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1. APRESENTAÇÃO 

Nossa Proposta Pedagógica nasceu no ano de 2006, tendo sido avaliada 

conforme necessidade e desenvolvimento de nossa comunidade escolar. Esta 

atualização que tem a pretensão de confirmar nossa identidade do campo, onde 

atendemos aos estudantes e comunidades camponesas tendo em vista o respeito à 

preservação de seus conhecimentos e cultura. Assim também com o objetivo de propor 

um processo de reeducação reflexivo comprometido ajudando na formação de sujeitos 

de direitos e como tal com visão crítica, criativa, participativa e atuante dentro de seus 

conceitos e atitudes na escola e para a vida. Temos como proposta um paradigma 

desafiador nessa construção dentro do contexto, experiência + reflexão + ação + 

avaliação + planejamento sendo igual a sementes de aprendizagem significativa e 

necessárias aos nossos estudantes.  

Essa viabilização e mediação devem estar inseridas no tempo de desafio, onde 

os conceitos, valores humanos, formas de sustento e raízes do sujeito do campo sejam 

valorizados e incentivados, oferecendo a eles um conhecimento acadêmico que possa 

acompanhar ajudando a melhorar e garantir as condições de permanência em sua 

localização de residência e de vida social com dignidade e tecnologias a fim de que 

possam ter o que é de direito a todos os brasileiros conforme a nossa Carta Magma, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde diz que:  

 

 

 

 

 

 

 

Mais do que uma definição, nossa missão firma-se na busca do melhor em todas 

as ações educativas, dentro e fora da sala de aula. E isso somente é possível por meio de 

um currículo integrado, transdisciplinar, onde as matrizes do campo se faça presente 

atendendo ao que foi conquistado por meio de decretos e portarias. Lutando pelos 

devidos reconhecimentos em forma de lei.  

A conscientização do valor, do respeito mútuo, a compreensão da existência das 

diversidades humanas e de saberes do senso comum seja do campo ou da cidade e a 

autonomia solidária, bem como seu valor e papel na sociedade, integram o projeto de 

educação transformadora em todas as séries e disciplinas, ofertadas nesta Unidade de 

Ensino. 

Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.  
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A escola atende atualmente cerca de 156 alunos em média, onde a comunidade é 

caracterizada por chacareiros, caseiros, lavradores, trabalhadores empregados das 

granjas, produtores agrícolas, com renda variadas, indo de desempregados à 

funcionários públicos e ou privados com boas condições de renda. Poucos pais têm 

formação em nível superior, a alguns estudaram até o ensino médio, tendo a maioria dos 

pais somente até o 5° ano, problema que vem sendo modificado devido ao EJA 1º 

segmento que funcionou na região e que precisa voltar a ser oferecido pela SEDF 

garantido o direito de acesso à educação e a cultura desse povo camponês. Uma parcela 

dos pais recebe ajuda do Governo em forma do Bolsa Família. 

 

2.  HISTORICIDADE DA ESCOLA E SEU INVENTÁRIO 

 

        A Escola Classe Cachoeirinha está localizada no Núcleo rural Nova Betânia, 

Fazenda Santa Bárbara, BR 251 Km 38, a 20 km da Região de Administrativa de São 

Sebastião, e a 40 km do centro de  Brasília. O acesso é feito parte em estrada 

pavimentada e parte em estrada de chão. 

       A escola surgiu em 1966, quando o Sr. Diogo Machado, fazendeiro da região, 

sensibilizado pelo grande número de crianças fora da sala, contratou por conta própria 

uma professora para alfabetizar os filhos de seus empregados e vizinhos. De início 

cedeu á garagem de sua casa, mas com o passar do tempo o número de estudantes foi 

aumentando, tendo a necessidade de uma casa maior. Em decorrência desse fato o Sr. 

Diogo Machado transferiu os alunos para uma casa que ficava perto de uma cachoeira. 

        Após alguns anos de funcionamento a extinta FEDF, tomou conhecimento 

regulamentando portanto a escola, passando a se chamar Escola Rural Cachoeirinha, 

conforme parecer nº 19 CEDF de 07/05/80 – resolução nº 95 CD de 21/09/76 – 

reconhecimento em 07/07/80. Com essa regulamentação a FEDF contratou mais um 
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“Um elemento fundamental para a 
construção/afirmação coletiva de uma concepção 
de educação foi identificar o processo de formação 
humana, vivido pela coletividade (...) em luta como 
matriz para pensar uma educação centrada no 
desenvolvimento mais pleno do ser humano e 

ocupada com a formação de lutadores e 
construtores de novas relações sociais. Isso levou 
a refletir sobre o conjunto de práticas que faz o dia 
a dia dos (...) e a extrair dele lições de pedagogia 
que permitem qualificar a intencionalidade 
educativa do movimento, pondo em ação diferentes 
matrizes constituidoras do ser humano...” 

(01) professor e assim a escola funcionou  por alguns anos até a morte do Sr. Diogo 

Machado, ocasionando o fechamento da escola. 

       Tendo conhecimento do fato, o Sr. Salviano, afilhado do Sr. Diogo, cedeu um 

pedaço de terra de sua fazenda para a construção da escola a  qual até hoje está 

funcionando. No inicio do funcionamento e da construção do prédio da escola não havia 

diretor, apenas um (01) professor ficava responsável pelo funcionamento. Em 1994, foi 

criada a função de Diretor de escola rural,  nomeada como a primeira diretora a Sra. 

Ivoneide Maria Rosa, que ficou até 2001. Com a sua saída, foi nomeada a Sra. Joana 

D,arc Garcia que permaneceu na função até julho de 2007. Na sequência foi nomeada a 

Sra. Maria Aparecida Maciel que permaneceu até 2016.  Desde então o Sr. Ildemar de 

Castro Serrano responde pelo cargo de diretor da Escola Classe Cachoeirinha. 

          

2.1.   A``EDUCAÇÃO DO 

CAMPO’’ e seus marcos 

normativos  

                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 A filosofia da escola do campo é embasada numa perspectiva de construção dos 

saberes, engajamento nos movimentos sociais e com uma pedagogia diferenciada, isso é 

reafirmado nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 

Art. 2º, parágrafo único:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

A identidade da escola do campo é 
definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na 
temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos 
sociais em defesa de projetos que associem as 
soluções exigidas por essas questões à 
qualidade social da vida coletiva no país. 
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 Dentro desta perspectiva, incluímos em nossa prática diária, e como 

consequência, em nossa Proposta Pedagógico o objetivo de contribuir para a formação 

de um sujeito detentor de direitos e de deveres para com sua sociedade, com o meio 

ambiente e com a terra. 

 

2.2. Matrizes Camponesas 

 Faz-se necessário a inclusão das Matrizes Camponesas, facilmente encontradas na 

página 547, do dicionário da Educação do Campo:  

 História;  

 Cultura;  

 Terra;  

 Trabalho;  

 Luta Social; 

 Organização; 

 Coletiva;  

 Vivência de opressão; 

 Conhecimento popular. 

 

2.3.  A estrutura física e as instalações da Escola Classe Cachoeirinha: 

Quantidade  x Dependências  

 

04 - Salas de Aula    

01 - Secretaria           

01 - Sala de Direção 

01 - Sala de Professores 

01 - Sala de Leitura 

01 - Cantina Depósito de gêneros alimentícios 

01 - Depósito 

01 - Banheiro Adaptado  

01 - Pátio 

01 - Quadra Poliesportiva sem cobertura 

01 - Parquinho 

01 - Sala de Apoio 

01 - Depósito Material de Expediente 

02 - Salas de Atividades Integrais 

01 - Área verde dentro das dependências da escola 

Não tem sala de coordenação Pedagógica  

Não tem área pública ao redor da escola 

Não tem depósito de material de Educação Física 

 

ESPAÇO E SUA UTILIZAÇÃO: 

Diretoria: Funciona para os atendimentos:  
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 Orientação Educacional: Visando oferecer, aos atendimentos de estudantes e de 
professores, pais em suas necessidades básicas de orientações e 

encaminhamentos da sala de recursos; 

 Sala de Recursos;  

 Atendimento das necessidades diversas que compete a equipe gestora; 

 Mecanografia de uso geral. 

Secretaria: Funciona para os atendimentos: 

 Aos funcionários, estudantes e familiares em momentos que necessitam de 
maior confidencialidade no assunto tratado; 

 Acolhe o secretário nas atividades de escrituração e arquivo, bem como 
administrativo. 

Sala dos Professores / Coordenação Pedagógica: Funciona para os atendimentos: 

 Aos professores como espaço de estudo, organização e planejamento de 
conteúdos e atividades que envolvem o aprendizado dos alunos e estruturação do 

trabalho pedagógico do grupo. 

 Ao coordenador pedagógico para acompanhamento e colaboração junto aos 
professores, para organização, planejamento e construção das atividades 

desenvolvidas pelo grupo. 

Sala de leitura Cachoeirinha: Funciona para os atendimentos:  

 Prioritariamente, aos estudantes e professores em suas necessidades básicas de 
pesquisa e enriquecimento ou complementação de trabalhos. Possui um acervo 

diversificado e periodicamente atualizado de livros diversos com variedade de 

temas literários e de pesquisas acadêmicas; 

 Atende os momentos de vídeos, TV, slides, cineminha e reuniões que estejam os 
funcionários de um mesmo turno; 

 Atendimento das aulas de reforço pedagógico. 

Sala de Informática:  

 Espaço destinado às aulas de tecnologia e informática, equipado com 
computadores, para o atendimento do alunado. 

 Salas de aulas:  

 Visa, o atendimento de estudantes e de professores em suas necessidades básicas 
de aprendizagem de todos os conteúdos incluindo ciências e enriquecimento ou 

complementação de trabalhos dos alunos. É onde os estudantes passam a maior 

parte do tempo por oferecer suporte as suas produções acadêmicas. 

Área coberta utilizados também como auditórios:  
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 Ambientes que servem estudantes e funcionários, bem como prestam as 
atividades pedagógicas, palestras, concentração de alunos e comunidade para as 

diversas atividades bem como apresentações de teatro, aulas de artes, refeições, 

entre outras. 

Parque Infantil:  

 Espaço de lazer ao ar livre, com brinquedos diversos para interações e situações 
de aprendizagens lúdicas das crianças da educação infantil e 1°, 2° e 3° anos do 

ensino fundamental de 9 anos. 

 

 

2.4.  Dados de identificação  

 

Unidade de Ensino: Escola Classe Cachoeirinha 

CRE: São Sebastião 

Portaria: n° 129 de 18/07/2000 

Parecer: 

Localização: BR 251, km 38 – Fazenda santa Bárbara 

CEP: 71693-990 

 

ETAPAS/MODALIDADE DE ENSINO 

 

 Educação Infantil - 4 e 5 anos 

 Ensino Fundamental Primeira fase - Anos Iniciais  
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  

 MATUTINO: Entrada às 08h. com saída às 13h. 

 Atendimento do 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental de nove anos 

 VESPERTINO: Entrada às 13h. com saída às 18h. 

 Atendimento da educação infantil e 4º e 5º Ano Ensino Fundamental de nove anos 

 ATIVIDADES EXTRAS EM HORÁRIO CONTRÁRIO:  

 4º e 5º ano Ensino Fundamental de nove anos - Entrada às 08h. \ saída às 13h. 

 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental de nove anos - Entrada às 13h.\ saída às 18h. 

 

EQUIPE GESTORA DA ESCOLA 

 Diretor da U.E:  Ildemar de Castro Serrano  

 Vice-Diretora: Suzanny Ilídia da Silva 

 Coordenadoras: Rosy lilian de Faria Roriz        

  Evani Soares dos Santos                                        
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 Chefe de Secretaria: Wellington Pereira Silveira  

 

CORPO DOCENTE DA ESCOLA 

      Atualizado em 2019. 

 I Período da Educação Infantil: Marilene Carreira do Prado 

 II Período da Educação Infantil: Ana Carolina Vieira Soares Carr 

 1° A do Ensino Fundamental: Kellen Patricia Candini Bastos 

 1º B do Ensino Fundamental: Deyse Ulisses da Silva. 

 2° Ano do Ensino Fundamental: Claudio Ricardo Martins Braga 

 3° Ano do Ensino Fundamental: Arlinda Tolentino de Oliveira Neta 

 4° Ano do Ensino Fundamental: Fabiane Moreira da Silva 

 5° Ano do Ensino Fundamental: Marcia Venâncio da Silva 

 

EQUIPE DE APOIO PEDAGÓGICO 

 Pedagoga da EEAA: Luzia Lavendoski Lazzari Alves 

 Orientadora Educacional: Lúcia Helena da Silva 

 Psicóloga: Alice Boianovsky Veiga Rios 

 Professora de sala de recurso: Rosilene Barboza da Silva 

 

APOIO ADMINISTRATIVO 

 Vigilantes: Rafael da Silva Rego,  
                Osmar Abadia Oliveira,  

                Sérgio dos Santos Brito 

                André Pereira Sales 

 Auxiliares de Serviços Gerais: Natal dos Santos Brito 

Cilene Ferreira Gama 

 Merendeira: Lisédia Lopes da Silva 

 

CONSELHO ESCOLAR 

 Seguimento Pais E Presidente: Ângela Maria De Oliveira Damas 

 Segmento pais e vice-presidente: Gercina Dalva Da Silva 

 Segmento carreira assistência e secretário: Welligton P.  Silveira 

 Segmento Carreira Magistério e membro: Mirismar Tôrres Rêis 

 

MEMBROS DA UEX E CONSELHO FISCAL 

 Presidente: Ildemar De Castro Serrano 

 Vice-presidente: Suzanny Ilidia Da Silva 

 1° secretária: Alaine Da Silva Souza 
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 2° secretária: Maria Ivone Da Silva Souza 

 1° tesoureira: Albeni Sales Pereira 

 2° tesoureiro: Lisédia Lopes Da Silva 

 Conselheiro Fiscal: Natal Dos Santos Brito 

 Conselheiro Fiscal: Rafael Da Silva Rego 

 Conselheiro Fiscal: Osmar Abadia Oliveira 

 Suplente de conselheiro Fiscal: André Pereira Sales 

 Suplente de conselheiro Fiscal: Sergio Dos Santos Brito 

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 

 Café da manhã 

 Almoço 

 Lanche da tarde 

 

PERÍODO LETIVO 

O período letivo se constitui de 200 dias letivos e 1000 horas/aula conforme o 

calendário da Secretaria de Educação do Distrito Federal com o ensino regular. Sempre 

tendo como base o currículo de Diretrizes da Educação do Campo e da Educação 

Integral para o Campo. 

 

PADRÕES DE RECURSOS 

 PDAF 

 PDDE 

 Novo Mais Educação 

 Mais Alfabetização 

 

 

3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

A Escola Classe cachoeirinha está localizado na BR 251, Km 38, Fazenda Santa 

Barbará, Zona Rural, São Sebastião/DF, atende alunos com faixa etária entre os 4 até 12 

anos. O perfil dos responsáveis segue aos demais das regiões periféricas, qual seja de 

indivíduos trabalhadores rurais, em sua grande maioria com baixa renda, que encontram 

participando de programas sociais do governo para garantir a subsistência básica dos 

seus. 

