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“É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até 

que um dado momento, a tua fala seja a tua prática.”  

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

A Proposta Pedagógica é documento fundamental para o bom andamento das ações da 

instituição escolar, vez que se constitui base teórica e técnica para o planejamento e execução 

dessas ações. Portanto, a construção desse documento deve permear todos os espaços da 

instituição escolar, e envolver todos os seus atores. 

Diante disso, no presente ano, a Escola Classe 40 de Ceilândia, comprometida com a 

eficiência e a eficácia dos processos educacionais, revisou seu Projeto Político-Pedagógico. 

Escolheu-se como técnica de leitura compartilhada e divisão em grupos para a revisão e 

reflexão dos diversos tópicos que compõe o projeto. Após esse primeiro momento de discussões 

em pequenos grupos, todos os atores reuniram-se para trabalhar o que foi realizado inicialmente 

por esses pequenos grupos. Nesse sentido, a metodologia foi selecionada para que todos os 

atores da instituição, a saber, Professores, Direção, Secretaria, Serviços de Apoio, Pais e/ou 

Responsáveis, participassem da elaboração deste documento. 

A próxima etapa foi à sistematização do trabalho do grupo, que foi realizado pela equipe 

coordenadora dessa construção (Direção e serviços de apoio), e posteriormente, foi realizada a 

leitura para todo o grupo do projeto em sua primeira versão. 

Para essa elaboração, foram utilizados os documentos norteadores da Secretaria de 

Educação, textos teóricos referentes às práticas pedagógicas, bem como a própria discussão em 

grupos.  

Nesse sentido, o presente documento discorre sobre: a história da instituição, sua 

realidade e função, os princípios teóricos orientadores, os objetivos, a forma como ocorre o 

trabalho pedagógico, incluído a avaliação e organização curricular, bem como os planos de ação 

da escola. 
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I – PERFIL  INSTITUCIONAL 
 

1. MISSÃO 

 

A Escola Classe de 40 de Ceilândia coaduna com o perfil da Secretaria de Educação, adotando 

como missão: Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação 

integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e 

política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com 

êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

Dados de Identificação da Escola 

Nome da Instituição: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Endereço: EQNP 07/11 Área Especial 

Telefone: 3901-6886 

Localização: Setor “P” Norte 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Subordinado à: Secretaria de Estado de Educação do DF 

Data de Inauguração: 04 de agosto de 1980 

Ato de Reconhecimento: Portaria nº 42, de 10/08/1981. 

Turno de Funcionamento: Diurno 

Nível de Ensino Ofertado: Educação Básica 

Modalidade de Ensino: Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, sendo 04 turmas 

de Educação Infantil, 16 turmas de BIA, 06 turmas de 4º Ano, 05 turmas de 5º ano. 

Alunos Atendidos: 722 estudantes de 4 a 14 anos 

Equipe envolvida: Direção, Conselho Escolar, Professores, Professora Especializada (Sala de 

Recursos), Orientadora Educacional, Auxiliares de Educação, Pais e Estudantes. 
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3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 
3.1 Contexto Educacional 

 

A Escola Classe 40 de Ceilândia, escola inclusiva e integral, atende à educação infantil e 

aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Oferta Educação Básica no turno Diurno, e possui 04 

turmas de Educação Infantil, 16 turmas do Bloco Inicial de Alfabetização, 06 turmas de 4º Ano, 05 

turmas de 5º Ano do Ensino Fundamental I. 

Localiza-se no Setor P Norte, que foi criado na cidade de Ceilândia em 30 de junho de 

1978, e compreende as quadras ímpares QNPs 01 a 27 e também o Condomínio Sol Nascente 

(antigo setor de chácaras do P Norte, atual "Novo P Norte"). A cidade de Ceilândia, por sua vez, 

foi criada em 1971 para legalizar os 79 mil moradores das invasões que naquela época já se 

espalhavam pelo DF. 

Nesse contexto, a Escola Classe 40 de Ceilândia foi inaugurada no dia 04 agosto de 

1980, reconhecida pela portaria n° 42 de 1981, e sua história se confunde com a história da 

comunidade onde está inserida, atendendo a uma clientela basicamente formada por famílias de 

baixa e média renda, que demonstra ver na escola um ponto de apoio para auxiliar na educação 

de seus filhos e para o atendimento de suas necessidades e expectativas sociais.  

Sua primeira diretora foi a senhora Maria Ernestina C. Queiroz e na época eram 13 

turmas de 1° a 4° séries, posteriormente atendeu a modalidade de 5ª a 7ª séries e atualmente 

está sob a gestão de Marinalva Rosa de Lima.  

Em relação aos documentos norteadores do funcionamento da instituição educacional, 

compreende-se que para promover a interdisciplinaridade no âmbito escolar o trabalho com 

projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização e o trabalho com os temais 

transversais são presentes em todos os espaços da instituição escolar. A Escola Classe 40 de 

Ceilândia norteia o trabalho pedagógico da escola com base nos seguintes documentos: Base 

Nacional Comum Curricular, Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação no 

Distrito Federal; Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Diretrizes Pedagógicas – Bloco Inicial de Alfabetização, 2ª edição/2012; Diretrizes 

Pedagógicas – Segundo Ciclo; Diretrizes de Avaliação da SEEDF – 2014; Diretrizes Curriculares 

Nacionais; e Direitos de Aprendizagem. 

No que se refere à organização e à estrutura de trabalho da escola, esta objetiva promover 

uma educação intencional pautada na interdisciplinaridade e na realização de projetos a fim de 

promover à práxis pedagógica. Sendo assim, a contextualização e o trabalho com os temais 
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transversais permite que os estudantes possam trazer suas experiências e vivências para a sala 

de aula a fim de ampliá-las durante o processo de ensino aprendizagem. 

Nesse sentido, os trabalhos pedagógicos estão organizados visando uma educação 

inclusiva em todas as etapas. A Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais têm como 

objetivo maior a formação integral do sujeito autônomo, social, crítico, solidário e ativo do meio 

ambiente, trabalhando com atividades organizadas de forma contínua, diversificada, descritiva e 

com a realização de projetos construtivos e significativos para o educando. 

 A realização do trabalho pedagógico é organizada de forma intencional, em função das 

metas de aprendizagens. No Bloco Inicial de Alfabetização; intervenções pedagógicas, como os 

reagrupamentos; projetos interventivos; aulas de reforço; coordenações individuais por ciclo; 

coordenações coletivas; momentos de estudos coletivos; avaliação formativa; conselho de classe; 

reunião de pais; solicitações à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; solicitações ao 

Serviço de Orientação Educacional; Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos; 

reuniões com a gestão; coordenadores intermediários, coordenadores locais, entre outros. 

 Quanto à relação entre os atores da instituição educacional, de acordo com dados colhidos 

a partir de reuniões pedagógicas, entrevistas com professores, auxiliares de educação e 

componentes dos serviços de apoio e Direção, as principais fragilidades estão nas dificuldades de 

comunicação entre os diversos grupos que compões a instituição educacional. Sendo assim, para 

melhorar nesse aspecto a direção está realizando roda de conversas com o grupo de professores 

e auxiliares a fim de melhorar o diálogo e buscar a transparência nas relações interpessoais e 

ações diárias na escola.  

             A coordenação por sua vez, passou a realizar reuniões setorizadas por seguimento de 

professor para diminuir a distância entre os docentes de turnos contrários da escola. A direção 

passou a realizar também reuniões semanais com os Coordenadores e Supervisor Pedagógico, 

bem como os Serviços de Apoio a fim de planejar as atividades semanais, refletir sobre as 

atividades realizadas por período, analisar as queixas escolares e levantar possibilidades para 

eliminar os insucessos e estabelecer metas de crescimento do processo educativo, 

especialmente dos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem, defasagem-idade série 

ou necessidades educacionais especiais.  

 Com relação à filosofia e missão da instituição educacional, esta instituição educacional 

acredita que a escola tem a função de construir uma sociedade, melhor e mais justa, por meio de 

um trabalho que integre aluno, professor, demais funcionários da escola, pais e comunidade, 

todos com um único objetivo: a construção de sujeitos capazes de atuar na sociedade de forma 

autônoma, ética e colaborativa respeitando o próximo e o meio que nos cerca. 
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 Diante disso, ações, que visam à formação cívica, devem permear todos os espaços da 

instituição escolar, nas salas de aula (em todas as disciplinas), no trabalho da Direção da Escola, 

nos projetos (como o da Hora Cívica e o Projeto Valores), nas execuções dos serviços de apoio 

por meio de uma atuação institucional que valorize os processos de desenvolvimento humano e 

ações de prevenção da queixa escolar, bem como, projetos interventivos que visa desenvolver as 

habilidades e competências dos estudantes público alvo das queixas escolares. Assim como 

acolhimento das famílias desses estudantes afim de que possa ser fortalecida a parceria família e 

escola com objetivo de se estabelecer uma cultura de sucesso na escola. 

 Dado o exposto, a função social da escola é auxiliar os alunos a crescerem como cidadãos 

críticos, ativos, conscientes, que respeitem a lei, e que contribuam para a construção de uma 

sociedade justa e igualitária.  

 Sabendo da função social das instituições educacionais como agente de mudança e 

formação e, ainda, que a aprendizagem acontece na relação indivíduo-mundo, este projeto se 

configura como uma proposta pedagógica para este ano letivo. 

 O objetivo geral da Escola Classe 40 de Ceilândia é compreender a cidadania como 

participação social e política, visando à prática da sustentabilidade e adoção de atitudes de 

solidariedade, cooperação e respeito recíproco. 

 Os objetivos específicos são: desenvolver a consciência da importância dos valores 

humanos na prática cotidiana; possibilitar o desenvolvimento da leitura em toda a extensão do 

texto através de situações individuais e compartilhadas na escola; reforçar o reconhecimento dos 

gêneros textuais; discutir a cidadania e questões éticas básicas relativas à condição humana, que 

possibilitem a construção de uma sociedade sustentável, fundamentada em princípios de 

convivência e aprendizagem contínua. 

Além desses, são objetivos específicos da instituição: capacitar para o desenvolvimento de 

valores multiculturais, baseados no respeito às diferenças culturais e religiosas; discutir a 

importância do conhecimento e do cuidado com o próprio corpo e adoção de hábitos saudáveis 

do indivíduo, da coletividade e do meio ambiente sustentável; desenvolver a autonomia e o 

autocontrole dos educandos; possibilitar aos alunos a construção do hábito de ouvir, interpretar e 

socializar textos orais e escritos; aproximar os alunos ao universo escrito e dos portadores de 

escrita, definindo preferências na seleção de leituras. 

Em relação às concepções e pressupostos que conduzem as práticas na instituição, a 

Escola Classe 40 de Ceilândia se ampara em uma concepção de Educação que garanta a 

visibilidade social, que coopere para a mobilidade social e que garanta os direitos, a formação 

humana, o direito de aprender, entre outros. Em consonância com a SEEDF, a base se 
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fundamenta na Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-cultural. Para tanto, pauta-se 

nos princípios da gestão democrática, da formação continuada e da garantia de espaços de 

construção coletiva. 

 A Escola considera que as aprendizagens ocorrem num processo contínuo, por meio de 

múltiplas relações sociais estabelecidas. Essas aprendizagens devem ser mediadas, de forma 

que se desperte o desejo pelo saber, o desejo pela reflexão e crítica, e que garanta a qualidade 

nas relações afetivas entre discente e docente.  

