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A educação é o ponto em que 

decidimos se amamos o mundo 

o bastante para assumirmos a 

responsabilidade por ele. 

Hannah Arendt 
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1- APRESENTAÇÃO 

 

A Proposta Pedagógica (PP), além de ser uma exigência legal, expressa na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, é um instrumento que permite a revelação da identidade da Instituição. A 

PP é um “importante instrumento de gestão escolar que concretiza o currículo, alma 

e movimento da escola, [...] é o corpo que dará a forma e a extensão deste currículo, 

assegurado legalmente pela Gestão Democrática, Lei nº 4.751/2012.” (DISTRITO 

FEDERAL, 2014c, p. 14) 

Para sua construção, baseou-se na LDB (BRASIL, 1996), na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), no Currículo em Movimento e nos marcos normativos da 

Educação do Campo, principal eixo norteador desta proposta. Estes documentos 

subsidiaram o processo de construção coletiva desta PP, bem como das ações 

pedagógicas que concretizam os princípios aqui expostos, ajudando a ampliar a 

compreensão sobre os caminhos a serem percorridos. 

O presente documento é um esforço conjunto de toda a equipe da Escola 

Classe Sítio das Araucárias e contou com comissão organizadora formada pela vice-

diretora Emanuelle Leite Mendonça e pela psicóloga escolar Nathália Ferreira Borba. 

Esta comissão promoveu discussões e reflexões com todos os segmentos 

escolares, no intuito de aprofundar as discussões aqui desenvolvidas. Após essas 

definições iniciais, a comissão apresentou a proposta à comunidade escolar, ocasião 

em que houve apreciação do texto e surgiram sugestões em diversos pontos. Feita a 

inclusão de novas ideias, o texto final foi validado pelo grupo e finalizado. 

Ressalta-se que, apesar da elaboração desse documento ter ficado a cargo 

de uma comissão, ele representa a unidade da Instituição Educacional e foi 

responsabilidade de todos os atores escolares. Nesse sentido, apresenta-se uma 

proposta que define o papel socioeducativo, cultural, político e ambiental da Escola. 

A importância desta PP leva em conta a trajetória da sua comunidade escolar que é 

do campo, sua história e sua cultura, a fim de garantir um percurso formativo de 

sucesso aos estudantes, efetivando seu compromisso social. Por essa razão, ela 

representa o compromisso desses profissionais com a comunidade que atende e ela 

serve como orientação em relação às concepções de educação definidas pelo grupo 

e as formas de colocá-las em prática. 
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Esta Proposta Pedagógica foi elaborada com objetivos, metas e estratégias 

que visam atender os anseios da comunidade do campo na qual está inserida. Estes 

anseios estão voltados para uma educação do campo de qualidade que identifica os 

trabalhadores do campo, acampados, ciganos, caseiros e demais trabalhadores 

como sujeitos de direito. Sujeitos que querem ser ouvidos, incluídos no processo de 

ensino-aprendizagem. Por isso, a escola busca atender os alunos respeitando sua 

cultura, suas memórias e trajetórias dentro de uma perspectiva interdisciplinar, 

visando um trabalho voltado à diversidade desses sujeitos, à educação ambiental 

sustentável, ao letramento, à cultura, às ciências e à informação. Com isso, 

propomos parcerias com representantes das comunidades que integram a Região 

da Rota do Cavalo, produtores locais, órgãos governamentais como o Conselho 

Tutelar, o CRAS, Secretaria de Saúde, Secretaria da Justiça, dentre outros, para 

que nossas ações possam gradativamente atingir o êxito necessário. 

Figura 1 – Componentes da Comunidade Escolar -  estudantes e professoras do 

matutino 

 

Foto de 2020 do acervo da escola  
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2- HISTÓRICO 

 

A Escola Classe Sítio das Araucárias é uma Escola do Campo vinculada à 

Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho. Consta que a data de fundação da 

escola é 17/06/1960, pois funcionava numa casa de alvenaria cedida pela empresa 

Mareiza - Materiais de Construção- LTDA, adaptada para fins escolares. 

O esforço de uma moradora local, Dona Maria Helena, foi fundamental para 

a criação desta escola. Ela observou que muitas crianças da região, inclusive seus 

filhos, estavam sem estudar. Ela, então, decidiu procurar o Administrador da Cidade 

de Sobradinho, na época Padre Jonas, e colocou as necessidades daquela 

comunidade rural. Com empenho, conquistou uma casa, que adaptada, tornou-se 

escola. Dona Maria Helena pôs-se de chácara em chácara a buscar crianças fora da 

escola para formar as primeiras turmas. Enfim, o sonho foi realizado, a Fundação 

Educacional do Distrito Federal fez uma pequena reforma na casa e com o Ato de 

Criação-Resolução nº. 1.474-CD, de 28/08/1985 (DODF nº. 172, de 10/09/1985) a 

escola foi denominada Escola Classe Sítio das Araucárias, devido à sua localização 

no Sítio Araucárias, no Núcleo Rural de Sobradinho, com endereço definido como 

DF-440, VC 257, Núcleo Rural 01, Córrego do Meio, Fazenda Mareiza, CEP – 

73001-976. 

Durante os primeiros tempos, atendeu-se turmas multisseriadas, sendo os 

alunos de 1ª e 2ª séries, no turno matutino, e 3ª e 4ª séries, no vespertino. A 

primeira professora chamava-se Selma e Dona Maria Helena foi a primeira 

merendeira. 

A escola funcionou durante anos na casa adaptada. Atualmente ela continua 

sendo usada, apesar da necessidade de reforma, apenas como depósito. No dia 29 

de setembro de 2004, a comunidade recebeu o novo Prédio Escolar, com salas 

específicas e ambientes adequados ao atendimento de crianças do Ensino 

Fundamental. Com o decorrer dos anos também recebeu-se turmas de Educação 

Infantil, contudo ainda não foi possível adaptar o mobiliário e as instalações físicas a 

esse público. Não obstante todos os esforços por parte da direção em incluir 

reformas e aquisição de bens materiais para tal, ainda encontra-se dificuldades 

burocráticas de liberação pela Regional de Ensino de Sobradinho. 
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A Instituição estabeleceu-se então, ampliando progressivamente o número de 

alunos, firmou-se legalmente com o CNPJ 02 386 44/0001-87, ganhou e-mail próprio 

ecsaraucarias.sobradinho@edu.se.df.gov.br e, em 2020, conta no instagram 

@ecsitiodasaraucarias. 

No que se refere ao público atendido, desde a sua constituição, a escola 

atende uma comunidade camponesa, com particularidades e necessidades 

específicas. Antes atendia apenas filhos de chacareiros e caseiros. Logo, inseriram-

se também estudantes oriundos dos condomínios rurais e agrovilas. Instalou-se 

também nas proximidades da escola o Abrigo Jesus Menino, mantido pelo Grupo 

Luz e Cura, que faz parte do Convênio com a Vara de Infância e Juventude, 

atendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social cujos 

direitos tenham sido ameaçados ou violados por ação ou omissão da família, 

sociedade e do Estado ou em razão de sua conduta. Estas crianças se encontram 

acolhidas, em caráter provisório e excepcional. Elas recebem acompanhamento 

psicológico e de assistência social no Abrigo e fazem parte da clientela mais recente 

da Unidade Educacional. 

Desde o ano de 2006, a escola começou a atender estudantes do 

acampamento de trabalhadores de movimentos sociais como Pré-assentamento 

Renascer Palmares, Pôr do Sol e Sobradinho. Devido às características da escola 

ser do Campo, desde 2012, os alunos fazem duas refeições na escola. A maioria 

dos alunos utiliza transporte escolar oferecido pela Secretaria de Educação do DF, 

devido às distâncias e às dificuldades de acesso à escola. 

Em 2014, a escola começou a atender crianças ciganas da Comunidade 

Calon, instaladas nos arredores da Unidade Educacional. Em 2015, recebeu alunos 

de acampamentos de movimentos sociais da Frente Nacional para Lutas (FNL): 

Campo e Cidade, Doroth Stang, Margarida Alves, Nelson Mandela, dentre outros. 

Totalizando 7 acampamentos. 

Em janeiro de 2020, a comunidade cigana abandonou a região, após a morte 

de alguns de seus integrantes. Os estudantes não chegaram a iniciar o ano letivo, 

contudo também não consta solicitação e retirada de transferência das respectivas 

crianças. Até o momento de escrita desta Proposta, os discentes ciganos 

continuavam ausentes, com faltas devidamente registradas. 
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A realidade do ano em curso é do funcionamento da escola em sua 

capacidade máxima, tanto no que refere à equipe de profissionais da educação 

como no que se refere ao espaço físico. 

Conforme descrito até aqui, assim vem se construindo a instituição escolar, 

que se organiza da melhor forma para atender as complexas demandas desse 

público-alvo. A fim de registrar os nomes dos diretores escolares que fizeram parte 

dessa trajetória, segue tabela abaixo. 

Tabela 1 – Histórico de Gestores 

Nome do Diretor(a) Chegada Saída Motivo 

Professora Selma 28/05/1985 
Sem 

registros 
Diretora Efetiva 

 

Professora Márcia Amaura Araújo 

Pinto 

 

13/02/1992 

 

01/02/2001 

 
Diretora Efetiva 

Professora Aline Motta Santos 
14/04/1999 

 

11/08/1999 

 

Substituição 

Provisória 

Professora Eliana Romão Batista 

 

01/02/2001 

 

27/11/2001 

 
Diretora Efetiva 

Professora Josette Rocha Soares 

 
06/08/2001 

19/11/2001 

 

Substituição 

Provisória 

Professora Iassana Rodrigues 

Soares 

 

28/11/2001 

 

23/02/2006 

 
Diretora Efetiva 

Professora Esmeralda Mazaconte de 

S. Oliveira 

 

24/02/2006 

 

07/01/2008 

 
Diretora Efetiva 

Professoras Iassana Rodrigues 

Soares e Evaíde Flores Campos 

 

07/01/2008 

 

10/09/2012 

 

Diretoras efetivas 

Gestão 

Compartilhada 

Professora Evaíde Flores Campos 

Marcônio de Souza Fonseca 

 

10/09/2012 

 

2013 

 

Eleitos na Gestão 

Democrática 

Professora Evaíde Flores Campos e 

Marcelo Soares de Oliveira 

 

2013 

 

2015 

 

Eleitos na Gestão 

Democrática 

Professora Evaíde Flores Campos e 

Marcelo Soares de Oliveira 
03/02/2016 27/09/2019 

Eleitos na Gestão 

Democrática 
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Marcelo Pimenta (substituto) 

 

Professora Queti Diettrich 

(Substituta) 

Marcelo Pimenta (substituto) 

27/09/2019 02/01/2020 
Substituição 

Provisória 

Professoras Queti Diettrich e 

Emanuelle Leite Mendonça 
02/01/2020 Em curso 

Eleitas na Gestão 

Democrática 

Fonte: Projeto Político-pedagógico 2019 

Figura 2 – Atual gestão: Diretora e Vice-Diretora 

 

Foto de 2020 do acervo da escola 
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A atual gestão conta ainda com a seguinte equipe de profissionais. 

Tabela 2 – Profissionais da escola 

Nome Matrícula Função 

Adriana da Silva Gonçalves 214.664-9 Secretária 

Tainne de Sousa Santos Torres 241.116-4 Coordenadora 

Kamilla Mota de Avelar 244.021-0 
Orientadora 

Educacional 

Valdinês Olímpio Barbosa Brandão 230.416-3 Pedagoga 

Nathália Ferreira Borba 221.153-X 
Psicóloga 

Escolar 

Sheilla Oliveira Silva 6.071.360-7 

Professora 

contrato 

temporário 

1º Período A 

Aline Mendes de Oliveira Melo 6.070.923-5 

Professora 

contrato 

temporário 

1º Período B 

Marcia da Silva Ramos 26.833-X 

Professora 

efetiva 

2º Período 

Geanne Maria de Jesus Cardoso 27.466-6 

Professora 

efetiva 

1º Ano 

Surama Chalub de Melo* 230.416-3 

Professora 

efetiva 

2º Ano 

Auxiliadora Pereira de Medeiros 

(*substituiu professora Surama a 

partir de março de 2020) 

6969651-9 

Professora 

contrato 

temporário 

2º Ano 

Maria de Fátima Ferreira Almeida 26.425-3 Professora 
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Fonseca efetiva 

3º Ano 

Danyelle Natacha dos Santos Gois 6.070.171-4 

Professora 

contrato 

temporário 

4º ano 

Danielle Silva dos Reis Martins 6.070.804-2 

Professora 

contrato 

temporário 

5º ano 

Cleia Magna Gois dos Passos 
Conservação e Limpeza Empresa Juiz 

de Fora 
Eva Almeida Passos 

Roberto Leite 

Fernandes Santos da Silva Vigilantes diurno 

Empresa Global 
Maxwel dos Santos Santana 

Francisco Cláudio Fidélio da Silva Vigilantes noturno 

Empresa Global José Roberto Correa Alimandro 

Luzanira Dias dos Santos Barros 
Copa e Cozinha 

Marinalva dos Santos Silva 

Antonia Aparecida de Oliveira Educadora social voluntária 
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Figura 3 – Professoras do turno vespertino, coordenadora e pedagoga 

 

No que se refere aos alunos no ano de 2020, a Unidade Escolar encontra-se 

conforme abaixo. 