Nossos alunos são oriundos das regiões de Chapada, X – Maria, Barreiros 1 e 2 e 

condomínios. Com base em dados recentes, a grande maioria dos alunos situados nessas 

localidades encontram-se em situação de grande vulnerabilidade social. 
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Observando essas características, o E.C. Cachoeirinha dentro do seu objetivo 

pedagógico, tem trabalhado para que o processo educacional ocorra de forma mais 

qualitativa, na medida em que os estudantes venham a se sentir pertencentes ao 

ambiente escolar em que estão inseridos. Para tanto, a escola dispõe de um canal aberto 

de comunicação entre comunidade, estudantes, professores e direção. Ao sentir-se 

pertencente a um determinado ambiente, como a escola, o aluno, cria um vínculo de 

respeito mútuo.  

É nessa linha de raciocínio da construção de identidade que as práticas e 

estratégias pedagógicas tiveram como finalidade a construção do sentimento de 

pertencimento à comunidade escolar.  

Além de promover o conhecimento acadêmico, o E.C. Cachoeirinha tem o 

compromisso com a comunidade de valorizar e preservar a cultura do lugar, dando a 

missão de formar cidadãos que saibam, acima de tudo, serem sujeitos construtores da 

própria história.  

 

3.1 QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 

O levantamento dos dados sócio-econômico da comunidade escolar foi feita em parte 

presencial com visita dos estudades a algumas moradias e em parte com os 

questionários enviados pelos alunos e respondidos em conjunto com a família conform 

abaixo: 

1) Qual o nome do local onde você mora? 

2) Qual sua casa foi construída com qual tipo de material? 

3) Qual o tipo de telhado? 

4) Tem banheiro na sua casa? Onde fica? Quantos banheiros tem em sua casa?  

5) A água utilizada dentro de casa é de cisterna ou fornecida pela rede pública CAESB ou 

Saneago?  

6) Na sua casa tem telefone fixo? 

7) Na sua casa tem internet? 

8) Para chegar na sua casa, a estrada é de terra ou asfalto? 

9) O transporte público passa perto de sua casa? 

10) Quantas pessoas moram na sua casa? E qual o parentesco? 

11) O esgoto vai para rede de esgoto ou fossa ou não tem nenhum tipo de local, para onde 

vai a descarga do vaso sanitário e pia da cozinha? 

12) A sua família participa de algum grupo de jovens, mulheres, igreja ou cooperativas? 

13) Há liderança ou representantes na comunidade? Como são escolhidos? 

14) Como as reuniões acontecem? De quanto em quanto tempo? 
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15) Existe algum tipo de trabalho em grupo em que você ou alguém da sua família 

participe? Qual o objetivo desse grupo? Diga quem participa. 

16) Porque você participa desse tipo de grupo? Você acha que a escola pode ajudar o 

trabalho desse grupo de alguma forma? Como?  

17) Onde nasceram os seus parentes? Porque e como vieram morar aqui na comunidade?  

a) Seus pais:  mãe:  pai:  

b) Seus avós paternos: avó :  avô:  

c) Seus avós maternos: avó:  avô:  

18) Sua família é acampada, ou pré-assentada, assentadas, parceiras, proprietária ou 

locatária? 

19) Qual a fonte de renda da família? Qual a origem do dessa fonte de renda? 

20) Sua família produz algum tipo alimento? A produção é individual ou coletiva? 

21) A família conta com algum tipo de crédito do governo?  

22) Recebe algum tipo de auxilio técnico por parte do governo ou de alguma instituição? 

23) A produção é para consumo familiar ou para comercialização? 

24) O que você e sua família sabe sobre a história da comunidade?  

25) Tire foto de sua comunidade, lugares onde vai para se diverti, lugar onde seu grupo de 

amigos costumam se encontrar, sua rua, sua casa, igreja, lago, cachoeira, rio, horta, 

piscicultura, criação de animis ou qualquer lugar natural ou construção, que você 

queira deixar registrado na nossa construção do inventario da escola. 

 

3.2 LEVANTAMENTO DOS ÍNDICES: 

 

3.2.1 IDEB 

“O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB foi criado em 2007. 

Este tinha por objetivo reunir em um só indicador, dois conceitos igualmente importantes 

para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. 

Para isso, agrega ao enfoque pedagógico a possibilidade de resultados sintéticos, de 

maneira que permita traçar metas de qualidade educacional. O índice varia de zero a 

dez”.  
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2. Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA 

“A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é uma avaliação externa que 

objetiva aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e 

escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas 

públicas. As provas aplicadas aos alunos fornecem três resultados: desempenho em 

leitura, desempenho em matemática e desempenho em escrita. 

Além dos testes de desempenho, que medem a proficiência dos estudantes 

nessas áreas, a ANA apresenta em sua primeira edição as seguintes informações 

contextuais: o Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador de Formação Docente 

da escola. 

A ANA é censitária, portanto, é aplicada a todos os alunos matriculados no 3º 

ano do Ensino Fundamental. A aplicação e a correção serão feitas pelo INEP. 

Considera- se apropriado que o professor regente de classe esteja presente à aplicação”: 

A ANA tem como principais objetivos: 

1. Avaliar o nível de alfabetização dos educandos no 3º ano do ensino 

fundamental; 

2. Produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino; 

3. Concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das desigualdades, 

em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da 

educação nacional. 

Os resultados do Escola Classe Cachoeirinha desde 2013, são: 

 

 Distribuição dos Alunos da Escola por Nível de Proficiência em Leitura - 

Ano 2013 

Nível 1 

Desempenho até 

425 pontos 

Nível 2  

Desempenho maior 

que 425 até 525 

Nível 3 

Desempenho maior 

que 525 até 625 

pontos 

Nível 4 

Desempenho maior 

que 625 pontos 

    

Distribuição dos Alunos da Escola por Nível de Proficiência em Leitura - Ano 2014 

Nível 1 

Desempenho até 

425 pontos 

Nível 2  

Desempenho maior 

que 425 até 525 

Nível 3 

Desempenho maior 

que 525 até 625 

Nível 4 

Desempenho maior 

que 625 pontos 
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pontos 

    

Distribuição dos Alunos da Escola por Nível de Proficiência em Leitura - Ano 2016 

Nível 1 

Desempenho até 

425 pontos 

Nível 2  

Desempenho maior 

que 425 até 525 

Nível 3 

Desempenho maior 

que 525 até 625 

pontos 

Nível 4 

Desempenho maior 

que 625 pontos 

    

 

 

A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QUEREMOS 

O projeto a Escola Que Queremos da SEDF, tem o seu início em 2019, com 

objetivo de dedicar um olhar especial a 185 escolas da rede pública de ensino que 

apresentara o índice de aprendizagem abaixo da média das escolas do Distrito Federal. 

Com o intuito de melhorar os índices de aprendizagens, reduzir as taxas de evasão 

escolar, reprovação e valorizar os profissionais da educação.  Esse projeto está 

embasado em seis eixos: Pedagógico, gestão de pessoas, tecnologia, gestão escolar, 

infraestrutura e segurança. 

Todos nós temos o sonho de deixar a escola do jeito que queremos. E iniciamos 

essa proposta ouvindo os próprios alunos, que são os destinatários do nosso trabalho, de 

nossas preocupações anseios e ideais.  

Reunimos a comunidade escolar no início do ano letivo de 2019, onde foi 

abordado a nova proposta pedagógica “A escola que temos e a escola que queremos”.  

Vários aspectos foram observados, tais como: Pedagógico, Físico, Conselho 

Escolar, Secretaria, participação da Comunidade Escolar, Organização dos Segmentos, 

Gestão, Parte Administrativas, bem como foi identificada a nossa identidade escolar, 

como ESCOLA DO CAMPO. 

Durante as discussões foi então definido pela comunidade escolar 

principalmente dando voz aos alunos, os itens que segue: 

  

I. Qual é a escola que temos? 

II. Qual é a escola que queremos? 
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Abaixo, seguem as colocações dos presentes na reunião: 

 

A escola que temos? A escola que queremos! 

Nem sempre acolhe e respeita as diferenças Reconhecimento como Escola do Campo 

Qualidade do Ensino Regular 
Melhor acessibilidade, reforma e ampliação dos 

espaços 

Salas insuficientes para a demanda  

Espaço verde subaproveitado  

Espaço inadequado para Educação Integral Adequação de Currículos e Projetos 

 Infraestrutura para Educação Integral 

  

Falta de material pedagógico  

Portão lateral inadequado Laboratório de informática 

Escola sem manutenção Aproveitamento da área verde 

Difícil acessibilidade Cobertura para quadra  

Falta infraestrutura Espaço adequado para Educação Infantil 

  

 Acessibilidade 

  

Laboratório de Informática Pais mais participativos 

 Respeito entre os alunos 

 
Mais professores e profissionais para aulas 

diversificadas 

Falta cobrança do aluno por parte dos professores  

Reposição rápida de professores ausentes Projetos esportivos 

 

Aumentar o espaço físico 

Sala ambiente 

Passeios temáticos 

Palestras 

Aulas de Ética 

Direcionar os PDs para área do campo 

Oficina de teatro 

Variedade no lanche 

Horta comunitária 

Banheiros organizados 

Organizar melhor a gestão 

Ouvir os alunos 
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Após o término dos debates, os servidores se reuniram para analisar o que pode 

ser feito, quais são as metas mensuráveis e quem são os agentes responsáveis para 

execução das propostas.  

 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 “Não há mudança sem sonho como não há sonho sem 

esperança... A compreensão da história como 

possibilidade e não determinismo seria ininteligível sem o 

sonho, assim como a concepção determinista se sente 

incompatível com ele e, por isso, o nega. “ 

  

                                                               Paulo Freire 

 

O Conceito de Educação do Campo, conforme o PPP Carlos Mota da 

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, é novo, tem pouco mais de 

10 anos. Surgiu como denúncia e como mobilização organizada contra a situação 

atual do meio rural: onde a situação de miséria crescente, de exclusão/expulsão 

das pessoas do campo; situação de desigualdades econômicas, sociais, que 

também são desigualdades educacionais, escolares.  

Seus sujeitos principais são as FAMÍLIAS e a comunidades de sem-terra, 

camponeses, pequenos agricultores, atingidos por barragens, ribeirinhos, 

quilombolas, pescadores e muitos educadores e estudantes das escolas públicas e 

comunitárias do campo, articulados em torno de movimentos sociais e sindicais, 

de universidades e de organizações não governamentais. Todos buscando 

alternativas para superar essa situação que desumaniza a população do campo, 

mas também degrada a humanidade como um todo.   

Uma das mais marcantes características desse movimento é seu inseparável 

debate sobre os modelos de desenvolvimento em disputa na sociedade brasileira e 

o papel do campo nos diferentes modelos. A especificidade mais forte da 

educação do campo, em relação a outros diálogos sobre educação, deve-se ao fato 

de sua permanente associação com as questões do desenvolvimento e do território 

no qual ele se enraíza. A afirmação de que só há sentido no debate sobre 

educação do campo como parte de uma reflexão maior sobre a construção de um 

projeto de nação é o chão inicial capaz de garantir o consenso dos que se reúnem 

em torno desta bandeira.  

A luta principal da educação do campo tem sido por políticas públicas que 

garantam o direito da população do campo à educação que seja no e do campo: no 

campo, porque as pessoas têm direito a ser educadas no lugar onde vivem; do 

campo, porque as pessoas têm direito a uma educação pensada desde o seu lugar 

e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas 
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e sociais. E esta educação inclui a escola: hoje uma luta prioritária, porque há boa 

parte da população do campo que não tem garantido seu direito de acesso à 

educação em seus vários níveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Não há sentido desencadear esforços para a produção de teorias 

pedagógicas para um campo sem gente, para um campo sem sujeitos, ou, dito de 

outra forma, para uma ruralidade de espaços vazios.  

A base fundamental de sustentação da educação do campo é que o 

território do campo deve ser compreendido para muito além de um espaço de 

produção agrícola.  O campo é território de produção de vida; de produção de 

novas relações sociais; de novas relações entre os homens e a natureza; de novas 

relações entre o rural e o urbano.   

Podemos destacar duas recentes conquistas deste processo: a aprovação das 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer 

no 36/2001 e Resolução n° 1/2002, do Conselho Nacional de Educação) e a 

assinatura do Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a 

política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA). Esse Decreto traz aspectos importantes a serem destacados 

para que se compreenda a educação do campo. São eles:  

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:  

I – populações do campo: os agricultores familiares, 

os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, 

os assentados e acampados da reforma agrária, os 

trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os 

caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que 

produzam suas condições materiais de existência a partir 

do trabalho no meio rural; e   

II – escola do campo: aquela situada em área rural, 

conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), ou aquela situada 

em área urbana, desde que atenda 

predominantemente a populações do campo.   

§ 2º Serão consideradas do campo as turmas anexas 

vinculadas a escolas com sede em área urbana, que 

funcionem nas condições especificadas no inciso II do § 

1º.   

§ 3º As escolas do campo e as turmas anexas deverão 

elaborar seu projeto político-pedagógico, na forma 

estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação.   

§ 4º A educação do campo concretizar-se-á mediante a 

oferta de formação inicial e continuada de profissionais da 
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educação, a garantia de condições de infraestrutura e 

transporte escolar, bem como de materiais e livros 

didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas 

de lazer e desporto adequados ao projeto político-

pedagógico e em conformidade com a realidade local e a 

diversidade das populações do campo.   

Art. 2º São princípios da educação do campo:   

I – respeito à diversidade do campo em seus aspectos 

sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de 

gênero, geracional e de raça e etnia;  

II – incentivo à formulação de projetos político-

pedagógicos específicos para as escolas do campo, 

estimulando o desenvolvimento das unidades escolares 

como espaços públicos de investigação e articulação de 

experiências e estudos direcionados para o 

desenvolvimento social, economicamente justo e 

ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo 

do trabalho;   

III – desenvolvimento de políticas de formação de 

profissionais da educação para o atendimento da 

especificidade das escolas do campo, considerando-se as 

condições concretas da produção e reprodução social da 

vida no campo;  

IV – Valorização da identidade da escola do campo por 

meio de projetos pedagógicos com conteúdo curricular e 

metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos 

do campo, bem como flexibilidade na organização 

escolar, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e   

V – Controle social da qualidade da educação escolar, 

mediante a efetiva participação da comunidade e dos 

movimentos sociais do campo.  

A educação do campo está ajudando a produzir um novo olhar para o 

campo. E faz isso em sintonia com toda uma nova dinâmica social de valorização 

desse território e de busca de alternativas para melhorar a situação de quem vive e 

trabalha nele. Uma dinâmica que vem sendo construída por sujeitos que já não 

aceitam que o campo seja lugar de atraso e de discriminação, mas sim consideram 

e lutam para fazer dele uma possibilidade de vida e de trabalho para muitas 

pessoas, assim como a cidade também deve sê-lo; nem melhor, nem pior, apenas 

diferente; uma escolha.   
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Dentro da perspectiva da educação do campo, é preciso preparar os 

educadores da zona rural do DF para uma atuação profissional que vai além da 

docência, dando conta da gestão dos processos educativos que acontecem na 

escola e no seu entorno. Simultaneamente, mostra-se urgente a necessidade de 

desencadear um processo de construção coletiva de um projeto de formação de 

educadores que esteja em consonância com as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo.   

