de leitura (objetiva, inferencial e avaliativa). 

➢ Valorizar a literatura infantil brasileira e seus escritores. 

➢ Apreciar as formas de produção artístico-literárias locais. 

➢ Promover o prazer da leitura e da produção de textos por meio da 

apropriação de obras literárias infanto-juvenis inteligentes, lúdicas e 

criativas; 
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➢ Incentivar a leitura crítica e a escrita na escola, ampliando horizontes 

sociais e culturais; 

➢ Produzir textos diversos (com autonomia) em diferentes situações. 

➢ Favorecer os multiletramentos, enriquecendo seus repertórios linguísticos 

e de compreensão de mundo;  

➢ Desenvolver a habilidade de expressão em público, desinibindo o 

estudante e preparando-o para uma comunicação eficaz na sociedade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

            Esse Projeto de Leitura será contemplado em vários momentos e 

espaços no ambiente escolar. As atividades desenvolvidas em sala de aula 

serão mediadas pelo(a) professor(a) da turma. Haverá atividades extraclasses 

organizadas e planejadas pelo grupo dos profissionais da escola envolvendo 

equipe pedagógica e gestora. Haverá ainda momentos de culminância com 

apresentações de produções artísticas e literárias dos alunos.  

A tomada de decisões, bem como avaliação das ações e o impacto das 

mesmas na aprendizagem (não só dos alunos, mas de todos os envolvidos) 

acontecerão em dois espaços: durante as coordenações pedagógicas e 

encontros coletivos com os professores; e no dia a dia da sala de aula por meio 

da observação do interesse, desempenho e participação dos alunos nas 

atividades de linguagem, considerando a leitura, a escrita, a produção textual, a 

expressão oral, entre outros aspectos. 

 

1ª ETAPA (1º E 2º BIMESTRES) 

▪ Coletiva com os professores para apresentação e discussão do projeto; 

▪ Abertura do projeto com os alunos: Teatro de uma obra literária 

encenada pelas autoras do livro com os personagens “Racumim e 

Racutia”. 

1- “Todo dia é dia de ler” – Cada turma receberá uma caixa de literatura 

que permanecerá na sala de aula para que os alunos possam ler 

quando estiverem com tempo livre (enquanto os demais alunos 
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concluem tarefas ou quando o professor destinar momentos para leitura) 

e para que o professor escolha um exemplar e realize a leitura com os 

alunos. Ressaltamos que este momento deve ser um momento de 

leitura livre, por prazer, para fazer da leitura um hábito de deleite. 

Quando realizada pelo professor, a história deve ser lida com paixão 

para a turma e os alunos devem ser instigados a comentarem ao final: o 

que acharam, do que mais gostaram, do que menos gostaram, do que 

não gostaram, a personagem que mais gostou, a que menos gostou, o 

que poderia ser diferente, etc. Não se esqueça mostrar a capa, de 

enfatizar, além no nome do autor, o do ilustrador e da editora. Durante a 

leitura, em alguns momentos, pergunte o que vai acontecer a seguir 

(antecipações e inferências); 

 

• Cada professor ou Ano escolhe um ou dois dentre os escritores 

brasileiros de literatura Infantil e a principal obra que deseja 

apresentar para a sua turma.  

• Apresentar o livro (obra escolhida) para os alunos, 

✓ Explorar a ilustração da capa, questionando o que a ilustração 

sugere e pedindo que os alunos a descreva.  

✓ Quanto ao título, fazer com que os alunos descubram do que se 

trata a história, em que local se passa etc. 

✓ Apresentar o autor do livro, perguntar se alguém já leu ou ouviu 

histórias desse autor.  

✓ Ler o resumo da biografia do autor que se encontra na capa do livro 

e do ilustrador (se for diferente do autor). Falar sobre o ilustrador do 

livro e do seu papel de coadjuvante na construção do livro 

✓ Realizar a leitura do livro utilizando a METODOLOGIA DE LEITURA 

proposta. Mesmo nas turmas em que os alunos já sabem ler, é 

importante que o professor faça a leitura em voz alta para que os 

alunos possam observar os recursos utilizados pelo professor nesse 

processo, como pontuação, pausas, entonação de voz e outros. 
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✓ Trabalhar com a biografia do autor do livro e apresentar suas 

principais obras. Verificar se os alunos conhecem algumas dessas 

obras. 

✓ Explorar o gênero textual da obra: estruturas características, 

finalidades, suporte,  

✓ Escolher outras obras do autor para trabalhar com os alunos e 

explorar o gênero textual mais predominante desse autor em obras 

de outros autores que também contemplam o mesmo gênero. 

✓ Pesquisar sobre o autor nas aulas de informática: biografia, obras 

literárias, local de nascimento. Verificar se há alunos na sala da 

mesma localidade do autor, quais os costumes etc. Sugestão: Fazer 

uma plaquinha, cartaz ou mural, outra produção textual com 

informações e/ou curiosidades a respeito do escritor. 

✓ A partir do gênero textual predominante nas produções do autor 

escolhido de uma temática proposta, cada turma irá produzir um 

livro, que será composto por produções textuais dos alunos para ser 

lançado na Feira Cultura. Esse trabalho será realizado durante todo o 

ano letivo. 

 

2ª ETAPA (3º E 4º BIMESTRES) 

Será priorizado o trabalho com os autores de Brasília, observando o 

disposto no parágrafo 2º do artigo 235 da Lei Orgânica do Distrito Federal que 

preconiza a inclusão da literatura brasiliense no Currículo das Instituições 

Públicas com o objetivo de incentivar e difundir as formas de produção 

artístico-literárias locais.  

✓ Após levantamento dos escritores brasilienses de literatura infantil e 

exploração em sala de aula, nas mesmas condições da etapa anterior, 

será escolhido pelo grupo de professores um autor para que seja 

trabalhado em todas as turmas e assim, seja conhecido por todos os 

alunos, durante o 2º Semestre.  
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✓ Cada turma trabalhará com a obra de sua preferência. O autor escolhido 

será convidado para fazer uma visita à escola para uma conversa com 

os alunos no “Encontro com o ESCRITOR”. Os alunos se prepararão 

previamente para esse encontro. Podendo elaborar roteiros de 

entrevistas, perguntas sobre os livros, curiosidades que queiram saber 

sobre o autor. Será interessante também, preparar o ambiente para esse 

dia com atividades relacionadas aos seus livros, como murais, 

ilustrações, produções textuais a partir de suas obras etc. Essa atividade 

oportunizará aos estudantes a produzir de diversos gêneros textuais e a 

refletir sobre sua função social. 

 

EVENTOS: 

1) SARAU LITERÁRIO (JULHO) 

Nessa ocasião cada turma fará apresentações onde os alunos se 

manifestarão artisticamente, utilizando, sobretudo, a linguagem oral como 

recurso de interação social. Por exemplo: recital de poesia, leitura de conto, 

dramatização, música... Os alunos, ao usarem a modalidade oral em situações 

significativas, refletem sobre estes usos em sua dimensão social. A oralidade, 

como um dos eixos do ensino da língua, reforça a ideia de que os textos, 

mesmo os que “nasceram” escritos podem ter também uma destinação oral e 

coletiva. 

OBS: Durante os meses de abril a julho os professores, juntamente com a 

coordenação pedagógica, nas quinzenais, planejarão atividades relacionadas 

às obras desses autores, que podem ser de leitura, escrita, arte. 

 

2) FEIRA LITERÁRIA (NOVEMBRO OU DEZEMBRO) 

Na Feira Literária acontecerá uma manhã ou tarde de autógrafos com o 

lançamento dos livros produzidos por cada turma. Por se tratar de um livro 

coletivo, todos os alunos da turma autografarão os livros para que cada um 
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tenha um exemplar autografado por toda a turma e fique como uma recordação 

do projeto. 

Os alunos farão exposições de suas atividades que serão realizadas ao 

longo do ano letivo, que podem ser produções escritas ou outras formas de 

expressão da linguagem, como desenhos, pinturas etc.  

O trabalho de produção de texto que estará presente em todas as etapas 

desse projeto será um meio de ajudar os alunos a se tornarem escritores 

competentes e capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes, com a 

mediação do professor que orientará os alunos quanto a melhor forma de 

revisão textual até que o texto esteja “satisfatório” para o momento. 

Havendo a possibilidade, o “Encontro com o escritor” poderá 

acontecer neste mesmo evento. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é uma tarefa essencial deste projeto e deve ser feita em dois 

momentos: a avaliação pessoal e a coletiva, em nível de escola. Ambas, 

precisam ter foco nos objetivos geral e específicos e requerem uma concepção 

formativa. Na avaliação o professor deve apoiar-se nas observações e registros 

das atividades que fez, com atenção especial no envolvimento dos estudantes, 

nas mudanças qualitativas das atitudes e no posicionamento deles nos 

momentos das produções coletivas. Tais observações não devem ser passivas, 

devem ser seguidas de acompanhamento, intervenções e orientações a fim de 

favorecer a promoção de oportunidades de aprendizagens.  