Tabela 3 – Distribuição de turmas 

Modalidade Turma 
Nº de 

alunos 
Professora 

Educação Infantil 

(Total: 50) 

1º Período A 13 
Sheilla Oliveira Silva 

 

1º Período B 13 Aline Mendes de Oliveira Melo 

2º Período 24 Marcia da Silva Ramos 

Ensino Fundamental – BIA 

(Total: 68) 
1º Ano 24 

Geanne Maria de Jesus 

Cardoso 

Foto de 2020 do acervo da escola 
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2º Ano 22 

Surama Chalub de Melo 

Auxiliadora Pereira de Medeiros  

(substituta) 

3º Ano 22 
Maria de Fátima Ferreira 

Almeida Fonseca 

Ensino Fundamental – Bloco 

2 

(Total: 44) 

 

4º Ano 

Integração 

Inversa 

17 
Danyelle Natacha dos Santos 

Gois 

5º Ano 27 Danielle Silva dos Reis Martins 

Total de 162 estudantes.  

 

Para o atendimento desse público, a escola organiza-se da seguinte forma: 

● 4 salas de aulas; 

● Sala de leitura; 

● Sala de Professores; 

● Sala do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem / Orientação 

Educacional 

● Sala de Atendimento ao Estudante (EEAA / OE) 

● Direção; 

● Sala Pedagógica; 

● Secretaria; 

● Cantina com depósito de alimentos; 

● Depósitos de Limpeza e Pedagógico; 

● Banheiros masculino e feminino para alunos, adaptado para ANEEs; 

● Banheiro masculino e feminino para servidores; 

● Jardim; 

● Pátio coberto; 

● Pátio externo. 
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Figura 4 – Pátio interno com vista para salas de aula 

 

Figura 5 – Pátio interno com vista para entrada 

Foto de 2020 do acervo da escola 
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3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

Ao longo dos anos, a região atendida pela Escola Classe Sítio das 

Araucárias vem passando por transformações consideráveis. É uma localidade que 

ganhou visibilidade pelo aumento de haras e propriedades agrícolas, pela instalação 

da comunidade cigana, pelo crescimento de assentamentos de trabalhadores rurais 

sem terra e pela ampliação de condomínios residenciais. Isso representou aumento 

vertiginoso na população local apenas nos seis últimos anos e, consequentemente, 

mudança profunda na realidade. 

Essa conjuntura mostra-se despercebida dos dados populacionais oficiais. 

Ao analisar os marcadores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, 2010), nota-se que os dados coletados para o último censo são dos meses de 

agosto a setembro de 2010, quando a região onde encontra-se a escola 

apresentava característica muito diversa da atual. Outro índice que desconsidera 

essa localidade é o da Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan 

(DISTRITO FEDERAL, 2018). Em sua pesquisa distrital por amostra de domicílios de 

2018, para a amostra da Região Administrativa de Sobradinho foi utilizada somente 

parte da Região Administrativa, conforme apresentada na Figura 6 abaixo 

(DISTRITO FEDERAL, 2018) e não contempla diversas regiões, dentre elas a região 

da Rota do cavalo, conforme Figura 7. A imagem número 7 traz o Mapa completo de 

Sobradinho. Em laranja, a área aproximada daquela utilizada pela CODEPLAN, 

conforme figura 6. 

Figura 6 – Parte da Região Administrativa analisada 

Fonte: CODEPLAN 
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Figura 7 – Mapa de Sobradinho com região da rota do cavalo 

Assim, nota-se a carência de dados oficiais que descrevem, com 

fidedignidade, o contexto socioeconômico e de vida diária dessa população. Essa 

realidade tem exigido da Instituição de Ensino medidas mais eficientes de 

mapeamento da comunidade atendida. Para tanto, a partir do ano de 2020, quando 

tomou-se consciência dessa ausência de informações estatísticas da população, 

tem-se planejado ações concretas para conhecer a real conjuntura. Os instrumentos 

a serem utilizados para isso serão as ações vinculadas à elaboração do Inventário 

Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo e do Mapeamento 

Institucional do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA). Essas 

iniciativas serão melhor detalhadas no capítulo 9 – Organização do Trabalho 

Pedagógico. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1- Mapa de cobertura das 
pesquisas da CODEPLAN. 

Fonte Google mapas, grifos nossos. 
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Já os marcadores da qualidade da educação do Instituto Brasileiro de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) trazem alguns importantes dados sobre 

os processos educacionais, evidenciados a seguir. 

Figura 8 – Dados gerais do IDEB para as séries iniciais da Escola Classe Sítio das Araucárias  

 

 

Figura 9 – Tabela geral das taxas de aprovação e do resultado do SAEB. 

 

No intuito de facilitar a análise de tais dados, registra-se também os gráficos 

dessas informações comparadas com as escolas do Brasil. Dessa maneira, é 

possível localizar os resultados e construir metas. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 4 - Tabela geral das taxas de aprovação e do resultado do SAEB. 

Fonte:INEP 

Fonte:INEP 
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Figura 10 – Dados comparados do IDEB  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5 - Nota do IDEB comparada com escolas de todo o Brasil. 

Fonte: INEP 
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Figura 11 – Dados comparados do IDEB em Matemática 

 

 

Figura 12 – Dados comparados do IDEB em Língua Portuguesa 

 

 

Fonte: INEP 
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Os gráficos e tabelas acima demonstram índices abaixo da média nacional 

em todas as ocorrências, o que é preocupante. Na busca por compreender os 

mecanismos que sustentam tal situação, a Instituição Educacional tem feito 

pesquisas com as famílias de estudantes da escola, além de observações e 

diagnósticos com esse corpo discente. 

Frente a este cenário, descrevemos brevemente a realidade atualmente 

percebida, a qual é marcada, em primeira instância, pelo grande fluxo de crianças 

que se matriculam e abandonam no decorrer do ano letivo. Registra-se também 

aumento progressivo de alunos, principalmente, daqueles que procuram a Educação 

Infantil. 

Observa-se, na Unidade Educacional, a necessidade de atendimento de 

uma população diversa e complexa. A escola atende, ao mesmo tempo, uma 

clientela urbana, oriunda de bairros estabelecidos e condomínios em processo de 

regularização, como oriunda de propriedades rurais, representadas por filhos de 

produtores familiares, de donos de haras e de filhos de caseiros e trabalhadores do 

campo. Além dessa população, ainda recebe as crianças abrigadas no Lar Jesus 

Menino, estudantes da comunidade cigana e dos diversos assentamentos que se 

multiplicaram na região nos últimos anos. 

Esse contexto desafia a formação de turmas e escolha de metodologias e 

técnicas pedagógicas pela heterogeneidade do corpo discente. Essa disparidade se 

dá do ponto de vista cultural e do nível acadêmico de estudantes de uma mesma 

faixa etária. Tal situação mostra-se agravada pela intensificação das diferenças 

sociais e dificuldades econômicas. Nessa realidade, tais circunstâncias têm 

aumentado a rotatividade de trabalhadores rurais e de acampados. Isso se 

materializa na escola com a intensa irregularidade na escolarização das crianças e 

na ocorrência de muitas ausências, decorrentes de mudanças inesperadas em todos 

os períodos do ano. 

Na rotina escolar, essa conjuntura se apresenta como um grupo de 

estudantes dividido. Uma parte composta por crianças bem acompanhadas pela 

família e se desenvolvendo conforme o esperado para a faixa etária e contexto 

sociocultural e outra parte com histórico de irregularidade na escolarização, retenção 

por faltas, períodos fora da escola e pouco ou nenhum acompanhamento familiar. 

Figura 6 - Rendimento no IDEB comparado com escolas de todo o Brasil. 

Figura 7 - Nota de Língua Portuguesa comparada com escolas de todo o Brasil. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 6 - Nota de Matemática comparada com escolas do Brasil todo. 



21 

Esse segundo grupo de estudantes exige atuação intensiva, sistemática, 

multidisciplinar e focada nos conteúdos e nas experiências que deixaram de 

vivenciar pela instabilidade de sua trajetória acadêmica. 

Desta forma, a Instituição Escolar, em sua nova gestão, iniciada em 2020, 

investe em uma reorganização pedagógica séria (reconstrução, reestruturação, 

reequilíbrio), com reforço da equipe escolar e a com presença de todos os 

segmentos possíveis (SOE, SEAA e coordenadora). Ressalta-se a perda, no ano de 

2020, da Sala de Recursos Generalista, devido ao pequeno número de alunos com 

necessidades especiais. Isso representou impacto negativo nas intervenções de 

inclusão e de adequações curriculares, visto o valoroso trabalho institucional que 

vinha sendo realizado nesta sala em 2019. 

Além das questões acadêmicas, o quadro descrito até aqui acarreta 

consequências profundas nas dinâmicas emocionais e psicológicas das crianças, o 

que impacta frontalmente o processo de inserção escolar e de aprendizagem. 

Assim, o trabalho com autoestima, foco atencional, agressividade, dentre outros, 

precisa caminhar junto com o conteúdo, exigindo apoio e participação intensa das 

equipes extraclasse, como SOE e SEAA. Tal situação torna-se ainda mais delicada 

no quesito emocional e psicológico quando se trata das crianças abrigadas cujos 

impactos do abrigamento e da adoção reverberam diretamente na rotina escolar. 

A garantia de direitos é outro desafio dessa realidade escolar. Como narrado, 

muitas famílias atendidas pela UE encontram-se em situações de vulnerabilidade 

social, desemprego e em péssimas condições habitacionais, exigindo trabalho 

diretamente com a rede de garantia de direitos, como com o Conselho Tutelar, Posto 

de Saúde, dentre outros órgãos. 

Com o intuito de acessar a realidade das famílias e da comunidade onde a 

escola está inserida e devido à ausência de dados estatísticos oficiais dessa região 

como anteriormente narrado, no dia 14 de fevereiro de 2020 houve o primeiro 

momento em que foram captadas as expectativas em relação à escola. Esse 

momento ocorreu no primeiro encontro de acolhimento aos pais, responsáveis, 

familiares e comunidade, como registrado abaixo. 
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Figura 13 – Expectativas dos Pais e Responsáveis em relação à escola 
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Foto de 2020 do acervo da escola 

 

Ainda na busca por mapeamento da realidade da região onde a escola está, 

encontra-se planejado questionário detalhado a ser aplicado com os pais e 

responsáveis na próxima reunião, a ser realizada em data futura, assim que houver 

reorganização do calendário escolar, após o período de suspensão das aulas 

(março a maio de 2020), conforme Decretos 40.520, de 14/03/2020 e 40.583, de 

01/04/2020. 

No que se refere ao corpo docente, no decorrer dos últimos anos, registra-se 

a composição de 50 a 60% de professoras efetivas. Neste ano de 2020, conforme já 

descrito na tabela no item anterior, a equipe compõe-se de quatro professoras 

efetivas e quatro professoras de contrato temporário. Tal distribuição de docentes 

exige trabalhos de acolhimento e inserção daquelas recém-chegadas, além de todo 

acolhimento norteador que está ocorrendo com toda a comunidade escolar.  
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4- FUNÇÃO SOCIAL 

 

A escola é compreendida pelo grupo que atua nesta instituição como espaço 

em que a sociedade e Estado, representados pela escola, cumprem seu 

compromisso de, segundo Vigotski (2010), transmitir a cultura e o conhecimento 

acumulado, ao mesmo tempo em que desperta potencialidades, reflexões e críticas 

acerca da realidade e das possibilidades de sua modificação, isto é, manutenção e 

transformação da cultura (OLIVEIRA; MOREIRA, 2014). 

A escola é a instituição responsável pela transmissão e transformação das 

informações e dos conhecimentos organizados na comunidade em que vivemos, 

influenciando quem a frequenta e viabilizando a construção sistematizada do 

conhecimento científico, de forma organizada e intensa (OLIVEIRA; MOREIRA, 

2014, 2014). 

Então é por meio dos processos de ensino organizados pelos profissionais da 

 educação, com caráter deliberativo e intencional (OLIVEIRA; MOREIRA, 2014) que 

se dá a aprendizagem escolar. Nesse contexto, o convívio com os pares potencializa 

ainda mais o desenvolvimento nessa complexa teia de funcionamento (Cummings & 

Valentino, 2015). 

A instituição educacional responsabiliza-se então pela aprendizagem 

sistemática, ou seja, a educação formal. Seu compromisso está com uma educação 

de qualidade, cujo foco principal é conduzir os sujeitos de direito a construírem, 

gradativamente, sua cidadania (DISTRITO FEDERAL, 2014a). 

Para esse objetivo, o trabalho pedagógico precisa estar voltado para as 

necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, respeitando seus tempos 

de desenvolvimento, com a garantia de um processo contínuo de formação integral. 

Ou seja, visa-se a formação e 

o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a 
complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com 
visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou 
a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e 
integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os 
como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu 
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas 
singularidades e diversidades (BRASIL, 2017, p. 14). 

Além disso, a escola configura-se como espaço de aprendizagem e de 

democracia inclusiva, que se fortalece no respeito às diferenças e diversidades 

(BRASIL, 2017). 
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A função social da escola está na prática intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades 

e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as 

diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir (BRASIL, 

2017). 

Assim, propõe-se a superação da fragmentação do conhecimento, o estímulo 

à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se 

aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de 

seu projeto de vida (BRASIL, 2017). 

Isso quer dizer que o ensino não fica restrito à transmissão de conteúdos e à 

 prática de avaliações quantitativas, mas preocupa-se em aprimorar constantemente 

os processos de ensinar, de aprender e de avaliar, tendo como princípio 

fundamental a garantia das aprendizagens para todos os estudantes (DISTRITO 

FEDERAL, 2014b). Essa visão social da escola coloca o currículo à serviço da 

aprendizagem de todos os estudantes e a avaliação do significado das práticas um 

exercício permanente (DISTRITO FEDERAL, 2014b). Logo, as estratégias didático-

pedagógicas são planejadas e aplicadas de forma desafiadora e provocativa, 

levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na 

resolução de problemas apresentados (DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

Essas aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora requerem 

ambiente educativo com recursos variados, materiais didáticos atrativos e 

diversificados e situações problematizadoras que contemplem todas as áreas do 

conhecimento que os estudantes são capazes de desenvolver. Assim, a 

implementação dessa lógica do fazer pedagógico exige qualificação da implantação 

do currículo, com articulação das diferentes áreas do conhecimento, com vistas à 

compreensão crítica e reflexiva da realidade. 