 

META 08 DO PDE 

 

OBEJETIVO: 

Garantir a educação básica a toda a população camponesa do Distrito Federal, em 

escolas do campo, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudos, no último ano de 

vigência deste Plano, com prioridade em áreas de maior vulnerabilidade social, 

incluindo população de baixa renda, negros, indígenas e ciganos, declarados à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou à Companhia de Planejamento 

do Distrito Federal – CODEPLAN, conforme 

Resolução CNE/CEB no 1, de 3 de abril de 2002, que institui as diretrizes operacionais 

para a 

educação básica nas escolas do campo. 

Estratégias da Meta 8 

8.1 – Garantir a estruturação curricular e pedagógica voltada à realidade do campo em 

todos os níveis de ensino, enfatizando as diferentes linguagens e os diversos espaços 

pedagógicos, conforme as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do 

campo. 

8.2 – Institucionalizar a educação do campo na rede pública de ensino do Distrito 

Federal, criando condições de atendimento às especificidades que demanda o público a 

ser atendido, incluindo a oferta na modalidade à distância para a educação de jovens e 

adultos, tais como: 

a) gestão pedagógica e administrativa específica; 

b) profissionais da educação com formação inicial e continuada, inclusive com 

especialização, mestrado e doutorado em educação do campo, para atendimento a 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos; 

c) trabalho pedagógico organizado, segundo os princípios e as matrizes da educação do 

campo, incluindo currículos diferenciados e apropriados aos sujeitos da educação de 

jovens e adultos – EJA; 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secret ar ia  de Est ado  de Educação  

Coordenação  Reg iona l de E ns ino  de São  Sebast ião  

Esco la Classe Cachoe ir inha  

 

20 
 

d) avaliação processual e formativa, buscando encorajar os estudantes trabalhadores na 

sua entrada ou retorno à escola pública, compreendendo as suas especificidades e 

reconhecendo os saberes adquiridos em suas histórias de vida e nas atividades laborais 

no campo; 

e) suporte de infraestrutura e materiais apropriados para a produção do conhecimento 

com esses sujeitos; 

f) criação de mecanismos de acesso, permanência e êxito dos estudantes na escola, 

considerando aqueles que são trabalhadores; 

g) articulação e coordenação inter-setorial para a concretização da expansão da 

escolaridade da população brasileira, envolvendo as áreas de educação, saúde, trabalho, 

desenvolvimento social, cultura, ciência e tecnologia, justiça, entre outros. 

8.3 – Garantir acesso público ao ensino fundamental, incluindo ofertas específicas de 

alfabetização, ensino médio e ensino médio integrado à educação profissional a jovens, 

adultos e idosos, conforme as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas 

do campo. 

8.4 – Fomentar a expansão da oferta de matrículas públicas de educação profissional 

técnica por parte das entidades públicas com ênfase na proposta de currículos 

integrados, conforme as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do 

campo. 

8.5 – Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos 

populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo para a garantia de 

frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento 

de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos na rede pública de ensino. 

8.6 – Criar e manter Sistema de Informações de Educação de Jovens, Adultos e Idosos – 

SIEJAIT, articulado com a função dos agentes colaboradores da educação de jovens e 

adultos, com a finalidade de identificar a demanda ativa por vagas de EJAIT na rede 

pública e realizar o acompanhamento do itinerário formativo, em parceria com as áreas 

de assistência social, saúde e demais instituições de assistência a mulheres e homens do 

campo, por residência ou local de trabalho, a partir da publicação deste Plano. 

8.7 – Garantir relação professor-estudante, infraestrutura e materiais didáticos 

adequados ao processo educativo, considerando as características das distintas faixas 

etárias, conforme os padrões do Custo Aluno Qualidade – CAQ, regulamentado por 

meio de política que vise ao desenvolvimento de estudos para regulamentar o custo 

aluno-qualidade diferenciado da educação do campo, com ações articuladas e 

construídas entre a esfera administrativa de governo e movimentos sociais, até o 

primeiro biênio de vigência deste Plano. 

8.8 – Universalizar a oferta da educação básica do campo, respeitando as peculiaridades 

de cada região administrativa, com infraestrutura apropriada, estimulando a prática 

agrícola e tecnológica com base na agroecologia e socioeconômico e solidária. 
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8.9 – Destinar área específica às práticas agroecológicas, assim como construções que 

permitam o cultivo e oficinas de trabalho, no terreno próprio da escola, oportunizando 

ação pedagógica nas escolas do campo, promovendo inclusive intercâmbio com as 

escolas da cidade. 

8.10 – Implementar e garantir cursos profissionalizantes nas escolas do campo, de 

acordo com a demanda, com profissionais capacitados nas áreas técnicas, atendendo à 

singularidade de cada região administrativa e suas diferentes formas de produção, por 

intermédio de parcerias com o Governo Federal e outros órgãos e instituições, visando à 

sustentabilidade no uso da terra e outras demandas locais. 

8.11 – Articular mecanismos de cooperação entre o Distrito Federal e a União para 

implementar e avaliar as políticas públicas destinadas à melhoria das escolas e da 

qualidade de vida no campo, a partir da publicação deste Plano. 

8.12 – Assegurar que a educação das relações étnico-raciais e a educação patrimonial 

sejam comtempladas conforme estabelecem o art. 26-A da LDB (Leis federais no 

10.639, de 2003, e no 11.645, de 2008); o Parecer CNE/CP 003/2004 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e a Lei no 4.920, de 2012. 

8.13 – Implementar políticas de prevenção à interrupção escolar motivada por 

preconceito, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão.  

8.14 – Garantir que as escolas de educação do campo, no exercício de suas atribuições 

na rede de proteção social, desenvolvam ações com foco na prevenção e na reparação 

das violações de direitos de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos (violência 

psicológica, física ou sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho 

infanto-juvenil, uso indevido de drogas, entre outras), por meio da inserção dessas 

temáticas no projeto político-pedagógico e no cotidiano escolar, identificando e 

notificando os casos aos órgãos competentes. 

8.15 – Fomentar políticas de promoção e formação educacional, em todos os níveis, de 

uma cultura de direitos humanos na educação do campo, pautada na democratização das 

relações e na convivência saudável com toda a comunidade escolar. 

8.16 – Garantir o esporte e o lazer, com suprimento de material esportivo adequado, 

considerando também aqueles que favoreçam vivências, diálogos e reflexões para 

afirmação, compreensão e respeito de diferentes culturas e identidades, como são, por 

exemplo, a capoeira, o maculelê, a catira, o break, entre outros. 

8.17 – Implementar a educação musical, conforme a Lei federal no 11.769, de 18 de 

agosto de 2008, considerando ainda, para tal fim, a cultura musical camponesa. 

8.18 – Incentivar práticas artísticas baseadas na ética e na solidariedade, tal como o 

teatro do oprimido, em que seja valorizada a capacidade criadora e criativa das pessoas, 

em particular de camponeses e camponesas, e que suscitem proposições para a 

transformação da realidade, por meio da organização e do debate dos problemas, 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secret ar ia  de Est ado  de Educação  

Coordenação  Reg iona l de E ns ino  de São  Sebast ião  

Esco la Classe Cachoe ir inha  

 

22 
 

empoderando sujeitos-atores-estudantes na defesa dos seus direitos e incentivando a 

cidadania. 

8.19 – Construir, com as comunidades escolares, propostas pedagógicas e calendários 

escolares que respeitem períodos de plantio-colheita, fatores geográficos, culturais e 

ambientais locais, superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes 

metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências, e as legislações 

que regem os sistemas de ensino. 

8.20 – Implementar políticas de universalização de acesso e permanência na educação 

básica das pessoas que não tiveram acesso à escola em idade própria, como parte da 

política distrital de universalização da alfabetização. 

8.21 – Garantir a permanência das escolas na comunidade do campo, evitando, quando 

for o caso, a nucleação das escolas do campo; quando necessário, que se realize no 

próprio campo, assegurando o direito de crianças, jovens, adultos e idosos de estudarem 

na comunidade em que vivem, conforme determinado pelas Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica do Campo. 

8.22 – Garantir às escolas do campo organização flexível na formação de turmas, 

determinando o número mínimo de estudantes, conforme estudo de demanda por 

comunidade a ser realizado anualmente pela Secretaria de Estado de Educação. 

8.23 – Garantir a educação infantil à população do campo, considerando os princípios 

formativos e as matrizes históricas, sociais e culturais da educação do campo. 

8.24 – Garantir formação específica para os profissionais da educação do campo. 

8.25 – Implantar políticas, por meio de parceria entre a Escola de Aperfeiçoamento 

dos Profissionais da Educação – EAPE, escolas técnicas e instituições de ensino 

superior – IES públicas, de formação inicial e continuada aos profissionais da 

educação que atuam na educação do campo, com vistas a atender aos objetivos e às 

metas deste Plano, como condição necessária a todos os profissionais da educação 

que atuam ou venham a atuar em escolas do campo, ficando estabelecido o prazo de 4 

anos para aqueles já em exercício nessa modalidade de ensino e 1 ano tanto para os 

processos de remanejamento quanto para empossados em virtude de concurso 

público. 

8.26 – Promover encontros com universidades, movimentos sociais e a Coordenação de 

Educação do Campo da Secretaria de Estado de Educação, visando à inclusão do debate 

da educação do campo nos cursos de nível superior das áreas da educação (Pedagogia e 

licenciaturas), bem como de outros que estejam vinculados direta ou indiretamente à 

realidade do campo, no prazo de 4 anos, a partir da publicação deste Plano. 

8.27 – (V E T A D O). 

8.28 – Fomentar ações interinstitucionais de órgãos públicos e universidades públicas 

para garantir a pesquisa, a sistematização e a socialização da experiência e estudos 

acerca da educação do campo, no intuito de viabilizar a resolução de problemas da 

educação e da sustentabilidade dos povos do campo, no prazo de 4 anos. 
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8.29 – A partir da publicação deste Plano, as coordenações regionais de ensino devem 

apoiar projetos político-pedagógicos que ampliem a permanência do estudante na escola 

e na comunidade, com atividades educativas voltadas à realidade do campo, garantindo 

acessibilidade, assistividade e atenção às demandas específicas com necessidades 

especiais, de modo que toda a comunidade participe das práticas oferecidas, superando a 

fragmentação do currículo e respeitando as diferentes metodologias que consideram os 

sujeitos com suas histórias e vivências, e as legislações que regem os sistemas de 

ensino. 

8.30 – Garantir atendimento adequado e acolhedor às crianças, aos adolescentes e aos 

jovens que migram das escolas rurais para as escolas de área urbana. 

8.31 – Identificar e disseminar processos pedagógicos inovadores e experiências bem-

sucedidas de educação do campo. 

8.32 – Construir bibliotecas e laboratórios de informática nas escolas do campo, 

assistidos por profissionais, e ampliar o acervo das bibliotecas, principalmente para 

aquisição de livros paradidáticos, materiais de pesquisa e recursos tecnológicos, 

transformando-as em lugar de referência cultural para a comunidade local, a partir da 

publicação deste Plano. 

8.33 – Incentivar a elaboração de livros didáticos e materiais didático-pedagógicos que 

tenham, além de conteúdos universais, conteúdos camponeses locais, para que os 

estudantes possam intensificar os conhecimentos da sua região administrativa, 

executando políticas curriculares que valorizem a identidade cultural dos povos do 

campo. 

8.34 – Garantir a política de transporte escolar exclusivo com monitor para a educação 

do campo, conforme a legislação vigente, que assegure o direito aos estudantes em 

todas as etapas e modalidades de ensino, assim como em todos os turnos, incluindo a 

presença da família no ambiente escolar quando necessário e visando ao acesso e à 

permanência na escola, com padrões adequados de segurança, seguro de vida coletivo e 

condições de trafegabilidade em vias públicas. 

8.35 – Garantir ampla participação dos povos do campo, incluindo o fórum permanente 

de educação do campo, na proposição, no acompanhamento e na avaliação das políticas 

educacionais do campo, reconhecendo suas formas de organização popular e sindical. 

8.36 – Reconhecer o fórum permanente da educação do campo como instrumento de 

debate, de formulação de proposições, de construção, acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas da educação do campo, tendo a participação das instituições e dos 

órgãos dos sistemas de ensino governamentais, dos movimentos sociais e populares, das 

entidades sindicais, dos profissionais da educação, das comunidades escolares e outros. 

8.37 – Estabelecer parcerias com associações e cooperativas de agricultores que 

produzem alimentos orgânicos, com acompanhamento da vigilância sanitária e da 

secretaria com atuação na área de agricultura e desenvolvimento rural, assim como a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF, 

para aquisição e melhoria da merenda escolar, assim como regulamentar a política de 
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aquisição de alimentação escolar no Distrito Federal, de modo que pequenos 

agricultores, mesmo que não associados ou cooperados, possam fornecer gêneros 

alimentícios à escola próxima, com possibilidade de aquisição na relação direta entre a 

unidade escolar e o produtor. 

8.38 – Cumprir as metas e os objetivos da educação básica estabelecidas no PDE, bem 

como políticas de valorização dos profissionais de educação, de formação profissional, 

gestão, financiamento e atendimento. 

8.39 – Implementar espaços de vivência (escola-parque) nas escolas do campo como 

ambientes para o ensino de artes (oficinas de música, artes cênicas, artes visuais, 

literatura), dança e educação física escolar, ofertadas aos estudantes conforme as 

Diretrizes da Educação do Campo. 

8.40 – Implementar as salas de vivência nas escolas do campo que visem ao ensino-

aprendizagem das línguas estrangeiras e LIBRAS nas escolas regulares com utilização 

de metodologia diferenciada, espaço e recursos tecnológicos apropriados, conforme as 

Diretrizes da Educação do Campo. 

8.41 – Garantir a construção de quadra poliesportiva em todas as unidades escolares que 

possuam pelo menos 400 alunos matriculados. 

8.42 – Garantir recursos para que todos os centros de ensino médio e educacionais 

tenham auditórios nas escolas. 

 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES E FUNDAMENTOS 

          

 A Escola Classe Cachoeirinha, oferta a Educação Infantil, Anos Iniciais e Ensino 

Fundamental até o 5º Ano. A Escola oferece o Período Integral com com duração de 

sete horas para 80 alunos, com Acompanhamento Pedagógico, jogos ( Xadrez, futsal, 

voley e ping e pong) e desenvolve o projeto Horta Escolar. 

          Quanto ao suporte à integração família-escola, a Escola Classe Cachoeirinha 

reconhece e respeita as diferentes formas de organização das famílias e prioriza 

momentos de diálogo e escuta, buscando, em seu cotidiano, estabelecer estreita 

comunicação, fazendo uso, para tanto, de meios adequados. Nesse sentido, também 

concorre para  essa  integração  o  apoio dos Pais e Professores representado pelo 

Conselho Escolar, que, além da participação, possui papel relevante na integração, 

poder consultivo com a comunidade em geral. 

          O incentivo a formação continuada que promove, entre as comunidades docentes 

e discentes da escola, intercâmbio e formação de diretores, professores, coordenadores 

pedagógicos e estudantes. 