A avaliação coletiva, se dará em reuniões semestrais para a escola para 

discutir, sobretudo, três pontos: as potencialidades, as fragilidades encontradas 

e soluções para os futuros projetos. 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES QUE PODEM SER REALIZADAS EM SALA 

NO DECORRER DO PROJETO 

 

1. Leitura todo dia: Estabeleça o costume de iniciar suas aulas sempre 

com a leitura de uma história infanto-juvenil curta, divertida e criativa 

seja minha ou de outros autores. Pode ser feito em outro momento da 

aula, desde que seja no mesmo momento em todas as aulas. Além de 

promover o mergulho no universo da imaginação e criatividade, cria aos 

poucos o costume e a expectativa da leitura; 

2. Leitura compartilhada: Agora é hora de propor a leitura compartilhada 

da obra: cada aluno lê um trecho da história. Incentive-os a comentarem 

a atividade. Em turmas de Educação Infantil, faça a leitura e a discussão 

do livro no momento da rodinha, que pode ser revezada com as crianças 

que já se iniciaram na prática da leitura; 

3. Brinque com a palavra: Palavra, signo criado por nós para ajudar-nos a 

interpretar o significado das coisas que nos rodeiam. Escolha uma 

palavra-chave curta do livro adotado, uma que apareça muito, que 

represente bem a história, com duas ou três sílabas. Escreva-a no 

quadro. Por exemplo, CASA. A partir daí, peça aos alunos para que a 

copiem para uma folha com o seu nome. A um sinal combinado, cada um 

deverá, partindo daquela palavra, transformá-la no maior número 

possível de outras palavras, com a mesma quantidade de sílabas que a 

palavra matriz, mediante a alteração das posições das suas letras e, 

ainda, se assim quiserem, substituindo uma das suas letras. Partindo do 

exemplo dado, teríamos: RASA, SACA, ASAS, CASO, SOCA, FACA, 

NASA, VASA, ASSA etc. Alerte-os que só serão validadas as palavras 

existentes no nosso vocabulário. Terminado o tempo estipulado, recolha 

as folhas e faça a apuração para ver qual foi o aluno que palavras 

conseguir formar. Uma variável para esta atividade: divida a turma em 

times. Escreva no quadro uma palavra do livro. Estipule um tempo para 

que busquem formar outras misturando as letras da que foi dada. 

Estabeleça, se desejar, um escore mínimo a ser atingido pelos times. 
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Proceda de acordo com a atividade anterior. Esta estratégia favorece a 

produção da escrita; 

4. O jogo do por que: Para brincar com produção textual, a partir 

do livro, entregue uma folha em branco para o primeiro aluno de cada 

fileira da sua sala de aula. Solicite que ele escreva na sua parte 

superior uma pergunta qualquer, relacionada à história do livro 

adotado, desde que inicie pela expressão POR QUE. Por exemplo, do 

livro De Bruxa Tenebrosa a Fada Graciosa: Por que a bruxinha 

Tenebrosa é tão diferente das outras bruxas? Em seguida peça para 

que ele dobre horizontalmente para trás a área onde está a pergunta e 

passe a folha para o colega que está na carteira detrás. Peça para que 

este, sem ver o que o anterior escreveu, crie uma resposta qualquer, 

contendo PORQUE no seu início, e a escreva onde agora é o alto da 

folha. Sugira-os que busquem respostas criativas, engraçadas ou 

absurdas. Por exemplo: Porque não sabe voar na vassoura. Peça para 

que dobre-a novamente, passando-a para trás. O próximo colega fará 

outra pergunta e assim prossiga com a atividade até que aquela folha 

esgote-se e resulte completamente dobrada. Neste momento, convide 

alguns alunos para que as desdobrem e realize as leituras para toda a 

turma daquela curiosa produção coletiva. 

Veja um exemplo: 

Por que a bruxinha Tenebrosa é tão diferente das 

outras bruxas? Porque não sabe voar na vassoura. 

Por que ela 

gosta de loção? 

Porque nunca 

teve sorte. 

Por que ela não gosta de 

escuridão? Porque ela é 

muito esperta. 

Por que ela se transformou em fada? Porque ela achava tudo muito 

chato. Etc. 
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5. Biografia da personagem: Explique-lhes o que é uma biografia e 

proponha que cada aluno escolha um personagem do livro e invente 

uma biografia para ela, a mais completa possível. Pode ser feita também 

em grupos. Estabeleça um tempo e tendo terminado, solicite que 

alguns façam a leitura para a turma. Uma variável para estas leituras: 

não dirão o nome do biografado, ao final a turma tem que descobrir. 

6. Lendo nas entrelinhas: Ensine-os a interpretar criticamente, 

construírem juízos sobre a história. Não se contente, nem os deixe se 

contentarem somente com a leitura de primeiro plano. Instigue-os a 

pensarem sobre o que pode estar por trás de determinadas ações dos 

personagens e consequências disto, qual teria sido a intenção do autor 

em certa situação da história etc.; 

7. Contando a história com slides: Em outro momento, aproveite-

se da tecnologia e conte a história do livro por meio de slides projetados. 

É sempre interessante explorar vários suportes do texto. 

8. Caça-palavras e cruzadinhas: Produza caça-palavras e 

cruzadinhas a partir do texto do livro para os alunos resolverem, 

sozinhos ou em grupo. Com os menores, atividades de ligar pontos ou 

de imagens extraídas das ilustrações do livro. 

9. Brincando de preencher lacunas: Retire trechos do livro 

adotado e os edite, retirando letras e colocando nos seus lugares 

tracinhos para os alunos colocarem as que julga serem as corretas. Em 

um nível mais avançando, retire palavras; e um pouco mais adiantado 

retire frases. Peça para que alguns leiam seus resultados para a turma. 

Receba-as, corrija-as e as devolva. 

10. Apresentando-se para os funcionários da escola: Proponha à 

gestão da escola momentos em que você e seus alunos convidem a 

direção, o pessoal da cozinha, da limpeza, da portaria, e outros para 

apresentar suas produções como atividade prévia à culminância. 

11.  Os funcionários apresentando-se para os alunos: Proponha à 

gestão da escola o inverso: que estes profissionais de educação se 

apropriem das obras e preparem leituras dramatizadas ou não para 

apresentarem para os alunos. 
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12. Compartilhando leitura com a família: Proponha que os alunos 

nos finais de semana compartilhem as leituras com os familiares e 

depois contem na próxima aula como foi a experiência. Para maior 

efetividade, mande um bilhete para a família com esta orientação. 

13. O que aconteceu depois? Proponha para que, a partir da 

história do livro, produzam um novo final. Faça a seguinte provocação 

na forma de pergunta: “- O que aconteceu depois?” E os desafie a 

escreverem, individual ou em grupos, mais um parágrafo (o parágrafo 

final) para a história. 

14. Dramatizações da história de diversas formas: Divida a turma 

em grupos e ensaie a dramatização da história, uns com atores, outros 

com fantoches, outros com dedoches, outros com teatro de sombra etc. 

15. Cartaz criativo para a porta da sala: Proponha que, a partir da 

obra adotada, a turma produza um cartaz criativo que a reflita e afixe-o 

na porta da sala deixando lá ao longo do projeto e expondo-o na 

culminância. 

16. Cartazes com trechos do livro: Proponha a produção de 

cartazes com trechos do livro e imagens que quiserem produzir e 

afixem nos murais da escola com o nome do projeto, dando a 

informação do título do livro, editora, ilustrador, ano de publicação etc. 

17. Maquete: Proponha a construção coletiva de maquetes dos 

cenários da história. 

18. Jogo da memória e quebra-cabeças: Construa com eles jogos 

de memória e quebra-cabeças, usando materiais diversos (tampinhas 

de garrafas pet, de latas ou de vidros, pedacinhos de tábuas etc.), a 

partir de recortes das ilustrações do livro. Faça cópias antes, claro. 

19. Convites para o Sarau ou Feira Literária: Organize com eles 

a confecção criativa dos convites para o grande dia da culminância, 

inspirando-se no livro trabalhado e no projeto como um todo. 

 

                                         E tantas outras............... 
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AUTORES BRASILEIROS DE LITERATURA INFANTIL 
 

 

Os livros lidos na infância influenciam muito na construção do caráter e 

personalidade de um indivíduo que vai agregando valores e conceitos à vida 

através de suas leituras. A literatura infantil é representada por inúmeros 

escritores de grande talento e prestígio. Veja alguns deles: 

 

• Ziraldo: Desenhista, cartunista e escritor. Criou a revista brasileira em 

quadrinhos “A Turma do Pererê”. Em 1980 lançou o livro infanto-juvenil 

O Menino maluquinho, um sucesso que encanta milhares de crianças e 

que serviu de inspiração para peças de teatro, filme, quadrinhos e 

seriado de TV. 