Esse diálogo entre os conhecimentos quebra a fragmentação do currículo na 

perspectiva coleção e demonstra compromisso ético no cumprimento da função 

social da escola. É por essa razão que se defende o trabalho pautado nos princípios 

de unicidade teoria-prática, de interdisciplinaridade, de contextualização e de 

flexibilização. Um coletivo assim constituído fortalece propósitos educacionais 

relevantes para a formação dos estudantes, pois abre-se espaço para as diferentes 
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experiências, saberes, práticas de todos os sujeitos que protagonizam o processo 

educativo (DISTRITO FEDERAL, 2014a). 

Nesse contexto, o compromisso desta escola encontra-se em alocar o 

processo educacional no protagonismo do estudante como forma precípua de 

educar e como saída para perceber as complexidades e paradoxos característicos 

da realidade. Assim, defende-se uma educação emancipadora que parte da 

presença atenta dos profissionais da educação na compreensão da realidade dos 

estudantes e ação articulada em prol do desenvolvimento deles (HARPER ET 

AL.,1987; OLIVEIRA; MOREIRA, 2014; VIGOTSKI, 1991, 2010). 

Nesse sentido, essa PP visa relacionar os conteúdos do currículo tradicional à 

vida da comunidade da Rota do Cavalo (DISTRITO FEDERAL, 2014a; SEIXAS, 

2018). Essa visão de educação aproxima-se das diretrizes da educação do Campo, 

que também compreende a educação como todos os processos sociais de formação 

das pessoas como sujeitos de seu próprio destino, relacionando-se com a cultura, os 

valores, o jeito de produzir, a formação para o trabalho e para a participação social 

(BORBA, 2019; CALDART, 2012; QUEIROZ, 2011). 

Assim, esta instituição educacional também assume como função social a 

bandeira da Educação do Campo de assegurar que as pessoas sejam educadas no 

lugar onde vivem e sendo partícipes do processo de construção da proposta 

educativa, que deve ocorrer a partir de sua própria história, cultura e necessidades 

(BORBA, 2019). Educação do Campo é mais do que escola, inclui uma luta 

prioritária que é ter a escola próxima à população (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 

44). Prima pela participação da comunidade nos processos pedagógicos, 

promovendo o protagonismo também dos familiares e responsáveis (DISTRITO 

FEDERAL, 2014a).   



27 

5- PRINCÍPIOS NORTEADORES 
 

Esta PP orienta-se pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à 

formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva, conforme estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017). 

Parte-se então da perspectiva do desenvolvimento de competências, como 

definido pela BNCC, em que há indicação clara do que os alunos devem “saber” 

(considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, 

principalmente, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho)(BRASIL, 

2017). 

Nesse sentido, prima-se por um conjunto de ações centradas no estudo, no 

planejamento e na avaliação permanentes dos profissionais. A partir de um processo 

crítico, reflexivo e analítico de avaliação e autoavaliação (DISTRITO FEDERAL, 

2014b). 

No que se refere às ações voltadas ao estudante, concentra-se na construção 

de uma educação integral e democrática, que possibilita todos os estudantes a 

formação crítica e emancipadora (DISTRITO FEDERAL, 2014a). 

Sendo assim, o ensino é entendido em função das aprendizagens, ou seja, de 

que todos são capazes de aprender e que fazem isso de diferentes formas e em 

diferentes espaços de tempo. Nessa lógica, busca-se compreender e respeitar a 

heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos, o 

que amplia as chances de sucesso (DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

O trabalho pedagógico então se organiza de forma a possibilitar aos sujeitos 

aprender progressivamente, por meio da adoção e cumprimento dos cinco 

elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico escolar: a) gestão 

democrática; b) formação continuada; c) coordenação pedagógica; d) avaliação 

formativa; e) organização curricular: eixos integradores (DISTRITO FEDERAL, 

2014b). 

Esses elementos permitem a condução do trabalho pedagógico de forma 

democrática, colaborativa e comprometida com a melhoria da qualidade da 
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educação. Além de contribuir para construção de diálogo aberto, comunicação 

horizontal e formação continuada de todos na escola (DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

A realização das coordenações pedagógicas pautada nesses princípios tem 

por objetivo a organização dos eixos integradores do currículo de cada ciclo 

atendido pela escola, de forma contextualizada às necessidades dos estudantes a 

cada semana. 

Ressalta-se como importante princípio norteador a substituição da avaliação 

das aprendizagens, pautada na classificação e consequente exclusão para a 

avaliação para as aprendizagens, cuja lógica se encontra em diagnosticar os 

processos de ensino e de aprendizagem para servir de instrumento para a melhoria 

da qualidade do ensino (DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

No que se referem aos princípios que norteiam a escolha dos temas 

trabalhados nos eixos integradores contempla-se os Temas Transversais, a 

Educação para a Diversidade e Direitos Humanos em todas as modalidades 

atendidas, bem como as Diretrizes para Educação do Campo e as temáticas 

relacionadas à vida camponesa e às vivencias particulares da comunidade onde a 

escola encontra-se inserida.  
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6- MISSÃO 
 

A Escola Classe Sítio das Araucárias tem que por missão garantir uma 

educação do campo de qualidade, transformadora, inclusiva, que emancipa, 

contextualizada com a realidade, que dialoga com os sujeitos do campo que atende 

garantindo também ao estudante acesso à permanência com sucesso na escola e o 

desenvolvimento da Educação Integral. Tudo isso por meio da gestão democrática e 

inovação educacional, baseada na pedagogia humana, dialógica, histórico-crítica, 

histórico-cultural e holística, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e 

conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de atuar como protagonistas de 

suas vidas, participando ativamente na construção do seu dia a dia de forma 

dialógica, aberta e integradora para ter uma aprendizagem significativa, de sucesso. 

Buscamos ser uma escola que prima pela humanização dos envolvidos e por 

elevados padrões de excelência e responsabilidade, que valoriza o conhecimento, 

como condição de acesso ao mundo do trabalho.  
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7- OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM 
 

Com a intenção de garantir a melhoria e a qualidade do ensino na escola, 

sugere-se constante discussão democrática ao longo do ano em busca de atingir os 

objetivos propostos a seguir. O nosso trabalho busca construir uma educação de 

qualidade, oferecendo uma escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

estruturada em projetos específicos e interdisciplinares, para execução ao longo do 

ano letivo. Tem-se em vista a necessidade de incrementar a atuação pedagógica, o 

desempenho dos alunos, o prazer de ensinar/aprender e possibilitando momentos 

de autoavaliação, a fim de verificar o percurso das ações, corrigir rumos, analisar 

resultados e ampliar metas. Para isso, são elencados detalhadamente os objetivos 

 

Objetivos da Educação Objetivos de Ensino 
Objetivos de 

Aprendizagem 

Oportunizar a todos o acesso ao 

conhecimento da educação do 

campo emancipadora, 

democrática, inclusiva, respeitando 

os fazeres e saberes dos sujeitos 

do campo. 

 

Buscar elaborar, construir e definir 

com o coletivo de servidores a 

tomada de decisões que envolvem 

o funcionamento da Instituição 

Educacional. 

 

Definir as ações dos principais 

projetos pedagógicos. 

 

 

Reduzir o percentual dos índices 

de retenção, distorção ano escolar, 

disciplina. 

 

Realizar duas avaliações 

institucionais durante o ano letivo. 

Oferecer aos alunos outros 

espaços e momentos para a 

aprendizagem de forma lúdica, 

sistematizada e complementar, 

primando pelo desenvolvimento 

integral, inclusão e inserção na 

sociedade. 

 

Conscientizar a comunidade 

escolar da importância da 

discussão e da construção 

coletiva deste Plano de Ação 

com a definição de princípios 

que regem a educação do 

campo. 

 

Promover reflexões sobre a 

vida no Campo, a história de 

vida, cultura, lutas sociais, 

estilo de vida, saúde, 

expectativas e projetos de vida 

dos alunos e familiares. 

 

Expressar desejos, ideias, 

sentimentos, pensamentos 

por meio de produções 

orais e textuais em busca 

de uma aprendizagem 

significativa. 

 

Saber ouvir, recontar e 

inventar e produzir 

histórias. 

 

Ser protagonista no 

processo de 

aprendizagem. 

 

Ter autonomia, buscando 

ser um sujeito consciente 

dos seus direitos e 

deveres.  

 

Programar ações, durante 

todo o ano, que favoreçam 

a convivência harmoniosa 
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Construir coletivamente acordos 

éticos e legais para que ocorra um 

clima educativo na escola. 

 

Fortalecer o compromisso com a 

proposta educacional estabelecida 

pela BNCC, pelo Currículo em 

Movimento, Escola que Queremos, 

Organização em Ciclos e pelos 

Projetos Internos. 

 

Viabilizar, nas reuniões bimestrais, 

um momento de reflexão sobre 

temas pertinentes com os pais 

e/ou responsáveis. 

Promover reuniões para estudos e 

avaliações sobre o trabalho 

pedagógico. 

 

Discutir e melhorar desempenho 

quanto aos Sistemas de Avaliação 

das Instituições Educacionais da 

SEEDF. 

 

Garantir a inclusão e o acesso do 

estudante com necessidades 

especiais, favorecendo a ele o 

Atendimento Educacional 

Especializado. 

 

Dinamizar as parcerias e os 

recursos financeiros repassados à 

unidade pelo Governo Federal e 

Distrital. 

 

Resgatar parcerias dos agentes da 

Saúde, Serviço Social, Segurança 

Pública, Associações e 

Dialogar com os sujeitos do 

campo respeitando suas 

diferenças e mantendo-os na 

escola com frequência e 

participação efetiva nas 

atividades educacionais e 

culturais. 

Construir o planejamento 

quinzenal para efetivo trabalho 

coletivo, estudo e 

planejamento. 

Acompanhar o planejamento 

por ano. 

Viabilizar dia de estudo, 

quinzenalmente, com temas 

definidos pelo grupo ou 

observados como prioridade 

pelas coordenadoras e/ou 

gestoras. 

Estabelecer um momento, 

bimestralmente, para a 

autoavaliação do trabalho 

desenvolvido em sala de aula, 

bem como nos Conselhos de 

Classe Participativos. 

 

entre os estudantes, o 

exercício da vivência de 

valores que contribuam 

para o desenvolvimento 

saudável e convivência 

harmoniosa de todos. 

 

Garantir a alfabetização e 

o letramento dos 

estudantes. 

Garantir os direitos de 

aprendizagens de todos os 

estudantes. 

Promover a formação do 

leitor, escritor e falante 

competente, conhecedor 

de sua língua materna, 

para que exerça sua 

efetiva participação social, 

expressando-se e 

posicionando-se de 

maneira crítica e 

autônoma diante das 

diversas situações 

comunicativas formais ou 

informais, além de 

desenvolver o prazer pela 

leitura. 

Possibilitar a compreensão 

e a assimilação da 

realidade a partir da 

apropriação dos 

conhecimentos 

matemáticos descritos no 

currículo. 

Ampliar o raciocínio lógico-
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principalmente a família para 

melhoria da estrutura 

administrativa e do trabalho 

pedagógico, visando a uma 

educação de qualidade. 

 

Promover a educação para os 

povos ciganos para as Relações 

Étnico-Raciais. 

 

Promover reflexões sobre a 

igualdade de direitos dos 

afrodescendentes de acordo com a 

Lei 10.639/03. 

 

Promover encontros sociais com 

todos os servidores da escola. 

Realizar eventos sociais com a 

comunidade escolar. 

Fortalecer a comunidade escolar 

quanto ao desenvolvimento de 

uma humanidade mais humana, 

envolta pela empatia, pelo 

respeito, pelo cuidado, pelo 

altruísmo e pelo amor. Educação 

para a Paz.  

matemático, explorando o 

campo da educação 

financeira, com vistas à 

formação do pensamento 

crítico-reflexivo em relação 

ao sistema monetário. 

Promover a 

conscientização, a 

preservação do meio 

ambiente, estimulando o 

pensamento investigativo 

e a disseminação de 

conhecimentos científicos, 

aliado ao convívio 

saudável e sustentável. 

 

 

. 
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8- FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

Partindo da Pedagogia histórico-crítica e da Perspectiva histórico-cultural, 

visão de base da SEEDF, compreende-se que o desenvolvimento humano é 

construído a partir de um processo dinâmico entre o sujeito, os contextos e a 

relações sociais em que se encontra exposto (BORBA, 2019). 

O ser humano constitui-se subjetivamente na sua própria história, por meio da 

elaboração de significados e sentidos sociais que transformam os indivíduos ao 

mesmo tempo em que muda os processos culturais em que se encontra inserido 

(MARINHO-ARAÚJO, 2016). Assim, o desenvolvimento ocorre na interação de 

vários níveis: o individual, o da sociedade, da cultura e da história (MISTRY & 

DUTTA, 2015). 

Compreende-se que o desenvolvimento ocorre na relação da pessoa com a 

história e a cultura que engendram o processo de “humanização” (MARINHO-

ARAÚJO, 2016, p. 38) do sujeito pelas transformações de si mesmo e do mundo a 

sua volta. 

Essa interação ocorre no momento presente, no aqui agora, pois somos seres 

temporais (ZITTOUN, 2014). O desenvolvimento se dá, conforme Vigotski (2010), 

primeiro como atividade coletiva, social, interpsíquica e depois como atividade 

individual, intrapsíquica. Isso significa que as funções psicológicas aparecem 

primeiro no nível social para depois aparecer no nível individual, ou seja, “o 

aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo 

através do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas que a cercam” 

(VIGOTSKI, 1991, p. 59). Assim, aprendizagem e desenvolvimento ocorrem 

influenciando-se mutuamente. O contato intelectual com aqueles que nos cercam é 

essencial para aprendizagem e, logo, para o desenvolvimento. 