 Nesse sentido, essas aprendizagens devem ser contextualizadas à realidade do discente, 

e o trabalho pedagógico da escola deve contemplar os eixos transversais do Currículo em 

Movimento da SEEDF (2018): I- Educação Para Diversidade, II- Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos e III- Educação para Sustentabilidade. 

 Ademais, a Escola Classe 40 de Ceilândia atua num paradigma pautado na análise dos 

objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, visando à flexibilização curricular e de 

temporalidade e à integralização de aprendizagens, de modo a tornar-se cada vez mais inclusiva, 

num sistema de inclusão efetiva e com qualidade, de acordo com as normas do Ministério da 

Educação e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

 Portanto, a Escola trabalha num paradigma educacional voltado para os direitos humanos, 

onde a igualdade e a diferença são valores indissociáveis, para assegurar aos alunos currículo, 

metodologias e recursos que atendam às suas necessidades.  

 Com relação à percepção dos servidores e professores acerca da instituição educacional, 

segundo dados colhidos através de reuniões pedagógicas, foram apontadas como principais 

fragilidades: a deficiência na infraestrutura, o lixo ao redor da escola, a falta de espaços lúdicos, a 

falta de salas (de leitura, por exemplo), o pequeno número de auxiliares de educação e a falta de 

profissional para atuar no laboratório de informática. 

 Apontaram-se também as seguintes fragilidades: a deficiência na limpeza, a falta de 

controle na portaria, as dificuldades de comunicação, a falta de participação da comunidade, 

especialmente das famílias no acompanhamento do processo educativo dos filhos.  

 Como potencialidades foram arroladas: o grupo de professores, a presença dos 

coordenadores e dos serviços de apoio, os Educadores Sociais Voluntários, o trabalho executado 

pela Direção, bem como a Festa Junina, Recreio Divertido, a Feira Literária e os passeios 

realizados pela escola.  

 Com relação à conjuntura social política e econômica na qual a Escola se insere, segundo 

informações apresentadas pela secretaria escolar, os estudantes atendidos nesta instituição são 
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provenientes de uma comunidade de baixa renda, composta por desempregados, autônomos, 

trabalhadores assalariados, dentre outros, sendo que 30,29% são famílias que dependem da 

ajuda de programas sociais do governo. As famílias também relatam dificuldades em orientar e 

auxiliar os filhos com relação ao acompanhamento escolar.  Alguns estudantes residem distante 

da escola e fazem uso de transporte escolar. 

Faz-se necessário, ao se planejar ações voltadas à melhoria do ensino nesta instituição, 

bem como, ações que favoreça a participação dos pais na vida escolar de seus filhos. Considere-

se também a pouca participação da comunidade nos espaços escolares, que não o faz de 

maneira constante no decorrer do ano letivo, restringindo-se a participações pontuais que 

envolvem a escola como um todo, a exemplo da Festa Junina e da Feira Literária.  

Para efetivação da parceria família X escola, esta instituição educacional conta com 

atendimento da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, juntamente com a Sala de 

Recursos, pois a família torna-se o elo que possibilita a efetivação deste atendimento, que é 

complementado pelo SOE (Serviço de Orientação Educacional), que por sua vez atende a família 

junto ao estudante, buscando solucionar questões referentes a comportamentos que possam 

estar comprometendo seu rendimento escolar.  

Em se tratando das principais demandas da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem para o ano de 2019, tem-se: a melhoria do relacionamento interpessoal, a 

melhoria na Qualidade de Vida no Trabalho, o atendimento aos alunos do PAIQUE, a garantia do 

planejamento e execução das Adequações necessárias aos alunos com necessidades 

educacionais especiais e dificuldades de aprendizagem, a participação nos espaços de 

construção coletiva e a participação nos projetos pedagógicos da escola, assim como realização 

de ações institucionais numa perspectiva preventiva em relação à queixa escolar. 

Diante do exposto, e considerando-se o Mapeamento Institucional como um processo que 

ocorrerá durante todo o ano letivo, e considerando este documento como um registro do 

Mapeamento, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem pretende, no ano de 2020, atuar 

nos três eixos propostos pela Orientação Pedagógica, em consonância com os documentos 

propostos pela e para a Secretaria de Educação, com vistas à implantação de uma cultura de 

sucesso escolar e da melhoria nos processos de ensino à aprendizagem.  

 

 

 

 



14 
 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

 

Corpo Docente e Técnico – Administrativo 

 
Direção e Secretaria 

 

Relação Nominal Papel/Perfil/Responsabilidades 

Marinalva Rosa de Lima Ferreira Diretora 

Lucymeire Viana da Silveira  Vice-Diretora 

Valdivino Gracês de Morais Supervisor Administrativo 

Dioney Nunes Silva Vidal Chefe de Secretaria 

Raimundo Nonato Silva R Filho Secretário 

Janaína Melo dos Santos Coordenadora Pedagógica 

Maria Jucinete da Silva Veras Coordenadora Pedagógica 

Nísia Aires da Silva Dantas Coordenadora Pedagógica 

Valderlita Furtado Nunes Professora da Sala de Recursos 

Maria Alves da Silva Orientadora Educacional 

Iracema Aparecida Paes de Sousa Orientadora Educacional 

Alcione Rodrigues Damasceno Pedagoga – licença Maternidade  

Maria da Conceição Gomes Lima Apoio a Sup. Ped. (readaptada) 

Claudia Aparecida de Oliveira 
Apoio a Sup. Ped. (atestado médico 

por tempo indeterminado). 

 

Professores 

2º Período 

Ádila de Jesus Vieira Costa 

Luciana Gomes de Souza 

Derlane Camilo Pereira   

Silvana Maria Costa Fonseca  

1º Ano 

Alessandra Simões Dantas 

Carolina Alexandre e Silva 

Cristiane Farias da Silva Lima 

Edvane Bento da Silva 

Érika Patrícia Dias Alexandre 

Juliana de Souza Rodrigues   

Lúcia de Lourdes Mendes Franco 

2º Ano 

Gilmara Dias de Araújo Lima  

Ilsiane Petronilia da Cunha  

Susana Fernandes Machado 

3º ano 

Emanuela Cícera da Silva Pereira 

Kisy Gonçalves de Oliveira  
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Layane Martins Alves 

Luzia Marques Cordeiro  

Suellen Casimiro de Sousa 

Valquíria Oliveira Ramos 

4º ano 

Aline Maria Barbosa da Silva  

Edilma Dias de Lima 

Horma Almeida do Vale 

Janaína Ferreira de Souza 

 Kleber Dias Maia  

Thiciana Maria Silva de Freitas  

5º ano 

Andre Honório Gomes de Souza 

Debora Cristina Silva  

Rosane de Lima Oliveira  

Tania Borges Ferreira  

Thais Ferreira Satyro da Silva  

 

Auxiliares de Educação 

Almira Pinheiro da Silva – Agente de Educação 

Luiziana Pereira dos Santos – Agente de Educação 

Raimunda Sousa Mendes – Agente de Educação 

Rosemir Ribeiro Lopes – Agente de Educação 

Profissionais Terceirizados 

Leandro da Silva Pereira - Vigilante 

Elainy Meireles Fontenele – Vigilante 

Cícero Lourenço de A. Rodrigues - Vigilante 

Josias Paulino Martins Antunes - Vigilante 

Antônia Maria Borges de Souza- Merendeira 

Elaine Cristina de Jesus Holanda - Merendeira 

Sara Maria Cinthia de Souza Lima - Merendeira 

Fábio da Silva Viana - Conservação e Limpeza 

Gersolândia Pereira da Silva - Conservação e Limpeza 

Andreia Lima de Silva - Conservação e Limpeza 

Joana Darc Modesto - Conservação e Limpeza 

Suely de Brito Silva – Conservação e Limpeza  

Andressa Barros - Conservação e Limpeza 

 

 

A escola é composta por 60 servidores, sendo 36 de cargo efetivo, 11 professores 

substitutos e 13 de cargo terceirizados. O quadro de profissionais docentes da escola é composto 

por 40 professores graduados em Pedagogia e pós-graduados em áreas correlatas à educação, 

sendo 1 mestre. Dos auxiliares em educação de cargo efetivo, 05 possuem graduação em nível 

superior e 05 possuem Ensino Médio completo.  
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3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Segundo informações apresentadas pela secretaria da escola, os estudantes atendidos 

nesta instituição são provenientes de uma comunidade de baixa renda, composta por 

desempregados, autônomos, trabalhadores assalariados, etc. Sendo que aproximadamente 

62.2% são famílias que dependem da ajuda de programas sociais do governo. As famílias 

também relatam dificuldades em orientar e auxiliar os filhos com relação ao acompanhamento 

escolar. Alguns estudantes residem distante da escola e fazem uso de transporte escolar. 

Faz-se necessário, ao se planejar ações voltadas à melhoria do ensino nesta instituição, 

considerar a pouca participação dos pais na vida escolar de seus filhos. Considere-se também a 

pouca participação da comunidade nos espaços escolares, que não o faz de maneira constante, 

no decorrer do ano letivo, restringindo-se a participações pontuais que envolvem a escola como 

um todo. Apesar de alguns esforços que a escola vem fazendo para ampliar a participação da 

comunidade, percebe-se ainda, grande quantidade de pais ausentes. Assim, o grupo de 

profissionais pertencentes à Escola Classe 40 continua buscando a efetiva participação de todos, 

para que se desenvolva uma educação que efetivamente faça a diferença na vida dos 

estudantes, em sua formação enquanto cidadãos alcançando os resultados desejados, 

fortalecendo sempre a tríade: Escola X Aluno X Família. 

O grande obstáculo a ser vencido é a efetivação dessa parceria, visando um melhor 

acompanhamento e possíveis intervenções, nos aspectos referentes ao desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes. Tornando-se ainda mais necessário, nos casos dos estudantes 

com queixa escolar. Para vencer esse obstáculo, a escola conta com os Serviços de Apoio, a 

saber, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA) e o Serviço de Orientação Educacional (SOE).  

Segundo Freitas (2005, p.80) “deve-se realizar intervenções que consistem no ato 

pedagógico fundamental, no sentido de problematizar os conhecimentos produzidos pelo 

educando em sua experiência de vida, desafiando-o a ampliar esses conhecimentos”. 
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3.4 Infraestrutura 

Caracterização Física 

 

Discriminação Utilização 

Dependências Quantidade Constante Esporádica Desativada 

Anfiteatro  01    X 

Cantina  01  X    

Depósito 01  X   

Laboratório de Informática 01   X 

Pátio Coberto 01  X   

Quadra de Esportes 01  X    

Parquinho 01 X   

Salas de aula 15 X    

Sala dos auxiliares 01 X    

Sala de leitura  01 X   

Sala de Reforço 01 X   

Sala de Recursos 01 X   

Sala do SOE 01  X   

Sala do EEAA 01  X   

Sala de Direção 01  X   

Sala dos Professores 01  X   

Secretaria  01  X    

Discriminação Utilização 

Recursos Quantidade Constante Esporádica Desativada 

Copiadora 02 X   

Televisão 01 X   

Data Show 02 X   

Computadores 18 X   

Máquina de Algodão Doce 01   X 

Caixas de Som 04 X   

Bebedouro Central 01 X   

Outros Bebedouros 02 X   

Bebedouros de Parede 03 X   

Ventiladores 43 X   

Impressoras 03 X   

Refrigeradores 04 X   

Fogões Industriais 02 X   

Freezers 02 X   
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3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

 
 

a) Indicadores Internos 
 

Alunos em defasagem idade/série: 06 (Todos DI). 