 

• Ruth Rocha: Escritora brasileira de livros infantis, é membro da 

Academia Paulista de Letras. Sua obra mais conhecida é Marcelo, 

Marmelo, Martelo. Recebeu o prêmio Jabuti com o livro Escrever e Criar. 

 

• Monteiro Lobato: foi escritor e editor, sendo 'O Sítio do Pica-Pau 

Amarelo', como ficou conhecida sua coleção de aventuras para os 

pequenos leitores, sua obra de maior destaque na literatura infantil. 

Conhecido como um dos primeiros autores de literatura infantil em nosso 

país e em toda América Latina. 

 

• Maurício de Sousa: Premiado autor brasileiro de histórias em 

quadrinhos, com mais de 200 personagens, criou a Turma da Mônica, 

obra que alegra e fascina milhares de crianças em todo o mundo. 

 

• Eva Furnari: Escritora e ilustradora de livros infanto-juvenil. No início de 

sua carreira dedicou-se a livros com ilustrações, sem texto. Personagem 

mais famosa: “A Bruxinha”. autora de obras como Felpo Filva e Lolo 

Barnabé. 
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• Ana Maria Machado: Uma das escritoras de maior destaque no Brasil, 

seu primeiro livro infantil publicado foi Bento-que-bento-é-o-frade, que 

recebeu um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - 

FNLIJ. 

 

• Fernando Vilela: Escritor e ilustrador, ganhou com o livro Lampião e 

Lancelote o primeiro lugar no Jabuti 2007 em duas categorias: Melhor 

livro infantil e Melhor ilustração de livro. 

 

• Mariana Massarani: Escritora e ilustradora de livros infantis. Ganhou o 

prêmio Jabuti de Literatura em 1997 e 2003 na categoria Melhor 

ilustração de livro infantil e juvenil. 

 

• Angela-Lago: Escritora e ilustradora recebeu diversos prêmios Jabuti e 

da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e outros 

internacionais. Sua obra Cena de Rua foi incluído em uma coletânea da 

Abrams Press, de Nova York, selecionado entre os quinze melhores 

livros de imagens do mundo. 

 

• Daniel Mundukuru: escritor indígena doutor em educação e já foi 

premiado com o Jabuti e pela Academia Brasileira de Letras. Como mais 

de 50 livros publicados, Mundukuru é um dos autores de livros infantis 

indicados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 

 

• Odilon Moraes: o paulistano é considerado um dos melhores autores 

de livros infantis ilustrados do país. Princesinha Medrosa, um conto de 

fadas moderno sobre uma menina que tenta superar o medo do escuro, 

é um de seus principais livros.  

 

• Cecília Meireles: é considerada a primeira grande escritora da literatura 

brasileira e a principal voz feminina de nossa poesia moderna. Suas 

obras são permeadas de musicalidade e combinam versos regulares e 

livres, além de metros diversos. 
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• Tatiana Belinky: foi uma escritora infanto-juvenil contemporânea. É 

autora, tradutora e adaptadora de mais de 250 livros voltados para este 

público. Nascida na Rússia, chegou ao Brasil com dez anos de idade. 

Recebeu a cidadania brasileira e foi radicada em São Paulo há mais de 

oitenta anos. De sua vasta obra, destacam-se "Coral dos Bichos", 

"Limeriques", "O Grande Rabanete", "Diversos russos", "Limerique das 

Coisas Boas", entre outros. A autora ultimamente publicava livros 

de crônicas e memórias. 

• Lygia Bojunga: iniciou a sua vida profissional como atriz, tendo-se 

dedicada ao rádio e ao teatro, até voltar-se para a literatura. Com a 

obra Os colegas (1972) conquistou um público que se solidificou 

com Angélica (1975), A casa da madrinha (1978), Corda 

bamba (1979), O sofá estampado (1980) e A bolsa amarela (1981). Por 

estes livros recebeu, em 1982, o Prêmio Hans Christian Andersen, o 

mais importante prêmio literário infantil, uma espécie de Prêmio 

Nobel da literatura infantil.  

• Vinícius de Moraes: O famoso compositor de MPB e Bossa Nova 

escreveu um único livro voltado para crianças: “A arca de Noé” uma bela 

obra com 32 poemas que se tornaram clássicos da literatura infantil, 

incluindo O Pato e A Casa e a Foca. 

• Ruth Rocha: escritora brasileira de livros infantis, é membro da 

Academia Paulista de Letras. Sua obra mais conhecida é Marcelo, 

Marmelo, Martelo. Recebeu o prêmio Jabuti com o livro Escrever e 

Criar.  

• Pedro Bandeira: escritor brasileiro de livros infanto-juvenis. Destacou-

se com a obra "A Droga da Obediência". Recebeu o Prêmio Jabuti, da 

Câmara Brasileira do Livro, em 1986 e a Medalha de Honra ao Mérito 

Braz Cubas, da cidade de Santos, em 2012. Desde 1983, Pedro 

Bandeira passou a se dedicar integralmente à literatura. Publicou seu 

primeiro livro "O Dinossauro Que Fazia Au-Au" (1983), voltado para o 

público infantil, que fez um grande sucesso. Em 1984, Pedro Bandeira 

publica o livro “A Droga da Obediência” iniciando uma série de livros 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_infanto-juvenil
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4nica_(g%C3%AAnero)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Hans_Christian_Andersen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
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para o público infanto-juvenil denominada “Os Karas” - grupo formado 

por cinco jovens – Crânio, Miguel, Chumbinho, Magri e Calu, que 

estudavam no Colégio Elite e vivem diversas aventuras bancando 

detetives. 

• Maria Clara Machado: fundou uma das maiores escolas de teatro do 

Brasil, o Tablado. Considerada a maior autora de teatro infantil do país, 

Maria Clara Machado escreveu quase 30 peças infantis, livros para 

crianças e 3 peças para adultos (“As interferências”, “Os Embrulhos” e 

“Miss Brasil”). 

• Sylvia Orthof: Sylvia Orthof é uma especialista na dramaturgia infantil: 

escreveu livros, dirigiu espetáculos e deu aulas de teatro para os 

pequenos. Também aprendeu a arte da mímica, especialmente durante 

um período que passou em Paris, produzindo depois diversos 

espetáculos com bonecos no Brasil. Entre suas histórias para crianças, 

destaca-se “Maria-vai-com-as-outras”, grande sucesso de público e 

crítica. A obra narra a história de uma ovelha que fazia tudo que as 

outras faziam, até resolver seguir seu próprio caminho. Faturou também 

o prêmio Jabuti por “A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda”. 

 

 

 

AUTORES INTERNACIONAIS DE LITERATURA 

INFANTIL 

 

• Hans Christian Andersen, autor de “Soldadinho de Chumbo” e “A 

Pequena Sereia”. É considerado o responsável por revigorar os contos 

de fadas, explorando melhor os seus limites e adicionando novos 

desejos e fantasias. O autor, que escreveu mais de 150 contos, se 

inspirava em alguns daqueles que ouvira na infância, mas também 

gostava de afirmar o poder de seu próprio gênio e imaginação na 

elaboração das histórias. 
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• Irmãos Grimm autores de “A gata borralheira”. Jacob e Wilhelm 

nasceram na região de Frankfurt, na Alemanha, e dedicaram-se ao 

registro de fábulas infantis a partir das histórias orais contadas em seu 

país. Além disso, realizaram estudos de linguística e folclore, tendo dado 

grandes contribuições à língua alemã. 

 

• Jean de La Fontaine, foi um poeta e fabulista francês, autor de fábulas 

importantes, como “O Lobo e o Cordeiro”. 

 

• Antoine de Saint-Exupéry: escreveu para jornais e revistas franceses e 

publicou diversas obras, sempre com temas ligados à aviação e à 

guerra, entre elas 'O Aviador' , mas seu grande sucesso é mesmo o livro 

infantil 'O Pequeno Príncipe'. 

 

• Beatrix Potter: nasceu em 1866 na cidade de Londres. Ela começou a 

desenhar esses animais e quase todos eles viraram personagens de 

suas obras. Por conta dessa relação com a natureza, os efeitos da 

industrialização sobre o meio ambiente viraram uma questão central de 

sua vida.  'As Aventuras de Pedro Coelho' é uma de suas principais 

obras. 

 

• C.S.Lewis: com sua mente lógica e brilhante e seu estilo vivo e lúcido, 

escreveu livros adultos e histórias infantis conhecidas por milhões de 

pessoas no mundo inteiro. Entre elas estão 'As Crônicas de Nárnia. 
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AUTORES DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-
JUVENIL DE BRASÍLIA 

 

Zanza 

Conta história nas escolas e aniversários 

 

Yaha Marull 

Uma aventura no Pantanal 

 

Walmir Archanjo 

As Pimentas Sussurantes 

Wilson Pereira 

"Riozinhos de brinquedo" 

Verônica Saiki 

Uma cartoonista mulher! 

Seu personagem se chama Verdugo, o inacreditável! 