Nesse sentido a cultura funciona como uma base interpretativa ou de 

construção de sentido (ZITTOUN, 2014). Desenvolvimento significa agir no, com e 

sobre o meio através dos significados interpretados culturalmente. Nesse processo, 

há uma tendência em guiar os indivíduos socialmente para tornarem-se 

competentes em sua sociedade e cultura, ao mesmo tempo em que há um processo 

de reconstrução cultural, no qual sujeitos de cada nova geração são conduzidos a 

construir e/ou reformular a continuidade da cultura (KUCZYNSKI; MOL, 2015). 
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Os principais agentes que impactam o desenvolvimento da criança são os 

grupos sociais que ela participa e que a influenciam antes mesmo de nascer 

(VALSINER, 2012). Esse são considerados importantes agentes de socialização, os 

quais estabelecem as bases para as interações subsequentes (KUCZYNSKI; MOL, 

2015). Como os indivíduos estão em constante movimento na sociedade desde 

muito cedo, encontram-se na fronteira de diferentes unidades, como os grupos de 

pares, a escola, a mídia, dentre outros (KUCZYNSKI; MOL, 2015; VALSINER, 2012). 

A escola então, na sua função social de oferecer a educação formal, deve 

contribuir para a transformação social por meio do estímulo pela construção do 

sujeito ativo que faça e seja agente da mudança individual e coletiva do seu meio 

(BORBA, 2019). Essa missão da escola encontra como importante ferramenta os 

princípios da Educação do Campo, os quais prezam pela promoção da 

emancipação, da autonomia e da liberdade do sujeito. 

Do ponto de vista prático, os fundamentos levantados até aqui tem seu fazer 

cotidiano baseado no Currículo em Movimento, que propõe o currículo como um 

instrumento aberto, em que os conhecimentos dialogam entre si e que busca 

estimular a pesquisa, a inovação, a utilização de recursos e práticas pedagógicas 

mais criativas, flexíveis e humanizadas (DISTRITO FEDERAL, 2014a). 

Além disso, a Proposta em ciclos também dá corpo às teorias aqui 

defendidas, pois está comprometida com a transformação do sistema educacional. 

Ela questiona a lógica da escola disposta em séries, sua estrutura, organização e 

finalidades. Assim, a escola em ciclos propõe uma ruptura com o modelo da escola 

graduada, considerado excludente e seletiva (DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

Segundo Gomes (2004), a opção pela reprovação escolar não é apenas um 

procedimento metodológico, mas expressa determinada visão de homem, mundo e 

sociedade. Para a autora, um sistema educativo que se compromete com um 

conceito amplo de democracia deve utilizar todos os esforços individuais e coletivos 

para promover a aprendizagem significativa de todos os estudantes, pois “a 

aprendizagem significativa dos saberes difundidos pela escola é uma das condições 

necessárias para que os indivíduos vivam bem individual e coletivamente” (Gomes, 

2004, p.156). Para essa autora, diversos aspectos psicológicos são evocados como 

fundamento para a escola em ciclos, os quais estão listados abaixo: 

● A aprendizagem é um processo contínuo e progressivo que não se restringe 

ao tempo de um ano letivo apenas; 
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● A escola precisa atender as diferenças individuais no processo de 

aprendizagem; 

● A eliminação da reprovação e a possibilidade de progressão na 

aprendizagem contribuem para a preservação da autoestima dos alunos; 

● O fato de as classes tornarem-se mais heterogêneas (diversidade) permite 

a ampliação das possibilidades de interação na sala de aula; 

● A escola em ciclo permite alterar o foco da transmissão do conhecimento 

para a construção, na qual os alunos assumem um papel mais ativo. 

No âmbito destas perspectivas, as práticas pedagógicas desta escola 

fundamentam-se ainda no desenvolvimento de Competências conforme a BNCC 

(BRASIL, 2017) e na organização do fazer pedagógico em função das 

aprendizagens, de acordo com o disposto na Organização escolar por ciclos de 

aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

Nessa lógica, baseia-se nas competências gerais da educação trazidas pela 

BNCC: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns 
que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e 
do planeta (BRASIL, 2017, p. 9). 
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Por fim, a escola alinha-se também com os Princípios da Educação do 

Campo (BORBA, 2019; SEIXAS, 2018), cuja principal consequência institucional é a 

transformação da escola em uma instituição de pesquisa, que conhece a 

comunidade a qual atende, a região onde está localizada e o contexto sociocultural 

dos alunos com o intuito de considerar aspectos que tornem as aprendizagens mais 

significativas para eles. Como afirma Luckesi (1994, p. 88), “ao se trabalhar com 

conhecimentos culturais sistematizados há que se ter presente o destinatário deste 

processo”. Além de considerar a realidade dos estudantes, a escola busca 

potencializar as aprendizagens deles e busca também desenvolver meios para que 

as fragilidades tanto intelectuais e emocionais sejam consideradas. 

Portanto, é necessário despertar os seres envolvidos no processo de 

educação e os que estão ao redor para serem sujeitos de mudança e transformação 

social. 
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9- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A escola deve ser um local destinado à promoção da aprendizagem de todos 

os seus estudantes, assegurando a todos o direito a aprender e ter uma vida de 

sucesso. A razão principal do trabalho escolar é ter uma escola capaz de assegurar 

a todas as crianças subsídios efetivos para que possam ajudá-las a transformar 

suas vidas. Entende-se a educação como um processo integral, contínuo e 

progressivo para o desenvolvimento humano e, consequentemente, visa a 

transformação social. Assim, acredita-se numa educação que promova a justiça, a 

liberdade, a igualdade, a convivência pacífica e a vivência da cidadania - 

comprometendo-se com a construção de uma sociedade na qual estes valores 

sejam vivenciados e respeitados. 

O estudante da Escola Classe Sítio das Araucárias será atendido para que 

saia da escola diferente de como ingressou, que saiba mais sobre si e sobre o meio 

físico e social; que respeite a realidade a sua volta e que consiga discernir, no 

ambiente em que vive, o que é aceitável, coerente e preveja as consequências de 

seus atos. 

A formalização do que se discutiu até aqui se dá pela reorganização 

administrativa e pedagógica da Instituição Educacional, dada pela nova gestão 

iniciada em janeiro de 2020. Inicialmente a intenção é alinhar todas as ações da 

escola aos princípios da Administração Pública de Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

Nessa lógica, em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, adota-se os Princípios da Educação Infantil e a Organização 

Escolar em Ciclos para as Aprendizagens como um meio viabilizador da prática 

pedagógica (DISTRITO FEDERAL, 2018a). 

A Unidade Escolar é constituída pelos 1° e 2° ciclos, sendo que o 2° ciclo é 

composto por dois blocos. No primeiro ciclo, temos 2 turmas de 1º período e 1 turma 

de 2º período. Já o 2° ciclo é formado por 2 blocos: BIA- bloco inicial de 

Alfabetização e o 2° bloco formado pelo 4º e 5º ano. 

 Baseado nesta organização escolar, busca-se nortear o planejamento com 

diferentes atividades e projetos. Com o objetivo de tornar a Escola Classe Sítio das 

Araucárias uma escola de excelência, o planejamento pedagógico é confeccionado 
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sob à luz dos parâmetros do Currículo em Movimento, das diretrizes pedagógicas 

para o 1º e 2º ciclo e da Educação do Campo, bem como as novas diretrizes da 

Base Curricular Comum Nacional para a Educação infantil e Anos Iniciais. 

No que se refere à educação Infantil, o trabalho é voltado para o lúdico, o 

brincar e o pensar, priorizando as vivências, o desenvolvimento da psicomotricidade, 

a socialização, a integração, a independência, a autonomia, a observação, a 

experimentação e o respeito às diversidades, conforme os seguintes princípios 

norteadores: 

● Princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades. 

● Princípios políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática. 

● Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 
(DISTRITO FEDERAL, 2018a) 

 

Na perspectiva da gestão democrática, procuramos assegurar, espaços e 

tempos para participação, diálogo e a escuta das famílias e responsáveis. 

No que se refere ao 1º e 2º Ciclos para as Aprendizagens, trabalha-se 

conforme o disposto pela SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2014b). Essa estratégia 

visa o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes 

considerando a lógica do processo. Esta forma de trabalho está relacionada com a 

necessidade de se pensar em uma nova concepção de currículo com maior 

integração e articulação entre as fases do ensino fundamental, com as demais 

etapas e modalidades da educação básica, possibilitando uma inserção com melhor 

adequação pedagógica entre eles. A concretização dessa proposta de organização 

escolar, que se encontra unida com o disposto na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN) (BRASIL, 1996), tornou-se possível por 

força do Plano Distrital de Educação (PDE 2015) que, em sua estratégia 2.3, assim 

dispõe 

adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de 

vigência deste Plano (2018), modelo de organização escolar em ciclo, em 

substituição ao regime seriado, de modo a enfrentar os índices de 

reprovação e os percursos diferenciados de escolarização. (PDE, 2015, 

estratégia 2.3) 

Dentro dessa perspectiva, a organização escolar em ciclos apresenta-se 

como alternativa favorável à democratização da escola e da educação, permitindo 
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ao estudante o livre trânsito entre os anos escolares sem a interrupção abrupta da 

reprovação ano a ano. Essa sistemática de organização garante o respeito à 

heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos e 

amplia suas chances de sucesso. 

Desta maneira, a rotina escolar é extremamente importante para o 

desenvolvimento da criança, além de trazer segurança, permite que o estudante 

tenha mais autonomia dentro do ambiente escolar, pois a rotina mostra o que 

ocorrera não só naquele dia como também a programação durante a semana. 

 O pátio pedagógico é organizado pelos professores junto com a 

coordenadora, direção e a equipe de apoio pedagógico. Podendo ser alterado 

sempre que necessário. 

 A entrada pedagógica é organizada da seguinte maneira: 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

Meditação   Meditação Hora cívica 

Reagrupamento 
interclasse 

Projeto 
Interventivo 

 
Reagrupamento 

interclasse 

Sítio Cultural 
(1 vez por 
bimestre) 

 

 No acolhimento realizado no pátio, as crianças fazem um momento de 

respiração e concentração, seguindo do pronunciamento de um verso inspirado na 

pedagogia Waldorf. Após esta atividade, são encaminhadas para suas respectivas 

salas, onde são acolhidas, na porta, pela professora a qual as cumprimenta 

individualmente, conforme a imagem escolhida pelas crianças. 

 

Figura 14 – Cumprimentos (toque, abraço, dança, beijo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o acolhimento, é realizada a rotina em sala de aula. Inicia-se com 

QUANTOS SOMOS? (Educação Infantil) e trabalhado o Calendário (em todas as 
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turmas). Esse momento é imprescindível, visto que se pode relacionar aos variados 

conceitos matemáticos, utilizando-se de diferentes linguagens e estratégias 

adequadas ao ano escolar da criança.  

A meditação ocorre duas vezes por semana, no pátio. O tempo da meditação 

será conforme o desenvolvimento do grupo. Iniciou-se com a meditação de 1 minuto. 

Há um preparo de respiração e concentração antes da prática, por meio da 

norteadora responsável pelo desenvolvimento da atividade. Todos da escola 

participam da atividade, visto que dentre dos vários benefícios, a meditação 

promove sensação de bem-estar, regula as emoções e melhora o desempenho 

acadêmico, fatores estes amplamente solicitados pela BNCC e Currículo em 

Movimento. 

Uma vez por semana, às sextas-feiras, ocorre o momento cívico a fim de 

fortalecer o exercício da cidadania, no qual o hino é cantado, interpretado e 

trabalhado de diversificadas formas.  

Além disto, tem-se, uma vez por mês, o Sítio Cultural, atividade onde os 

estudantes apresentam suas produções em relação ao tema escolhido relacionado 

às Diretrizes de Educação do Campo (terra, trabalho, história, cultura, luta social, 

vivências de opressão, conhecimento popular, organização cultural). São 

trabalhados dois temas por bimestre. 

O espaço de formação pedagógica do grupo institucional é norteado pela 

Diretora Pedagógica e pela Coordenadora Pedagógica e é organizado da seguinte 

maneira: 

 Coordenação Coletiva: todas as quartas-feiras, de acordo com o regimento da 

SEDF. Para o ano de 2020, as atividades são organizadas quinzenalmente, sendo 

que a primeira e a terceira quarta-feira do mês são destinadas ao planejamento 

quinzenal e a segunda e quarta quarta-feira do mês são destinadas para formações, 

dinâmicas e avaliações. Estas formações, dinâmicas e avaliações são direcionadas 

conforme os temas solicitados pela equipe educacional ou conforme necessidade do 

contexto e são ministradas por alguns convidados ou por pessoas da equipe 

pedagógica. Além disso, ainda na quarta quarta-feira do mês, é reservada para as 

coordenações propositivas, conforme orientação da SEEDF. Ademais são nas 

coordenações coletivas que são realizados a organização do reagrupamento, as 

avaliações, o projeto interventivo e demais atividades. No empenho pela construção 

de uma escola de excelência, a Instituição organiza as coordenações pedagógicas 
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para que esse espaço privilegiado seja valorizado e aproveitado ao máximo. O foco 

é estar de acordo com o previsto nas Orientações Pedagógicas para a coordenação 

pedagógica em que o valor desse “espaço-tempo” está na oportunidade de reflexões 

sobre a organização do trabalho, geradas pelos processos formativos e de 

autoformação, contemplando o processo de ensinar e aprender, os planejamentos 

interdisciplinares, o compartilhamento de experiências exitosas e inclusivas, o 

conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e autoavaliação 

(DISTRITO FEDERAL, 2014c). 

 Coordenação individual: ocorre às terças e quintas-feiras, nas quais o grupo de 

professores juntamente com a coordenadora pedagógica organiza as atividades 

planejadas na coordenação coletiva. 