          Considerando que a capacidade de perceber, mediar e superar os diferentes 

desafios atuais e futuros é uma constante na vida das pessoas, a Escola Classe 
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Cachoeirinha preocupa - se em proporcionar vivências que instrumentalizem seus 

educandos a enfrentar os desafios cotidianos, de forma a priorizar a vida e a dignidade 

desta comunidade, e respeitando os conhecimentos dessa população camponesa.  

          A Escola Classe Cachoeirinha almeja atuação ética, autônoma, versátil, 

inovadora, crítica e hábil na resolução de problemas, visando à qualidade e a 

valorização da vida no campo onde está inserida e considerando prioritária a condição 

humana. Busca, dessa forma, que sejam reconhecidos, pela sociedade, como seres 

engajados em uma vida íntegra e digna. 

         

Desde 2008, a Escola Classe Cachoeirinha tem desenvolvido sua Proposta Pedagógico 

(PP), com a missão de promover educação para a convivência social e a sustentabilidade 

planetária a visão: Ser uma instituição de referência em educação, reconhecida pela sua 

inserção comunitária com os valores: honestidade, respeito, amor, amizade, ética, 

solidariedade, comprometimento, gratidão, bondade, senso crítico, acolhimento e 

tolerância. Metas definidas pela instituição confluem com os objetivos da Escola, 

apresentados neste Documento. 

          As metas a seguir expostas edificam a concretude da realização dos objetivos da 

Escola Classe Cachoeirinha desenvolver: 

          Ações, projetos e programas que possibilitem o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional que alcance novas competências educacionais e gerenciais; 

          Promover a constante atualização tecnológica; 

          Adequar a estrutura física às demandas educacionais, à inovação e ao 

aperfeiçoamento intermitente do processo educacional; 

          Desenvolver a gestão empreendedora; 

          Consolidar a imagem de educação do campo, o incentivo à convivência família e 

Escola;  

          Estabelecer e fortalecer parcerias para as novas realidades educacionais que 

permeiam nossa realidade de educação do campo;  

          Aumentar às condições de sustentabilidade financeira as famílias desta 

comunidade através do apoio e parceria com a escola, e órgão do governo com 

EMATER, EMBRAPA entre outros que apoiam os produtores do campo. 

          Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação parte do princípio 

da formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de considerar o cuidado no 

sentido profundo do que seja acolhimento de todos – crianças, adolescentes, jovens e 

adultos –com respeito e, com atenção adequada, de estudantes com deficiência, jovens e 

adultos defasados na relação idade- escolaridade (BRASIL, 2010 a, p, 12). 
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OBJETIVOS DA ESCOLA 

                                                                                                       

 Objetivo Geral 

Promover uma educação baseada nos princípios de igualdade, cidadania, democracia, 

respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, de raça e etnia. Onde a escola seja um espaço de 

aquisição e de troca dos saberes, promovendo a investigação e articulação de 

experiências e estudos para o desenvolvimento do educando e comunidade. 

 

Objetivos específicos 

 

Criar condições para que o educando seja capaz de fazer uma tradução crítica das 

vivências que traz, mostrando-lhe a possibilidade de uma nova leitura do mundo e 

desenvolvendo nele a esperança de uma vida mais feliz; 

 

Fortalecer o contato direto entre escola e família, fortalecendo os movimentos sociais do 

campo, imprescindível para o crescimento do educando como ser individual e social; 

Tornar o aluno agente do processo ensino aprendizagem direcionando-o, questionando-

o, permitindo e instigando-lhe a ação;  

Proporcionar o desenvolvimento da autonomia, levando o educando a pensar e agir por 

si mesmo, com responsabilidade e compromisso; 

 Propiciar momentos de discussões coletivas e estudo visando buscar propostas e 

soluções que viabilizem as ações da escola e comunidade. 

Desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de competências 

e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 Valorizar e proporcionar a criação de momentos culturais que desenvolvam a troca   de 

habilidades psicomotoras através de pinturas, teatro, música, dança, brincadeiras e 

jogos, com a participação da comunidade local  e exposições de Artes. 

Trabalhar na perspectiva da pedagogia de projetos, em caráter interdisciplinar, onde as 

atividades coletivas possam ser realizadas efetivamente; 

Motivar a prática da leitura pelo prazer de ler, dinamizando o espaço da sala de aula e 

utilizando a sala de leitura como complementação da sala de aula; 
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 MARCO REFERENCIAL 

 

      As concepções apresentadas a seguir – perspectiva pedagógico-filosófica da escola e 

concepção de educação, de desenvolvimento humano, de aprendizagem e ensino, de 

conhecimento e de inclusão – pautam   a Proposta Curricular da Escola Classe 

Cachoeirinha, documento correlato a este, bem como suas práticas pedagógicas, a fim 

de garantir um percurso formativo que assegure a continuidade dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças e dos estudantes. 

 

 PERSPECTIVA PEDAGÓGICO-FILOSÓFICA DA ESCOLA 

 

      A conjuntura social, na qual todos estão inseridos, amplia o papel e o significado da 

educação escolar, exigindo que a mesma opere em aberta e constante interação com a 

dinamicidade da vida. Nesse contexto, a Escola assume, cada vez mais, atribuições 

específicas na formação das pessoas de sua comunidade. 

     Partindo dessa premissa, a Escola Classe Cachoeirinha se apresenta como local onde 

a dignidade da vida se constitui como referencial maior na construção de uma sociedade 

justa e fraterna. A Escola promove a educação como processo contínuo de transmissão, 

troca, construção e desenvolvimento de conhecimentos, culturas e valores, ao considerar 

que, apesar de todo o aparato que envolve a ação educativa, é nas relações humanas que 

reside a essência da formação dos indivíduos. 

     No entanto, para a Escola Classe Cachoeirinha, não basta estar a serviço do estudante 

como indivíduo. É preciso, além disso, estar presente na sociedade de tal modo que o 

estudante, ao desempenhar seu papel, contribua com a construção de um mundo que 

respeite a vida em todas as suas dimensões. 

     A construção da identidade da Escola do campo se baseia nos princípios norteadores 

da concepção de educação, “[...] compreendida a partir da intersecção dialógica entre a 

pedagogia da Educação do Campo” (CNE/CEB, 2008 Art.1ºincisos 

1º2º3ºArt.7ºinciso1º) definindo, nessa dimensão, o trabalho pedagógico que nela se 

realiza. 

 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

 

A educação deve ser considerada como processo para o desenvolvimento humano 

integral, instrumento gerador das transformações sociais. Acreditamos que é base para 

aquisição da autonomia, fonte de visão prospectiva, fator de progresso econômico, 

político e social.  
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 De fato é o elemento de integração e conquista do sentimento e da consciência de 

cidadania. Nessa concepção de educação, a finalidade é formar cidadãos capazes de 

analisar, compreender e intervir na realidade, visando o bem-estar do homem no plano 

pessoal e coletivo. Para tanto, esse processo deve desenvolver a criatividade, o espírito 

crítico, a capacidade de análise e síntese, o autoconhecimento, a sociabilização e a 

autonomia, assim como a responsabilidade. 

 

        Oferecer ambiente criativo que favoreça o desenvolvimento de tais competências 

para que o ser consiga traduzir, em sua existência, a sua essência. Nessa perspectiva, 

nossa prática pedagógica direciona-se para a construção de valores como justiça, 

solidariedade, cooperação e respeito. Esses valores são concebidos como a base do 

exercício da cidadania, meta da educação brasileira, explicitada na legislação de ensino. 

 

        Concebemos o homem como pessoa, transcendente, com potencialidades, livre, 

única, sujeito de sua história, relacional, ativo, criativo em busca constante da perfeição 

e da felicidade. 

 

CONCEPÇÃO DE ESCOLA 

 

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

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

tendo como referência a realidade do aluno. Nesse contexto, deve possibilitar ao aluno a 

aquisição de uma consciência crítica que lhe amplie a visão de mundo. Essa visão de 

mundo deverá dar-lhe condições de uma leitura interpretativa dos fatos sociais, das 

relações  interpessoais e dos homens com a natureza.  

 

       Nossa instituição de ensino vem atualmente reestruturar seus trabalhos pedagógicos 

com base em orientações estabelecidas no Programa Nacional de Educação do Campo, 

conforme cita a Lei nº 12.695, de julho de 2012.( conversão da MP 562/2012). 

 

 

CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

        Concebemos o homem como pessoa, transcendente, com potencialidades, livre, 

única, sujeito de sua história, relacional, ativo, criativo em busca constante da perfeição 

e da vida. Dentro desse sentido amplo e complexo, o homem deve ser atendido em toda 

a sua dimensão e deve dispor dos recursos que satisfaçam a sua necessidade, para que 

analise, compreenda e intervenha na realidade. 
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 É fundamental que se garanta uma formação integral voltada para a capacidade e 

potencialidades humanas. A formação integral deve ser entendida como saber essencial, 

isto é, aquela que proporciona ao ser humano o saber sentir, saber inovar, saber refletir, 

saber fazer, saber ser crítico e saber ser ético.  

Todas as crianças, estudantes, professores e funcionários da Escola Classe 

Cachoeirinha são considerados sujeitos singulares, possuidores de uma história e de 

uma cultura. A trajetória dos sujeitos constitui o desenvolvimento humano como algo 

que acontece por conta das aprendizagens que ocorrem na escola e fora dela, 

caracterizando-se pelas transformações biológicas, emocionais, sociais, psicológicas e 

culturais que ocorrem ao longo da vida. 

 

CONCEPÇÃO DE E ENSINO E APRENDIZAGEM 

-  A aprendizagem se desenvolve a partir da problematização de situações 

contextualizadas, levando em conta a visão de mundo do aluno.  

-   A construção do conhecimento e a concepção que fundamenta o currículo; 

-   A mediação entre o conhecimento e o agir educativo; 

-   A vivencia de valores de justiça, fraternidade, liberdade, solidariedade, alteridade, 

seriedade, respeito, reciprocidade e responsabilidade; 

-   A construção de uma ética das relações e compromissos entre as pessoas e delas com 

sua cidade e seu país; 

 - A intencional transmissão e vivência de valores humanos e respeito a diversidade  da 

comunidade do campo. 

-  Propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade 

cultural e os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o 

acesso ao avanço científico e tecnológico e contribuições para a melhoria de vida, 

fidelidade aos princípios éticos.    

- No processo de construção do conhecimento, valorizam-se a tradição, o saber 

elaborado no decorrer da história da humanidade, a memória histórica, além de 

incentivar a elaboração de novos conhecimentos, estabelecendo sentido e significação 

para a ação humana. 

- A partir das necessidades da criança e do estudante, a fim de garantir um percurso 

formativo fundamentado na inseparabilidade do educar e do cuidar, de modo que as 

etapas da Educação Básica sejam respeitadas em suas especificidades, atentando para a 

articulação das dimensões orgânica e sequencial. (BRASIL, 2010a). 

 

CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO 
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       O desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que um 

determinado grupo cultural realiza, a partir da interação com outros indivíduos. A 

aprendizagem possibilita, orienta e estimula o desenvolvimento das características 

psicológicas, especificamente humanas e culturalmente organizadoras. Respeitar e 

valorizar as individualidades e as dificuldades significa dizer que o desafio da escola é ir 

além das informações e de como são transmitidas. 

      Uma abordagem pedagógica coerente, com uma concepção de aprendizagem 

significativa, entende que o ponto inicial da aprendizagem deve ser sempre a concepção 

prévia dos estudantes, a partir da qual se deve proceder a escolha das técnicas, 

estratégias e atividades a serem desenvolvidas com vistas à mudança dos conceitos para 

os científicos. 

• A capacidade de análise e síntese e o espírito crítico propiciam ao cidadão a 

criação de alternativas para soluções de problemas. 

• As inovações à teoria e à tecnologia educacional propiciam a participação cada 

vez mais consciente e criativa no processo ensino-aprendizagem. 

• A sociabilização do aluno se processa através de atividades em grupo. 

• O saber reflexivo, construído mediante permanente problematização da 

realidade e busca de soluções, produz conhecimento cada vez mais significativo. 

• A participação ativa e sistemática do aluno e pesquisa resulta na construção e 

reconstrução do conhecimento. 

• A ação refletida deve se opor ao imediatismo e ao conformismo. 

• As atividades interdisciplinares reorganizam os conteúdos, superando a 

fragmentação do conhecimento.  

• A educação é responsável pelas mudanças necessárias e constantes da realidade.  

• A prática educativa se realiza por meio do e para o diálogo. 

 

A MISSÃO DO PROFESSOR 

 

        Para nós, o professor é o estimulador, mediador e facilitador da ação 

pedagógica, deixou de ser a figura central do processo de ensino-aprendizagem, para 

fazer parte dele, num papel ativo e responsável. Tem o foco criar no aluno uma relação 

positiva com o saber, para que ele descubra o prazer em aprender sempre mais. Ciente 

da importância de sua formação permanente e está sempre  buscando, novas 

possibilidades.  É inquieto, tem a mente aberta e senso crítico e atitude investigativa. 
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NOSSA MISSÃO 

 

Ensinar e educar objetivando o crescimento significativo do indivíduo enquanto um ser 

ativo para o exercício da cidadania.          

 

NOSSOS VALORES 

Respeito ao ser humano, Disciplina, Liberdade com responsabilidade, Afetividade, 

parceria, comprometimento, valorização e respeito aos costumes e sabedoria popular. 

 

NOSSA CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO 

Entendemos currículo como o conjunto de todas as experiências vividas e das atividades 

de aprendizagem oferecidas pela escola, capaz de propiciar a consecução dos objetivos 

expressos na proposta pedagógica da instituição. 

 

          “O Currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à 

educação; entre o conhecimento e cultura herdadas e a aprendizagem dos alunos; entre a 

teoria (idéias, suposições e aspirações) e a prática possível, dadas determinadas 

condições”. 

Gimeno Sacristán – 99 

 

O currículo é movimento e envolve as práticas docentes e institucionais com o intuito 

de ampliar e construir novos conhecimentos. É o currículo que organiza o que será 

ensinado e aprendido em termos de conhecimento para a promoção do desenvolvimento 

integral das crianças e dos estudantes. Ainda se configura como um conjunto de valores 

e práticas que proporcionam a produção e a socialização de significados, cumprindo 

papel relevante na construção das identidades socioculturais a partir de um processo 

educacional, que, garantindo a qualidade das aprendizagens. 

[...] constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes 

dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para 

construir as identidades dos estudantes. (BRASIL, 2010b, p. 28). 

         O currículo deve ser o sustentáculo para as ações do processo educacional, 

apontando os princípios, as diretrizes, os objetivos, as estratégias, os conceitos e os 

métodos, contextualizados pela realidade, com o compromisso de corresponder aos 

anseios para orientar as atividades de autonomia e liberdade. 
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        Nas etapas do ensino, o currículo abarca o que preveem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2010a) e demais legislações vigentes, 

atentando-se para as especificidades, os objetivos e as expectativas de aprendizagem 

definidas na Proposta Curricular da própria Escola. 

 

CONCEPÇÃO DE INCLUSÃO 

        A inclusão nos remete às diferenças no meio social em que se vive e com o qual se 

estabelecem relações. É preciso conhecer as particularidades do outro para, então, 

orientá-lo de maneira adequada. Perceber a forma como o estudante se desenvolve, 

brinca, aprende, age e reage aos estímulos e ao meio que o cerca traz elementos para 

melhor entendê-lo e intervir positivamente. 