Telefone:  61 9285-3760 

E-mail: veryunica@yahoo.com                         

Sites com 

portfólio: www.veronicasaiki.com.br; www.verdugooinacreditavel.com.br 

 

Vânia Moreira Diniz 

Presidente Academia de Letras Brasil no DF  

Vera Lúcia Dias 

Autora de mais de trinta livros infantis.Professora de Música 

 

Tino Freitas 

Literatino, o Roedor de Livros! 

 

Tatiana Oliveira 

 

Tânia Loureiro Peixoto - tanialp21233@gmail.com 

 

http://zanzacantando.wix.com/aprendercantando
https://www.youtube.com/watch?v=Nepx_LagyGI
http://www.veronicasaiki.com.br/
mailto:veryunica@yahoo.com
http://www.veronicasaiki.com.br/
http://www.verdugooinacreditavel.com.br/
http://www.vaniamoreiradiniz.com.br/
http://www.casadeautores.org.br/AutoresCasaDeAutores.aspx
http://roedoresdelivros.blogspot.com.br/
http://www.buscape.com.br/o-sapo-tagarela-tatiana-oliveira-8572380582.html#precos
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Stella Rodopoulos† 

Imortal 

 

Stela Maris Rezende 

Muitos livros! 

 

Solange Cianni 

 

Simão de Miranda 

www.simaodemiranda.com.br 

 

Sandra Mara Bessa Ferreira 

Ou Lorde ou Morde 

 

Salete Moreira 

 

Rose Borges 

 

Rosângela Vieira Rocha 

Assista ao programa TV Senado  

 

Rosângela Pedrina da Silva 

"A Bolha e o Vento"; A viagem de Cristal 

 

Romont Willy 

Autor e Ilustrador 

 

Rogério Olegário e Angélica Rodrigues 

Finanças pessoais 

www.libratta.com.br 

 

Regina Célia Melo 

 

http://www.academialetrasbrasil.org.br/DFextratoStella.html
http://www.stellamarisrezende.com.br/index.php
http://www.simaodemiranda.com.br/
http://rebra.org/escritora/escritora_ptbr.php?id=1292
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=19&COD_VIDEO=371674
http://brincadeirasdeprofessor.blogspot.com.br/
http://www.romontwilly.com/
http://www.libratta.com.br/
http://encantamentosdaliteratura.blogspot.com.br/2010/09/uma-joaninha-diferente-regina-celia.html
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Roger Mello 

Autor e ilustrador, como em "A Boneca de Cera", da incrível Sonia Junqueira 

 

Raquel Gonçalves e Maria Célia 

Criadoras dos personagens Racumim e Racutia 

Onã Silva 

 

Olívia de Mello Franco 

oliviafranco@uol.com.br 

 

Nurit Bensusan 

Biolúdica - Publicações focadas na promoção e preservação do meio 

ambiente.  

 

Nina Toledo 

escritoranina@gmail.com 

WhatsApp 61 - 991450924 

 

Nyedja Gennari 

 

Nestablo Ramos 

 

Monica Damaso 

 

Mirela Martorelli 

 

Mauro Sérgio Fernandes 

 

Maurício Melo Júnior 

61 - 9 9975 7748 

 

Maristela Papa 

Associação Amigos das Histórias 

http://www.skoob.com.br/autor/livros/413
http://www.casadeautores.org.br/AutoresCasaDeAutores.aspx
http://www.onasilva.com.br/
http://www.bioludica.com.br/
http://giulienymatos.blogspot.com.br/2011/08/lancamento-do-livro-de-monica-damaso.html
http://www.mirelamartorelli.com/
http://maurosergiofernandes.com.br/o-autor/
http://www.bagaco.com.br/Livros.asp
http://giulienymatos.blogspot.com/2019/02/brasilia-tem-maristela-papa-contadora.html
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WhatsApp 61 9811-9498 

 

Margarida Patriota 

 

Maria Célia e Raquel Gonçalves 

Criadoras dos personagens Racumim e Racutia 

WhatsApp 61 - 98137-1234 

 

Maria da Paz 

Doutora em origami 

 

Marco Miranda 

 

Marco Coiatelli 

Jabuti e Tartaruga 

Lourdes Pinheiro 

O Cerrado na Escola 

(62) 985508350 

ocerradonaescola@gmail.com 

Facebook: O Cerrado na Escola 

 

Lucy Ângela Cunha e Ana Shirley Pires Vinhal 

"Catequese Junto à  Pessoa com Deficiência Mental" 

lucyangela22@hotmail.com 

 

Lucília Garcez 

Doutora em Letras, participação nos projetos PRALER/MEC, PROJOVEM 

 

Luci Watanabe 

Aventuras (pelos tempos que morou em Taguatinga/DF...) 

 

Luci Afonso 

 

http://www.casadeautores.org.br/AutoresCasaDeAutores.aspx
http://www.casadeautores.org.br/AutoresCasaDeAutores.aspx
http://giulienymatos.blogspot.com.br/2011/07/doutora-em-origami.html
http://www.arcoirisdf.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Marco_Miranda.pdf
http://marcocoiatelli.blogspot.com.br/
http://www.casadeautores.org.br/AutoresCasaDeAutores.aspx
http://www.editorasaraiva.com.br/autor/luci-guimaraes-watanabe/
http://luciafonso.blogspot.com.br/
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Lourenço Dutra 

 

Liduína Bartholo de Oliveira 

 

Lilian Corgozinho 

Professora de Arte 

 

Lei-Ly-Nay 

Pedagoga 

 

Leda Gonzaga 

 

Lair Franca 

"Lentes Mágicas" 

61-984581451 

 

Helena Pinheiro 

 

Jussara Zottmann 

João Rodrigues 

joaodivulga@gmail.com 61 - 98320 2388 

 

João Marcelo Squarisi 

Horta em Figurinhas 

 

João Bosco Bezerra Bonfim 

Literatura de Cordel 

 

Jean Anjelles 

 

Janaína Rico 

Apoia o projeto "Valorize a prata da casa" 

 

http://www.casadeautores.org.br/AutoresCasaDeAutores.aspx
http://www.leilynay.com.br/
http://lairfranca.blogspot.com.br/
http://joaoboscobezerrabonfim.com.br/joao_bosco_bezerra_bonfi/
http://www.jeanangelles.com/
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Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança 

Pedagogas 

 

 

Ironita Mota 

GAEBE - Grupo de Escritores Brasileiros 

WhatsApp 62 - 99685-8921 

 

Íris Borges 

Autora e livreira, Curadora de festas literárias como a FLIPIRI e FLINIQUEL, 

Presidente da Casa dos Autores - ICA/BSB 

 

Hozana Costa 

 

Guido Heleno 

Autor de livros didáticos e paradidáticos, revisor literário, crítico e autor secreto. 

Quem não conhece a "Cobra Mariela"? 

 

Giulieny Matos 

WhatsApp 61981316214 

giulienymatos.blogspot.com 

giulienyautora@gmail.com 

Livros: *Cadê Minha Mãe (inglês/português/braile SBT/DFTV/G1); Somos 

Todos Especiais (inglês/português/braile); A Menina Derretida (adotado SESP); 

Mamãe Nota 100 (inglês/português); Doutor Akazo (inglês/português); A 

Lagarta Vitória; A Menina Tagarela; O Cardápio Maluco; A família dos 

carneirinhos coloridos; The melted girl (IPA/Brazil para Chipre) ; Somos Todos 

Especiais (inglês/português/Braille); Cadê Minha Mãe (Braille). 

 

Geraldo Costa 

Taguatinga/DF - Prêmio Jabuti 

 

Gacy Simas 

http://www.casadeautores.org.br/AutoresCasaDeAutores.aspx
https://guidoheleno.wordpress.com/
http://giulienymatos.blogspot.com/p/ve.html
http://giulienymatos.blogspot.com/
http://www.ftd.com.br/imprensas/ganhador-do-jabuti/
http://www.mundomulher.com.br/?pg=17&sec=26&sub=49&idtexto=11833&keys=Lancamento+do+livro+%22Jardim+de+Poesia%22,+de+Gacy+Simas
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WhatsApp 61 98277-3117 

 

Francisco de Assis Assley Faos 

 

Flávia Ribas 

61 - 981513831 - flaribas@gmail.com 

 

Fernanda de Oliveira 

 

Evandro Valentin de Melo 

FaceBook, mesmo nome; e-mail ordnave.melo@gmail.com 

 

Elisa Salomon 

 

Elba Gomes 

Email:elbam10@gmail.com 

 

Eduardo Loureiro Jr. 