Retidos em 2018: 36 

Abandono em 2018: 5 alunos 

 
b) Indicadores Externos (Não se aplica para Ed. Infantil 

 

Avaliação Nacional de Alfabetização:  

 LEITURA: Nível 1: 12.12%, Nível 2: 39.39%,Nível 3: 38.64%,Nível 4: 9.85%. 

 ESCRITA: Nível 1: 7.58% Nível 2: 10.61% Nível 3: 12.88% Nível 4: 67.42% Nível 5: 

1.52% 

 MATEMÁTICA: Nível1: 14.84%,Nível: 2 35.94% Nível 3: 21.09% Nível 4: 28.13%. 

 IDEB: 2005: 4.4 / 2007: 4.5 / 2009: 4.5 / 2011: 4.8 /2013: 4.9 /2015: 5.4/2017:5. 3 

 

 

 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
Atualmente, a sociedade convive num paradigma de conflito de valores. A ausência destes 

tem ocasionado um senso de naturalidade a todas as ações, que de alguma forma denigrem o 

valor humano. A escola, parte integrante dessa sociedade, vem sentindo consequências dessas 

atitudes na formação dos educandos. 

 A educação não se restringe apenas a transmissão de conhecimentos acadêmicos, mas 

educa-se para a convivência, para o ser. Com base neste pressuposto filosófico, sabe-se que 

conviver é estar com o outro, aceitá-lo na sua individualidade e ao mesmo tempo na igualdade de 

todos. Em busca desta relação, os valores humanos têm uma posição insubstituível. 

 De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, a escola não deve 

desconsiderar os movimentos sociais, já que um de seus objetivos deve ser a melhoria da 

qualidade social na vida coletiva do país. 

 Nesse sentido, a escola tem a função de construir uma sociedade, melhor e mais justa, 

através de um trabalho que integre aluno, professor, demais funcionários da escola, pais e 

comunidade, todos com um único objetivo: a construção da cidadania. 
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 Essas ações, que visam à formação cívica, devem permear todos os espaços da instituição 

escolar, nas salas de aula (em todos os componentes curriculares), no trabalho da Direção da 

Escola, nos projetos (como o da Hora Cívica e o Projeto Valores), nas execuções dos serviços de 

apoio. 

 Dado o exposto, a função social da escola é auxiliar os alunos a crescerem como cidadãos 

críticos, ativos, conscientes, que respeitem a lei, e que contribuam para a construção de uma 

sociedade justa e igualitária. 

 Sabendo da função social das instituições educacionais como agente de mudança e 

formação e, ainda que, a aprendizagem acontece na relação indivíduo-mundo, este projeto se 

configura como uma proposta pedagógica de educar para conviver. 

 

 

 

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  
 

1 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A Educação Básica, conforme as DCNEBs (2010) é direito indispensável ao exercício da 

cidadania, e por ela os indivíduos podem conquistar os demais direitos, definidos em legislações. 

Desse modo, a escola deve garantir a permanência dos alunos na escola, e que essa 

permanência seja com qualidade. 

 A Escola Classe 40 de Ceilândia, está em consonância com a SEEDF, baseando-se na 

Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-cultural, assumindo uma concepção de 

Educação que garanta a visibilidade social, que coopere para a mobilidade social e que garanta 

os direitos, a formação humana, o direito de aprender, entendendo a educação como integral, 

onde o ser é reconhecido como multidimensional, único, com sua história e suas especificidades. 

Para tanto, pauta-se nos princípios da gestão democrática, da formação continuada e da garantia 

de espaços de construção coletiva.  

 A Escola considera que as aprendizagens ocorrem num processo contínuo, por meio de 

múltiplas relações sociais estabelecidas. Essas aprendizagens devem ser mediadas, de forma 

que se desperte o desejo pelo saber, o desejo pela reflexão e crítica, e que garanta a qualidade 

nas relações afetivas entre discente e docente. 

 Nesse sentido, essas aprendizagens devem ser contextualizadas à realidade do discente, 

e o trabalho pedagógico da escola deve contemplar os eixos transversais do Currículo em 
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Movimento da SEDF (2018): Educação Para Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade. 

 A Escola também atende à proposição deste Currículo, em seus eixos integradores: 

Alfabetização, letramentos e ludicidade para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Ademais, a 

Escola Classe 40 de Ceilândia atua num paradigma pautado na análise dos objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação, visando à flexibilização curricular e de temporalidade e à integralização 

de aprendizagens, de modo a tornar-se cada vez mais inclusiva, num sistema de inclusão efetiva 

e com qualidade, de acordo com as normas internacionais, do Ministério da Educação e da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 Dado o exposto, a Escola trabalha num paradigma educacional voltado para os direitos 

humanos, onde a igualdade e a diferença são valores indissociáveis, para assegurar aos alunos 

currículo, metodologias e recursos que atendam às suas necessidades. 

 

 

 

2 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

A Escola Classe 40 de Ceilândia está embasada na adoção de práticas de participação 

democrática, possibilitando ao estudante preparar-se para lidar com as diferenças e para o 

exercício consciente da cidadania, proporcionando condições para o desenvolvimento do 

pensamento crítico acerca da realidade em que vive, valorizando e respeitando as diferentes 

culturas, considerando-as nos planejamentos e atividades didático-pedagógicas. 

 Baseia-se, portanto, na Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-cultural, 

assumindo uma concepção de Educação que garanta a visibilidade social, que coopere para a 

mobilidade social e que garanta os direitos, a formação humana, o direito de aprender, 

entendendo a educação como integral, onde o ser é reconhecido como multidimensional, único, 

com sua história e suas especificidades; reconhecendo a educação como a integração entre as 

diversas áreas que a constitui, para que o estudante seja visto como um ser em formação, 

encontrando aqui um reconhecimento da sua singularidade humana e social, bem como em 

proporcionar integração entre escola, família e comunidade a fim de buscar melhorias e discutir a 

melhor forma de se trabalhar com as necessidades locais.  

A metodologia de ensino, na Escola Classe 40, está voltada para o desenvolvimento 

harmonioso das potencialidades do estudante, por meio de técnicas didáticas e estratégias 

pautadas na Avaliação Formativa. Assim, busca-se trabalhar com a avaliação para as 

aprendizagens, pois, compreende-se que as intervenções precisam ocorrer durante todo o 

processo de aprendizagem, utilizando-se de diversos instrumentos que potencializem a prática 

pedagógica, considerando a progressão continuada entre os anos dos ciclos. 
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Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional, 

A avaliação possui diversas funções; contudo, a Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal - SEEDF entende que, na avaliação formativa, estão as melhores 
intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 
Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a 
perspectiva avaliativa adotada. 

 
 A prática pedagógica complementa-se nos diversos momentos da rotina escola, assim 

como nos Conselhos de Classe, onde os profissionais da educação, envolvidos no processo, 

buscam conhecer o estudante, sua família, e encontrar alternativas para que todos tenham 

acesso e garantia a aprendizagem. É um espaço de reflexão, autoavaliação, avaliação e 

planejamento, como apresentado no documento, Diretrizes Pedagógicas para organização 

escolar no 2º ciclo.  

 

A Escola Classe 40 traz uma proposta de educar com prazer, considerando a formação que as 

crianças trazem de casa. Considerando o aprendizado social da criança, a partir desses 

conhecimentos, a escola deve ir além dos aspectos práticos da vida, sem deixar de incluí-los, 

oferecendo educação formal, trabalhando com a intencionalidade educativa. A Instituição de 

Ensino é o espaço de alargar, conhecer e adentrar novos universos, que possam dar outros 

significados à vida, contribuindo para que se compreenda a realidade de outras maneiras. 

Nesse sentido, uma situação de aprendizagem produtiva é aquela que favorece e 

desencadeia a ação/reflexão do aprendiz sobre o objeto do conhecimento. Ação esta que o leva a 

buscar informações e rever suas hipóteses. A criança, neste processo, passa a ser sujeito de sua 

aprendizagem, refletindo sobre o objeto de seu conhecimento. Referimo-nos, portanto, a uma 

nova proposta de organização das relações entre os papéis dos sujeitos envolvidos neste 

processo.  

Assim, o papel do professor passa a ser o de mediador na construção do conhecimento, uma 

construção dinâmica, coletiva, ética, responsável socialmente, enfim, global. Desta forma, 

conteúdos outrora abstratos e segmentados transformam-se em algo significativo para a criança, 

de uso prático e social, vivenciado por meio de projetos interdisciplinares. 

 

IV -  OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 
1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais 

 
Objetivos: 

 

 Compreender a cidadania como participação social e política, visando à prática da 

sustentabilidade e adoção de atitudes de solidariedade, cooperação e respeito recíproco.   

 Desenvolver a consciência da importância dos valores humanos na prática cotidiana; 
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 Possibilitar o desenvolvimento da leitura em toda a extensão do texto através de situações 

individuais e compartilhadas na escola; 

 Reforçar a apresentação dos gêneros textuais; 

 Possibilitar o desenvolvimento integral das aprendizagens do estudante, incluindo as 

aprendizagens referentes ao raciocínio lógico-matemático, bem como de outras ciências. 

 Discutir a cidadania e questões éticas básicas relativas à condição humana, que possibilitem 

a construção de uma sociedade sustentável, fundamentada em princípios de convivência e 

aprendizagem contínua; 

 Capacitar para o desenvolvimento de valores multiculturais, baseados no respeito às 

diferenças culturais e religiosas; 

 Discutir a importância do conhecimento e do cuidado com o próprio corpo e adoção de 

hábitos saudáveis do indivíduo, da coletividade e do meio ambiente sustentável; 

 Possibilitar aos alunos a construção do hábito de ouvir, interpretar e socializar textos orais, 

visuais e escritos; 

 Aproximar os alunos ao universo escrito e dos portadores de escrita, definindo preferências 

na seleção de leituras. 

 Realizar intervenções pedagógicas contínuas com tosos os estudantes, sempre que suas 

necessidades de aprendizagem forem evidenciadas. 

 

Estratégias: 
 

 Continuar a implementar as diretrizes pedagógicas para o Bloco Inicial de Alfabetização e 

para o 4° e 5° ano; 

 Assegurar a formação continuada dos professores e profissionais da educação; 

 Manter o acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais, 

transitórias ou não; 

 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, atentando para as especificidades do estudante, de forma a 

garantir a qualidade do atendimento; 

 Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das crianças e 

adolescente matriculados no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, priorizando as 

populações em peculiar situação de risco ou vulnerabilidade; 

 Desenvolver ações com foco na prevenção, detecção e no encaminhamento das violações 

de direitos de crianças e adolescentes, notificando e encaminhando os casos aos órgãos 

competentes; 
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 Fomentar políticas de promoção da cultura de Direitos Humanos no Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais pautada na democratização das relações e na convivência saudável com toda 

a comunidade escolar; 

 Promover ações de prevenção e enfrentamento à medicalização indevida da educação e 

da sociedade, buscando entender e intervir em diferentes fatores sociais, políticos, 

econômicos, pedagógicos e psicológicos que impliquem sofrimento de estudantes e 

profissionais de educação; 

 Fomentar as políticas públicas referentes à alfabetização dos estudantes até o terceiro ano 

do ensino fundamental, para minimizar os índices de estudantes com defasagem idade-

ano; 

 Garantir o programa alimentar que atenda às necessidades nutricionais dos estudantes do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais; 

 Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação 

racial, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 

 Ampliar a Formação Continuada dos profissionais da educação, nas diferentes áreas de 

atendimentos aos estudantes com necessidades educacionais especiais; 

 Garantir o Atendimento Educacional Especializado; 

 Desenvolver ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, 

visando o estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais em colaboração com as famílias e 

com a rede de apoio; 

 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, articulando com as estratégias desenvolvidas na Educação Infantil; 

 Implementar tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas pedagógicas; 

 Garantir a alfabetização das pessoas com deficiências, considerando as suas 

especificidades; 

 Estimular e promover a formação continuada de professores do Bloco Inicial de 

Alfabetização; 

 Garantir políticas de combate à violência na escolar; 

 Induzir o processo contínuo de auto avaliação da instituição educacional e atingir a média 

do IDEB para o Distrito Federal. 