        Considerar as diferentes características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem é de fundamental importância, sendo, porém, preciso verificar as 

condições de aprendizagem que a Escola pode oferecer. A Escola Classe Cachoeirinha 

prioriza o bem-estar dos estudantes, compreendendo que são únicos e diferentes, mesmo 

naquilo em que se assemelham. Em decorrência, estabelece critérios que visam 

beneficiar a aprendizagem e o desenvolvimento de todos, bem como colaborar para que 

ambos ocorram. Estratégias de intervenção no que se refere às necessidades 

educacionais específicas, seja por meio das orientações recebidas por profissionais 

especializados e/ou pelo conhecimento e prática adquiridos na relação diária entre 

Escola e estudante. A partir disso, são apresentados os possíveis encaminhamentos para 

os casos que a Escola se dispõe a: 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 A E.C. Cachoeirinha atende alunos de Educação Infantil (1º e 2º Períodos), 

Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5ºano) Educação Integral, que estão 

organizados no sistema de ciclos para as aprendizagens, sendo: 

 

 

A organização escolar em ciclos, tendo como base a progressão continuada, 

efetiva-se por meio de cinco elementos da organização do trabalho pedagógico: gestão 

democrática, formação continuada dos profissionais da educação, coordenação 

pedagógica, avaliação formativa, organização e progressão curricular. Somente um 

trabalho em equipe – comprometido com a aprendizagem de todos – será capaz de 

conduzir os estudantes ao sucesso.  

 1º Ciclo/Educação Infantil 
 1º período 

 2º período 

 2º Ciclo/Anos Iniciais 
 1º Bloco: BIA 

 2º Bloco: 4º e 5º anos 
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Para esses atendimentos contamos com a colaboração de diversos profissionais 

da área de educação, que em conjunto buscam o crescimento biopsicossocial dos alunos 

aqui atendidos, almejando criar um espaço convidativo, pois estes precisam gostar e 

querer estar na escola.  

Freitas (2000, p.21) menciona que: 

O aprender é um processo de 

significação objetiva do ser, 

isto é, necessita ser exercido 

como liberdade e não por 

imposição, pela simples 

razão de que numa relação 

dialógica entre sujeitos 

sempre ocorrerá trocas – o 

processo continuo de 

reconhecer o outro. Quando 

se estabelece a reação 

objetivando esse processo, 

teremos a possibilidade de 

construir o saber e a 

aprendizagem significativa, 

com trocas e não por 

imposições sociais ou 

pessoais. 

Com isso, o conteúdo torna-se significativo, pois é trabalhado de forma 

harmoniosa e integrada a outras linguagens, o que faz com que o aluno utilize o 

conhecimento adquirido além dos muros da escola, compreendendo sua real 

importância e utilizando-o em diferentes situações de sua vida. 

 

Educadores Sociais Voluntários 

Para a efetivação da proposta pedagógica e o pleno desenvolvimento da 

Educação Integral a Escola Classe Cachoeirinha, passou a contar, em 2016, com os 

Educadores Sociais Voluntários – ESV. Esses profissionais emergem na comunidade 

escolar a partir de um programa da SEDF, intitulado “Programa Educador Social 

Voluntário”. Sua atuação tem como foco o auxílio nas intervenções pedagógicas e no 

desenvolvimento dos projetos oriundos da PP .  Complementar 

De acordo com o número de estudantes inscritos na proposta de Educação 

Integral, temos a presença de 02 ESV.  

 

Organização da Coordenação Pedagógica/Plano de Ação 
 

No que tange à organização do trabalho pedagógico, a E.C. Cachoeirinha 

estrutura-se nas seguintes condições:  

 

 Coordenações Individuais e Coletivas:  
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I - Às quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na unidade escolar para 

formação e assuntos administrativos;  

II - Às terças-feiras destinadas à coordenação com o Coordenador Pedagógico, ou de 

formação nos curso oferecidos pela SEDF. 

I - Às quintas-feiras destinadas á coordenação com a Coordenadora Pedagógica para 

elaborar o planejamento semanal. 

V - Os demais dias da semana serão destinados à coordenação pedagógica individual, 

podendo ser realizada fora do ambiente da unidade escolar.  

 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

Planos e metas a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo pela coordenação 

pedagógica: 

 

DIARIAMENTE 

 Cumprir a Rotina escolar; 

 Acompanhar a entrada e a saída dos alunos; 

 Analisar o Plano de Aula dos professores intervindo se necessário; 

 Realizar registros sobre a observação do trabalho dos professores; 

 Programar junto aos professores medidas necessárias para a melhoria do ensino 

e da Aprendizagem; 

 Apoiar juntamente com o professor ajudando-o a superar dificuldades de 

conteúdo, estratégias, gestão de sala de aula, relacionamento com alunos; 

 Observar cadernos dos alunos; 

 Verificar com os professores os alunos faltosos; 

 Verificar junto ao diretor substituição dos professores ausentes, de acordo com a 

escala; 

 Atender os pais ou responsáveis no que se refere às questões pedagógicas; 

 Verificar a disponibilidade de materiais didáticos para as aulas; 

 Analisar as avaliações diagnósticas mensais e bimestrais com antecedência; 

 Realizar na entrada momentos reflexivos sobre valores com músicas e 

conversas; 

 Encaminhar para a Equipe Especializada e Sala de Recursos os alunos com 

dificuldades de aprendizagem e PNE. 

 

SEMANALMENTE 

 Avaliar o cumprimento da Rotina; 

 Assistir aulas nas classes observando as estratégias de ensino de cada professor; 

 Realizar reuniões pedagógicas com os professores para avaliar a prática em sala 

de aula; 
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 Analisar os instrumentos de avaliação utilizados pelos professores; 

 Fazer levantamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 Planejar com os professores, intervenções para os alunos que não fazem deveres 

de casa e não entregam os trabalhos na data marcada; 

 Organizar, junto aos professores, aulas de reforços; 

 Acompanhar, analisar e avaliar o processo de recuperação 1º ao 5º ano e 6º ao 9º 

ano 

 Acompanhar projetos pedagógicos, atividades desenvolvidas na Sala de aula e 

na Sala de Leitura, implementar as ações que se fizerem necessárias; 

 Verificar no DIÁRIO as notas parciais registradas pelos professores; 

 Participar de reunião com diretor, secretária para avaliação do cumprimento das 

metas e replanejamento; 

 Verificar os cadernos de planos e registros da prática pedagógica; 

 Visitar a biblioteca; 

 Visitar a sala de informática; 

 Realizar o reagrupamento intra e extraclasse 

 Realizar PI 

 

MENSALMENTE 

 Participar de reunião com equipe gestora; 

 Planejar a reunião pedagógica para os professores de acordo com as 

necessidades; 

 Reorganizar a Rotina Semanal; 

 Realizar junto aos professores análise e reflexão sobre os trabalhos por eles 

desenvolvidos; 

 Comparar os registros dos cadernos dos alunos com o Plano de Aula do 

professor e a Matriz Curricular; 

 Promover a reorganização dos conteúdos nos quais os alunos tiveram 

dificuldade para serem novamente explicados, antes da aplicação da recuperação 

paralela, no qual ele tem direito (Avaliação contínua); 

 Fazer levantamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem, usando essas 

informações para reorientar a prática pedagógica (fazer diagnóstico a cada 

bimestre);  

 Analisar os registros dos Diários de Classe; (zelar pelo cumprimento da portaria 

da Secretaria); 

 Verificar a atualização de dados e o registro das notas pelos professores; 

 Verificar o cumprimento das metas, do PPP e replanejar as ações necessárias; 

 Realizar reuniões com pais para falar da vida escolar dos filhos; 

 

BIMESTRALMENTE 
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 Planejar e organizar o Conselho de classe junto à equipe gestora; 

 Analisar o resultado do desempenho de cada turma, discutir com os professores 

medidas corretivas, estratégias de recuperação e outras ações que contribuam 

para a melhoria dos resultados; 

 Registrar e fazer observações do trabalho dos professores no Conselho de classe; 

 Organizar Plano de Intervenção segundo as necessidades das classes; 

 Repensar e avaliar as ações pedagógicas; 

 Orientar para a melhoria contínua dos resultados; 

 Redefinir metas ou Plano de intervenção pedagógica; 

 Informar aos alunos e pais os resultados alcançados e medidas corretivas 

adotadas; 

 Manter caderno de registro da coordenação pedagógica, com o retrato do 

trabalho desenvolvido na escola; 

 

ANUALMENTE 

 Elaborar Plano de Metas 

 Analisar os resultados da escola com os professores, equipe gestora e pais; 

 Propor medidas de melhoria, com base nos resultados do ano anterior; 

 Participar da revisão e atualização do Projeto Político Pedagógico; 

 Elaborar o Cronograma Anual de Atividades, juntamente com o gestor e 

secretaria; 

 Elaborar critérios de distribuição de turmas; 

 Elaborar o horário dos professores; 

 Elaborar contagem de carga horária; 

 Coordenar a escolha de livros didáticos, considerando a Matriz Curricular e a 

Proposta Pedagógica da escola; 

 Verificar se as provas mensais, bimestrais e de recuperação paralela são 

elaboradas de acordo com os conteúdos trabalhados; 

 Acompanhar e registrar todos os eventos desenvolvidos pela escola; 

 Manter a gestão escolar informada de todas as ações da coordenação 

pedagógica. 

 

ATUAÇÃO DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS 

 

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

  A Escola Classe Cachoeirinha é uma Instituição Educacional Inclusiva, onde a 

comunidade escolar procura respeitar e atender as especificidades de todos os alunos. 
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 O atendimento educacional especializado que oferece aos alunos com 

necessidades educacionais especiais – ANEE’s segue a filosofia da Inclusão 

Educacional proposta pela Declaração de Salamanca e está fundamentado na 

Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, nas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e na Estratégia de Matrícula da 

SEE/DF – 2008. 

 Para que esta inclusão se efetive são necessárias a modificação das práticas 

pedagógicas e a adequação do currículo, construídas coletivamente com a comunidade 

escolar e a complementação curricular, realizada na Sala de Recursos, por meio do 

professor de apoio especializado. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

         Orientar e acompanhar as ações pedagógicas relacionadas aos alunos com 

necessidades educacionais especiais com vistas a promover seu desenvolvimento global 

através de constante interação entre a comunidade escolar. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-   Sensibilizar a comunidade escolar quanto à inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais em todas as atividades escolares; 

-   Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição das 

adequações curriculares necessárias; 

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

educacional; 

-    Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais vigentes 

que asseguram a inclusão educacional; 

-    Participar do processo de identificação e tomada de decisão acerca do atendimento 

às necessidades educacionais dos alunos; 

-    Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados 

pelos alunos nas classes comuns e nas turmas de integração inversa; 
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-       Atuar como docente nas atividades de complementação curricular específica que 

-      Propiciar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferenças e a 

não discriminação. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Atender os ANEE incluídos nas classes comuns em pequenos grupos ou  

individualmente: 

Realizando atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos psicológicos 

básicos como atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, 

linguagem, entre outros; 

Proporcionando aos alunos o conhecimento de seu corpo, levando-os a usá-lo como 

instrumento de expressão consciente na busca da sua independência e na satisfação de 

suas necessidades; 

Fortalecendo a autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas a 

partir de suas necessidades e motivações; 

 

-     Auxiliar o ANEE ou o professor da classe comum e da turma  de integração              

inversa na própria sala de aula, quando necessário; 

 

-      Promover reuniões pedagógicas periódicas com o professor regente e coordenador 

local, no seu horário de coordenação; 

 

-       Participar de reuniões com a Coordenação Intermediária da DRE de São Sebastião 

e com a Diretoria de Educação Especial; 

 

-    Participar de Estudos de Caso dos ANEE incluídos, juntamente com a Coordenação 

Intermediária, professor regente e profissionais da Equipe de Atendimento/Apoio à 

Aprendizagem para adequações educacionais necessárias; 

 

-       Participar de devolutivas à família e à escola sobre encaminhamentos propostos e 

apoios necessários aos alunos avaliados pela Equipe de Atendimento/Apoio à 

Aprendizagem; 
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-  Auxiliar na execução das Oficinas Temáticas realizadas pela Equipe de            

Atendimento/Apoio à Aprendizagem; 

 

-    Promover Grupos de Estudo, dinâmicas e oficinas para informar e sensibilizar a 

comunidade escolar sobre a Educação Especial, Inclusão Educacional, características 

das deficiências, legislação em vigor e confecções de materiais pedagógico. 

 

PROVINHA BRASIL 

   “A Provinha Brasil é composta por testes de Língua Portuguesa e de 

Matemática. Os alunos matriculados no 2º ano do ensino fundamental têm oportunidade 

de participar do ciclo de avaliação e a partir dele, professores e gestores podem obter 

mais informações que auxiliem o monitoramento e a avaliação dos processos de 

desenvolvimento da alfabetização e do letramento inicial e das habilidades iniciais em 

matemática”. 

Segue abaixo, o Relatório da Unidade Escolar para análise e interpretação dos 

resultados da Provinha Brasil, 1º e 2º fases do ano de 2017.  

 

PROVA DIAGNÓSTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

“A demanda pela avaliação surgiu devido à implementação do sistema de ensino 

por ciclos na rede pública do Distrito Federal, aprovado pelo Conselho de Educação 

ainda em 2013. Como o nome sugere, a organização escolar passa a ser por ciclos de 

aprendizagem, sendo que o primeiro ciclo é destinado a educação infantil, creche e pré 

escola e o segundo ciclo aos estudantes do ensino fundamental anos iniciais, do 1º ao 5º, 

dividindo-se em dois blocos: primeiro bloco do 1º ao 3º ano e, o segundo bloco, 4º e 5º 

anos.  

       A Prova Diagnóstica é uma ferramenta que vai permitir ao professor conhecer o 

estudante e a partir daí, promover a aprendizagem, como também, auxiliar no 

planejamento de políticas públicas. 

Os objetivos da Prova Diagnóstica são: 

1. Auxiliar as equipes intermediárias e central para planejar as políticas públicas. 

2. Ferramenta que vai permitir ao professor conhecer o estudante a partir daí, promover 

a aprendizagem; 

3. Pensar na garantia das aprendizagens escolares em cada ano. 

Abaixo, seguem os relatórios dos resultados da Prova Diagnóstica 2017: 

 

 5º Anos do Ensino Fundamental: 

TABELA 

 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 
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 A avaliação é um processo contínuo e formativo que tem início no primeiro dia 

de aula (Avaliação Diagnóstica) e se faz presente em todas as atividades no decorrer do 

ano letivo. Dentro e fora da sala de aula, no dia a dia, levando em consideração a 

intenção do avaliador. 

 No que se refere ao processo, a avaliação é global, contínua e processual, 

desenvolvida por meio da observação direta do progresso do aluno nas atividades 

especificas de cada etapa, levando em consideração o seu desenvolvimento 

biopsicossocial, cultural e suas diferenças individuais, abrangendo a formação de 

hábitos e atitudes. 

 Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016), coexistem duas 

funções da avaliação, em quaisquer níveis de avaliação: aprendizagem, institucional e 

ele larga escala, sem que haja dicotomia ou mesmo disparidade entre elas. Contudo, 

acredita-se que a avaliação formativa serve para que os processos sejam conduzidos de 

maneira atenta e cuidadosa, a fim de que não se priorize o produto(quantidade) em 

detrimento da qualidade a ser considerada em todo decurso. 

 Na Educação Infantil, a avaliação acontecerá através da observação 

sistemática, registros, questionários, relatórios, portfólios sem ter como objetivo final a 

promoção do aluno. Essas anotações e observações irão compor o Relatório Descritivo 

Individual do Aluno – RDIA,  instrumento semestral enviado pela SEEDF. 

No Ensino Fundamental Anos Iniciais, o docente conta com o Registro de 

Avaliação – RAV e o Registro do Conselho de Classe, que devem constar as 

informações as aprendizagens de cada aluno e principalmente quais foram as 

intervenções que foram realizadas para que o estudante conseguisse alcançar as 

aprendizagens... “ é imprescindível assegura a progressão continuada das aprendizagens 

dos estudantes, uma vez que lhe é inerente a avaliação formativa e garante a todos os 

estudantes o direito legal e inalienável de aprender e prosseguir seus estudos sem 

interrupções. A Vivência, estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da 

Educação Básica e assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96, possibilita esse avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte 

sempre que seu progresso for evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado de um 

processo avaliativo diagnostico de caráter formativo”. (Diretrizes de Avaliação 

Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala-2014, p. 15-16) 

Os resultados da avaliação do desenvolvimento dos alunos são registrados em 

relatórios individuais e comunicados aos pais ou responsáveis bimestralmente (anos 

iniciais e anos finais), semestralmente (educação infantil) e ao final do ano letivo.  

O professor acompanhará o processo avaliativo através de registros diários sobre 

os alunos que ao final subsidiarão o preenchimento do instrumento de avaliação. 

A auto-avaliação é outro instrumento importante para o planejamento da 

autogestão, para o estabelecimento de metas pessoais, para o aprendizado com os erros, 

na observação das evoluções constantes e estimulo à autoconfiança e autonomia do 

aluno. Conforme Rubem Alves: 
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“Ao invés de avaliar suas 

aulas em termos de 

rendimento escolar, o 

professor deverá perguntas, 

ao final delas, se seus alunos 

sairão dali mais felizes, mais 

humanizados, mais 

saudáveis, inteiros. Se o 

conhecimento aprendido lhes 

trouxe algum novo sentido 

para suas vidas, se eles 

sentiram sabor em saber 

mais”. 

 

 É importante salientar que, na perspectiva prevista pelo Currículo em 

Movimento da Secretaria de Educação, os instrumentos de avaliação deverão ser 

plurais, a fim de que as variadas formas de apreensão do conhecimento e reflexão sobre 

ele possam ser alcançadas. Nesse sentido, o professor não deverá utilizar somente 

provas e/ou testes formais como forma de avaliação, a fim de que se evite que apenas 

um tipo de verificação seja privilegiado, em detrimento da riqueza que a diversidade de 

aprendizagens pode proporcionar.  

 Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016), a função social da 

escola se revela eticamente quando consegue garantir as aprendizagens de todos. 

A avaliação compreenderá três momentos específicos, nos anos finais:  

1. Avaliação diagnóstica, cujo objetivo não é atribuição de notas, mas sim dar ao 

professor uma noção do estágio de aprendizagem dos estudantes em determinado 

processo de aprendizagem. É realizada pelos professores, de maneira livre, sempre que 

um novo objeto de conhecimento precise ser trabalhado.  

2. Avaliação processual e formativa, que considera o processo de construção do 

conhecimento dos estudantes em todas as fases do ato educativo. Essa avaliação 

compreenderá 70% da nota bimestral será realizada por meio de trabalhos (individuais 

e/ou em grupos), seminários, debates, atividades práticas, atividades de campo, 

produções textuais, testes ou provas, etc.  

3. Os outros 30% da nota bimestral serão completados por meio de avaliações 

formais, compreendendo o aspecto somativo da avaliação, cujo formato será o de uma 

prova bimestral. Deve-se ressaltar que o tema “avaliação” é dos mais delicados no 

interior das escolas, sendo necessária sua constante análise e, se necessário, sua 

reorganização de rumos.  

 

 

Recuperação da Aprendizagem 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secret ar ia  de Est ado  de Educação  

Coordenação  Reg iona l de E ns ino  de São  Sebast ião  

Esco la Classe Cachoe ir inha  

 

42 
 

A recuperação da aprendizagem, é um direito do estudante e um dever do 

professor, como forma de possibilitar-lhe o avanço real em suas competências. Nesse 

sentido, organizar-se-á em dois momentos distintos:  

1) De modo contínuo, ao longo do ano letivo e antes do fechamento de notas de cada 

bimestre letivo, como forma de garantir o avanço na aprendizagem dos estudantes. 

Deverá ser registrado, no mínimo, um momento de recuperação contínua, em cada uma 

das disciplinas, ao longo do bimestre. Para essa modalidade de recuperação, deverão ser 

utilizadas estratégias diferenciadas de aprendizagem e de avaliação. A realização dessas 

atividades será regulada pelos docentes, sob a supervisão dos coordenadores 

pedagógicos.  

  

 

Conselho de Classe  

 

O Conselho de classe é formado pelo colegiado de professores, um representante 

da direção, o coordenador pedagógico, o supervisor pedagógico e um representante 

discente de cada turma – em parte da reunião do Conselho, com o objetivo primordial 

de acompanhar e avaliar a escola, o processo de educação, de ensino e de aprendizagem 

dos educandos. Nesse sentido, trata-se de ferramenta que busca a avaliação qualitativa 

dos processos de ensino-aprendizagem, como forma de se possibilitar a professores e a 

estudantes uma revisitação da prática pedagógica, com o objetivo de se verificar os 

rumos a serem alvo de maior atenção no desenvolvimento das diversas práticas 

pedagógicas. 

Visa ainda a diagnosticar as causas dos desempenhos insatisfatórios e identificar 

meios adequados à superação de tais deficiências de aprendizagem dos estudantes.  

Ressalte-se que o Conselho de classe não pode ser reduzido à constatação e à 

contemplação dos percentuais estatísticos de estudantes aprovados e reprovados. Deve, 

ao contrário, promover e fortalecer, na comunidade escolar, o compromisso com o 

processo pedagógico, por meio da reflexão e da discussão da prática, auxiliando na 

avaliação do cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a 

repetência escolar, possibilitando, principalmente, a consolidação da proposta 

curricular.  

Os processos avaliativos ocupam espaço privilegiado, uma vez que permitem a 

análise qualitativa e quantitativa das práticas educacionais. Além disso, possibilitam que 

os gestores educacionais, estudantes, professores e a comunidade escolar possam 

reordenar os rumos das práticas de ensino-aprendizagem, em busca de uma práxis 

educacional efetivamente libertadora e crítica.  

Nessa perspectiva, no que tange à avaliação qualitativa e formativa, o Conselho 

de Classe Participativo ganha espaço privilegiado para a reflexão do fazer educacional. 

Mais ênfase ainda se dá a essa estratégia avaliativa quando se pensa a organização dos 

tempos e espaços escolares na perspectiva dos Ciclos Escolares.   

Baseando-se nessa breve justificativa teórica, a equipe pedagógica do CEF Nova 

Betânia propõe a realização do Conselho de Classe na perspectiva participativa, nas 

seguintes condições:  

1. Para a Educação Infantil e os Anos Iniciais: 
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 Será organizado em três dias, sendo: primeiro dia, 1º e 2º períodos, segundo dia, 

BIA e terceiro dia, 4º e 5º anos. 

 

- Após análise dos aspectos escritos, coletivamente, discentes, docentes e agentes 

educacionais redigirão um “Contrato e Intenções Pedagógicas” descrevendo as 

principais ações a serem empreendidas por todos os segmentos para que, no bimestre 

seguinte, garantam-se condições de aprendizagem a todos.  

- Essa dinâmica do Conselho será realizada com todas as turmas, individualmente, 

durante todo o dia letivo.  

- Deve-se reiterar que, na perspectiva de uma educação reflexiva e voltada para o 

desenvolvimento da cidadania e participação social, o Conselho de Classes nesses 

moldes, representa, efetivamente um valioso instrumento pedagógico. Portanto, é mais 

uma oportunidade de se ampliar competências e habilidades ligadas ao desenvolvimento 

do espírito crítico reflexivo, na medida em que possibilita ao educando assumir papel 

decisivo nos rumos de sua aprendizagem 

 

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

Uma instituição não tem identidade, muito menos história. São as pessoas que lhe dão 

forma e rosto. Em nossa Escola, os colaboradores, sejam professores, funcionários ou 

estagiários, são considerados sujeitos históricos e sociais, que imprimem, no seu fazer 

diário, a dinamicidade necessária para a materialização de seus projetos. 

A Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, da Escola, é realizada por meio de uma 

política institucional de formação continuada e do Plano de Cargos e Salários. 

A seleção de seus colaboradores é feita por processo seletivo público, ou extemporâneo, 

conforme a necessidade da Instituição, de acordo com Edital específico publicado no 

site da SSEDF. Tal processo prevê a análise de títulos, entrevista e/ou prova 

prática/didática. O colaborador novo tem a oportunidade de conhecer a Instituição e 

passa por integração, treinamento e/ou formação. 

O perfil do profissional requerido pela escola engloba ser correto e honesto, conduzir 

sua vida e seu trabalho de acordo com os princípios ético, ter a seu favor a consideração, 

o apreço, a admiração e a confiança das pessoas, bem como atitudes profissionais e 

dialógicas, como busca de novos conhecimentos, pró-atividade, criatividade, 

organização e responsabilidade. Igualmente é fundamental que tenha habilidade para se 

relacionar com as pessoas. 

A formação contínua e a continuada constituem prioridades da Escola Classe 

Cachoeirinha, coadunando com a perspectiva teórica contemporânea, com suas próprias 

demandas  da Secretaria  de Educação com o intuito de: oferecer encontros de educação 

continuada de qualidade; criar espaços de diálogo nas instituições; fomentar a leitura e 

“amarração”  da  parte  teórica  com  a  prática;  e participar dos eventos. A Escola 

também oferece encontros pedagógicos em forma também de estudos: 
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  Coordenação Pedagógica: refere-se ao confronto com a realidade educativa, por 

meio da  reflexão sobre o currículo, as tecnologias e as metodologias que deem conta 

de melhorar a aprendizagem de todas as crianças e estudantes.  

   

“A democracia, enquanto valor universal e prática de colaboração recíproca entre 

grupos de pessoas é um processo globalizante que, tendencialmente, deve envolver cada 

individuo, na plenitude de sua personalidade. Não pode haver democracia plena sem 

pessoas democráticas para exercê-la.” 

 

 

 

 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ESCOLA CLASSE CACHOEIRINHA 
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PROJETO – XADREZ 

JUSTIFICATIVA 

Sabendo da necessidade do desenvolvimento da concentração em crianças, 

propõe-se à prática do jogo de xadrez, o qual promove seu avanço intelectual 

possibilitando desta forma resultados mais significativos dos conteúdos trabalhados em 

sala em decorrência do que o jogo possibilita. 

 

OBJETIVO 

Objetivo geral 

 Possibilitar as crianas, por meio do jogo de xadrez, o desenvolvimento do 

raciocínio-lógico e a importância das regras como forma de promoção e integração aos 

paradigmas sociais vigentes. 

Objetivos específicos 

 Construir autonomia no agir e pensar; 

 Compreender os movimentos das peças do xadrez, bem como suas 

regras; 

 Avaliar estratégias e técnicas de jogo; 

 Compreender regras e sua funcionalidade; 

 Construir representação mental dos posicionamentos e dos 

deslocamentos; 

 Desenvolver a autoestima; 

 Trabalhar os EIXOS ESTRUTURANTES DA LÍNGUA 

PORTUGUESA ( Leitura –metodologia de leitura; Produção textual; 

Oralidade e Análise linguística (atividades para alfabetização) e 

reestruturação do texto das crianças ( correção coletiva de um texto 

observando coesão, coerência, pontuação, acentuação, paragrafação, 

translienação, concordância nominal, verbal; letra maiúscula, etc.; 

 Trabalhar o pensamento lógico- matemático através de situações 

problemas e nas jogadas do xadrez. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

1º DIA DE AULA 

- Contar a história do xadrez, em seguida  mostrar no globo terrestre o lugar onde o 

xadrez foi criado. 

- Metodologia de leitura ( leitura objetiva, inferencial e avaliativa); 
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- Reconto coletivo da história e cópia pelos alunos; 

- Reconto individual; 

- Filme: O xadrez das cores 

  

2º DIA DE AULA  

- Música do xadrez: Paulinho Nogueira ( leitura e interpretação-metodologia de leitura). 

- Mostrar o tabuleiro de xadrez: linha, colunas diagonais, casas, endereços, quantidade 

de casas: brancas, pretas. 

 

3º DIA DE AULA 

 - Ler texto sobre o xadrez e responder às questões; 

- Montar o tabuleiro do xadrez com papel quadriculado. 

- Aproveitar o momento e introduzir a operação de multiplicação; 

- Pedir para que representem no papel quadriculado as seguintes situações problemas: 

a) Na Escola há 7 salas. Em cada sala cabem 15 estudantes. Quantos meninos há ao 

todo? 

b) Hoje no almoço foram servidos 2 ovos para cada adolescente. Quantos ovos foram 

necessários? 

c) Num tabuleiro de xadrez, temos 16 peças brancas e 16 pretas. Quantas peças têm ao 

todo? 

d) Quantas peças têm em 4 tabuleiros de xadrez? 

 

 

 4º DIA DE AULA 

- Filme “Uma aventura no reino do xadrez.” Reconto oral da história; 

- Alfabetização: apresentar as peças do xadrez: torres do castelo, os cavalos, os bispos ( 

que reza pelo rei e a rainha), rei, rainha(dama) e peões. 
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- Escrever as palavras ( xadrez, peão, torre, cavalo, bispo, rei, rainha ) no quadro ou em 

ficha e trabalhar: 

- os sons das letras (relação letra/som); 

- a nasalisação causada pelo til; 

- os sons do x (sc, z, ch, SS,S ); 

- ortografia de palavras escritas com “R”, “RR”, R intercalado; 

- Z no final da sílaba; 

- dígrafo “NH” 

 - pedir as crianças para montar essas palavras com o alfabeto móvel (pedir àquela que 

errou para escrever sua hipótese no quadro e fazer a intervenção mostrando o erro e 

corrigindo junto com a turma; 

- fazer ditado relâmpago, ditado reflexivo dessas palavras (corrigir coletivamente.) 

- montar um mural com as palavras trabalhadas e também com as regras de movimento 

e captura das peças. 

 

5ª DIA DE AULA 

- Falar sobre os peões e como eles andam e capturam; 

- Jogar com os peões no tabuleiro em dupla. 

 

6º DIA DE AULA 

- Apresentação do cavalo e das outras peças à medida que forem dominando o 

movimento das peças apresentadas. 

- Jogar com os peões e os cavalos. 

- Produzir um texto em duplas contando sobre a história do xadrez, ou como se joga 

uma partida de xadrez ( confecção de um manual), etc.. 