 

Dinorá Couto Cançado 

61 - 99970 1366 

3562 8066 

 

Débora Bianca 

61 - 9691-8075 

 

Dad Squarisi 

dad.squerisi@correioweb.com.br 

 

Clara Rosa Cruz Gomes 

Atriz e Autora 

 

Cláudio Martins 

http://elisasalomon.blogspot.com.br/
http://www.casadeautores.org.br/AutoresCasaDeAutores.aspx
http://www.claudiomartins.com.br/
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Autor e Ilustrador 

 

Clara Arreguy 

 

Carmen Duran 

 

Angiolina Bragança e Isabella Carpaneda 

 

Angélica Rodrigues e Rogério Olegário 

Finanças pessoais 

www.libratta.com.br 

 

Andréa Diogo 

WhatsApp 61 - 98107-0112 

 

Ana Maria Rocha (Ana Futrika) 

WhatsApp 62 - 992911236 

 

Álvaro Modernell 

 

Alexandre Lobão 

 

Alessandra Roscoe 

 

Alessandra Alexandria 

Whats'App 61 - 98273-4779 

 

Adriano Siri 

 

Adriana Araújo e Marco Antônio Roman 

Whats'App 61 9909-7271 

Face e Instagram: @olivroemtodososlugare 

 

http://www.clara-arreguy.com/
http://www.libratta.com.br/
http://www.editorarhj.com.br/livros/592-linha
http://www.maisativos.com.br/site/
http://www.alexandrelobao.com/default.aspx
http://contoscantoseencantos.blogspot.com.br/
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CLÁSSICOS DA LITERATURA INFANTIL 
BRASILEIRA 

A literatura infantil é vista, às vezes, como uma literatura menor. Trata-se 

de uma opinião que não poderia estar mais equivocada: a literatura infantil é 

aquela que faz a ponte entre a imaginação infantil e o mundo das palavras. Ela 

une aquilo que há de mais puro – e em formação – e a possibilidade de 

transformar palavra em arte. Os livros infantis são aqueles que, mesmo sem 

revisitarmos lembramos de cada detalhe, imagens, toques e cheiros que a obra 

nos suscitou. Por isso, é sempre bom lembrar os clássicos que marcam nossa 

vida, principalmente, da nossa literatura brasileira. 

1. Reinações de Narizinho – Monteiro Lobato 

 

Reinações de Narizinho’ reúne histórias escritas por Monteiro Lobato em 

1920.  O livro narra as aventuras que acontecem no Sítio do Pica-Pau Amarelo 

e apresenta Emília, Tia Nastácia, Dona Benta e sua neta Lúcia. Lúcia, mais 

conhecida como Narizinho, é quem deve transportar o leitor a viagens pelo 

mundo da fantasia. 
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2. A bolsa amarela – Lygia Bojunga 

 

O livro conta a história de Raquel, uma menina que tem 3 grandes 

vontades: crescer, ser menino e escrever. Sem saber o que fazer com essas 

vontades que não param de crescer e sem encontrar eco na família, atolada 

demais para dar atenção às vontades da única criança da casa, Raquel as 

enfia numa bolsa amarela velha que ganha de uma tia. Mas as vontades não 

param de crescer, e a bolsa vai ficando sem espaço para aquelas coisas 

enormes que moram dentro dela.  

3. Chapeuzinho Amarelo – Chico Buarque 

 

Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma menina com medo do 

medo — uma menina amarela de medo — que transforma a fantasia dos 

contos em sua própria realidade, chegando ao ponto de não brincar, não se 

divertir, não comer, nem mesmo dormir. Enfrentando o desconhecido “O Lobo”, 

ela supera medos, inseguranças e descobre a alegria de viver. Com 

sensibilidade, Chico Buarque constrói um texto no qual aparece com 

transparência o valor mágico que o autor atribui à palavra e não só trata com 

maestria nossos medos, como também, ensina as crianças a superar suas 

fobias. 
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4. A Operação do Tio Onofre – Tatiana Belinky    

 

A mania de Talita de dar nomes que rimassem com todos os objetos da 

casa foi o que ajudou a família toda a sair de uma grande encrenca. 

5. Bisa Bia Bisa Bel – Ana Maria Machado 

 

Bisa Bia, Bisa Bel é um livro infanto-juvenil da autora Ana Maria 

Machado, que conta a história da relação de uma menina chamada Isabel com 

sua bisavó Bia que conheceu em um retrato de quando ela era pequena. 

6. A Arca de Noé – Vinícius de Moraes 
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Mais conhecidos pelo disco feito para crianças, os poemas da A Arca de 

Noé foram escritos por Vinicius muitos anos antes de sua primeira edição. 

Eram feitos para seus filhos Suzana e Pedro de Moraes. Por muitos anos, eles 

ficaram guardados. Só em 1970, o conjunto de poemas infantis ganha o 

mundo. Seu lançamento ocorre na Itália, país onde a presença do poeta era 

constante, seja através de diversas visitas e temporadas ou de traduções de 

sua obra. 

A Arca de Noé tornou-se um dos livros mais populares de Vinicius de Moraes 

por ter criado um laço com as crianças. Todas as gerações têm nos seus 

poemas uma porta de entrada no mundo da literatura e da música popular 

brasileira. 

7. Lúcia Já-Vou-Indo –Maria Heloísa Penteado 

 

Convidada para uma festa, a lesma Lúcia poderia não chegar a tempo. 

Pudera, com toda a sua lerdeza! 

8. O Gênio do Crime- João Carlos Marinho 
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Seu Tomé é um homem bom, proprietário de uma fábrica de figurinhas 

de futebol. Existem as fáceis e as difíceis, fabricadas em menor quantidade. 

Quem enche o álbum ganha prêmios realmente bons. Mas surge uma fábrica 

clandestina que fabrica as figurinhas difíceis e as vende livremente. O número 

de álbuns cheios aumenta e seu Tomé não tem mais capacidade de dar todos 

os prêmios. Há uma revolta, as crianças querem quebrar a fábrica. Edmundo, 

Pituca e Bolachão, e mais adiante, Berenice, entram em cena para descobrir a 

fábrica clandestina. Acontece que não se trata de simples bandidos, a 

quadrilha é chefiada por um gênio do crime, e os meninos terão de botar a 

cabeça para funcionar se quiserem resolver a situação. 

9. Xisto no Espaço- Lúcia Machado de Almeida 

 

Para impedir que Rutus destrua o Universo, Xisto tem de empreender 

uma longa e perigosa viagem interestelar e enfrentar alienígenas. 

10. Marcelo, Marmelo, Martelo- Ruth Rocha 
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Os personagens dos três contos deste livro são crianças que vivem no 

espaço urbano. Elas resolvem seus impasses com muita esperteza e 

vivacidade – Marcelo cria palavras novas; 

11. A Bruxinha Atrapalhada - Eva Furnari 

 

Este livro apresenta uma das personagens mais cativantes da literatura 

infantil, a Bruxinha. Com uma linguagem própria – sem a utilização de palavras, 

só imagens – a autora cria uma bruxinha realmente atrapalhada, que pode 

realizar seus desejos com a ajuda de uma varinha mágica, sofrendo as mais 

inusitadas e engraçadas consequências. Dez historinhas formam o livro. Em 

algumas a bruxinha alcança um final feliz, em outras, não é tão feliz em suas 

mágicas. As imagens permitem ao leitor criar seus próprios diálogos, 

imaginando a história à sua maneira. Uma excelente pedida para crianças em 

estágio de alfabetização. Esta obra recebeu diversos prêmios e participa de 

programas de bibliotecas públicas em vários países. 

12. Uni Duni Tê – Angela Lago 
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Divertida trama policial elaborada com fragmentos de diferentes textos 

populares – parlendas, cantigas de roda ou jogos infantis – e que se organiza 

em torno do mistério de roubos em geladeiras. 

13. O Fantástico Mistério da Feiurinha – Pedro Bandeira 

 

Um pouco mais velha, e esperando o sétimo filho, Branca de Neve, 

agora Branca Encantado, convocou suas amigas para que descobrissem o 

paradeiro de Feiurinha, que havia desaparecido com seu príncipe, seu castelo 

e seu reino sem deixar pistas. Logo, a reunião estava completa. Chegaram 

Chapeuzinho Vermelho, Cinderela Encantado, Bela Adormecida Encantado, 

Rapunzel Encantado e Rosa Encantado Della Moura Torta. Juntas, começaram 

a discutir possibilidades e a pesquisar nos livros. Mas nem sinal da história de 

Feiurinha. Foram procurar um autor, que também não conseguiu nenhuma 

pista, e já estavam todos desanimados, quando Jerusa, a empregada, contou a 

história que ninguém encontrava. Agora, Feiurinha existiria para todos, com 

sua história escrita pelo autor. 

14. Pluft, o Fantasminha- Maria Clara Machado 
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Pluft, o Fantasminha é uma peça teatral infantil escrita pela dramaturga 

brasileira Maria Clara Machado em 1955. Conta a história do rapto de uma 

menina pelo malvado pirata Perna-de-Pau. 

15. A Fada Que Tinha Ideias – Fernanda Lopes de Almeida 

 

Clara Luz é uma fada que quer fazer o mundo andar por suas próprias 

ideias. Para ela, quando ninguém inventa nada, o mundo fica parado. 