 
 

2. Gestão Participativa,  Gestão de Pessoas, Gestão Administrativa e Financeira  
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Objetivos: 

 

 Desenvolver a autonomia e o autocontrole dos educandos;(resultado) 

 Promover a integração entre família, escola e comunidade. 

Estratégias: 
 

 Desenvolver projetos relacionados ao tema Valores, e atividades interventivas, conforme as 

necessidades de cada turma. 

 Projeto com o apoio do SOE e equipe docente, juntamente com profissionais convidados a 

ministrarem palestras voltadas à reflexão e participação da família, junto à escola. 

 
 

3. Gestão Administrativa e Financeira 
 

Objetivos: 
 

 Atender a todos os servidores em suas necessidades administrativas, observando os critérios 

legais pertinentes a cada segmento. 

 Realizar as seguintes ações na área financeira:  

 Cobertura da quadra de esporte; 

 Troca de piso de toda área interna da escola; 

 Reforma da sala dos professores, secretaria e área administrativa; 

 Pintura da área interna e externa da escola; 



Estratégias: 
 

 Buscar parcerias externas com profissionais e verbas governamentais; 

  Incentivo à formação continuada; 

  Fortalecimento da coordenação pedagógica; 

 

4. Metas 
 

 
A Escola Classe 40 de Ceilândia, comprometida com a educação de qualidade, objetiva seguir 

as metas e estratégias do Plano Distrital de Educação (PDE), adaptados à nossa realidade 

escolar, conforme quadro abaixo:   

 

 



25 
 

 
 
 

METAS 
Meta 2 do PDE: 

Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a aprendizagem dos 
estudantes a partir dos 6 anos de idade ao Ensino Fundamental, anos iniciais 

Meta 4 do PDE: 

Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deficiências, 
Transtorno Global do Desenvolvimento, Altas Habilidades ou Superdotação, 
Transtornos Funcionais Específicos ou outro transtorno de aprendizagem, 
independentemente da idade, garantindo a inclusão 
Meta 5 do PDE: 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino 
fundamental 
Meta 7 do PDE:  

Fomentar a qualidade da educação, com melhoria do fluxo escolar. 

 
 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
Para promover a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a relação da teoria com a 

prática, a contextualização e o trabalho com os temais transversais, em todos os espaços da 

instituição escolar, a Escola Classe 40 de Ceilândia utiliza os seguintes documentos norteadores: 

Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação no Distrito Federal; Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

Educação Especial; Diretrizes Pedagógicas – Bloco Inicial de Alfabetização, 2ª edição/2012; 

Diretrizes Pedagógicas – Segundo Ciclo; Diretrizes de Avaliação da SEEDF – 2014; Parâmetros 

Curriculares Nacionais; Diretrizes Curriculares Nacionais; e Direitos de Aprendizagem.  

Nesse sentido, os trabalhos pedagógicos estão organizados visando a Educação 

Especial, Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais, tendo como objetivo maior a 

formação integral do sujeito autônomo, social, crítico, solidário e ativo do meio ambiente, 

trabalhando com atividades organizadas de forma contínua, diversificada, descritiva e com a 

realização de projetos construtivos e significativos para o educando. O trabalho pedagógico se dá 

em função de:  

 Metas de aprendizagens  

 Intervenções pedagógicas como o reagrupamento interclasse e intraclasse; 

 Projeto interventivo; 

 Aulas de reforço; 

 Coordenações individuais por ciclo; 
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 Coordenações coletivas; 

 Momentos de estudos coletivos; 

 Avaliação formativa; 

 Conselho de classe; 

 Reunião de pais; 

 Solicitações à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; 

 Solicitações ao Serviço de Orientação Educacional; 

 Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos; 

 Reuniões com a Coordenação Intermediária CREC.  

As metas de aprendizagens serão organizadas com intervenções que ocorrerão de acordo 

com as necessidades dos alunos, o tempo, o espaço físico, elaborando estratégias de 

atendimento e atividades para cada nível de escolaridade atendido na escola, utilizando as 

Unidades Didáticas para materializar as propostas do Currículo.  

 

 
1 - Para todos os segmentos: 

 
Os valores a serem trabalhados: amizade, solidariedade, respeito, honestidade, amor, 

paz, alegria, justiça, cidadania, carinho, cooperação, disciplina, esperança, felicidade, gratidão, 

inteligência, obediência, paciência, perseverança, pureza, respeito, responsabilidade, vida, 

bondade, fé, diversidade, generosidade, entusiasmo, liberdade e dedicação, deverão atravessar 

todas as áreas de conhecimento. Além disso, o professor deverá estar atento aos melhores 

momentos para tratar deste assunto. Poderão ser ocasiões imprevistas, como uma notícia no 

jornal ou uma situação que envolva violência no contexto escolar, e que mobilizem os alunos ou 

ocasiões criadas pela sensibilidade do professor. Para tanto, o professor pode: 

 Iniciar o trabalho sempre utilizando um gênero textual; 

 Selecionar canções, textos, brincadeiras e etc. coerentes com as temáticas trabalhadas; 

 Organizar murais sobre os valores a serem abordados em cada mês; 

 Incentivar e proporcionar a leitura e a produção de textos com o valor em questão; 

 Realizar dinâmicas de grupos que favoreçam essas reflexões; 

 Construir e executar as adequações curriculares para alunos com necessidades especiais; 

  Participar da Hora Cívica, realizada semanalmente em um momento coletivo, com 

apresentações do corpo docente e discente e com o propósito de incentivar os alunos a 

respeitar os valores patriotas e conhecer a diversidade cultural; 
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 Proporcionar momentos lúdicos de pesquisa e revisões de conteúdos trabalhados, no 

Laboratório de Informática, de acordo com as necessidades da turma, favorecendo o 

letramento tecnológico; 

 Desenvolver acompanhamento individual, durante a aula e/ou no contra turno, a fim de 

sanar as dificuldades apresentadas pelo aluno; 

 Promover momentos prazerosos de leitura e interpretação, despertando a imaginação e a 

criatividade para a escrita, por meio da Sacola Literária; 

 Utilizar a Sala de Vídeo como um recurso para trabalhar temas geradores onde haja uma 

associação entre realidade, atualidade e conteúdo. 

 

2 - Para a Educação Infantil 

 
 A educação infantil organiza-se em regime de tempo parcial (5 horas), sendo ofertada no 

turno matutino ou vespertino, para crianças de 05 anos de idade, 2º Período de acordo com idade 

e data de nascimento, conforme Estratégia de Matrícula.  

 Esta modalidade objetiva garantir o desenvolvimento integral das crianças favorecendo o 

acesso à construção do conhecimento e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos. 

Ademais, a Escola considera os eixos educar e cuidar, brincar e interagir.  

 Para a Educação Infantil, deve-se realizar ações que: 

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

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 

elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical;  

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

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 

escritos 

 Recriem relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaço temporais em 

contextos significativos para as crianças;  

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;  

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;  
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 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da 

diversidade;  

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

o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;  

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações 

de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança teatro, poesia e literatura; 

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

sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;  

 Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 

culturais brasileiras;  

 Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e 

outros recursos tecnológicos e midiáticos;  

 Promovam práticas nas quais a criança perceba suas necessidades em oposição às 

vontades de consumo. 

 

 

3 - Para o Bloco Inicial de alfabetização 

 O Bloco Inicial de Alfabetização, divide-se em 1°, 2° e 3° ano, atendendo crianças a partir 

dos 6 anos de idade, em regime parcial de 5 horas nos turnos matutino ou vespertino, no regime 

de Ciclos. 

 Devem ser realizadas as seguintes ações: 

II- Introduzir canções que valorizem a vida, as diferenças e a convivência entre os 

educandos; 

III- Trabalhar personagens que resgatem valores para o desenvolvimento da 

imaginação e associação a vivência das crianças; 

IV- Confeccionar jogos pedagógicos e brinquedos com as crianças; 

V- Elaborar contrato da “boa convivência” com os alunos nas salas de aula; 

VI- Criar textos coletivos e individuais que abordem valores trabalhados com os alunos; 

VII- Realizar Reagrupamentos Interclasse, momento que é realizado com todos os 

alunos do BIA, separando-os em grupos de acordo com o resultado apresentado no teste 

da psicogênese, proporcionando nova didática com professores e ambientes diferentes, 

onde serão desenvolvidas atividades diferenciadas que estejam de acordo com cada nível; 
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VIII- Realizar Reagrupamentos Intraclasse, momento em que o professor trabalha com 

sua turma, separando-a de acordo com a hipótese diagnóstica das aprendizagens, para 

desenvolver atividades diferenciadas com o propósito de diminuir as dificuldades de cada 

grupo. 

4 - Para o 4º e 5º ano 

 O 4° e o 5° ano organizam-se em regime parcial de 5 horas nos turnos matutino ou 

vespertino. Devem ser realizadas as seguintes ações:  

 Elaborar projeto interventivo com o tema proposto, adequando as necessidades de cada 

turma; 

 Promover competições entre as turmas por meio de Olimpíada de Matemática e 

Soletrando; 

 Introduzir canções que valorizem a vida e a convivência entre os educandos; 

 Confeccionar jogos pedagógicos com as crianças; 

 Elaborar contrato da “boa convivência” com os alunos nas salas de aula; 

 Criar textos coletivos e individuais que abordem valores trabalhados com os alunos; 

 Trabalhar situações do cotidiano relacionadas à cidadania; 

 Criar dramatizações de situações relacionadas à valorização das diferenças na escola. 

5 – Projetos  

A Escola Classe 40, trabalha ao longo do ano, alguns projetos interdisciplinares, visando à 

aprendizagem além da sala de aula. 

5.1 – Plenarinha. 

Público-alvo: Educação Infantil  

Descrição do projeto: 

   A Plenárinha nesse ano de 2020 está com a temática “Musicalidade das infâncias: de cá, 
de lá, de todo lugar”, é fruto da avaliação final do Projeto apresentada pelas Unidades Escolares 
de Educação Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF),  
em 2018. A VIII Plenarinha - 2020 faz um convite ao desenvolvimento da nossa consciência 
musical, a imaginar e criar possibilidades para propiciar às crianças momentos que tenham 
significado para elas e que estejam repletos de musicalidade.  
 

A Plenarinha é um projeto  pedagógico alicerçado no Currículo. Destacamos que o objetivo 

da Plenarinha ao longo de suas edições sempre foi o de priorizar o estímulo ao protagonismo 

infantil. Dessa forma, ao ter o brincar como tema da VI Plenarinha é importante que as práticas 

pedagógicas favoreçam a autonomia das crianças. A brincadeira é potencialmente mais rica 
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quando as crianças decidem sobre o que, com quem, onde, com o que e durante quanto tempo 

brincam. Decidem, no processo, mudanças nos papéis, no uso dos objetos e nas ações 

imaginativas que se desenrolam (BRASIL, 2012, p. 11). 