 

 Formação dos servidores: objetivando uma prática pedagógica de qualidade, 

oferecem-se formações, palestras, debates, estudos. Há também o incentivo 

constante aos servidores a fazer cursos de aperfeiçoamento oferecidos EAPE 

(Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação) e demais órgãos 

parceiros da SEEDF, conforme atuação do servidor. 

 

 

 Reagrupamento: fundamenta-se no trabalho em grupo, reorganizado pelas reais 

necessidades dos alunos, realizados dentro e fora de sala pelo princípio da 

descaracterização transitória da tradicional organização por faixa etária ou série. 

Nessa lógica, os estudantes experimentam diferentes grupos de pares, conforme a 

intenção pedagógica, a qual atende a todos os estudantes, permitindo o avanço 

contínuo das aprendizagens a partir da produção de conhecimentos que 

contemplem as possibilidades e necessidades de cada estudante, durante todo o 

ano letivo. Possibilita a mediação entre pares, pois os próprios estudantes auxiliam 

uns aos outros, na socialização de saberes e experiências. É realizado intraclasse 

todos os dias e interclasse toda segunda-feira, no turno vespertino, com o Bia e 4º 

ano e, na quinta-feira, no turno vespertino, com o 5°ano, contando com o apoio do 

SOE, EEAA, coordenadora e equipe docente. Este projeto será apresentado no 

capítulo 14. 

 



42 

 Projeto interventivo: participam os alunos que necessitam de uma intervenção 

maior a fim de sanar suas dificuldades educacionais, funciona com um Pronto-

Socorro Educacional. A equipe pedagógica se encontra com esses alunos toda 

terça-feira, na qual são ofertados conhecimentos de forma diferenciada. Esse 

acompanhamento também conta com o envolvimento dos pais. Este projeto será 

retomado no capítulo 14. 

 

 Adequação Curricular: um documento obrigatório, previsto no nosso planejamento 

interno. Um direito previsto em lei a todo aluno que necessita de atividades 

adaptadas e diferenciadas. É feito em conjunto com os professores, a equipe de 

apoio pedagógico e os responsáveis pela criança. 

 

 Plenarinha: este projeto oportuniza as crianças da Educação Infantil a promoção do 

exercício de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, 

vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes 

expressões e linguagens.  O tema da VIII Plenarinha é Musicalidade das Infâncias: 

de lá, de cá, de todo lugar e se utilizará o projeto específico chamado Música: 

Poesia em Movimento, produzido pela professora Márcia da Silva Ramos como 

fonte inspiradora para confecção e apresentação das atividades solicitadas pelo 

projeto.  

 

 Programa Escola que Queremos: a escola foi selecionada para participar do 

programa com o objetivo de melhorar os índices de aprendizagem, reduzindo as 

taxas de abandono e reprovação escolar, e valorizando os profissionais da 

educação, por meio de estratégias diferenciadas nos eixos pedagógicos, de gestão 

de pessoas, de acesso à tecnologia, de infraestrutura, apoio aos estudantes, cultura, 

esporte e segurança. Além de maior repasse de orçamento. As atividades são 

executadas conforme demanda da SEEDF e fazem parte também dos projetos 

específicos da escola: Emoções e Aprendizagens; Carrossel da Leitura; Eu cuido do 

meu dinheiro; Natureza e Eu; Projeto Interventivo e Reagrupamento Interclasse e 

Intraclasse. 
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 Projeto Educação com Movimento: a instituição foi contemplada com este projeto 

que tem como finalidade a ampliação das experiências corporais, contribuindo com a 

qualidade socialmente referenciada dos processos de ensinar e aprender, 

aproximando os conhecimentos escolares da brincadeira, do jogo e de toda a cultura 

corporal explorada pelo professor de Educação Física. No entanto, este projeto não 

ocorre devido à carência de professor. 

 

 Psicomotricidade e Recreação: integram várias técnicas com as quais se pode 

trabalhar o corpo, relacionando-o com a afetividade, o pensamento e o nível de 

desenvolvimento, enfocando a unidade da educação dos movimentos e as funções 

intelectuais. Além disso, estimulam o desenvolvimento cognitivo e o 

desenvolvimento de aptidões e habilidades e auxiliam na formação de atitudes por 

meio de uma relação afetiva saudável e estável, a fim de que se crie uma atmosfera 

de segurança e bem-estar para a criança. Estas atividades ocorrem em horários pré-

determinados. 

 

 Projetos Específicos: a escola adota a Pedagogia de Projetos ofertando atividades 

proveitosas e com propósitos definidos, ressignificando o espaço escolar, 

transformando-o em um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas 

dimensões. Emoções e Aprendizagens, Carrossel da Leitura, A Natureza e Eu, Eu 

cuido do meu dinheiro e Música: Poesia em Movimento são os projetos específicos 

da escola e serão apresentados no capítulo 14.  

 

 Sala de Leitura: partindo do princípio que a leitura é uma fonte maravilhosa e 

inesgotável de tesouros do conhecimento, todas as turmas possuem horários 

reservados semanalmente para a utilização desta sala. Há carência de professor 

para atuar na sala. 

 

 Inventário: proposta didática que tem o intuito de descrever detalhadamente o 

patrimônio social, histórico e cultural da comunidade do campo onde a escola está 

inserida. Para que a escola seja capaz de cumprir sua função social e efetivar as 

Diretrizes da Educação do Campo é necessária também a articulação com os 

familiares dos estudantes e com a comunidade em todas as esferas de organização 
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da escola. Para isso, planejam-se encontros com esses atores escolares no sentido 

de ressignificar a relação família-escola, de uma relação de poder ou comunicação 

não dialógica para uma parceria, em que se valorizam as duas partes da relação. 

Após estes encontros, as informações serão copiladas, para que se confeccione a 

nova versão do documento a ser entregue em 30/11/2020. 

 

 Parceiros: esta unidade escolar, desde o início deste ano, tem buscado parcerias 

para o fortalecimento do desenvolvimento da comunidade escolar. Tem-se até o 

presente momento, os parceiros - Posto de Saúde da Rota do Cavalo e Conselho 

Tutelar de Sobradinho I. E, em fase de confirmação/atuação, estão Adasa, Emater, 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e personalidades atuantes da comunidade. 

 

9.1 - PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

O trabalho a ser realizado pela coordenação pedagógica deve ser, acima de 

tudo, colaborativo, respeitoso e efetivo. Por acreditar que a equipe pedagógica, 

apoiada nesta Proposta Pedagógica, no Currículo em Movimento bem como seus 

documentos norteadores e objetivando contribuir para tornar esta unidade de ensino 

em uma escola em excelência, fez-se necessário traçar metas e objetivos a serem 

alcançados ao longo do ano letivo. O quadro deste plano encontra-se no capítulo 14 

para melhor organização estrutural do presente documento. 

 

 

Objetivos: 

 Cooperar com os planejamentos mensais, para que estejam em acordo com o 

Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal; 

 Proporcionar momentos de reflexão, troca de experiências, e formação continuada 

conforme a necessidade da equipe de professores; 

 Participar da organização, avaliação e execução do reagrupamento; 

 Estar sempre disposta e motivada; 

 Cooperar com a gestão escolar nas ações escolares; 

 Acompanhar e esclarecer dúvidas relativas ao diário de classe; 
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 Acompanhar em conjunto com os professores as faltas injustificadas, a fim de 

combater a evasão escolar; 

 Entrar em contato com os responsáveis pelo educando faltoso, e juntamente com 

família e professora criar uma estratégia de recuperação dos conteúdos perdidos. 

 Ser o elo entre o turno matutino e o vespertino. 

 

Ações:  

 Auxiliar na elaboração de atividades, bem como metodologias para trabalhá-las em 

sala, cuidando para que estejam de acordo com o Currículo em Movimento e a 

BNCC; 

 Acompanhar e dar suporte as dificuldades enfrentadas pelos docentes;  

 Participar das formações específicas para coordenador; 

 Ajudar na implementação da PP; 

 Auxiliar nas atividades que visem sanar as dificuldades dos alunos; 

 Participar dos conselhos de classe; 

 Promover palestras, dinâmicas, filmes, debates, dentre outros conforme as 

necessidades apresentadas pelo corpo docente. 

 

 Avaliação:  

A avaliação do trabalho realizado acontece ao longo do ano letivo durante as 

coordenações e conselhos de classe, bem como ao final de cada semestre.  

 

A escola conta ainda com Orientação Educacional e Equipe Especializada de 

apoio à Aprendizagem na busca por essa excelência. O primeiro serviço ocupa-se 

do acompanhamento educacional junto aos alunos, famílias, rede de proteção e 

equipe escolar, por meio de intervenções individuais e em grupo, colaborando com o 

processo de ensino e aprendizagem. Já o segundo serviço, trata-se de atividade 

multidisciplinar, realizadas por Pedagoga e Psicóloga, com ênfase nas ações 

institucionais que visem a qualificar os processos educativos, objetivando o sucesso 

escolar de todos os estudantes. A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

promove reflexões para o desenvolvimento de competências, recursos e habilidades 

necessárias para aprimoramento das práticas educativas, privilegiando os processos 
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de desenvolvimento e aprendizagens dos sujeitos nos tempos e espaços coletivos. 

(Portaria nº 3, 06/01/2020, art.71). 

A equipe trabalha em articulação para o cumprimento dos seguintes objetivos: 

• Promover ações que viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, 

papeis e responsabilidades dos atores da escola. (DISTRITO FEDERAL, 2010) 

• Apoiar a equipe escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o 

desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizam o processo ensino 

aprendizagem. (DISTRITO FEDERAL, 2010) 

• Proporcionar condições para o desenvolvimento dos atores escolares, 

acompanhando o rendimento escolar e promovendo a integração entre família, 

escola e comunidade, estabelecendo uma rede social e institucional de proteção, 

garantia de direitos e de melhoria da qualidade da educação. (DISTRITO FEDERAL, 

2010). 

Além de toda esta conjuntura, a instituição conta com o apoio de uma 

educadora social voluntária que auxilia o estudante com deficiência múltipla nas 

atividades diárias de higiene, na organização dos materiais escolares e nas 

atividades escolares. No entanto, vale lembrar que a unidade escolar necessita 

urgentemente de, ao menos, mais um educador para a Educação Infantil.  
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10- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Partindo do princípio de avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender 

para crescer; a avaliação torna-se uma categoria central para a organização do 

trabalho pedagógico. A Escola Classe Sítio das Araucárias entende que a função 

formativa é a que melhor se adapta ao processo democrático em que ocorrem as 

aprendizagens. 

A aprendizagem é considerada parte de uma ação coletiva que busca a 

formação dos estudantes, garantindo o desenvolvimento em todos os aspectos. 

Essa concepção parte da premissa de que todos podem aprender a partir de seu 

ritmo e no seu tempo e a escola deve oferecer oportunidades, ações e estratégias 

para isso. Não são os instrumentos/procedimentos que definem a função formativa, 

mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz deles (HADJI, 

2001). 

Na Educação Infantil, a avaliação das aprendizagens desta escola busca 

responder se os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão em 

processo de consolidação, tendo o absoluto cuidado e sensibilidade para o 

acolhimento, para a inserção e para as possibilidades de transição que ocorrem 

nesta etapa.  Nesta modalidade de ensino, a coordenação pedagógica é utilizada 

para planejar, avaliar e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender 

com qualidade. A finalidade básica da avaliação, no que tange a educação infantil, é 

servir para tomar decisões educativas, para observar e acompanhar o processo de 

desenvolvimento da criança e para planejar vivências, relações ou ações. A 

avaliação é responsabilidade dos professores, dos demais profissionais da 

instituição, das crianças e de seus familiares ou responsáveis. As crianças devem 

participar da avaliação nas atividades e em seu registro, inclusive iniciando o 

processo de autoavaliação, ao compreender que estão implicadas na organização 

do trabalho pedagógico, no planejamento, na execução, na avaliação e na retomada 

dos projetos e ações. 

Para Villas Boas (2008), a avaliação é formativa e também informativa, 

porque retroalimenta o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, 

bem como, a ação educativa da professora ou do professor. Nesta Instituição de 

Ensino, a avaliação se constitui numa constante reflexão sobre a práxis e visa 
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acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças. 

Geralmente a avaliação é feita pelo docente com a participação de outros 

profissionais da instituição, pais e pelas próprias crianças no caso das 

autoavaliações. O art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 

9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, preconiza: “a avaliação far-se-á 

mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Nesta instituição, a 

avaliação na Educação Infantil se dá pela observação sistemática, reflexão, registro 

em diário de bordo, por portfólios, questionários, adequação curricular e relatório 

(RDIA). 

No Ensino Fundamental, a avaliação se dá pela observação e registro, com 

a utilização de diferentes instrumentos avaliativos e com critérios definidos no 

planejamento. O grupo de professores é consciente das mudanças e adaptações 

que foram inseridas na dinâmica educacional em relação à avaliação, pois esta é, 

como já descrito, formativa e processual. O processo de avaliação para 

aprendizagem desta instituição tem sido por meio da escuta sensível, olhar reflexivo, 

registros em caderno de campo, portfólios, autoavaliações, questionários, conversas 

informais, produções, diagnósticos, registro em relatório (RAV) e adequação 

curricular. 

A Escola ainda se submete a avaliações externas e programas educacionais 

como Avaliação das Aprendizagens para o 2º e 4º anos, Sistema de Avaliação na 

Educação Básica (SAEB) e o Sistema de Avaliação Permanente do Distrito Federal 

(SIPAE/DF).  