16. A Vida íntima de Laura – Clarice Lispector 

 

Uma das maiores escritoras de todos os tempos também não 

abandonou esse “ramo” tão importante da literatura. Laura, personagem 

principal e que dá nome à obra, é uma galinha de pescoço feio, mas que, por 

dentro, tem seus “pensamentozinhos e sentimentozinhos”. O texto, no entanto, 

parece ser mais um “pretexto” de Clarice para adentrar em questões muito 

profundas que ressaltam, inclusive, a afirmação de Drummond no início do 

texto: que diferença há entre a literatura adulta e infantil? Que uma criança não 
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entende de um livro de adultos – tirando a linguagem rebuscada e os 

“escândalos”? 

A vida íntima de Laura é uma obra profunda e delicada, que vai além de 

si própria, como tudo que vem de Clarice. 

17. Ou Isto ou Aquilo –Cecília Meireles 

 

Nesse livro, Cecília Meireles nos faz passear em uma série de poemas 

que brincam com a linguagem, a sonoridade, ritmo, a linguagem, tudo sempre 

de maneira leve e fluida, que divertem tanto as crianças quanto os adultos. E, 

de lá, traz a nós o mundo infantil de maneira muito sensível, imaginativa e, por 

vezes, imprevisível. Vale a pena dar uma lida e se deliciar, afinal, é Cecília 

Meireles de quem estamos falando. 

18. O Vovô Fugiu de Casa – Sérgio Caparrelli 

 

Neste livro, o autor busca transportar para as crianças emoções que 

atingem todas as idades. A sólida e envolvente amizade entre um garoto e seu 

avô italiano conduzem a história à zona de colonização italiana no Rio Grande 

do Sul, por onde empreendem uma fuga delirante e quixotesca, quando a 
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família decide internar o avô em um asilo para velhos. Uma história de amizade 

e solidariedade, de compreensão e carinho contra o preconceito dos adultos. 

 

19. Tonzeca, O Calhambeque – Camilla Cerqueira Cesar 

 

As deliciosas aventuras de um Ford de bigode e seu proprietário Nhotom. 

20. A Vaca Proibida – Edy Lima 

 

Nem tudo que faz sentido é verdadeiro, mas o contrário também pode 

ser real, principalmente quando se trata de mais uma aventura da vaca 

voadora. Desta vez, rosas de ouro são enviadas todas as manhãs para Tia 

Quiquinha por um remetente misterioso, peças de um “dinossauro-polvo” 

mecânico chegam em caixas de madeira e a vaca está proibida. Você vai 

encontrar todas as qualidades que já conhece dos livros de Edy Lima: a 

capacidade de arrebatar, a familiaridade com o absurdo, a sabedoria simples 

que emana das personagens, a variedade das situações em que se envolvem. 

Tudo isso com um humor inteligente e acessível que faz rir dos velhinhos às 

crianças! 
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21. O Menino Mágico – Rachel de Queiroz 

 

Esse livro, da conhecida autora regionalista, já foi premiado pela Unesco 

como um dos dez melhores livros brasileiros no Gênero. Rachel nos conta a 

história de Daniel, um menino que tinha poderes mágicos e era capaz de viajar 

e viver as mais diversas aventuras durante os seus sonhos, até que um dia, 

com João, seu primo e melhor amigo, eles resolvem ir a um programa de TV e 

ganhar um prêmio… só não imaginavam a confusão que se criaria a partir 

disso… 

22. Uma ideia toda azul – Marina Colasanti 

 

Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda e, tão 

maravilhado ficou com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos 

ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, 

brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre 

com alegria, linda ideia dele toda azul. Brincaram até o rei adormecer 

encostado numa árvore. 
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23. A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda – Sylvia Orthof 

 

Vaca Mimosa, que bela, que linda! Tem quatro pernas, pernas de vaca 

Vaca Mimosa, que bela, que linda! Tem pêlo malhado, parece estampado Vaca 

Mimosa, que bela, que linda! Tem olhos de vaca, redondos que brilham. 

24. O Menino Maluquinho – Ziraldo 

 

O Menino Maluquinho é uma série de histórias em quadrinhos brasileira 

criada pelo desenhista e cartunista Ziraldo. A revista foi baseada no livro infantil 

de mesmo nome publicado em 1980 que se tornou um fenômeno durante os 

anos de 1990 e 2000. 

25. Poemas Para Brincar – José Paulo Paes 

 

Este clássico da literatura infantil brasileira, que até já virou peça de 

teatro, é um gostoso convite para a criança mergulhar no mundo da poesia. 



 

154 

 

26. História meio ao contrário - Ana Maria Machado 
 

 

Este livro que já ganhou um Prêmio Jabuti começa com "E então eles se 

casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para 

sempre". Uma história que começa pelo “fim” e onde o príncipe e a princesa 

fazem tudo ao contrário. 

 

27. Pé de pilão - Mário Quintana 

 

Uma combinação de cultura popular, religião e imaginação neste livro 

que conta a história de um menino transformado em pato que está em busca 

de sua avó enfeitiçada por uma fada. Já virou até peça de teatro!      

 

28. O Fantástico Homem do Metrô - Stella Carr 

 



 

155 

 

Um livro de aventura excelente para crianças a partir dos 8 anos, que já 

estão pegando seus primeiros romances nas mãos. Nesta história, 

acompanhamos Marco, Eloís e Isabel em uma cidade destruída e aterrorizante, 

com um enigma nas mãos para resolver que envolve um estranho homem do 

metrô. 

 

29. O meu pé de laranja lima - José Mauro de Vasconcelos 

 

Já foi telenovela, já foi filme, e o livro nunca sai de moda: Zezé, de 

apenas cinco anos, é de família pobre e que não dá a ele a atenção que 

gostaria. Enquanto ajuda na criação dos irmãos para os pais conseguirem o 

sustento da família, o menino encontra força e apoio em sua árvore favorita. 

 

30. A História dos Pingos - Mary França 

 

Muito divertido e ideal para aprendizagem. Neste livro 7 personagens, ou 

pingos, são apresentados com seus nomes, cores e características específicas. 

A brincadeira está em identificá-los, separá-los e entender suas diferenças. 

 

 

31. História de dois amores - Carlos Drummond de Andrade 
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O maior poeta brasileiro também escreveu para crianças e é genial, 

como sempre. Osbó, chefe dos elefantes, tem uma amizade com Pul, um 

“pulgo”. Os dois vivem aventuras divertidas quando Osbó decide tirar férias das 

suas obrigações e descansar. 

 

32. O Menino Mágico - Rachel de Queiroz 

 

Premiado pela Unesco como um dos dez melhores livros brasileiros 

infantis, esta obra tem como protagonista Daniel, um menino que possui 

poderes mágicos e é capaz de viver aventuras incríveis nos seus sonhos. A 

vida começa a complicar quando ele decide tentar ganhar um prêmio na TV. 

33. É Isso Ali - José Paulo Paes 
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São várias temáticas e assuntos tratadas em poemas que brincam com 

os inúmeros significados das palavras. É um livro divertido, lúdico e com belas 

ilustrações. Um prato cheio para quem gosta de poesia e humor! 

 

34. Palavras, Palavrinhas e Palavrões - Ana Maria Machado 

 

Ana Maria Machado acerta mais uma vez nessa história educativa que 

acompanha uma menina que, com a chegada de uma irmãzinha, deixa de ficar 

brava com as regras sobre palavras e decide brincar com elas. Uma aula de 

português cheia de encanto e doçura. 

 

35. Flicts - Ziraldo 

 

Todo o humor e genialidade de Ziraldo voltam para essa obra que conta 

a história de Flicts, uma cor rara e triste que não consegue achar o seu lugar 

no mundo. É um livro para pensar sobre compaixão, identidade, preconceito e 

respeito ao próximo. 
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AUTORES E PRINCIPAIS OBRAS 

 

Maurício de Souza 

Turma do Bidu 

Turma da Monica 

Turma d Chico Bento 

Turma do Cebolinha 

Turma do Cascão,  

Turma da Magali 

Turma do Pelezinho  

A Polegarzinha - Coleção Turma da Monica Novo Clássicos Ilustrados 

Turma da Mônica 25 contos 

Turma da Mônica adventures 

Turma da Mônica: Lendas brasileiras 

Turma da Mônica: Folclores Brasileiro 

Nico Demo, aí vem encrenca 

Turma da Mônica Jovens 

Maurício, o início 

Turma da Mônica, geração 12 

Turma da Mônica e Monteiro Lobato 

Mônica é daltônica? 

Magali em outras vidas 

Papa capim, o menino do espelho 

Turma da Mônica, fábulas inesquecíveis 

Mônica e o Menino Maluquinho 

Turma da Mônica: contos da carochinha 

Turma da Mônica: Jesus no meu lar 

Chico Bento, além da vida 

Caraminholas na caixola 

Vendo sem enxergar – Coleção contos de Maurício de Souza 

 

Monteiro Lobato 

Urupês 

O Saci 

Narizinho Arrebitado 

Fábulas 

O Marquês de Rabicó 
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As Aventuras de Hans Staden 

Peter Pan 

Reinações de Narizinho Caçadas de Pedrinho 

Emília no País da Gramática 

Geografia de Dona Benta 

Dom Quixote das Crianças 

Histórias de Tia Nastácia 

O Poço do Visconde 

O Pica-Pau Amarelo 

 

Ruth Rocha 

Palavras muitas palavras 

Marcelo, marmelo, martelo 

O reizinho mandão 

Quem tem medo de monstro? 