Dessa forma, os professores juntamente com os coordenadores e direção da escola, 

pensarão e desenvolverão momentos significativos com as crianças e suas famílias. Ao longo de 

2020, serão registrados momentos com fotos e vídeos para apresentarem às famílias e Regional 

de Ensino, como culminância do projeto. 

 

 

5.2 – Hora Cívica 

Público-alvo: Educação Infantil ao 5º ano  

Proporcionar momentos de reflexão e aprendizagem emocional resgatando valores e 

desenvolvendo a autoestima. 

 Descrição do projeto: 

Na segunda-feira de cada semana, todos os estudantes se reúnem na quadra da escola, para 

realizarem o momento cívico. Inicia-se com a apresentação do Hino Nacional, seguido dos 

informes da semana, homenagem aos aniversariantes da semana, concluindo com 

apresentações relativas às datas comemorativas, escolhidas previamente, após trabalho 

envolvendo toda a comunidade escolar. 

5.3 – Festa Junina 

Público-alvo: Toda a Comunidade Escolar 

  Descrição do projeto: 

A escola busca desenvolver atividades que se relacionem com o tema junino, uma vez por ano, 

desenvolvendo atividades em sala de aula, além de uma gincana pedagógica para contextualizar 

e fomentar a aprendizagem coletiva, de maneira forma e informal. As famílias dos estudantes 

participam ativamente e a culminância do projeto ocorre com uma festa onde toda a comunidade 

local é convidada a participar. 

6 – Projeto de Transição 

Público-alvo: Turmas do segundo período da Educação Infantil e turmas de 5º ano do Ensino 

Fundamental I. 

  Descrição do projeto: 
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Esse projeto iniciou-se em 2017, com o intuito de minimizar as angústias e ansiedades 

vivenciadas pelos estudantes em seu processo de transição do 5º ano para o 6º ano, do Ensino 

Fundamental. Realizando um trabalho em parceria com as escolas sequenciais, a Equipe (EEAA, 

SOE e AEE) juntamente com os professores regentes da turma, identificam as maiores angustias 

e dúvidas dos estudantes, realizando atividades de visitação e troca de experiências com 

estudantes e docentes da escola sequencial. Assim, acredita-se que ao ingressar no 6º ano do 

Ensino Fundamental, esses estudantes já estejam menos inseguros e mais preparados para a 

nova rotina que vivenciarão; facilitando sua adaptação e consequentemente, favorecendo a 

aprendizagem e permanência dos mesmos na escola. 

 

  Duração do projeto: 

O projeto realizar-se-á no início do 4º bimestre do ano letivo de 2020, com sua culminância no 

período de  25/11 à 02/12/2020. 

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 
A avaliação é fundamental a qualquer processo de ensino-aprendizagem, principalmente 

por permitir ao professor refletir sobre sua ação pedagógica e por ser um instrumento que 

permite diagnosticar o desenvolvimento do aluno ao longo do processo, bem como suas 

necessidades de aprendizagem. Na Escola Classe 40 busca-se trabalhar com a avaliação para 

as aprendizagens, pois, compreende-se que as intervenções precisam ocorrer durante todo o 

processo de aprendizagem, utilizando-se de diversos instrumentos que potencializem a prática 

pedagógica; além de oportunizar a recuperação contínua, ou recuperação de estudos, associada 

à avaliação formativa. Assim, a recuperação de estudos ocorre durante todo o processo, onde, o 

professor intervém, sempre que as necessidades de aprendizagem forem evidenciadas.  

Ainda, ocorre bimestralmente, o Conselho de Classe, com a participação dos professores 

regentes, coordenação, direção, Profissionais da Equipe (EEAA, SOE e AEE), onde buscamos 

ressaltar os avanços alcançados no bimestre, referentes à aprendizagem dos estudantes, suas 

dificuldades, construindo estratégias que contribuam cada vez mais, para minimizar as 

fragilidades destacadas. Identificamos também as potencialidades de cada turma e da escola, 

para que se fortaleça, cada vez mais, no decorrer do ano letivo.  

Portanto, a avaliação deve ser algo presente no cotidiano escolar, tendo aqui seu aspecto 

positivo enfatizado, pois ao invés de o aluno ser requisitado a demonstrar sua aprendizagem em 

apenas um determinado momento, ele terá a oportunidade de estar, de forma contínua, 

executando sua aprendizagem. 
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Algumas formas de avaliação podem ser relacionadas:  

1. Observação contínua e constante do educando pelo seu desempenho em produções 

orais e escritas; 

2. Estratégias diferenciadas em sala de aula; 

3. Portfólios; 

4. Avaliações escritas e discursivas; 

5. Reagrupamentos (estratégia do BIA); 

6. Projeto interventivo para os alunos com defasagem idade/série; 

7. Avaliações externas; 

8. Participação em eventos da escola conforme temas elencados por essa unidade de 

ensino; 

9. Apresentações culturais (teatral, musical, etc.); 

 Outros métodos podem e devem ser utilizados conforme natureza e necessidade do educando e 

do processo ensino aprendizagem, culminando na elaboração do relatório descritivo. 

 

 

 

 

 

 

VII – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
  

 A organização curricular da escola classe 40 é realizada de acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC, 2018) e o Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 

2018) e organiza-se em torno da constituição da educação integral, objetivando a formação do 

ser humano com respeito à diversidade e suas múltiplas dimensões, de forma emancipatória.  
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VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA  
 

É dever de todos os atores da instituição educacional conhecer o Projeto 

Político Pedagógico, bem como garantir sua implementação, acompanhá-lo e avaliar 

as ações que partem desse projeto. 

 Nesse sentido, esse projeto será acompanhado pelos Docentes, Direção, 

Serviços de Apoio, Pais e Comunidade no decorrer de todo o ano letivo, e terá 

momentos de avaliação e reflexão sistemática, coincidentes com os dias letivos 

temáticos de avaliação institucional, reunião bimestral de Pais e Mestres o que 

oportunizará uma participação total nesse momento.  
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APÊNDICE I  

 
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

METAS 
 

 AÇÕES / ESTRATÉGIAS 
 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 

RESPONSÁ
VEIS 

 

CRONO 
GRAMA 

 
Propiciar oportunidades 
para que aconteçam 
mudanças que 
desencadeiem 
desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e social 
por meio de ações 
descritas no Projeto 
Político-Pedagógico da 
Instituição de Ensino. 
 
 
Trabalhar valores de 
forma contextualizada e 
interdisciplinar dentro dos 
projetos da escola. 
 
 
 
Desenvolver as propostas 
do Currículo em 
Movimento em 
concordância com os 

 
Cumprir 100% das 
ações descritas nesse 
projeto até 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executar o projeto 
durante o ano de 2020. 
 
 
 
Estar 100% em 
consonância com as 
propostas do Currículo 
até 2020. 
 
 

 
- Projetos pedagógicos; 
- Saídas educativas; 
- Festas culturais, 
- Palestras; 
- Reuniões coletivas; 
- Reuniões de pais e mestres; 
- Avaliações institucionais; 
- Conselhos de classe.  
 
 
 
- Selecionar um texto de tema 
específico relacionado a um 
determinado valor moral. 
- Separar um momento pré-
definido em sala de aula para que 
o professor leia esse texto.  
 
 
- Estudo do currículo nas 
coordenações coletivas; 
- Planejamento das atividades 
desenvolvidas diariamente em 

 
 
 
 
 
 
 
A avaliação dos 
objetivos e projetos 
ocorre nos 
espaços de: 
coordenação 
individual/coletiva, 
conselho de 
classe, reunião de 
pais e avaliações 
institucionais. 
 
 
 
 
 

 

 

Toda a 
comunidade 
escolar 
 

 
 
 
 
 
 
Coordenação 
Pedagógica 
e 
Professores 
 
 
 
Direção, 
coordenação 
pedagógica, 
serviços de 
apoio, 

 

No decorrer 
do ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
letivo. 
 
 
 
Durante todo 
o ano letivo, 
no período de 
coordenação 
dos 
professores. 
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conteúdos programáticos 
da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I; 
Educação Especial e 
Educação Integral. 
 
 
Realizar um modelo 
participativo de gestão 
administrativa, financeira e 
de recursos humanos. 
 
 
  
 
 
Valorizar a inclusão e 
respeitar a diversidade, 
promovendo a melhoria na 
qualidade no processo de 
ensino-aprendizagem.  
 
 
 
 
 
Contribuir para o 
desenvolvimento integral 
do educando, ampliando 
suas possibilidades de 
interagir no meio escolar e 
social como ser 
autônomo, crítico e 

 
 
 
 
Cumprir 100% dos 
dispositivos legais de 
gestão até 2020.  
 
 
 
 
 
 
- Atender e avaliar 
100% dos alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem até 2020. 
- Oferecer Atendimento 
Educacional 
Especializado a 100% 
dos estudantes com 
deficiência até 2020. 
 
 
 
 
Atender a 100% das 
queixas destinadas ao 
Serviço de Orientação 
Educacional (SOE) até 
2020.  
 
 

sala de aula e extraclasse. 
 
 
 
 
 
 
- Reuniões do Conselho Escolar 
e do Conselho de Segurança. 
- Reuniões com funcionários da 
escola, pais e comunidade.  
 
 
 
 
- Atendimento a professores, pais 
e alunos de acordo com a 
queixas escolares.  
- Atendimento sistemático (1 a 2 
vezes por semana) a alunos com 
deficiência na Sala de Recursos 
- Acompanhamento, apoio e 
orientações a professores e pais.  
 
 
 
- Acompanhamento aos 
estudantes no SOE com leituras 
e reflexão de histórias/textos 
pertinentes às dificuldades 
apresentadas; 
- Projeto Construindo uma 
Cultura de Paz; 

professores. 
 
 
 
 
Toda a 
comunidade 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
- Pedagoga e 
Psicóloga 
- Professora 
Especializa-
da da Sala 
de Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
Orientadora 
Educacional 
 
 
 
 

 
 
 
 
No decorrer 
do ano letivo, 
sempre que 
houver 
necessidade. 
 
 
 
 
 
Todos os dias 
letivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os dias 
letivos 
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participativo.  
 
 
 
 
 
Formar parcerias com os 
familiares dos estudantes 
para efetivação da 
participação no contexto 
escolar.  
 
 
Favorecer ao estudante o 
acesso aos meios de 
comunicação modernos, 
incentivando o 
desenvolvimento dos 
processos cognitivos, 
sociais e afetivos.  
. 
 
 
 
Possibilitar aos alunos a 
construção do hábito de 
ler, ouvir, interpretar e 
socializar textos orais, 
visuais e escritos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Otimizar em 100% a 
participação da 
comunidade na escola 
até 2020.  
 
 
 
Atender a 100% dos 
alunos no Laboratório 
de Informática até 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Realizar 100% das 
intervenções previstas 
pela SEDF até 2020.     
 
 
 
 

- Encontros sobre sexualidade, 
respeito às diferenças, 
autoestima e promoção de 
palestras. 
 
 
Reuniões, palestras, oficinas, 
eventos culturais e outros. 
 
 
 
 
 
- Planejar atividades de acordo 
com conteúdos trabalhados em 
sala de aula 
- Realização de atividades 
virtuais em computador.  
 
 
 
 
 
 
-Leitura compartilhada de textos 
que abordam os valores como: 
amor, amizade, respeito, 
responsabilidade e outros; 
 
 
 
- Intervenções pontuais e 
significativas através do 

 
 
 
 
 
 
 
Toda a 
Comunidade 
Escolar 
 
 
 
 
Professor do 
Laboratório 
de 
Informática e 
Professores 
Regentes 
 
 
 
 
Coordena-
ção 
Pedagógica 
e 
professores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No decorrer 
do ano letivo.  
 