 

FINALIZAÇÃO E CULMINÂNCIA 

 Torneio de xadrez para alunos 
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Projeto: 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS  

 

“ A história da humanidade é permeada por simbolismos resultantes das crenças e 

tradições de cada um dos povos que, através do contato e da variedade cultural 

existente, delineia sua historicidade e marca suas tradições de identidade no mundo. A 

experiência histórica de um povo constrói seu estilo de vida, suas tradições, costumes, 

crenças e, tais elementos interligados, formam sua cultura. ” 

 

 

 

MODALIDADE: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

PÚBLICO ALVO: 

Serão atendidos todos os alunos matriculados na Escola Classe Cachoeirinha e também 

a comunidade local. 

 

INTRODUÇÃO 

         O Projeto ``Brasil Sensacional’’ propõem desenvolver ações a serem trabalhadas 

junto aos alunos e comunidade da E.C.Cachoeirinha no sentido de proporcionar às 

mesmas condições de desenvolver habilidades e aquisição de conhecimentos em 

folclore e diversidades culturais das regiões do Brasil, e valorização das nossas raízes.  

 

JUSTIFICATIVA 

       Este projeto pretende oferecer aos alunos a oportunidade de desenvolver atividades 

que investiguem e resgatem a história, as tradições, as diferenças de fala, de valores, as 

relações com a natureza, os ensinamentos, a vivência plural e os saberes dos 

camponeses, buscando as relações, as modificações e as características que tornam a sua 

comunidade singular, superando as discriminações e os preconceitos  valorizando os 

costumes desta comunidade com interação na ``Festa do Divino Espírito Santo,’’ que 
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acontece todos os anos nesta região e a ``Dança Catira’’ realizada pelos  foliões. Este 

evento de festividade acontece todo ano nesta região e em nossa escola.      

     O grupo de foliões, são moradores da região há muitos anos. Estes vieram da cidade 

centenária de Luziânia GO, trouxeram com eles os costumes de seus antecedentes. 

Assim, realizam todo ano a peregrinação indo de casa em casa onde tiver pessoas que 

aceite dar pouso e oferecer-lhes alimentação, em troca eles fazem as rezas de 

agradecimento e pedem para as famílias acolhedoras: bênçãos, proteção, saúde, fartura 

de alimentos e boa produção aos lavradores e pecuaristas. 

 

OBJETIVO GERAL. 

       Conhecer, valorizar e respeitar a pluralidade cultural, compreendendo-se parte 

integrante nas suas relações, para alcançar as transformações necessárias na construção 

da sociedade do DF. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Despertar o interesse pelas tradições e manifestações artísticas brasileiras; 

 Distinguir diversidade cultural de desigualdade social; 

 Desenvolver valores básicos para o exercício da cidadania; 

 Compreender, compilar e reelaborar histórias, contos, lendas e mitos do folclore 

brasileiro; 

 Compor grupos de danças, teatro, de música e de artes em geral que demonstrem 

a diversidade das artes populares e sua interferência no cotidiano; 

    

METODOLOGIA 

 Conhecimento de obras do folclore e da música regional local, nacional e 

internacional; 

 Estudo e contextualização da história da música folclórica nas diversas culturas 

brasileiras como se integrou e modificou a cultura do DF;  

 Pesquisas diversas em periódicos, revistas, filmes, jornais, CDs, etc. 

 Cantar músicas do folclore brasileiro utilizando instrumentos musicais 

confeccionado pelos alunos; 

 Leitura de textos informativos, literários receitas e cantigas populares; 

 Oficinas de brincadeiras folclóricas utilizando sucatas; 

 Campeonato de adivinhações; 

 Conhecer e valorizar os ensinamentos recebidos pelos nossos camponeses; 

 Aprender a dançar a Catira com o grupo de foliões da região; 

 Confecção de cartazes, maquetes e murais sobre Leitura de textos informativos, 

literário receitas e cantigas; 
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 Roda de conversa com moradores e pessoas mais velhas, desta região para ouvir 

suas estórias, contos, e vivencias, promovendo o aprendizado da sabedoria 

popular do campo; 

 Culminância das atividades e exposições das artes dos alunos e artes das regiões, 

bem como comidas típicas para degustações e apresentações de danças e/ou 

teatrais na festa junina realizada na escola no mês de junho. 

 

”SABEDORIA POPULAR” 

 

MODALIDADE: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

PÚBLICO ALVO: 

Serão atendidos todos os alunos matriculados na Escola Classe Cachoeirinha e 

também a comunidade local. 

INTRODUÇÃO 

O Projeto ``Sabedoria Polpular” propõem desenvolver ações onde as pessoas 

mais idosas da comunidade da E.C.Cachoeirinha possa ter momentos para transmitir o 

conhecimento cultural adquirido em anos de vivencia no campo, proporcionando um 

momento onde os alunos poderão aprender sobre as PANCs, Plantas medicinais e 

histórias e contos da comunidade valorizando suas raízes socioculturais. 

JUSTIFICATIVA 

OBJETIVO GERAL 

       Conhecer, valorizar e respeitar a cultura dos antigos “ vovôs e vovós”, 

compreendendo-se parte integrante dessas tradições, para usufruir desses 

conhecimentos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer as plantas medicinais; 

 Conhecer e valorizar os ensinamentos recebidos pelos nossos camponeses mais 

experientes; 

 Aprender a cantar e dançar a Catira; 

 Aprender a reconhecer as plantas medicinais mais conhecidas na região da 

comunidade; 

 Aprender a fazer doce de leite; pão de queijo; chás e sucos naturais; 
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METODOLOGIA 

 Conhecimento de pessoas que morem na região a mais de 10 anos; 

 Estudo e contextualização da história dos mais velhos da região;  

 Pesquisas diversas em fotos antigas da família de cada um; 

 Cantar músicas do conhecimento popular da região da Cachoeirinha; 

 Produção de um livro com as receitas ensinadas pelas vovós; 

 Oficinas de brincadeiras que era costume entre os jovens que hoje são os vovôs; 

 Campeonato de palavras que já não usam em seu cotidiano marcando mais 

pontos os que usarem as palavras mais engraçadas; 

 Conhecer e valorizar os ensinamentos recebidos pelos nossos camponeses; 

 Confecção de um álbum histórico tendo os vovô e vovós como principal fonte 

de registros; 

 Roda de conversa com moradores e pessoas mais velhas, desta região para ouvir 

suas estórias, contos, e vivencias, promovendo o aprendizado da sabedoria 

popular do campo; 

 Culminância das atividades e exposições das produções com roda de conversa e 

palestras com os avôs. 

 Festa dos Estados, em que as turmas irão trabalhar cada uma, uma região,  

 

Sul – 4 ° ano 

Norte - 5° ano 

Centro - Oeste - 2° ano 

Sudeste – 1° ano  

Nordeste - 3° ano 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO MANIFESTAÇÕES CULTURAIS: 

A participação e o aprendizado dos estudantes serão avaliados através das 

seguintes metodologias: Acompanhamento permanente dos rendimentos dos educandos, 

observando seu relacionamento com a comunidade escolar onde se encontram inseridos, 

suas responsabilidades dentro do contexto educacional e social. 

 

 

 

 

 

 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

DATA DE 
INICIO/FIM 

ATIVIDADES RECURSOS DURAÇÃO RESPONSÁVEL 

 - Entrevistas com - Vídeos sobre o tema; 3 meses - Todos os 
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junho 
a 

agosto 
 

pessoas que moram na 
região a muito tempo; 
 
- Atividades em grupo 
de pesquisas; 
 
- Resgate das tradições 
camponesas; 
 
- Noções de dança; 
 
- Teatro;  
 
- Cantos da tradicionais 
da região; 
 
- Registro da convivência 
familiar; 
 
- Artes em geral, Teatro; 
 
- Trabalhos em grupos, 
com debate de ideias; 
 
-  Palestras envolvendo 
os temas elencados. 
 

 
- TV; Vídeos, CDs; Data 
Show; contendo  o 
assunto; 
 
- Materiais para 
confecção de cartazes, 
figurinos e demais 
necessidades para a 
produção das peças de 
teatro. 
 

 Professores; 
 
- Equipe 
Gestora; 
 
- Comunidade 
Escolar . 
 
- Comunidade 
Local. 
 

Festa do divino Espírito Santo pouso 

na Escola Classe Cachoeirinha  

Nestes eventos que acontecem anualmente, a 

escola recebe a comunidade de pais, moradores, 

alunos e a equipe de servidores da escola fazem uma 

excelente integração onde trocamos conhecimentos, 

saberes, estreitamos os laços com nossa 

comunidade. 

O conceito de folclore se fundamenta no conjunto 

de crenças, lendas, festas, superstições, artes, 

costumes e tradições de um povo. De origem inglesa, 

o folclore é uma palavra originada pela junção das 

palavras folk, que significa povo; e lore, que significa 

sabedoria. 
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Projeto: Meio Ambiente 

SUSTENTABILIDADE, AS SEMENTES DE HOJE 

SERÃO OS FRUTOS DO AMANHÃ! 

 

MODALIDADE: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

PÚBLICO ALVO: 

Serão atendidos todos os alunos matriculados na Escola Classe 

Cachoeirinha e também a comunidade local. 

 

INTRODUÇÃO: 

     As atividades ligadas ao uso do solo tais como revolver a terra, 

plantar, arrancar mato, podar e regar não só constituem ótimo exercício 

físico como representam uma forma de aprendizado saudável e criativo, tal 

qual o contato com as coisas da natureza. 

Este projeto procura apresentar atividades que despertem o 

interesse do aluno no cultivo e cuidado com o meio ambiente.  

 Neste projeto, as pessoas devem atuar sempre com muita 

responsabilidade para cumprir o importante papel de desenvolver o 

comprometimento das crianças com o cuidado do ambiente escolar: cuidando 

do espaço externo e interno da sala ou da escola, cuidando das relações 

humanas que traduzem respeito e carinho consigo mesmo, com o outro e com 

o mundo. 

 A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de 

responsabilidade e atitudes de cada um de nós, gera processos educativos 

ricos, contextualizados, significativos para cada um dos grupos envolvidos. 

 Neste contexto, o cultivo de hortas escolares pode ser um valioso 

instrumento educativo. O contato com a terra no preparo dos canteiros e a 

descoberta de inúmeras verduras e legumes viçosos e coloridos. A horta 

dentro da escolar é um instrumento que, dependendo do encaminhamento 

dado pelo educador, pode abordar diferentes conteúdos curriculares de 
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forma significativa e contextualizada promovendo as vivências que resgatam 

os valores humanos mais essenciais. Valores tão bem traduzidos no livro 

Boniteza de um Sonho, do professor Moacir Gadotti: 

 “ Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um 

microcosmos de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, 

recursos de vida, processos de vida. A partir dele podemos reestruturar 

nosso currículo escolar. 

 Ao construí-lo e cultivá-lo podemos aprender muitas coisas, as 

crianças o encaram como fonte de tantos mistérios! Ele nos ensina os 

valores emocional com a Terra: a vida, a morte, a sobrevivência, os valores 

da paciência, da perseverança, da criatividade, da adaptação, da 

transformação e da renovação. ” 

JUSTIFICATIVA 

Muito se tem discutido a respeito dos danos causados ao meio 

ambiente pelo homem. A natureza tem mostrado que o descuido com rios, 

lagos e plantas tem resultados desastrosos e irremediáveis. A necessidade 

do cuidado com o meio ambiente é um dos eixos transversais do Currículo 

em Movimento, tendo em vista que esse conteúdo deve transpassar todos os 

outros. Diante disso, a Escola Classe Cachoeirinha desenvolverá atividades 

com o objetivo de conscientizar, desde cedo, os estudantes para formar 

cidadãos conscientes que vão cuidar e “policiar” as ações que possam 

prejudicar a vida no planeta Terra para as futuras gerações. 

 

OBJETIVO GERAL  

Proporcionar oportunidades para os estudantes da educação infantil e 

dos anos iniciais da escola, visando sua conscientização acerca dos temas 

que envolvam meio ambiente, sustentabilidade e cidadania, desenvolvendo a 

construção de hábitos e atitudes para a preservação do planeta. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Exercitar nos estudantes a observação e a percepção de todas as 

estruturas que compõem os elementos da natureza;  

 Exercitar o contato dos alunos com experimentações e manipulações 

envolvendo partes do meio ambiente;  
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 Despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza e 

senso de responsabilidade para com as gerações futuras;  

 

 Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos 

naturais através de suas próprias ações;  

 

 Estimular para que percebam a importância do homem na 

transformação do meio em que vive e o que as interferências 

negativas têm causado à natureza;  

 Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente.  

 

 Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos 

hábitos com relação à utilização dos recursos naturais.  

 

 

1. METODOLOGIA 
 

Primeiro momento, organizar os alunos em círculo, para que todos 

possam se olhar e interagir. Conversar com eles sobre o meio ambiente 

para sondar seus conhecimentos prévios a respeito do assunto e, após, 

questioná-los sobre o que devem fazer para a sua preservação: 

 

 Não jogar no lixo o que pode ser reaproveitado. As latas de 

refrigerantes usadas, por exemplo podem voltar para a fábrica, para 

virar latas novas.  

 Não poluir o ar, porque faz mal para a saúde das pessoas. Os carros, 

caminhões e ônibus poluem muito.  

 Não desperdiçar água, porque um dia pode faltar.  

 Não jogar lixo nas ruas nem nos rios.  
 

 
1- RECICLAGEM DO LIXO: 

 

 Falar sobre reciclagem, e sua importância.  

 Discutir a ideia da separação do lixo e o reaproveitamento de 

embalagens;  

 Fazer o desenho das lixeiras em papel pardo e organizá-los em grupo 

nas mesas, para que pintem com tinta guache as lixeiras.  
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 Fazer um mural com as lixeiras, explicar o porquê das cores das 

lixeiras, orientá-los que de acordo com as normas mundiais da coleta 

seletiva de lixo, procede assim:  

 Azul: papel e papelão 

 Vermelho: plástico 

 Verde: vidro 

 Amarelo: metal 

 Preto: madeira Branco: resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde 

  Branco: resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde 

 Laranja: resíduos perigosos 

 Roxo: resíduos radioativos 

 Marrom: resíduos orgânicos 

 

 Realizar a coleta seletiva do lixo na escola, através de baldes 

espalhados pelo pátio, nos quais em cada um terá um saco de acordo 

com as cores explicadas acima. 

 Construir um jarro com garrafa pet e plantar uma espécie de planta, 

como a “suculenta” para presentear seu responsável, utilizando 

material reciclável. 

 Apresentar aos estudantes, o conceito dos 5rs: Reduzir, Reutilizar, 

Reciclar, Recusar, Revitalizar e Repensar e oportunizar atividades 

para que possam internalizar esses conceitos. 

 Apresentar o filme “Lorax” para os estudantes que é um 

documentário sobre um homem que reflorestou uma cidade 

totalmente sem árvores e assistir ao vídeo> Turma da Mônica, sobre 

reciclagem e meio ambiente e construir uma composição coletiva com 

o reconto do filme. 
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 Cada criança plantará uma muda de manga ou de cheiro verde num 

saco ou garrafa pet e irá cuidar dela. No dia do evento chamado 

“Plenarinha” essas plantinhas serão distribuídas aos visitantes do 

stand da escola, com orientações de como plantá-la. 