Uma história de rabos presos 

Os diretos das crianças segundo Ruth Rocha 

 

Ana Maria Machado 

  Bento que Bento é o Frade  

História Meio ao Contrário  

Camilão, o Comilão  

Raul da Ferrugem Azul  

Bem do Seu Tamanho  

Bisa Bia, Bisa Bel  

A Jararaca, a Perereca e a Tiririca 

 

 

Ziraldo 

A turma do Pererê  

Flicts  

O planeta lilás  

O menino maluquinho  

Bichinho da maçã  

Os dez amigos  

O joelho juvenal  

A fábula das três cores  

O menino marrom  
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Vito Grandam  

Uma professora muito maluquinha  

Vovó Delícia 

O menino da lua  

Uma menina chamada Julieta  

Meninas  

 

Cecília Meireles 

Ou isto ou Aquilo  

Criança, meu amor   

Saudação à menina de Portugal  

A Festa das Letras  

Viagem 

O jardim  

Retrato Natural  

Problemas de Literatura Infantil  

A Rosa  

Poemas Escritos na Índia  

Poemas de Israel  

Escolha o Seu Sonho 

 

Lygia Bojunga 

Corda bamba 

Os colegas 

O safá estampado 

A casa da madrinha 

Cama  

Tchau 

Paisagem 

Seis vezes Lucas 

O meu amigo pintor 

Feito a mão 

Fazendo Ana Paz 

O rio e eu 

Dos vinte 1 

Aula de Inglês 

O abraço 

Querida 
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Livro – Um encontro 

Sapato de Salto 

Intramuros 

 

Tatiana Belinky 

O grande Rabanete 

O caso do Bolinho 

Limeriques 

Transplante de menina: da rua dos navios à Rua Jaguaribe 

Diversidade 

Limeriques do bípede apaixonado 

Limeriques das causas e efeitos 

Limeriques das coisas boas 

Saladinha de queixas 

Dez sacizinhos 

A cesta da Dona Maricota 

Sete contos russos 

Coral dos bichos 

Eu sou a Dita-cuja 

A operação do tio Onofre 

O caso dos ovos 

O espetáculo 

O caldeirão de poemas 

O urso e outras histórias 

O espelho 

História de dois irmãos: conto russo 

Tatu na casca 

As coisas boas do ano 

O espirro do vulcão 

A alegre vovó Guida que é um bocado distraída 

Medoliques 

Alibabá e os quarenta ladrões 

Simbad, o marujo 

 

Silvia Orthoff 
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A Barriga de H. Linha 

A Bruxa Fofim 

A Décima Terceira Mordida 

A Fala Lá de Pasárgada e Cabidelim, o Doce Monstrinho 

A Fada Sempre Viva e a Galinha-Fada 

A Família Eco-Eco 

A Garupa e Outros Contos 

A Gema do Ovo da Ema 

A Limpeza de Teresa 

A Luxúria 

A Mesa de Botequim e Seu Amigo Joaquim 

A Onça de Vitalino 

A Poesia É uma Pulga 

A Rainha Rabiscada 

A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda 

A Velhota Cambalhota 

A Viagem de um Barquinho 

Adolescente Poesia 

As Aventuras da Família Repinica 

As Casas que Fugiram de Casa 

As Visitas de Dona Zefa 

Ave Alegria 

Avoada, a Sereia Voadora 

Bagunça Total na Cidade Imperial 

Bóia, Bóia, Lambisgóia 

Bruzundunga da Silva 

Cadê a Peruca de Mozart? 

Canarinho, Cachorrão e a Tigela de Ração 

Cantarim de Cantará 

Chamuscou, Não Queimou 

Choque no Roque 

Chora Não! 

Ciranda de Anel e Céu 

Contos de Estimação 

Conto com você 

Contos da Escola 

Contos para Rir e Sonhar 

Cordel Adolescente, Ó Xente! 

https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-barriga-de-h-linha-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-bruxa-fofim-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-dcima-terceira-mordida-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-fala-l-de-pasrgada-e-cabidelim-o-doce-monstrinho
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-fada-sempre-viva-e-a-galinha-fada
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-famlia-eco-eco
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-garupa-e-outros-contos
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-gema-do-ovo-da-ema-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-limpeza-de-teresa-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-luxria-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-mesa-de-botequim-e-seu-amigo-joaquim-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-ona-de-vitalino-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-poesia--uma-pulga
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-rainha-rabiscada
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-vaca-mimosa-e-a-mosca-zenilda
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-velhota-cambalhota
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/a-viagem-de-um-barquinho
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/adolescente-poesia
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/goog_103058595
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/as-aventuras-da-famlia-repinica
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/as-casas-que-fugiram-de-casa
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/as-visitas-de-dona-zefa
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/ave-alegria
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/avoada-a-sereia-voadora
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/baguna-total-na-cidade-imperial
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/bia-bia-lambisgia
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/bruzundunga-da-silva
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/cad-a-peruca-de-mozart
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/canarinho-cachorro-e-a-tigela-de-rao
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/cantarim-de-cantar
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/chamuscou-no-queimou
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/choque-no-roque
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/chora-no
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/ciranda-de-anel-e-cu
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/contos-de-estimao
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/conto-com-voc
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/contos-da-escola
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/contos-pra-rir-e-sonhar
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/cordel-adolescente--xente
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Cropas ou Praus? 

Currupaco, Paco e Tal, Quero Ir pra Portugal! 

Dita-Cula, a Coruja 

Doce, Doce... e Quem Comeu Regalou-se 

Dona Lua Vai Casar 

Dona Noite Doidona 

Dragonice Diz-que-Disse 

Duas Histórias de Perna Fina 

Dumonzito, o Avião Diferente: Passageiro Igual a Gente 

Enferrujado, Lá Vai o Soldado 

Ervilha e o Princês 

Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove 

Eu Sou Mais Eu 

Fada Cisco-Quase-Nada 

Fada Fofa e a Onça Fada 

Fada Fofa e os Sete Anjinhos 

Fada Fofa em Paris 

Fantasma de Camarim 

Faz de Conto 

Felipe do Abagunçado 

Foi o Ovo? Uma Ova! 

Folia dos Três Bois 

Fraca Fracola, Galinha d'Angola 

Galo, Galo, Não Me Calo! 

Gato pra Cá, Rato pra Lá 

Guardachuvando Doideras 

História Avacalhada 

História de Arrepiar o Cabelo 

História Engatada 

História Enroscada 

História Vira-Lata 

Histórias Curtas e Birutas 

João Feijão 

Jogando Conversa Fora 

Livro Aberto: Confissões de uma Inventadeira de Palco e 

Escrita 

Luana Adolescente, Lua Crescente 

Mais-que-Perfeita Adolescente 

https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/cropas-ou-praus
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/currupaco-paco-e-tal-quero-ir-pra-portugal
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/dita-cula-a-coruja
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/doce-doce-e-quem-comeu-regalou-se
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/dona-lua-vai-casar
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/dona-noite-doidona
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/dragonice-diz-que-disse
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/duas-histrias-de-perna-fina
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/dumonzito-o-avio-diferente-passageiro-igual-a-gente
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/enferrujado-l-vai-o-soldado
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/ervilha-e-o-princs
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/eu-chovo-tu-choves-ele-chove
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/eu-sou-mais-eu
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/fada-cisco-quase-nada
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/fada-fofa-e-a-ona-fada
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/fada-fofa-e-os-sete-anjinhos
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/fada-fofa-em-paris-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/fantasma-de-camarim
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/faz-de-conta
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/felipe-do-abagunado
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/foi-o-ovo-uma-ova
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/folia-dos-trs-bois
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/fraca-fracola-galinha-dangola
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/galo-galo-no-me-calo
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/gato-pra-c-rato-pra-l
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/guardachuvando-doideras
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/histria-avacalhada
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/histria-de-arrepiar-o-cabelo
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/histria-engatada
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/histria-enroscada
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/histria-vira-lata
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/histrias-curtas-e-birutas
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/joo-feijo
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/jogando-conversa-fora
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/goog_206029914
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/livro-aberto-confisses-de-uma-inventadeira-de-palco-e-escrita-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/livro-aberto-confisses-de-uma-inventadeira-de-palco-e-escrita-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/luana-adolescente-lua-crescente
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/mais-que-perfeita-adolescente
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Malandragens de um Urubu 

Malaquias 

Manual de Boas Maneiras das Fadas 

Maria Vai com as Outras 

Mas que Bicho Lagarticho 

Meus Vários Quinze Anos 

Moqueca, a Vaca 

Mudanças no Galinheiro, Mudam as Coisas por Inteiro 

Nana Pestana 

Nem Assim Nem Assado 

No fundo do fundo, Lá Vai o Tatu Raimundo 

O Cavalo Transparente 

O Inspetor Geral 

O Livro que Ninguém Vai Ler 

O Rei Preto de Ouro Preto 

O Sapato que Miava 

Os Bichos que Tive: Memórias Zoológicas 

Ovos Nevados 

Papai Bach, Família e Fraldas 

Papos de Anjo 

Pé de Pato 

Pequenas Orações para Sorrir 

Pererê na Pororoca 

Pinguilim, Voz de Flautim 

Pirraça que Passa, Passa 

Pomba Colomba 

Ponto de Tecer Poesia 

Puratiga, o Remo Sagrado 

Que Raio de História! 