Para o ano letivo de 2020, a equipe pedagógica implantará dois simulados 

para preparação das crianças para essas avaliações. A intenção é iniciar um 

processo de melhoria dos marcadores e notas da escola no SAEB. As avaliações 

serão elaboradas embasadas nos descritores das avaliações externas e nos 

descritores construídos pela escola à luz do Currículo em Movimento. A equipe 

pedagógica é responsável pela elaboração, correção, tabulação e apresentação dos 

resultados ao corpo docente e, a partir daí, busca-se formações e atividades a fim 

de trabalhar as dificuldades apresentadas. Os simulados serão aplicados em dias 

específicos, para toda a escola, ao mesmo tempo. 

A partir deste ano vigente, a unidade de ensino adotará o Conselho de 

Classe Docente e o Conselho de Classe Participativo. 
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O Conselho de Classe Docente procura ser coerente com o processo de 

avaliação e se apresenta como parte importante do processo avaliativo. Este tem 

função mediadora e, no final do ano letivo, assume caráter deliberativo quanto ao 

processo de avaliação, não cabendo recurso em outra instância da Escola. Os 

profissionais envolvidos com a aprendizagem emitem um diagnóstico fundamentado 

nas relações interpessoais, na metodologia, nos conteúdos desenvolvidos e em 

outros aspectos considerados importantes da realidade dos estudantes e dos 

professores. Dessa forma, o Conselho de Classe Docente constitui-se como um 

espaço de discussão da comunidade escolar. Suas decisões são registradas em ata, 

caracterizando-se como documento orientador da dinâmica educativa. 

Já no Conselho de Classe Participativo, é oportunizado aos professores, 

estudantes e pais/responsáveis avaliar o trabalho desenvolvido em sala, na escola, 

em casa e nas relações interpessoais no ambiente escolar. Este momento objetiva 

redimensionar a prática pedagógica, promover a participação da família, discutir o 

desenvolvimento dos estudantes, avaliar as relações e mediar possíveis conflitos. 

Os quesitos avaliados são autoavaliação, aprendizagem, relacionamento, 

envolvimento da família, comportamento, trabalho pedagógico e proposta 

pedagógica. 

Espera-se, com esta prática, o desenvolvimento da capacidade de análise 

crítica dos estudantes, a conscientização do discente acerca do próprio desempenho 

escolar, a ampliação da interação entre família e escola, a reflexão das famílias 

sobre o desempenho escolar dos estudantes e a dos professores sobre o 

planejamento do trabalho pedagógico, o redimensionamento da prática pedagógica 

e o fortalecimento das relações, do respeito às diversidades, do respeito às 

diversidades de opinião, da empatia, da escuta sensível e acolhedora. 

A Avaliação Institucional dessa Instituição é compreendida como um 

instrumento de acompanhamento contínuo e permanente dos processos 

administrativos e pedagógicos, bem como das atividades. É também processo 

formativo cujos dados e informações gerados reorientam a prática dos envolvidos e 

orientam propostas de mudanças. A avaliação institucional identifica problemas, 

assegura a proposição de soluções mais assertivas, orienta a tomada de decisões e 

posições que proporcionem mudanças. Desta forma, a Escola Classe Sítio das 

Araucárias concebe a Avaliação Institucional a partir da perspectiva de 

transformação da realidade, sendo utilizada com fins e intenções específicas. Tem 
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como foco principal o questionamento sobre a maneira que a instituição 

efetivamente cumpre sua função social. Para tanto, considera as formas de 

participação de toda a comunidade escolar, comprometendo-a com um futuro que 

pode ser transformado, a partir do autoconhecimento da própria realidade e da 

análise crítica dos estudantes, família, professores e coordenadores sobre a gestão 

da escola. Ocorre ao final de cada semestre. 

Oferta-se, bimestralmente, também como estratégia de avaliação, a Reunião 

de Pais e Mestres. Momento este que os professores conversam com os 

pais/responsáveis sobre o desenvolvimento das crianças, além de refletirem sobre 

assuntos pertinentes à educação e formação de hábitos dos estudantes, de 

opinarem, sugerirem e colaborarem com a construção e avaliação da Proposta 

Pedagógica.  

A LDB (BRASIL, 1996) e o PNE, que regulamentam e orientam a política 

educacional brasileira, consideram que a formação dos profissionais da educação 

deve garantir a todos formação continuada em sua área de atuação, levando em 

conta as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Nesse sentido, tanto a formação inicial quanto a continuada devem ter por 

intuito propiciar a esses profissionais formação, envolvendo a associação entre 

teoria e prática, o aproveitamento de experiências anteriores em outras atividades e 

instituições de ensino. Diante disso, os professores da Escola Classe Sítio das 

Araucárias frequentam cursos de Formação Continuada, como Educação do 

Campo, Aprender sem Parar, onde buscam aprimorar seus conhecimentos, 

considerando as novas necessidades e demandas que a Educação enfrenta, além 

das formações internas oferecidas pela própria instituição com o auxílio de 

parceiros, conforme consta no capítulo 9. 
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11 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Na BNCC, o Ensino Fundamental está organizado em cinco áreas do 

conhecimento. Essas áreas, como bem aponta o Parecer CNE/CEB no 11/2010, 

“favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes 

componentes curriculares” (BRASIL, 2010). Elas se intersectam na formação dos 

alunos, embora se preservem especificidades e saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. 

A política de Educação do Campo, de acordo com a portaria no 86, de 1º de 

fevereiro de 2013, instituiu o Programa Nacional de Educação do Campo – 

PRONACAMPO que destina-se à ampliação e à qualificação da oferta de educação 

básica e superior às populações do campo e será desenvolvida pela União em 

regime de colaboração com os estados, os municípios e o Distrito Federal, de 

acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. 

Segundo tais diretrizes, a concepção de Educação do Campo não associa a 

educação apenas ao espaço geográfico, mas aos sujeitos a quem ela se destina. O 

campo é definido como um espaço de possibilidades que dinamizam a ligação dos 

sujeitos com a própria produção das condições da existência social e com as 

realizações da sociedade humana. 

Nesse sentido, prima-se por seguir as orientações do currículo, visto sua 

amplitude. O Currículo da Educação Básica inclui desde aspectos básicos que 

envolvam os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, até marcos 

teóricos que caracterizam a sala de aula, relacionando princípios e 

operacionalização, teoria e prática e planejamento e ação. Diante do exposto, a 

escola se organiza para garantir aos nossos alunos uma educação de qualidade, 

que garante o acesso, a permanência e a aprendizagem efetiva. 

Os objetivos do milênio para Educação e a concepção de uma educação 

integral e de qualidade não se limita ao acesso à instituição educacional, mas se 

relaciona à preparação da criança para uma trajetória de sucesso, também fora da 

escola. Nesta perspectiva, entendemos que hoje o trabalho escolar deve dar ênfase 

ao processo ensino-aprendizagem. Essa concepção representa um compromisso 

com a aprendizagem de todos os estudantes. O trabalho coletivo desenvolvido na 

escola leva em consideração a LDB (Lei no. 9.394/96) (BRASIL, 1996), que fixa 
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diretriz e, ao mesmo tempo, organiza o sistema de ensino, dando flexibilidade. Desta 

maneira, a escola organiza a execução do trabalho pedagógico de diversas 

maneiras, respeitando a diversidade e a realidade local, com maior autonomia, com 

mais liberdade na tomada de decisão. Esta autonomia está pautada no trabalho 

coletivo e diário em nossa escola. 

A organização curricular enfatiza a assimilação de conceitos, buscando 

desenvolver habilidades e competências que possibilitem aos docentes 

desenvolverem os estudos. Em face dos princípios de interdisciplinaridade e de 

contextualização que permeiam todo o Currículo em Movimento da Educação Básica 

e da habilitação das professoras da instituição, o tratamento didático pedagógico dos 

componentes curriculares será de atividades, não se justificando preestabelecer 

número de horas para cada um dos componentes curriculares. 

Para a Educação Infantil, segue-os Eixos Integradores do Currículo, conforme 

o estabelecido para o Distrito Federal. Nesse sentido, são elementos basilares do 

trabalho educativo: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, os quais são considerados 

juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para 

a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para a Sustentabilidade (DISTRITO FEDERAL, 2018a). 

A organização curricular se dá, para essa etapa, tendo por base a criança 

como sujeito de direitos e partindo das relações sociais para que as crianças se 

apropriem, reproduzam e produzam atividades vivenciadas em sua sociedade. 

Assim, o ato educativo trabalha pela apropriação do patrimônio cultural da 

humanidade, expresso nas artes, ciências, tecnologias, tradições e também por 

ações que se prestam a educar, ou seja, a apresentar suas tradições culturais às 

novas gerações e inseri-las na sua sociedade (DISTRITO FEDERAL, 2018a). 

Nessa lógica, as crianças aprendem como se alimentar, repousar, higienizar-

se, vestir-se, interagir no seu meio social. Daí a necessidade de que as ações 

pedagógicas sejam planejadas, tenham intencionalidade e partam de situações reais 

do cotidiano. Quando as crianças são cuidadas, aprendem também a cuidar de si, 

dos outros, dos ambientes, dos animais, da natureza. Portanto, educar e cuidar são 

ações indissociáveis. O ato de cuidar vai além da atenção aos aspectos físicos, e 

educar é muito mais do que garantir à criança acesso a conhecimentos, 

experiências e práticas sociais. O cuidado é, portanto, uma postura ética de quem 

educa (DISTRITO FEDERAL, 2018a). 
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Sobre o Eixo Brincar e Interagir, reforça-se como os processos educacionais 

estão pautados nessas práticas. O brincar não é o que ocupa o tempo da criança, 

mas é a atividade que contribui de modo mais decisivo no processo de 

desenvolvimento infantil. Na interação social, no brincar, as aprendizagens e as 

trocas ocorrem. No coletivo, nas relações interpessoais, intra e intergeracionais, com 

os objetos da cultura e com os saberes, é que a criança aprende, desenvolve-se e 

humaniza-se. A troca de experiência, a relação com os objetos, pessoas e os 

elementos sociais e culturais contribuem para a constituição de vínculos com o outro 

e com o conhecimento, a curiosidade, o espírito investigativo, criativo e imaginativo. 

Dessa maneira, defende-se a unidade afeto-intelecto, pois a atividade 

intelectual envolve a afetividade intrinsecamente como ações indissociáveis 

presentes nos relacionamentos humanos. Portanto, em meio às práticas educativas, 

é essencial a possibilidade de expressão das emoções e dos sentimentos, pois as 

pessoas envolvidas nessa prática educativa afetam e são afetadas (DISTRITO 

FEDERAL, 2018a). 

Na prática, isto significa conhecer as preferências das crianças, a forma delas 

participarem nas atividades, seus parceiros elegidos para os diferentes tipos de 

tarefas e suas narrativas. Essas observações e percepções podem ajudar o 

profissional da educação a reorganizar as atividades de modo mais adequado à 

realização dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas. 

Assim, a criança, em todos os espaços e tempos da instituição, é o centro do 

planejamento curricular. Mesmo quando brinca sozinha, o professor precisa ter um 

olhar atento ao que está acontecendo, observando as ações, indagações e 

conquistas que as crianças estabelecem por meio das brincadeiras (DISTRITO 

FEDERAL, 2018a). 

Para o Ensino Fundamental, trabalha-se os Eixos Integradores dos anos 

iniciais, conforme o Currículo em Movimento do DF, sendo eles: Alfabetização, 

Letramentos e Ludicidade. Além dos Eixos Transversais: Educação para a 

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

para a Sustentabilidade. Tais Eixos devem ser trabalhados por meio de estratégias 

didático-pedagógicas, desafiadora e provocativa, levando em conta a construção 

dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas 

apresentados (DISTRITO FEDERAL, 2018b). 

Ressalta-se também a necessidade de 
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“Um diálogo entre os conhecimentos, proposta que quebra a 

fragmentação do currículo na perspectiva coleção (BERNSTEIN, 

1977), demonstra compromisso ético no cumprimento da função 

social da escola. A opção por um trabalho pautado nos princípios de 

unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e 

flexibilização fortalece propósitos educacionais relevantes para a 

formação dos estudantes.” (DISTRITO FEDERAL, 2018b, p.10) 

 

A Organização Curricular da escola leva ainda em consideração a proposta 

em ciclos, a qual está comprometida com a transformação do sistema educacional. 

Segundo Mainardes (2009), a escola em ciclos questiona a lógica da escola 

graduada, sua estrutura, organização e finalidades. As limitações mais visíveis da 

escola graduada são os elevados índices de reprovação, a evasão escolar e os 

alunos em situação de distorção idade/série (em decorrência das reprovações, da 

evasão ou do ingresso tardio na escola). Assim, a escola em ciclos propõe uma 

ruptura com o modelo da escola graduada (considerado excludente e seletivo), com 

a reprovação e com o fracasso escolar. Logo a organização da escolaridade em 

ciclos, como uma modalidade de organização, potencialmente, permite a ampliação 

do direito à educação, contribui para a democratização da educação e permite uma 

ruptura com as práticas de excluso. 

Os ciclos de aprendizagens têm a dimensão positiva de promover a 

progressão continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar a 

organização de um tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das 

competências que a criança precisa construir. No entanto, a organização do tempo e 

do espaço escolar não se dá automaticamente com sua implantação, também não é 

garantia de qualidade do processo de educacional. É preciso, pois, adotar outras 

medidas e estratégias que promovam o alcance dos objetivos propostos. 

Tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais) adotamos as estratégias a seguir: 

● Elaboração Coletiva da Proposta Pedagógica; 

● Elaboração de planejamento coletivo anual, bimestral e quinzenal; 

● Planejamento mensal de ações focadas na importância do Respeito à Diversidade, 

Cidadania, Educação em e para os Diretos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade, além da Temática do Campo (Terra, Trabalho, História, Cultura, 

Luta Social, Vivências de Opressão, Conhecimento Popular e Organização Cultural). 
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Estas ações estão inseridas nos projetos da escola, sendo detalhadas no capítulo 

14. 