 
 
 
 
1 vez por 
semana, cada 
turma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 vezes por 
semana. 
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Promover ensino de 
excelência, realizando 
intervenções efetivas nas 
dificuldades de 
aprendizagem.  
 
 
 
 
 
 
Formar cidadãos 
conscientes de seus 
direitos e deveres.  
 
 
 
 
Oportunizar e desenvolver 
o desenvolvimento dos 
alunos através de 
atividades lúdicas.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 100% das 
Horas Cívicas até 2020.   
 
 
 
 
Realizar 100% das 
atividades lúdicas até 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reagrupamento intra e 
extraclasse para alunos do  BIA, 
e do Projeto Interventivo para 
alunos do 4º e 5º ano. 
- Aulas complementares para 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem.   
 
 
 
Hora cívica temática, observando 
os temas transversais e as datas 
comemorativas.  
 
 
 
- Recreio dirigido e 
supervisionado com jogos e 
brincadeiras; 
- Atividades recreativas 
semanalmente na quadra de 
esportes; 
- Apresentação de filmes uma vez 
por semana na sala de vídeo; 
-Contação de história antes do 
teste da psicogênese e em outros 
momentos. 
- Saídas Educativas periódicas 
a teatros, cinemas, centros 
culturais e parques. 
 
 
- Observação e registro da 

Direção, 
Coordena-
ção 
Pedagógica 
e 
Professores.  
 
 
 
 
Direção, 
Coordena-
ção 
pedagógica e 
professores. 
 
 
Toda a 
comunidade 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez por 
semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 vez por 
semana e em 
datas 
comemorativa
s.  
 
 
 
No decorrer 
do ano letivo.  
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Acompanhar, avaliar e 
relatar os progressos e 
dificuldades dos 
estudantes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avaliar 100% dos 
estudantes, nos moldes 
normativos da SEDF 
até 2020. 

participação do estudante nas 
atividades escolares propostas. 
- Preenchimento de relatórios 
bimestrais e do diário de classe; 
- Tomada de decisões nos 
conselhos de classe e estudos de 
caso. 
 
 

 
Direção, 
Serviços de 
Apoio, 
Coordenação 
Pedagógica 
e 
Professores. 

 
 
Todos os dias 
letivos.  
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APÊNDICE II –  

Estrutura de Projeto Integrador  
1.  

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: Construindo uma cultura de Paz  

Público alvo: Todos os estudantes da instituição educacional 

Equipe responsável: Serviço de Orientação Educacional 

 

  OBJETIVO 

 

Acompanhar os estudantes através do Serviço de Orientação Educacional, visando 

contribuir para o desenvolvimento integral do discente, ampliando suas possibilidades de 

integrar no meio escolar, como ser autônomo, crítico e participativo.  

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

 

-Acompanhar os estudantes na sala do SOE; 

- Atividades desenvolvidas com os estudantes da classe especial, da educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental; 

- Encontros ministrados por meio de exposição oral, dinâmicas, apresentação de vídeos, 

músicas, exposição de cartazes, palestras e distribuição de questionários aos pais. 

 

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 

 

´ 
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2. 

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: Intervenção Psicossocial no Contexto Escolar 

Público alvo: Todos os estudantes da instituição educacional 

Equipe responsável: Serviço de Orientação Educacional 

 

  OBJETIVO 

Trabalhar a afetividade, socialização, relações emocionais visando resgatar a autoestima e 

despertar o interesse do educando em aprender e proporcionar condições para que eles 

sejam capazes de possuir autonomia e independência frente ao conhecimento construído 

socialmente em sala de aula e seu sucesso no processo de ensino aprendizagem. 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

 

-Acompanhar os estudantes na sala do SOE com intervenções especificas; 

-Encaminhamentos dos estudantes para psicoterapia, mediante necessidade. 

- Atividades desenvolvidas com os estudantes da Educação Infantil ao 5º ano, 

- Encontros ministrados por meio oficinas e exposição oral, dinâmicas, exposição de 

cartazes, entre outros. 

 

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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3. 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem  

Público alvo: Todos os estudantes da Instituição educacional 

Equipe responsável: Pedagoga e Psicóloga 

 

  OBJETIVOS 

 

GERAL 

Promover a melhoria da qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem, por meio de intervenções avaliativas, preventivas e 

institucionais.   

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

-  Reanalisar as características da instituição educacional, sobretudo 

espaço físico, localização, quadro funcional, modalidade de ensino, 

turmas, etc., sobretudo naqueles aspectos nos quais houve mudança 

significativa. 

- Continuar a investigação de convergência, incoerências, conflitos ou 

avanços na instituição escolar. 

- Aprofundar o conhecimento acerca do processo de gestão escolar e 

das práticas educativas, bem como das concepções de ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento. 

- Aprofundar a leitura sobre a interação entre os diversos atores da 

instituição educacional 

- Sistematizar e refletir acerca dos dados coletados com vistas ao 

planejamento de ações intencionais. 

- Revitalizar espaços de reflexão com os professores, coordenadores 

pedagógicos e a direção escolar, objetivando a promoção e 

discussões, ressignificações, conscientizações e transformações das 

concepções orientadoras das práticas pedagógicas 

- Construir, juntamente com os professores, alternativas teórico-

metodológicas de ensino e avaliação 

- Contribuir para o desenvolvimento de competências técnicas, 

metodológicas e pessoais dos profissionais da educação, através da 

Formação Continuada.  
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- Intervir junto aos aspectos que são fomentadores da cultura de 

fracasso escolar 

- Favorecer o desempenho escolar dos alunos, com vistas à promoção 

de uma cultura de sucesso escolar.  

- Contribuir para a diminuição das queixas escolares e outras 

manifestações de fracasso escolar.  

- Promover conscientização acerca das concepções de 

desenvolvimento que estão presentes na prática pedagógica, com 

vistas à superação de concepções deterministas e medicalizantes.  

-  Identificar elementos que interferem no processo educativo 

- Avaliar intervindo, de maneira contextual e processual estudantes 

com queixa escolar.  

- Elabora documentos e relatórios a partir da avaliação da queixa 

escolar, indicando possibilidades de adequação educacional e 

intervenção pedagógica, para a situação escolar do estudante.  

- Auxiliar os professores e demais profissionais no planejamento e 

execução de intervenções educacionais adequadas à situação escolar 

do estudante.  

- Registrar sistematicamente as ações realizadas, com vistas à 

materialização e valorização do trabalho realizado. 

 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Revisitação aos documentos relativos à instituição educacional, tanto a nível local, como a 

nível regional e central e leitura dos documentos que sofrerem alterações ou atualizações 

durante o ano letivo.  

- Observações dos espaços escolares e das dinâmicas pedagógicas, tais como salas de 

aula, reuniões de coordenação coletiva, conselhos de classe, entrada e saída de alunos, 

Secretaria Escolar, Direção, Intervalo das aulas, Semanas Pedagógicas, Escolha de 

Turmas, festas comemorativas entre outros.  

- Entrevistas individuais com os professores; 

- Escuta de todos os segmentos da escola; 

- Levantamento de dados acerca do desempenho escolar, aprovação, reprovação, 

frequência, evasão.  
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- Registro das informações levantadas com vistas à sistematização dos dados 

- Reuniões Semanais com a Direção e a Coordenação Pedagógica 

- Participação ativa em espaços de construção coletiva, tais como: coordenações coletivas, 

semana pedagógica, conselhos de classe, reuniões extraordinárias, entre outros. 

- Participação ativa em reuniões de pais e mestres, projetos pedagógicos e festas 

comemorativas.  

- Promoção de grupos de estudo, oficinas e palestras com os profissionais da educação, 

cujos temas serão definidos através da aplicação de questionário. 

- Acompanhamento sistemático ao professor para orientação e auxílio ao trabalho 

desenvolvido em sala de aula, reforço escolar, reagrupamento e projetos interventivos. 

- Observações em sala de aula e em demais espaços e contextos educativos  

- Análise da produção escolar 

- Análise do histórico escolar do aluno, através da análise da pasta do aluno na Secretaria 

Escolar.  

- Entrevistas com o professor 

- Entrevistas com a família, com vistas à intervenção e orientações 

- Atividades individuais e grupais com alunos, utilizando instrumentos formais e lúdicos 

- Formulação dos encaminhamentos necessários.  

- Elaboração de documentos, incluindo o Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional, 

como forma de registro das ações e resultados. 

 

 

 

 
AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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4.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Plano de Ação do Atendimento Educacional Especializado  

Público alvo: Estudantes diagnosticados com deficiência física, múltipla ou intelectual, ou 

com Transtorno Global do Desenvolvimento, que estejam em classes inclusivas.  

Equipe responsável: Professora Especializada da Sala de Recursos 

 

  OBJETIVOS 

 

GERAL 

Proporcionar situações de aprendizagem que busquem sanar ou 

minimizar as dificuldades do estudante com deficiência e desenvolver 

ações individuais e coletivas visando à eliminação de barreiras para 

que o espaço escolar seja acessível a todos 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

- Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

estudantes, considerando suas necessidades específicas; 

  - Atuar de forma colaborativa com o professor regente para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 

estudante com deficiência ao currículo e à interação com o grupo; 

  - Orientar as famílias para o seu envolvimento e sua participação no 

processo educacional, promovendo atividades e reuniões, 

estabelecendo um diálogo aberto, na busca de soluções e 

conscientização 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Levantamento de dados junto à secretaria, dos estudantes atendidos pela Sala de 
Recursos; 

- Organização da documentação dos estudantes; 

- Revitalização do ambiente de atendimento; 

- Confecção de materiais didáticos; 

- Início do atendimento educacional especializado; 

- Elaboração e planejamento do plano de ação 

- Reunião com os professores e equipe gestora para apresentação da dinâmica de trabalho 
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do Atendimento Educacional Especializado (legislação, funcionamento da Sala de Recursos 

e atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado, esclarecimento sobre 

o público alvo da Sala de Recursos); 

- Atendimento específico/individualizado, com os professores que tem alunos atendidos pela 

Sala de recursos, para trocar informações sobre o estudante e traçar estratégias 

pedagógicas.  

- Formação sobre Adequação Curricular aos professores regentes dos estudantes com 

deficiências; 

- Oficinas; 

- Sugestões de materiais, literaturas e disponibilização de recursos para serem utilizadas 

pelo professor regente em sala de aula. 

- Reunião com os pais para orientação, para apresentação da Sala de Recursos, 

preenchimento de fichas e formulários, assinatura do Termo de Compromisso; 

- Atendimento individualizado no início do ano e quando houver necessidade;  

- Reuniões periódicas para avaliação do desenvolvimento do estudante; 

- Palestras e debates a respeito da inclusão, deveres e direitos dos estudantes com 

deficiências. 

- Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos, três vezes por semana; 

- Atendimento às turmas dos estudantes com deficiências, para atividades de sensibilização, 
interação, socialização e acolhimento; 

- Realização de oficinas e projetos 

 Participar das coordenações intermediárias; 

- Participação nas coordenações coletivas da escola; 

- Participação em reuniões com os serviços de apoio, coordenadores e direção de escola; 

- Planejamento de atividades direcionadas a dificuldades específicas, buscando soluções 
para cada caso; 

- Preparação de atividades práticas para serem aplicadas na escola; 

- Idealização e coordenação de oficinas para serem aplicados na escola com os professores 
regentes; 

- Atender às demandas apresentadas pela escola. 