 Pesquisar sobre a árvore da muda plantada, observando-a 

diariamente. 

 Elaboração de diário de bordo pelos alunos onde uma vez por semana 

registrarão as transformações ocorridas com a planta. 

 Passeio dos estudantes à uma chácara vizinha da escola, onde tem um 

córrego. Observação do local e das áreas ao redor. 

 Composição coletiva sobre o que foi observado assinalando os 

aspectos positivos, negativos e dando sugestões para melhorar o 

ambiente observado. 

 

2- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Com o objetivo de abordar a importância da alimentação saudável e o 

plantio de seus próprios alimentos para o consumo e assim a criança 

despertará interesse de comer o que ela produziu, a professora deverá: 

 Conversa informal sobre alimentação. Alimento como remédio ou 

veneno? 

Numa roda da conversa levantar a seguinte questão: O que é alimentação 

saudável? Em seguida mostrar para os alunos a importância de verduras 

e frutas. Também explicar quais são e quais não são os alimentos 

saudáveis para eles a fim de estimulá-los a entender quais são os 

alimentos que os deixam grandes, fortes e saudáveis.  

 

 Vídeo sobre alimentação saudável. (Qual vídeo?) 

 

 A professora pedirá para cada aluno fazer uma ilustração de uma 

fruta e um legume que ele mais gosta, ao termino do desenho irão 

pesquisar o porquê devemos comer esse alimento. Após a pesquisa, 

sentados, em roda, os estudantes irão falar sobre  o que 
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aprenderam e cada um dizer o nome da fruta e legume 

desenhados. 

 

 Cultivo na horta. Cálculo do seu perímetro e da sua área. 

 

3- CULINÁRIA SAUDÁVEL: 

Neste momento realizaremos com os alunos uma sopa utilizando os legumes 

que eles pesquisaram e cultivaram na horta. 

 

 Envolver a criança na escolha e no preparo dos alimentos. 

Enquanto é elaborada a sopa é motivador as crianças irem se 

divertindo com o som da musica '' O que que tem na sopa do 

neném – Palavra Cantada.''  

Obs: Professores, não deixem as crianças perto do fogão e nem de 

objetos cortantes. A sopa deve ser elaborada pelas cozinheiras da 

escola e que apenas seja observada pelos alunos envolvidos no 

projeto. Nesta aula iremos pedir para os alunos trazerem rótulos 

de alimentos saudáveis e não saudáveis para a confecção de 

cartazes junto com eles para serem colados pela escola. 

 

 Avaliação e finalização por meio de dinâmica: Cobra-cega: 

"Que alimento é esse?".  

 Materiais:  

★ Frutas e legumes cozidos  

★ Saco plástico ou de pano  

★ Faixa para vendar os olhos  

 

 Atividade: 1. Divida as crianças em grupos. 2. Coloque as 

frutas e legumes in natura na sacola. 3. Escolha uma criança 

por rodada e vende os olhos dela. 4. Tire um alimento da 

sacola, sem escolher, e mostre para o restante dos alunos 

pedindo para eles não dizerem nada. 5. O alimento será 

avaliado de três formas pela criança com os olhos vendados: 

odor, paladar e tato. 6. Primeira tentativa (odor): aproxime 

o alimento in natura do nariz da criança para ela sentir o 

cheiro e pergunte que alimento é. Se ela acertar, ganha três 

pontos, se errar, siga para a segunda tentativa. 7. Segunda 
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tentativa (paladar): a criança deve comer um pedaço do 

alimento, neste momento anote se ela gostou ou não e o 

sabor que ela descrever (amargo, doce, salgado). Se ela 

acertar, ganha dois pontos, se errar siga para a terceira 

tentativa. 8. Terceira tentativa (tato): deixe a criança 

segurar o alimento que foi retirado do saco. Se ela acertar 

ganha um ponto. 9. Ganha a brincadeira o grupo que fizer 

mais pontos.  Comentário Destaque para as crianças a 

importância de experimentar os alimentos antes de dizer 

que não gostam. Exemplifique com algum alimento que as 

crianças não gostavam e após terem experimentado 

disseram ter gostado. 

 

 Produto final do trabalho c/ alimentação saudável: Será 

elaborado com os alunos um livrinho de receitas para os 

pais, que conterão apenas receitas saudáveis para que 

possam incentivar os pais há que continuem esse projeto 

feito pela escola com seus filhos em casa. 

   

 Construção de um telhado, com garrafas pet, para cobrir a horta e 

protegê-la do sol forte. Explicar aos alunos o porquê o sol forte 

em cima das verduras e legumes é prejudicial ao seu 

desenvolvimento. 

 
 

4-  Plantas que curam e plantas que matam?  

 

As crianças realizaram uma pesquisa com os membros mais velhos de sua 

família para: 

1- Saber o que eles usavam para curar dores na barriga, dores na 

cabeça, dores no corpo e etc.  

 

2- Saber quais as plantas que eles conheceram que jamais poderiam ser 

usadas como alimentação ou encostar na pele.  

 

3- Trazer para os alunos o conceito e os benefícios das PANCs – Plantas 

Alimentares não Comerciais.  
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4- Quais são as plantas que podem ser consumidas como alimento pelos 

serem humanos, porém não são vendidas nem cultivadas em larga 

escala. 

 

Outras sugestões:  

 Construir um brinquedo com sucata trazida de casa, como: biboque, o 

vai e vem, o pião.  

 Mostrar fotos coloridas, para observarem a natureza preservada e 

natureza poluída.  

 Ouvir, cantar musica infantil sobre o tema.  

 Interpretações oral, escrita e através de desenhos dos textos lidos;  

 Realização de brincadeiras e jogos confeccionados com garrafas PET 

e dominó de caixa de leite.  

 Utilização de musicas, danças, pinturas, dobraduras, recortes e 

colagens;  

 Realização de “Peça Teatral” sobre o meio ambiente. 

 Realização de uma feira científica.  

 Confecção de livros coletivos e painéis;  

 Leitura de histórias e exibição de filme sobre educação ambiental, 

reciclagem e ação do homem sobre a natureza;  

 Exposição de cartazes sobre o tempo de decomposição do lixo;  

 Elaboração de cartaz com rótulos e embalagens. 

 Participar da ginástica historiada onde os alunos vão ouvi a história “ 

O boneco de borracha” e realizar as atividades propostas na história 

como: observar as plantas, procurar borboletas, andar igual cobra, 

andar envergados igual a bambu indo para frente, para os lados e para 

trás.  

 Assistir ao filme “Que tal?”  e aprender e ensaiar a música do filme 

contando os cuidados que devemos ter com o meio ambiente. A música 

será apresentada em forma de coral na V Plenarinha. 

 Assistir ao vídeo> Turma da Mônica, sobre reciclagem e meio 

ambiente. 

 Composição: construir, coletivamente, um relatório sobre o vídeo 

 Sequência didática do livro: “A cigarra e a formiga onde serão 

abordados os temas: 

 

 Trabalho/profissões; 

 Cuidado com os animais; 

 Exploração do ambiente ao redor da escola 
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 Assistir ao vídeo: “Luca, um intruso no formigueiro” onde abordará a 

organização do trabalho das formigas. 

 

 Desenvolver a sequência didática: “Explorando minha escola” Caça ao 

tesouro. 

 

 

 Apresentação da música “ A sementinha” em forma de peça teatral 

para toda a escola. 

 

 Construção do livrão com os registros de desenhos e fotos de todos 

os momentos do projeto, para exposição. 

 

 Ir a visitação guiada ao Jardim Botânico de Brasília; 

 

 Ir a visitação guiada a Feira Agro Brasília; 

 

5- Recursos materiais: 

 
 Lixeiras nas cores: azul, verde, amarelo, marrom, vermelho, 

laranja, roxo, branco e preto. 

 Sacos plásticos nas cores: azul, verde, amarelo, marrom, 

vermelho, laranja, roxo, branco e preto. 

 Garrafas pet; 

 Cartolinas; 

 Tesoura; 

 TNT; 

 Lápis de cor; 

 Canetinhas; 

 Tinta Guache;  

 Mudas de mangueira; 

 Adubo; 

 Sementes de frutas, verduras e legumes; 

 Frutas diversas; 

 Legumes cozidos; 

 Ônibus para visitação à feira Agro Brasília; 

 Ônibus para visita guiada no Jardim Botânico de Brasília; 
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6- Recursos humanos: 

 Professores; 

 Palestrantes das áreas de conhecimento em biologia, reflorestamento 

e conteúdos a fins; 

 Técnicos da EMATER; 

 Técnicos da Embrapa; 

 
 

7- Avaliação  

 
A avaliação deverá ser contínua, através de observação e registro da 

participação e envolvimento de cada aluno. 
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Escola Classe Cachoeirinha 

Proposta de projeto de leitura 
 

1) IDENTIFICAÇÃO 
 

TÍTULO: Projeto de incentivo a leitura e escrita para os alunos da Educação Infantil ao 5º 

ano. 

RESPONSÁVEIS: Professores da E. C. Cachoeirinha 

LOCALIZAÇÃO: Escola Classe Cachoeirinha 

DRE: São Sebastião 

PERÍODO: Ano letivo de 2013 – segundo calendário da SEEDF 

 

2) APRESENTAÇÃO 
 

A implantação deste projeto justifica-se pela necessidade de atender a demanda de 

alunos da Escola Classe Cachoeirinha, na prática e nos conhecimentos gerais dos diversos 

tipos de leitura de jornais, revistas, paradidáticos, receitas, bulas, periódicos, tabelas (...), 

bem como nos gêneros propostos no currículo da SEEDF, no desenvolvimento da 

criatividade, psicomotricidade e a socialização dos conhecimentos literários.  

O acompanhamento pedagógico para desenvolver o caráter de formação crítico/social, 

exercendo as funções de identificar, iniciar e desenvolver potencialidades na escrita, 

domínio de leitura e interpretações, produções de textos, criações e apresentações 

literárias, deverá ser realizada pelo professor, que identificará as crianças com dificuldade 

no acompanhamento das atividades propostas com objetivo de atendê-las no seu 

processo de desenvolvimento literário. 

 

3) PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
 

Educar sob a inspiração da ética não é somente transmitir valores morais, mas, sim, 

criar condições para que as identidades se constituam pelo desenvolvimento da 

autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, a fim de 

que o ser humano oriente suas condutas por valores que respondam as exigências de seu 

tempo.  

O Projeto de leitura propõe a formação participativa e cidadã dos alunos, 

fundamentando sua ação pedagógica nos princípios éticos, políticos e estéticos, 

entendendo que somente uma prática pedagógica de construção e reconstrução da 

sociedade poderá contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos.  
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Nesta perspectiva, o trabalho de leitura e interpretação ligado às matérias trabalhadas 

em sala de aula considera os princípios trabalhados igualmente importantes para formar 

seres humanos conscientes, críticos e que saibam transformar, criar e que aprendam a 

fazer do prazer, do lazer, da tarefa, um exercício de liberdade responsável. 

       

4) OBJETIVOS 
 

A necessidade da implantação deste Projeto foi para atender as crianças com 

dificuldades no domínio de leitura, interpretação de texto, produções de textos, 

conhecimentos dos gêneros literários, para suprir suas necessidades com incentivo ao 

desenvolvimento do trabalho realizado em sala de aula.   

O objetivo é oportunizar o acesso à cultura diversa através das diferentes obras 

literárias, como meio de educação consciente, construtiva, socializadora, afetiva e 

transformadora. 

Utilizar a leitura, a escrita, os desenhos, as encenações e interpretações como 

facilitador no sentido de qualificar a formação integral do aluno. 

  

 

5) METODOLOGIA 
 

A turma irá para a biblioteca uma vez por semana para desenvolver o trabalho juntamente 

com o professor responsável pela turma o qual irá contar várias histórias verdadeiras ou de 

ficção (antigas ou atuais). Na versão original ou modificada. 

 Cada turma terá o seu dia e horários programados previamente estabelecidos. Os 

professores vão informar ao integral qual leitura está sendo realizado com os alunos para 

serem trabalhados com os mesmos alunos no período integral com confecção dos fantoches, 

ensaios e apresentações das peças dos textos lidos.  

A turma irá realizar leitura individual e em grupo. 

Irá desenvolver trabalhos como preenchimento de fichas literárias, ilustrações, cartazes 

(...) a cada leitura e interpretação. 

Apresentará as interpretações dos textos trabalhados em sala e afixados nos murais da 

escola através de desenhos, textos ou cartazes que produzirão.     

Irá representar as histórias em formas de teatro, fantoches e dedoches. 

Montagem e planejamento das horas cívicas da escola em quinze em quinze dias. Cada 

turma vai ficar responsável por uma apresentação. 
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      6) PERÍODO 

      

O período do Projeto segue o calendário do ano letivo da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal.  

 

 

7) CARGA HORÁRIA 
 

      As aulas serão ministradas na biblioteca da Escola Classe Cachoeirinha, segundo a 

sistemática operacional montada junto com as professoras da Educação Infantil ao 5º ano para 

complementar o trabalho realizado dentro de sala de aula. 

         

         

8) AÇÕES 
 

Identificar e selecionar os alunos com dificuldades e os que se destacam na leitura, escrita, 

interpretação e criatividade. 

Assegurar as condições para o pleno desenvolvimento da escrita, leitura, criatividade e o 

domínio da interpretação. 

Contribuir com o desenvolvimento de cada aluno em sala de aula e na vida, 

proporcionando um aumento na autoestima e na autoconfiança contribuindo com sua 

integração social. 

 

9) COMPONENTES CURRICULARES 
 

Português, matemática, geografia, historia, artes e ciências.     

 

10)  RESPONSÁVEIS PELO PROJETO 
 

 Albeni Sales Pereira 

 Evanir Soares dos Santos 

 Juliene Aparecida Vieira 

 Josefina Rita Batomarco 

 Maria Aparecida Maciel Santos 

 Maria das Neves Rodrigues Pereira  

 Mirismar Torres Reis 

 Nayrana F. Cordeiro 
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 Natal dos Santos Brito 

 Rafael da Silva Rego 

 Sergio dos Santos Brito 

 Suzanny Ilidia da Silva 

 Vania Lucia 
 

 

 

11) RECURSOS      

 

Materiais: 

  

 Livros diversos                   * Tinta guache                                * Pincel 

 Cd com histórias                 * Resma de papel                            * Régua 

 Som da escola                    * Canetinha e lápis de cor                 * Revistas, jornais, livros 
literários.  

 DVD e vídeo cassete  * Feltro  

  E outros materiais. 
 

 

12) CULMINÂNCIA    

 

A culminância será feita nas atividades desenvolvidas na escola durante o ano letivo. 

Elas serão feitas através de observações da leitura, da contação de histórias (escolhidas 

por eles), dos trabalhos confeccionados pelos alunos em sala de aula, das apresentações 

de teatro, das poesias produzidas durante o Projeto. 

Com isso, poderemos avaliar os alunos em sua capacidade criativa, interpretativa, de 

relacionar-se com os colegas, do seu desenvolvimento psicomotor social e da integração 

aluno-professor, que será através desses momentos ricos de análise crítica e sugestões 

para o crescimento do processo.   

 

 