● Elaboração, aplicação e análise de Avaliações Diagnósticas que dão suporte aos 

planejamentos coletivos, bimestrais, semanais e diários; 

● Atualização do Inventário do Campo; 

● Aplicação e acompanhamento das Avaliações de Aprendizagem e implementação 

nos projetos específicos de ações que atendam ao Programa Escola que queremos; 

● Avaliação processual, formativa, em conselhos de classe, das aprendizagens dos 

alunos, da Prática Pedagógica, dos instrumentos de avaliação utilizados e das 

práticas de reagrupamentos interclasse e intraclasse; 

● Conselho de Classe Participativo e Reunião de pais e Mestres para construção de 

parceria e fortalecimento de vínculos com a comunidade atendida pela escola; 

● Adequação Curricular para os alunos com dificuldades de aprendizagem e para 

crianças portadoras de necessidades especiais; 

● Acompanhamento especializado para estudantes com dificuldades de 

aprendizagem e para crianças portadoras de necessidades especiais pela 

Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem; 

● Atendimento da Educadora Social Voluntária aos alunos especiais; 

● Projeto Interventivo e Reagrupamentos Inter e Intraclasse. 
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12- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 
das Ações 

Responsávei
s 

Cronogram
a 

Promover uma 
educação de 
qualidade que 
favoreça a 
formação de 
cidadãos éticos, 
críticos, 
reflexivos, 
autônomos e 
participativos no 
processo ensino-
aprendizagem. 
 
Assegurar a 
permanência e 
aprendizagem 
dos estudantes. 

Estabelecer 
metas para a 
otimização no 
processo de 
ensino-
aprendizagem. 

Valorizar os 
princípios da 
participação, da 
autonomia, do 
pluralismo e da 
transparência nas 
práticas 
escolares. 

Legitimar a UE 
como escola do 
campo. 

Incentivar a 
participação dos 
responsáveis no 
acompanhament
o escolar. 

Elaborar, de 
forma coletiva, o 
estudo e as 
ações que 
nortearão o 
desenvolvimento 
do trabalho 
pedagógico 
anual. 

Oferecer 
recursos 
didáticos e 
pedagógicos que 
fortaleçam o 
processo ensino-
aprendizagem. 

Aumentar o 
índice de 
aprovação por 
meio de projetos 
interventivos, 
reagrupamentos, 
atividades 
lúdicas, dentre 
outras ações 
definidas pelo 
coletivo 
pedagógico. 

Reduzir o 
percentual dos 
estudantes 
defasados 
mediante a 
adoção de 
estratégias de 
intervenção. 

Implementar 
políticas de 
prevenção à 
evasão motivada 
por preconceito 
sob qualquer 
forma de 
manifestação 
(verbal, física, 
escrita, virtual, 
psicológica e 
bullying), criando 
rede de proteção 
contra formas 
associadas de 
exclusão em 
razão de 
discriminação 
racial e de 
classe.  

Oportunizar 

Planejament
o coletivo 
anual. 
 
Planejament
o coletivo 
quinzenal. 
 
Revisão das 
atividades 
planejadas. 
 
Reuniões 
quinzenais 
de formação. 
 
Estudos nas 
coordenaçõe
s 
pedagógicas 
coletivas. 
 
Incentivo a 
participar de 
cursos da 
EAPE. 
 
Criação de 
rede de 
proteção e 
garantia de 
direitos. 
 
Momentos 
cívicos 
semanais. 
 
Atividades 
que 
favoreçam a 
cidadania, 
solidariedade
, cooperação 
e respeito. 
 
Planejament
o pedagógico 
baseado nas 
temáticas: 
terra e 
trabalho (1º 

Observação 
das 
atividades 
dos 
estudantes. 
 
Resultados 
dos 
Simuladinho
s (avaliação 
interna) e 
das 
avaliações 
diagnósticas 
bimestrais. 
 
Resultados 
das 
avaliações 
externas. 
 

Gestão 
 
Coordenação 
 
Corpo 
Docente 
 
EEAA 
 
SOE 

Ao longo do 
ano letivo. 
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Fortalecer a 
formação 
continuada do 
corpo docente e 
dos demais 
servidores. 

Implementar 
projetos que a 
equipe de 
profissionais da 
escola elencar 
como 
necessários. 

Proporcionar um 
aprendizado 
global que 
desenvolva os 
quatro pilares da 
educação: 
aprender a ser, 
aprender a fazer, 
aprender a 
conviver, 
aprender a 
conhecer. 

Otimizar os 
esforços da 
coletividade para 
a garantia da 
eficiência, da 
eficácia e da 
relevância da 
Proposta 
Pedagógica. 

Valorizar 
estudantes, 
professores e 
servidores como 
foco do processo 
educacional. 

Elaborar 
democraticament
e a Proposta 
Pedagógica da 
escola. 

Manter e ampliar 
a oferta de 
materiais 
didáticos 
adequados e 
recursos 
específicos que 
atendam a 
singularidades 
dos educandos. 

Propiciar 
acompanhament

momentos 
cívicos para 
fortalecer o 
exercício da 
cidadania. 

Ampliar 
atividades 
extracurriculares 
de incentivo aos 
estudantes e de 
estímulo a 
habilidades. 

Aprimorar os 
projetos 
propostos pela 
escola. 

Buscar parcerias 
com instituições 
e comunidade 
escolar para as 
diversas 
demandas da 
escola. 

Integrar 
pais/responsávei
s no cotidiano 
escolar a fim de 
sensibilizá-los na 
identificação dos 
problemas e 
traçar ações 
para as 
soluções. 

Sensibilizar os 
professores para 
o diagnóstico 
contínuo do 
rendimento do 
aluno, refletindo 
sobre sua prática 
pedagógica. 

Fomentar a 
formação dos 
servidores, por 
meio de 
palestras, 
oficinas, 
seminários, 
rodas de 
conversas, bem 
como sua 
valorização e 
fortalecimento 
profissional. 

Viabilizar 
práticas culturais 
que fortaleçam e 

bimestre), 
cultura e 
história (2º 
bimestre), 
luta social e 
vivência de 
opressão (3º 
bimestre), 
conheciment

o  e 
organização 
cultural (4º 
bimestre).o 
popular e 
organização 
cultural (4º 
bimestre). 
 
Atualização o 
inventário 
social, 
cultural e 
ambiental da 
escola do 
Campo. 
 
Atualização 
do 
mapeamento 
institucional. 
 
Projetos 
Específicos. 
 
Confecção 
do Simulado 
(semestral) e 
das 
avaliações 
diagnósticas 
bimestrais. 
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o às crianças que 
migram para 
escola urbana. 
 
Acompanhar os 
alunos com 
necessidades 
especiais e 
aqueles que 
necessitam de 
qualquer 
adequação 
curricular. 
 
Garantir políticas 
inclusivas na 
escola. 

identifiquem a 
UE como escola 
do campo, de 
maneira a 
trabalhar sob os 
temas – terra, 
trabalho, história, 
cultura, luta 
social, vivências 
de opressão, 
conhecimento 
popular, 
organização 
cultural. 

Promover 
momentos que 
permitam elevar 
a autoestima de 
discentes, 
docentes e 
demais 
servidores.  

Viabilizar 
práticas 
referentes à 
diversidade, à 
cidadania e aos 
direitos 
humanos. 
 

Propiciar 
atendimento 
adequado e 
acolhedor às 
crianças que 
migram da 
escola do campo 
para escola de 

área urbana. 

 

GESTÃO RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Respons

áveis 
Cronogram

a 

Elaborar 
atividades que 
fortaleçam o 
desenvolvimento 
pedagógico. 
Incentivar a 
participação 
efetiva dos 
professores nas 
coordenações 
pedagógicas. 
 
Desenvolver  
avaliações 

Criar, em 
conjunto, sistema 
de avaliação 
qualitativa do 
desempenho 
escolar que 
possibilite 
acompanhar de 
maneira 
democrática o 
desenvolvimento 
do estudante. 
 
Apresentar 

Projeto 
interventivo. 
 
Reagrupame
nto. 
 
Atividades 
lúdicas. 
 
Avaliações 
diagnósticas 
bimestrais. 
 
Simuladinhos

Observação das 
atividades dos 
estudantes. 
 
Resultados do 
Simuladinhos 
(avaliação 
interna) e das 
avaliações 
diagnósticas. 
 
Resultados das 
avaliações 
externas. 

Gestão 
 
Coordena
ção 
 
Corpo 
Docente 
 
EEAA 
 
SOE 

Ao longo do 
ano letivo. 
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institucionais na 
escola. 
 
Fomentar uma 
cultura de 
avaliação 
formativa da 
aprendizagem.  
 
Revisar a  
Proposta 
Pedagógica, de 
acordo com a 
necessidade, de 
forma 
participativa. 
 

gráficos 
comparativos a 
fim de analisar o 
crescimento 
educacional. 
 
Promover estudos 
e avaliações de 
acordo com os 
descritores das 
avaliações 
nacionais e 
distritais. 
 
Elevar o índice de 
desempenho da 
Instituição 
Educacional. 
 
Definir com os 
atores envolvidos 
os objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento 
e o planejamento 
anual conforme o 
Currículo em 
Movimento. 
 
Acompanhar o 
estudante junto à 
família para 
garantir a 
frequência escolar 
superior a 75%. 
 
Incentivar o 
Conselho Escolar 
a participar do 
Conselho de 
Classe. 
 
Enriquecer as 
atividades das 
coordenações 
pedagógicas. 
 
Instruir o discente 
e a família na 
construção da 
rotina educativa. 
 
Fortalecer o 
assessoramento 
da EEAA e 
atualizar o 
mapeamento 
institucional. 
 
Promover debates 

. 
 
Construção 
de gráficos 
comparativos. 
 
Avaliações 
externas. 

 
Conselho de 
Classe Docente. 
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avaliativos sobre 
a Proposta 
Pedagógica.  
 
Fomentar o 
desenvolvimento 
de tecnologias 
educacionais e de 
práticas 
pedagógicas 
inovadoras que 
assegurem e 
favoreçam a 
melhoria do fluxo 
escolar e a 
aprendizagem 
dos estudantes, 
considerando as 
diversas 
abordagens 
metodológicas e 
sua efetividade. 
 
Induzir o processo 
contínuo de 
autoavaliação da 
escola. 
 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Respon
sáveis 

Cronogra
ma 

Construir parceria 
com pais, 
responsáveis e 
família dos 
estudantes. 
 
Firmar parcerias 
com instituições e 
com a comunidade. 

Ampliar a 
participação do 
Conselho Escolar e 
da APM. 
 
Estimular a 
presença dos pais 
nas reuniões por 
meio de parcerias 
com SOE e EEAA. 
 
Construir 
estratégias de 
participação 
discente. 
 
Mapear e 
acompanhar 
famílias de alta 
vulnerabilidade. 
 
Elaborar 
democraticamente 
a Proposta 
pedagógica. 
 
Propiciar espaço 

Reunião de 
acolhimento. 
 
Incentivo a 
participação 
dos 
responsáveis 
no 
acompanham
ento escolar. 
 
Dia do 
Campo para 
visita as 
comunidades 
atendidas 
pela escola. 
 
Parceria com 
SOE e 
SEAA. 
 
Levantament
o de 
temáticas e 
formatos de 
encontros do 

Gráficos 
referentes à 
Avaliação 
Institucional. 
 
Avaliação dos 
pais/responsáve
is sobre as 
reuniões 
escolares. 
 
Avaliação da 
Semana 
Pedagógica. 
 
Devolutiva da 
Proposta 
Pedagógica. 

Gestão 
 
Coorde
nação 
 
Corpo 
Docent
e 
 
EEAA 
 
SOE 

Ao longo 
do ano 
letivo. 
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de fala e ação a 
todos os envolvidos 
nas atividades. 
 
Gerar sentimento 
de pertencimento e 
de 
responsabilidade 
nos membros da 
comunidade 
escolar. 

Conhecer o 
patrimônio imaterial 
proveniente da 
comunidade. 

Promover oficinas 
e reuniões atrativas 
para incentivar a 
participação. 

Fazer parceiras 
com membros da 
comunidade 
escolar a fim de 
promover 
atividades de 
acordo com as 
necessidades da 
escola. 

Promover eventos 
com temas 
relevantes para e 
pela comunidade. 

 

interesse da 
população 
atendida. 
 
Calendário 
anual de 
atividades 
com a 
comunidade 
escolar. 
 
Conselho de 
Classe 
participativo. 
 
Atividades de 
autoavaliaçã
o. 
 
Assembleias. 
 
Discussão na 
Semana 
Pedagógica. 
 
Análise de 
pesquisa 
com 
servidores de 
2019. 
 
Análise dos 
registros do 
Conselho de 
Classe 2019. 
 
Constituição 
de Comissão 
Organizadora 
da Proposta 
Pedagógica. 
 
Apreciação e 
aprovação da 
comunidade 
escolar. 
 
Dias 
temáticos.  

 

GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Responsávei

s 
Cronograma 

Valorizar os 
princípios da 
participação, 
autonomia, 
pluralismo e 
da 

Promover 
momentos que 
permitam 
elevar a 
autoestima da 
comunidade 

Diálogo por 
meio de 
reuniões 
periódicas 
com a gestão, 
nas 

Escuta atenta 
da comunidade 
escolar. 
 
Acolhimento 
com respeito e 

Gestão 
 
Coordenação 
 
Corpo 
Docente 

Ao longo do 
ano letivo. 
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transparência 
nas práticas 
escolares. 
 
Priorizar 
aspectos do 
desenvolvime
nto 
socioemocion
al. 

 
Valorizar 
estudantes, 
professores e 
servidores 
como foco do 
processo 
educacional. 

escolar. 
 

Incentivar o 
bom 
desempenho 
dos serviços. 
 
Fortalecer o 
bom 
relacionamento 
interpessoal 
dentro da 
instituição. 
 
Buscar a 
participação de 
todos os 
agentes no 
planejamento e 
execução das 
atividades da 
instituição.  
 