- Ações voltadas para a comunidade escolar esclarecendo, conscientizando e sensibilizando 

acerca da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 
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institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 

 

 

 
 

5.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de Leitura  

Público alvo: Todos os Estudantes da Instituição Educacional  

Equipe responsável: Professores Regentes 

 

  OBJETIVO 

 

Desenvolver a oralidade, a escrita, a concentração, a imaginação, o gosto e o hábito de ler. 

 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Escolha de autor. 

- Estudo: autor vida e obras. 

- Confecção de materiais para culminância na feira literária. 

- Participação dos familiares ouvindo a leitura e avaliando seu desempenho.  

- Reconto, em sala, da história fazendo uma interpretação.  

 

 
 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto, e terá culminância na 

feira literária. 
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6.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Hora Cívica  

Público alvo: Todos os Estudantes da Instituição Educacional  

Equipe responsável: Equipe Gestora, Coordenação, Professores Regente 

 

  OBJETIVO 

 

Proporcionar momentos de reflexão e aprendizagem emocional resgatando valores e 

desenvolvendo a autoestima.  

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

-Apresentação do Hino Nacional. 

- Informes da semana (rotinas).  

- Homenagem aos aniversariantes da semana.  

- Menção e apresentações relativas às datas comemorativas.  

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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7.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de Atendimento Complementar  

Público alvo: Estudantes com dificuldades de aprendizagem  

Equipe responsável: Professores Regentes 

 

  OBJETIVO 

  

Atender aos estudantes com dificuldades de aprendizagem. 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

Estratégias e metodologias escolhidas pelos professores, de acordo com as dificuldades 

apresentadas e as habilidades necessárias. 

*Reagrupamento interclasse, intraclasse e extraclasse. Atendimento individualizado e aula 

de reforço.  

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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8.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Interventivo para alunos do 3º ano com defasagem idade-série. 

Público alvo: Estudantes a partir do 3° ano com defasagem idade-série  

Equipe responsável: E.E.A.A, supervisão e Coordenação pedagógica 

 

  OBJETIVO 

  

Minimizar as dificuldades apresentadas pelos estudantes, buscando avanço escolar, 

criando oportunidades pedagógicas para melhorar a aprendizagem.  

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Organização de um calendário de atendimento.  

- Utilização de recursos tecnológicos para enriquecimento do atendimento.  

- Utilização de material de apoio (livros, revistas e jornais). 

- Utilização de jogos pedagógicos.  

- Promoção de oficinas.  

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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9.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Interventivo para alunos  4º e 5º anos com dificuldade de 

aprendizagem. “Pulo do Gato”. 

Público alvo: Estudantes a partir do 4° ano com defasagem idade-ano  

Equipe responsável: Professores Regentes 

 

  OBJETIVO 

  

Minimizar as dificuldades apresentadas pelos estudantes, buscando avanço escolar, 

criando oportunidades pedagógicas para melhorar a aprendizagem.  

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Organização de um calendário de atendimento.  

- Utilização de jogos pedagógicos.  

- Jogos por níveis. 

- Promoção de oficinas.  

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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10. 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Recreio Dirigido 

Público alvo: Todos os estudantes da instituição educacional  

Equipe responsável: Supervisão, Coordenação e Educadores Sociais Voluntários. 

 

  OBJETIVO 

Proporcionar momentos de diversão visando o desenvolvimento afetivo, e a 

conscientização dos alunos sobre as atitudes e procedimentos corretos no momento do 

recreio. 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Realização de atividades lúdicas e momentos de socialização e resgate da autoestima.  

- Disponibilização de damas, dominós e jogos do gênero, cordas, bambolês, brinquedos de 

chão como “amarelinha”, jogos de carta, etc.  

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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11.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Laboratório de Informática. Tema: Inclusão digital. 

Público alvo: Professores e discentes.  

Equipe responsável: Técnico em Informática/ Professor tutor. 

 

 

  OBJETIVO 

Democratizar o acesso dos alunos às novas tecnologias da informação como forma de 

inclusão social. Utilizando o computador como uma ferramenta de ensino e aprendizagem 

para os alunos. 

 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

Jogos de alfabetização; 

Jogos matemáticos; 

Jogos lúdicos que trabalhem concentração, percepção, entre outros; 

Pesquisas na internet; 

Produções de textos, para debates, 

Trabalhos individuais. 

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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12.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Escola e Família: Parceria que dá certo 

Público alvo: Comunidade Escolar  

Equipe responsável: Equipe Gestora, Coordenação, Serviços de Apoio 

 

  OBJETIVO 

Desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar incluindo a família no processo de 

ensino-aprendizagem, como parceiros e colaboradores, estimulando o crescimento do 

aluno, resgatando o fortalecimento da autoestima a fim de aproximá-lo dos princípios 

desenvolvidos na escola, tais como: respeito, solidariedade, retidão, entre outros, para que 

possam argumentar e exercer seu papel de forma responsável na sociedade. 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Informes sobre os projetos didáticos. 

- Exibição de filmes focando temas de interesse da família.  

- Reuniões de pais por turma, de caráter ordinário e de caráter extraordinário.  

- Seminários sobre ética e relacionamento interpessoal.  

- Mostras de trabalhos dos alunos.  

- Palestras de debates sobre os assuntos de interesse da família.  

- Participação dos pais na organização de jornadas esportivas e culturais.  

- Realização do dia da família na escola com momentos festivos.  

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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13.  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do 
 Projeto: Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

Público alvo: Professores e estudantes  

Equipe responsável: Coordenadores Pedagógicos 

 

  OBJETIVOS 

- Dar atenção individual e coletiva a todos envolvidos no processo de ensino–

aprendizagem; 

- Coordenar e subsidiar a elaboração de projetos já existentes assim como dar início a 

novos atendendo as necessidades da unidade escolar; 

- Promover estudos para reflexão e orientação 

- Discutir a avaliação de planos e projetos propostos. 

 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Escolha de temas para aulas e projetos diversificados, procurando motivar o aluno e 

integrá-lo no processo ensino–aprendizagem; 

-Trabalho com dinâmicas e textos relacionados ao melhor desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem (teoria – reflexão – prática); 

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação é realizada de modo processual nos períodos específicos: 

- Semanalmente, na Coordenação Coletiva 

- Bimestralmente, no Conselho de Classe 

- Semestralmente, na Avaliação Institucional 
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14. 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: V Plenarinha da Educação Infantil – A criança na natureza por um 
desenvolvimento sustentável. 

Público alvo: Professores e estudantes  da Educação Infantil 

Equipe responsável: Professores das turmas de Educação Infantil 

 

  OBJETIVOS 

Conscientizar as crianças sobre a importância do uso consciente dos recursos naturais, 

proporcionando as mesmas o contato com a terra, as hortaliças, a natureza, a água e 

material reciclado. 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Roda de conversa: sensibilização ¨Educação Ambiental e sua preservação.¨ 

- Registro individual por meio de desenho. 

- Leitura do pema: ¨Charlie e Lola¨sobre as plantas e conversa sobre o vídeo. 

- Passeio a fazendinha Caetano solar. 

- Roda de conversa: sensibilização sobre ¨horta¨. Deixar que as crianças exponham  os 
seus conhecimentos  a respeito do tema. 

- Apresentar figuras de horta e propor o projeto em si: Vamos plantar nossa horta? 

- Registro individual: A horta que eu quero. 

- Manuseio dos materiais. 

- Registro diário por meio de desenho sobre o desenvolvimento da horta. 

- Cuidado. 

 

AVALIAÇÃO  

Durante todo o processo considerando: o desenvolvimento da oralidade, a representação 

gráfica das atividades de síntese, o interesse e o envolvimento nas discussões e 

resoluções de problemas, participação efetiva em todas as ações propostas e sugeridas. 
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15. 

PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS 

JUSTIFICATIVA 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, aprovadas pelo 

Ministério da Educação (MEC), apontam a necessidade de as instituições de ensino 

assegurarem que as etapas de transição na escola ocorram de forma a dar 

continuidade aos processos de aprendizagem e de desenvolvimento, seja essa 

transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, bem como, do Ensino 

Fundamental I para o Ensino Fundamental II. Assim, para amenizar as dificuldades 

que surgem com a mudança de fase, é que surgiu a necessidade do presente projeto, 

envolvendo toda a comunidade escolar para a realização de ações que se promovam 

uma socialização antecipada que facilitem o processo de transição de uma etapa de 

ensino para outra.  

PÚBLICO-ALVO 
 
 

Turmas do segundo período da Educação Infantil e turmas de 5º ano do Ensino 
Fundamental I. 

 
 

DURAÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto realizar-se-á no início do 4º bimestre do ano letivo de 2020, afim de 

motivar as crianças para que elas desejem alcançar sucesso em suas aprendizagens 

e prossiga no seu processo de transição que terá sua culminância no período que 

ocorrerá entre os dias 27/11 à 01/12/2020. 

OBJETIVOS 
 
● Contribuir para que os alunos tenham uma transição suave em relação ao tempo, 

espaço, professores, rotinas, materiais e avaliações. 

 

● Adequar as propostas de ensino e atuação às reais necessidades de aprendizagem 

das turmas envolvidas. 
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● Amenizar essa etapa de transição com a promoção de atividades de adaptação, 

possibilitando, assim, avanços nas futuras relações interpessoais e desenvolvimento 

pessoal. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

● Reunião coletiva com os professores, coordenação pedagógica, direção, SOE, 

SEAA e AEE com o objetivo de refletir sobre a temática da transição e fazer ajustes 

das expectativas de aprendizagens entre os envolvidos. 

● Elaboração de uma lista de sugestões de atividades a serem realizadas. 

● Promover um debate com os pais e a comunidade escolar para sanar as possíveis 

dúvidas e levantar as expectativas dos mesmos em relação à próxima etapa. 

 Refletir com os estudantes sobre os espaços e a dinâmica referente à etapa 

seguinte. 

Nas turmas de segundo período da Educação Infantil serão realizadas as 

seguintes ações: 

 Reconto da história: “A Lagarta que tinha medo de voar”, de Ruth Rocha, que 

explora a partir da metáfora da metamorfose, o receio da mudança, levantando 

assim, questionamentos sobre expectativas e dúvidas dos alunos.  

 As turmas de Educação Infantil terão um dia de vivência no 1º ano do Ensino 

Fundamental, com as referidas professoras. 

 Os alunos da Educação Infantil receberão um caderno volátil, para irem se 

adaptando ao uso do mesmo. 

Nas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental serão realizadas as seguintes 

ações: 

 Convidar a supervisora pedagógica do CED 11 e/ou CEF 25, bem como um ex 

aluno de nossa escola e que estuda atualmente na referida instituição para 

visitarem as nossas turmas de 5º ano e responderem aos questionamentos dos 

alunos. 
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 Aplicar uma pesquisa junto aos alunos do 5º ano de nossa escola e os do 6º 

ano da escola sequencial – CED 11 e/ou CEF 25 de Ceilândia (Em anexo) 

 Promover nas turmas de 5º ano uma semana de grade horária de 6º ano, na 

qual eles terão suas aulas divididas em horários de 50min, com rodízio de 

professores, uso de caneta, corretivo, caderno de matérias e etc. 

 Realizar uma visita à escola sequencial para que os alunos possam conhecer 

os espaços e a dinâmica da escola que irão estudar. 

 

CRONOGRAMA 

22/11 - Reunião coletiva com os professores, coordenação pedagógica, 

direção, SOE e SEAA com o objetivo de refletir, mais uma vez, sobre a 

temática da transição entre etapas e colher sugestões para a elaboração de 

uma lista de atividades/ações a serem realizadas na próxima semana. 