Que Saracotico! 

Quem Acorda Sonha 

Quem Roubou o Meu Futuro? 

Quincas Plim, Foi Assim 

Rabiscos ou Rabanetes 

São Francisco Bem-Te-Vi 

Saracotico no Céu 

Se a Memória Não Me Falha 

Se as Coisas Fossem Mães 

https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/malandragens-de-um-urubu
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/malaquias
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/manual-de-boas-maneiras-das-fadas
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/maria-vai-com-as-outras
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/mas-que-bicho-lagarticho
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/meus-vrios-quinze-anos
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/moqueca-a-vaca
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/mudanas-no-galinheiro-mudam-as-coisas-por-inteiro
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/nana-pestana
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/nem-assim-nem-assado
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/no-fundo-do-fundo-l-vai-o-tatu-raimundo
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/o-cavalo-transparente
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/o-inspetor-geral
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/o-livro-que-ningum-vai-ler
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/o-rei-preto-de-ouro-preto
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/o-sapato-que-miava
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/os-bichos-que-tive-memrias-zoolgicas
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/ovos-nevados
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/papai-bach-famlia-e-fraldas
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/papos-de-anjo
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/p-de-pato
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/pequenas-oraes-para-sorrir
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/perer-na-pororoca
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/pinguilim-voz-de-flautim
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/pirraa-que-passa-passa-1
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/pomba-colomba
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/ponto-de-tecer-poesia
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/puratig-o-remo-sagrado
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/que-raio-de-histria
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/que-saracotico
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/quem-acorda-sonha
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/quem-roubou-o-meu-futuro
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/quincas-plim-foi-assim
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/rabiscos-ou-rabanetes
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/so-francisco-bem-te-vi
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/saracotico-no-cu
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/se-a-memria-no-me-falha
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/se-as-coisas-fossem-mes
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Se Faísca, Ofusca 

Senhor Vento e Dona Chuva 

Sonhando Santos Dummont 

Sou Miloquinha, a Duende 

Tem Cachorro no Salame 

Tem Cavalo no Chilique 

Tem Graça no Botticelli 

Tem Minhoca no Caminho 

Tia Anacleta e Sua Dieta 

Tia Carlota Tricota e Tricota! 

Tia Januária é Veterinária 

Tia Libória Conta História 

Trem de Pai... Uai! 

Tumebune, o Vaga-Lume 

Um Pipi Choveu Aqui 

Uma Estória de Telhado 

Uma Velha e Três Chapéus 

Uxa, ora Fada, ora Bruxa 

Você viu? Você ouviu? 

Vovô Bastião Vai Comendo Feijão 

Vovó Viaja e Não Sai de Casa 

Zé Vagão da Roda Fina e Sua Mãe Leopoldina 

Zoiudo, o Monstrinho que Bebia Colírio 
 

 

 

Eva Furnari 

• Coleção Peixe Vivo, Ática: 
 - Cabra-cega De vez em quando  
- Esconde-esconde  
 
• Todo dia  
- Bruxinha atrapalhada 
- O que é, o que é?  
- Traquinagens e estripulias 
 
• Oito a comer biscoito ou dez a comer pastéis 
• Amendoim  
• Filó e Marieta 
• Zuza e Arquimedes 
• A Bruxinha e o Gregório 

https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/se-fasca-ofusca
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/senhor-vento-e-dona-chuva
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/sonhando-santos-dummont
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/sou-miloquinha-a-duende
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tem-cachorro-no-salame
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tem-cavalo-no-chilique
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tem-graa-no-botticelli
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tem-minhoca-no-caminho
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tia-anacleta-e-sua-dieta
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tia-carlota-tricota-e-tricota
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tia-januria--veterinria
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tia-libria-conta-histria
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/trem-de-pai-uai
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/tumebune-o-vaga-lume
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/um-pipi-choveu-aqui
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/uma-estria-de-telhado
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/uma-velha-e-trs-chapus
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/uxa-ora-fada-ora-bruxa
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/voc-viu-voc-ouviu
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/vov-bastio-vai-comendo-feijo
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/vov-viaja-e-no-sai-de-casa
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/z-vago-da-roda-fina-e-sua-me-leopoldina
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/obras/zoiudo-o-monstrinho-que-bebia-colrio
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• Violeta e Roxo, Quinteto editorial 
• Quer Brincar?   
• Bruxinha e Frederico 
• A Bruxinha e o Godofredo  
• Coleção As meninas 
• Ritinha bonitinha  
• A menina e o dragão  
• Catarina e Josefina  
• Assim assado 
• Não confunda... 
• Você troca? 
• Trucks 
• O Problema do Clóvis 
• Caça-fumaça 
• Por um fio 
• O amigo da Bruxinha 
• A menina da árvore 
• Adivinhe se puder 
• Travadinhas 
• Bruxinha e as Maldades da Sorumbática 
• Cocô de passarinho 
• Anjinho 
• Nós 
• Coleção Piririca da Serra 

- A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos  
- O Feitiço do Sapo  
- Mundrackz  
- Operação Risoto  

• Coleção Avesso da Gente  
- Abaixo das canelas 
- Lolo Barnabé  
- Pandolfo Bereba  
- Umbigo indiscreto  

• De 2001: 
- Os problemas da família Gorgonzola 
- Bililico (com Denize Carvalho) 
- Marilu 

• Coleção Os bobos da corte 
- Dauzinho  
- Rumboldo  
- Tartufo  

• Luas, Global 
• O circo da lua 
• Cacoete 
• O Feitiço do Sapo  
• Zig zag  
• Felpo Filva 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
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Maria Clara Machado 

Pluft, o fantasminha 

Os Cigarras e as formigas 

Lila e Sibila na Feira 

Maria Minhoca, a volta do Camaleão Alface 

A Bruxinha que era boa e outras peças 

O cavalinho azul 

O sapateiro feliz 

Brasa da o exemplo 

O príncipe sapo 

A viagem de Clarinha 

Clarinha na ilha 

Rapunzel 

A coruja Sofia 

O doutor Sabe-tudo 

Lila e Sibila na Amazônia 

Pingo 

O dragão verde 

Pacheco precisa trabalhar 

O Chefinho 

O gigante maior 

O tem do Jacinto 

O guarda-chuva 

Foguinho 

A escola de animais da tia Emília 

Dudu e o dinossauro 

Janjão 

Pacheco, o cachorro gigante 

O boi e o burro no caminho de Belém 

 

José Paulo Paes 

Poemas para brincar 

Melhores Poemas de José Paulo Paes 

Em tempo escuro, a palavra (a) clara 

História do Brasil na poesia de José Paulo Paes 

Um passarinho me contou 

Olha o bicho 

Lé com crê 

Uma letra puxa outra 



 

168 

 

Ri melhor quem ri primeiro 

Um número depois do outro 

O melhor poeta da minha rua 

Armazém literário 

Quem eu? Um poeta com outro qualquer 

Vejam como eu sei escrever 

Os encontros de um caracol aventureiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS DE LITERATURA QUE FALAM SOBRE BRASÍLIA 

       



 

169 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

       

https://1.bp.blogspot.com/-yOEYTNY7zz4/VsCZmP3oDYI/AAAAAAAAFys/3IEWZo7iDqI/s1600/DIA-NACIONAL-LIVRO-INFANTIL-18-abril.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Db3HFJ1R-JU/WrEFozdqGGI/AAAAAAAANYc/Oon7B8DFiBcA9UxPXtVxZKv5qzss4cp4gCLcBGAs/s1600/contador2018.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-3fhfbqF-9fM/VsCbYFCZGRI/AAAAAAAAFy4/F_232B0r-48/s1600/2r251fb.jpg
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https://4.bp.blogspot.com/-Id6ke2e7PvM/VsCbifzQjWI/AAAAAAAAFy8/CfAET8Eft1s/s1600/Dia-do-Contador-de-Hist%C3%B3rias.png
https://2.bp.blogspot.com/-SffxpTMhtqs/VsCbp4fYolI/AAAAAAAAFzA/QcB2RPDLLkI/s1600/livro_direito_autor.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Lw2Xiwzh6gM/VsCbyU7xLRI/AAAAAAAAFzE/Y4RoeM5LB8k/s1600/images.jpg