23/11 -  Debate com os pais a fim de sanar possíveis dúvidas e levantar as 

expectativas dos mesmos em relação à etapa seguinte. 

 
Nas turmas de segundo período da Educação Infantil serão realizadas as 

seguintes ações: 
 

27/11 - Reconto da história: “A Lagarta que tinha medo de voar”, de Ruth 

Rocha, que explora a partir da metáfora da metamorfose, o receio da 

mudança, levantando, assim, questionamentos sobre expectativas e dúvidas 

dos alunos em relação à próxima etapa; 

- Recreio compartilhado com os alunos do 1º ano; 

- Roda de conversa para compartilhamento de experiências em relação ao 

novo desafio. 

28/11 -  As turmas de segundo período da Educação Infantil terão um dia de 

vivência no 1º ano do Ensino Fundamental, com as referidas professoras. 

29/11 – Os alunos do segundo período da Educação Infantil farão uma 

entrevista com as professoras do 1º ano. 

 
Nas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental serão realizadas as seguintes 

ações: 
 

23/11- Aplicação de questionário nas turmas de 5º ano da escola. (Em 

anexo) 

27/11 -  Convidar uma coordenadora do CED 11 e/ou CEF 25, bem como um 
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ex aluno de nossa escola e que estuda atualmente na referida instituição 

para visitarem as nossas turmas de 5º ano e responderem aos 

questionamentos dos alunos. 

Horário: 

Matutino -> 9h 

Vespertino -> 14h 

- Roda de conversa sobre os resultados da pesquisa aplicada nas turmas de 

5º ano. 

28/11 - Roda de conversa para apresentação da grade horária do 6º ano, 

novas disciplinas, rotina e conversa sobre a etapa sequencial. 

– Promover nas turmas de 5º ano uma semana de grade horária de 6º ano, 

na qual eles terão suas aulas divididas em horários de 50 min, com rodízio 

de professores, uso de caneta, corretivo, caderno de matérias e etc. 

 

29/11- Aplicar uma pesquisa junto aos alunos do 6º ano da escola sequencial 

– CED 11 e/ou CEF 25 de Ceilândia (Em anexo) 

- *Fazer a partilha da pesquisa e uma avaliação do projeto com os alunos. 

 

6 – Relação Escola e Comunidade 

7 – Atuação articulada dos profissionais da EEAA 

Atuação Articulada dos profissionais da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem 

Objetivos: 

 Promover a sensibilização da comunidade escolar acerca da diversidade e da 

inclusão dos ANEES no âmbito escolar. 

 Orientar, assessorar e instrumentalizar os familiares sobre as necessidades 

educacionais dos seus filhos para favorecer o acompanhamento escola. 

 Acompanhar o processo de inclusão dos ANEES por meio de assessoria ao 

trabalho coletivo e participação nos projetos da escola. 
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 Articular com a escola sequencial situações de vivência afim de favorecer o 

processo de transição. 

 Sensibilizar a comunidade escolar acerca da inclusão dos alunos com 

necessidades Educacionais Especiais. 

 Favorecer a inclusão dos ANEES, na forma da lei, conforme as necessidades 

educacionais específicas de cada estudante permitindo a enturmação. 

adequada e acessibilidade. 

 

 

Ações: 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva ao Alunos 

com necessidades educacionais especiais: 

 Contação de histórias; 

 Exibição de filmes; 

 Seminários; 

 Apresentação teatral. 

Encontro de pais: 

 Reuniões; 

 Palestras; 

 Oficinas. 

Assessoria ao Trabalho coletivo: 

 Formação continuada; 

 Conselho de Classe; 

 Atendimento ao professor; 

 Acompanhamento do processo de Ensino-Aprendizagem; 

 Participação dos projetos pedagógicas da escola. 

Projeto de Transição: 

 Roda de conversas com os estudantes, professores e responsáveis. 

 Vivências de situações semelhantes a série sequencial e/ou bloco; 

 Visita a escola sequencial para os alunos do 5º ano; 
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Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: 

 Palestras; 

 Oficinas; 

 Apresentação musical; 

 Filmes; 

 Contação de histórias. 

Estratégia de Matricula: 

 Ficha de Captação; 

 Estudo de Caso; 

 Reunião com secretário(a) escolar; equipe gestora e CREC. 

Responsáveis pelas ações: 

 Atendimento Educacional Especializado, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional, Supervisão, Coordenação; 

Equipe gestora e Profissionais convidados: CEE 01 

 Atendimento Educacional Especializado, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional, Supervisão, Coordenação; 

Equipe gestora e profissionais convidados: Psicólogos, fonoaudiólogo e 

terapeutas. 

 Atendimento Educacional Especializado, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional, Supervisão, Coordenação; 

Equipe gestora e profissionais convidados: Psicólogos, fonoaudiólogo e 

terapeutas entre outras. 

 Atendimento Educacional Especializado, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional, Supervisão, Coordenação; 

Equipe gestora e profissionais convidados da escola sequencial e/ou bloco. 

 Atendimento Educacional Especializado, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional, Supervisão, Coordenação; 

Equipe gestora e Profissionais convidados: CEE 01 

 Atendimento Educacional Especializado; Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional, Equipe Gestora e CREC. 
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Cronograma: 

 Período de 05/03 à 12/03/2020 (Semana Distrital) 

 Durante o ano letivo (Encontro de Pais) 

 Durante o ano letivo (Assessoria ao Trabalho Coletivo) 

 Segundo semestre (Projeto de Transição) 

 Setembro (Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência) 

 Durante o ano letivo (Estratégia de Matrícula) 

Avaliação: 

 Reunião, coordenações coletivas e avaliação das produções. 

 Por meio de feedback dos professores, alunos e os responsáveis. 

 Por meio de feedback dos professores, alunos e profissionais envolvidos. 

 Por meio de feedback da comunidade escolar. 

 Por meio dos documentos norteadores da estratégia de matrícula. 

 

16. PROJETO GUARDIÕES DA NATUREZA  

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto “Guardiões da Natureza” 

Público alvo: Estudantes da Educação Infantil e famílias. 

Equipe responsável:  Supervisão, coordenação e professores da  Educação Infantil. 

 

JUSTIFICATIVA 

Observando atentamente nossa escola em 2018, com o projeto sobre o 

consumismo onde fizemos o “consumódromo” que consistia em grandes sacos 

transparentes colados no mural de cada turma e expondo o lixo coletado durante uma 

semana, percebemos que a Educação Infantil, foi a que mais consumiu alimentos ultra-

processados durante o lanche, portanto surgiu uma necessidade de trabalharmos na 

prática com essa questão durante os anos de 2019 e 2020.  

Assim, a proposta é iniciar o ano com um planejamento voltado para trabalhar a 

sustentabilidade na a educação infantil, contextualizando todas as ações pedagógicas com 
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músicas, cantigas, brincadeiras, como propõe o Currículo. Visamos formar alunos críticos, 

conscientes e ativos em prol da natureza. 

Quem participa: Coordenação, professores da Educação Infantil em parceria com a 

UNIAE, PM e o posto de saúde 8. 

 

  OBJETIVO GERAL 

 Criar nas crianças pequenas do EC 40 uma cultura de sustentabilidade e criticidade 

sobre o impacto de suas escolhas para o meio ambiente, dando enfoque em 

soluções simples e práticas que podemos adotar no dia a dia da escola. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Incentivar o consumo de alimentos saudáveis ao invés de alimentos ultra-

processados, na hora do lanche; 

 Alertar a família sobre a importância das crianças se alimentarem de forma nutritiva 

para o seu desenvolvimento; 

 Fazer um gráfico diário com o consumo de lanche (saudável ou não) para que cada 

criança perceba sua contribuição ao meio ambiente (demonstrando que o lixo 

orgânico é o melhor para natureza); 

 Motivar as crianças a terem atitudes de economizar recursos naturais; 

 Trabalhar com a conscientização da coleta seletiva; 

 Programar o uso de composteiras, minhocário para criação de horta e jardim na 

escola; 

 Criar o respeito e uma boa relação com a natureza, enfatizando a cultura afro e 

indígena; 

 

 Trabalhar sobre o bioma Cerrado de forma lúdica; 

 Oportunizar as crianças de participarem de uma feira de troca de brinquedos e 

oficinas de confecção de brinquedos com sucata, para evitar o consumismo 

desnecessário; 

 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

 Iniciar o ano letivo com o uso mínimo de EVA, material que leva cerca de 400 anos 

para se decompor no meio ambiente. E reaproveitar o que já foram confeccionados 
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nesse material, afim de evitar o seu descarte na natureza; 

 Reduzir o desperdício de papel e usar preferivelmente os reciclados. 

 Convidar nutricionistas da UNIAE para conscientizar os pais sobre a necessidade de 

substituir lanches industrializados por outros mais nutritivos e saudáveis; 

 Trabalhar com as crianças usando filmes, histórias, músicas e jogos que incentive 

uma alimentação mais caseira e livre de lixo industrial; 

 Desenvolver o hábito da separação de lixo orgânico e seco, na sala de aula, 

mostrando sua importância na prática com a criação e uso de compostagem e 

minhocário. E posteriormente demonstrando o uso do mesmo na produção de adubo 

para o jardim. 

 Construir com as crianças uma espécie de “capsula do tempo”, em que no inicio do 

ano enterramos e demarcamos o local onde iremos colocar um plástico, um EVA e 

cascas de banana e maçã, para ao final do ano observarmos quais os materiais 

foram decomposto e quais ainda estarão lá para sempre (Há a possibilidade de todas 

as series seguirem com a experiencia ao final de cada ano com essas turmas, assim 

verão quantos anos esse material ainda estará lá). Pode posteriormente, criar um 

memorial do lixo industrial e desenterra-lo a cada ano para ver quantas gerações 

verão o lixo intacto. 

 Alertá-los da importância de economizar água em atividades de higiene cotidiano, 

usando círculos e histórias que os façam refletir em suas atitudes; 

 Convidar os profissionais da área de saúde e o grupo de teatro “O Lobo Guará”, 

explicando maneiras de se evitar o acumulo de água parada para evitar a proliferação 

do mosquito da dengue; 

 Promover momentos de interação com a natureza, revitalizando o lado lateral da 

escola, com estradinha para um circuito “Alternativo” de psicomotricidade, jardim e 

horta. Além de visitarmos a escola da natureza no Parque da Cidade. 

 Trabalhar a cultura afro e indígena com ênfase ao respeito as diferenças e a relação 

saudável que possuem com a natureza; 

 Desenvolver o conhecimento e admiração do nosso Bioma Cerrado, tratando de sua 

diversidade, introduzindo o assunto com fantoches de palito e música relacionada.   
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 Fechar o ano letivo com uma feira de troca de brinquedos entre as crianças, 

mostrando que há outros caminhos diferentes do consumismo para seguir.  

  

RECURSOS 

 

 Uma segunda lixeira por turma, pode ser de material reutilizado; 

 Aquário para minhocário; 

 Vassoura de rastelo e ferramentas para jardinagem; 

 Hastes para teatro de palito, ou cavalete; 

 Televisão, Datashow, caixa de som e Notebook; 

   Ônibus para o passeio a Escola da Natureza; 

 Sementes; 

 Papel jornal, em desuso pelo projeto Ciência em foco; 

 Papel reciclado; 

 Placa em material resistente com escritura gravada para o memorial do lixo 

datado; 

 

DURAÇÃO 

Durante todo o ano letivo 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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