Promover a 
harmonização 
ambiental. 

 

coordenações 
e em livre 
demanda. 
 
Acesso à 
informação 
com 
celeridade e 
eficiência. 
 
Definição e 
ampla 
divulgação 
(quadro com 
todos os 
trabalhadores 
da escola) da 
função de 
cada ator 
escolar na 
rotina das 
atividades da 
instituição. 
 
Trabalhos que 
promovam a 
autoestima. 
 
Oficina de 
Comunicação 
Não Violenta. 
 
Confecção do 
Carômetro 
(identificação 
dos discentes 
por meio de 
foto). 

eficiência na 
resolução de 
problemas. 
 
Avaliação 
Institucional. 

 

 
EEAA 
 
SOE 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Responsáv

eis 
Cronogram

a 

Utilizar, de forma 
efetiva, eficaz, 
autônoma e 
ética, os 
recursos 
financeiros: 
PDAF, PDDE e 
Emendas 
Parlamentares. 

Implementar, 
dentro das 
condições físicas 
e financeiras,  
possíveis 
espaços para o 
enriquecimento 

Potencializar o 
uso do recurso 
financeiro. 

Ampliar 
espaços físicos 
da escola 
promovendo o 
bem-estar 
social. 

Fazer 
levantamento e 
compra dos 
recursos 
pedagógicos 
necessários. 

Levantament
o e compra 
dos materiais 
necessários 
para o melhor 
desenvolvime
nto das 
atividades 
escolares. 

Reuniões. 
 
Avaliação 
Institucional. 

Gestão Ao longo do 
ano letivo. 
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das atividades. 

Investir em 
recursos 
pedagógicos 
conforme as 
necessidades e 
disponibilidades 
de recursos 
financeiros e, 
quando estes 
não forem 
suficientes, 
buscar parcerias 
para sua 
implementação. 

Dar subsídios 
financeiros 
necessários à 
validação da 
Proposta 
Pedagógica. 

 

Concretizar os 
projetos da 
Proposta 
Pedagógica. 

 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 

Responsá

veis 

Cronogram

a 

Ter como objetivo 
o interesse 
público, visando 
a propiciar o bem 
comum. 
 
Organizar a 
gestão de 
recursos 
humanos, 
baseado no 
diálogo a fim de 
proporcionar a 
satisfação e a 
realização das 
pessoas 
envolvidas e a 
qualidade de vida 
no trabalho. 
 
Disponibilizar 
acesso às 
informações e às 
comunicações 
oficiais e de 
interesse da 
comunidade 
escolar com 
celeridade e 
eficiência. 

Propiciar o 
planejamento 
administrativo 
contínuo para 
facilitar a rotina 
escolar em 
seus diferentes 
níveis, tais 
como: horários, 
atendimento ao 
público, 
coordenações 
pedagógicas, 
manutenção, 
limpeza, 
alimentação 
escolar. 
 
Manter canais 
de diálogo 
aberto para 
cooperação 
entre equipe 
gestora e 
demais 
servidores por 
meio de 
reuniões 
periódicas, 
coordenações 

Quadro de 
Atividades. 
 
Definição de 
prazos para 
resolução das 
demandas. 
 

Reuniões 

avaliativas. 

Reuniões. 
 
Avaliação 

Institucional. 

Gestão Ao longo do 

ano letivo. 
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Estabelecer, com 
transparência, as 
funções de cada 
componente da 
equipe, tendo em 
vista a abertura e 
o encerramento 
de cada turno, 
bem como as 
atividades 
extraordinárias.  
 
Garantir melhoria 
e manutenção 
dos espaços 
físicos e 
patrimônio da 
escola. 
 
Organizar, de 
forma 
transparente e 
satisfatória, as 
atividades 
administrativas. 
 
Otimizar o fluxo 
das solicitações 
da UE. 
 
Garantir a 
sustentabilidade 
da escola. 
 
Envolver a 
comunidade 
escolar nas 
decisões da 
escola, 
enfatizando a 
participação do 
Conselho 
Escolar. 

 

ou a qualquer 
tempo que se 
fizer 
necessário. 
 
Estruturar a 
equipe gestora, 
bem como 
demais 
servidores de 
apoio para que 
as demandas 
internas e/ou 
externas 
possam ser 
atendidas. 
 
Elaborar 
quadro, 
especificando o 
papel de 
atuação de 
cada servidor 
da UE. 
Oferecer 
atendimento 
adequado 
mediante 
solicitação da 
comunidade 
escolar. 
 
Otimizar o 
tempo de 
trabalho das 
atividades 
administrativas, 
estipulando 
prazos. 
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13- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

A avaliação desta Proposta Pedagógica ocorrerá de forma progressiva e 

cooperativa entre os agentes da escola (gestoras, coordenadora, equipe 

psicopedagógica, professoras e estudantes) e será analisada por meio de dados, 

pesquisas, diagnósticos e conversas para verificar se os objetivos foram alcançados, 

observando as atividades desenvolvidas. Vale ressaltar, portanto, que esta proposta 

é flexível, podendo ser alterada conforme necessidade da comunidade escolar. 

Avaliação Coletiva: No início e final do ano letivo, será realizada reunião 

com os professores e demais seguimentos para avaliação e análise das metas, 

corrigindo o que for necessário para o bom andamento do processo de ensino-

aprendizagem, traçando novas metas para o ano seguinte. 

Avaliação Periódica: A Avaliação da Proposta Pedagógica será realizada 

durante o ano letivo por meio de encontros e reuniões com Equipe Gestora, Equipe 

de Apoio, Coordenadores, Professores, Alunos e Pais/Responsáveis representados 

pelos membros do Conselho Escolar e comunidade escolar. 

Procedimentos e Registros: É importante a busca constante pelo 

aprimoramento da Proposta Pedagógica sempre que as ações da escola 

envolverem decisões ou ações que impliquem no funcionamento da Instituição de 

Ensino, sendo assim, serão realizadas assembleias com a Gestão, Coordenação, 

Professores, Equipe de Apoio, Alunos e Pais/Responsáveis sempre que precisar 

alterar a rotina, sendo registrado em ata própria as decisões e ações pertinentes. 

Também serão realizadas reuniões com pais para participação e envolvimento 

destes em feiras, festas culturais, dentre outras atividades. 
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14 – PROJETOS ESPECÍFICOS 

  

Assim que a SEEDF dispuser da atualização do calendário escolar, após o 

período de suspensão das aulas (março a maio de 2020), conforme Decretos 

40.520, de 14/03/2020 e 40.583, de 01/04/2020, o cronograma dos projetos será 

reorganizado e inserido neste documento. 

 

1. EMOÇÕES E APRENDIZAGENS 

Projeto Objetivos 
Principais 

Ações 
Professores 

Responsáveis 

Avaliação do 
Projeto e no 

Projeto 

Em razão de 
mudanças 
culturais, políticas 
e econômicas 
vivenciadas na 
sociedade 
brasileira, as 
escolas tiveram 
que ressignificar 
suas funções 
tradicionais de 
ensino, reformular 
o seu papel, além 
de ofertar novos 
serviços. 
Percebe-se ainda 
aumento 
considerável da 
quantidade de 
pessoas 
envolvidas no 
processo de 
ensino, bem 
como a 
complexidade da 
Unidade Escolar 
como um todo. 
Dessa forma, a 
escola passou a 
estar cada vez 
mais próxima das 
famílias e, 
gradativamente, 
vem assumindo o 
papel de 
desenvolver o 
educando de 
forma integral. 
Preocupando-se 
com os aspectos: 
físico, intelectual, 
escolar, social, 
moral, emocional, 

Promover ações 
que propiciem 
oportunidades 
para que os 
alunos possam 
conhecer, 
observar e lidar 
com as próprias 
emoções, a partir 
de situações 
cotidianas. 
 
Compreender e 
relacionar-se com 
o mundo e com as 
pessoas ao seu 
redor, prezando 
pelo respeito, 
tolerância, 
cooperação e 
aceitação das 
diferenças. 
 
Incentivar a 
participação das 
famílias no 
processo de 
ensino-
aprendizagem. 
 
Estimular o 
desenvolvimento 
de autoconfiança, 
autoavaliação e 
responsabilidade 
pelos seus atos. 
 
Propiciar ações 
para que os 
alunos 
desenvolvam 
competências 
como persistência, 

Observação em 
sala. 
 
Trabalho dentro 
de sala (rodas de 
conversa, jogos). 
 
Abertura de 
turnos ou 
trabalho em sala 
(contação de 
histórias, música, 
teatro). 
 
Confecção de 
murais com a 
participação das 
turmas. 
 
Eventos em 
datas 
comemorativas 
(exposição de 
trabalhos dos 
alunos, 
apresentações). 
 
Formação 
Docente 
 
Rodas de 
conversa com 
Tema 
Socializador: de 
acordo com 
leitura, dinâmica 
ou jogos 
cooperativos, 
dando aos 
alunos a 
oportunidade de 
expor ideias, 
sentimentos, 

Orientadora Kamilla 
(autora do projeto) 
 
Gestão 
 
Coordenação 
 
Corpo Docente 
 
EEAA  
 
SOE 

A avaliação será 
realizada 
durante todo o 
processo por 
meio de 
depoimentos, 
autoavaliação, e 
avaliação dos 
alunos e equipe 
escolar. 
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vocacional e 
profissional. 
Diante desse 
cenário, 
percebemos que 
as habilidades e 
competências 
socioemocionais 
são essenciais 
em qualquer 
aspecto da vida 
humana, 
principalmente 
como 
potencializador do 
desenvolvimento 
das habilidades 
acadêmicas. 
Assim, as 
Instituições de 
Ensino 
precisaram 
desenvolver 
ações que 
contribuam para 
que os alunos 
consigam 
gerenciar 
emoções, 
demonstrar 
empatia, manter 
relações sociais 
positivas e tomar 
decisões de 
maneira 
responsável. 

 

colaboração, 
organização e 
empatia. 
 
Sensibilizar 
quanto a melhor 
maneira de 
conviver com 
alunos portadores 
de necessidades 
especiais. 
 
Promover 
atividades para 
refletir sobre a 
conivência 
harmônica consigo 
mesmo e como 
seu semelhante 
na escola, em 
casa e na 
sociedade. 
 
Orientar crianças 
e adolescentes 
quanto a questões 
relacionadas a 
abuso sexual. 
 
Vivenciar 
situações que 
promovam 
cooperação, 
compreensão das 
regras, respeito e 
comunicação não 
violenta. 
 
Desenvolver 
atividades que 
envolvam as 
temáticas sobre 
diversidade, 
cidadania e 
direitos humanos.  
 
Atender ao 
programa Escola 
que Queremos. 

emoções e 
conclusões. 
 
Contação de 
histórias que 
contribuam para 
aproximar os 
alunos de uma 
tema proposto, e 
dispertar a 
reflexão e 
mudanças de 
hábitos que não 
favoreçam o bom 
convívio em 
sociedade. 
 
Músicas, 
dinâmicas, 
trabalho em 
grupo, teatro e 
paródias que 
contribuam para 
levar os alunos a 
ressignificar suas 
relações na 
escola, na família 
e na comunidade 
em que estão 
inseridos. 
 
Murais, 
discussão de 
tema, 
brincadeiras e 
dinâmicas que 
despertem nos 
alunos os 
sentimentos de 
empatia, justiça, 
solidariedade e 
respeito com 
todos os alunos, 
profissionais da 
escola e com a 
sociedade como 
um todo. 

 

2. CARROSSEL DA LEITURA 

Projeto Objetivos 
Principais 

Ações 
Professores 

Responsáveis 

Avaliação do 
Projeto e no 

Projeto 

O Carrossel da 
Leitura tem a 
finalidade semear 
práticas de leitura 
lúdica, 

Despertar o gosto 
e o prazer de ler. 
 
Estimular o 
protagonismo dos 

Reconhecimento 
da docente sobre 
o acervo na sala 
de leitura. 
 

Pedagoga Valdinês 
(autora do projeto) 
 
Gestão 
 

Diário de Bordo 
 
Caderno Volante 
 
Outros tipos de 
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valorizando o 
saber popular e a 
literatura, com o 
objetivo de criar 
oportunidades de 
exercícios de 
diversas leituras e 
o despertar da 
leitura. 
Permite que as 
crianças sejam 
estimuladas para 
a leitura com 
prazer.  
Outro fator 
importante do 
Carrossel é ser 
motivador do 
aprender na 
escola, auxiliando 
o contato com as 
palavras, os 
números e todas 
as linguagens, 
incluindo 
desenho, teatro, 
música, 
imaginação e 
fantasia das 
crianças. 

 

estudantes e 
docentes. 
 
Organizar a 
prática de leitura 
na escola. 
 
Atender ao 
programa Escola 
que Queremos. 

 

Escolha dos 
livros adequados 
para a faixa 
etária de seus 
alunos a fim de 
promover leituras 
contextualizadas, 
reconhecendo os 
aspectos 
culturais 
importantes. 
 
Escolha dos 
livros pelos 
estudantes para 
levar para casa. 

 
Determinação de 
horário para a 
utilização da sala 
de leitura. 
 
Ao visitar a sala 
de leitura, as 
crianças irão, 
junto com a 
professora, 
explorar a capa, 
comentar sobre o 
autor, conteúdo 
do livro, conversa 
sobre os temas 
dos livros. 
 
Confecção da 
Cadeira do Leitor 
para que os 
estudantes 
façam a 
apresentação do 
livro lido. O aluno 
poderá se vestir 
do personagem, 
dramatizar, fazer 
um desenho da 
parte que mais 
gostou, cantar 
alguma música 
que faz 
referência ao 
livro. Enfim, esse 
momento mágico 
é do estudante. 

Coordenação 
 
Corpo Docente 

registros 
 
Chá Literário 

 

 

3. EU CUIDO DO MEU DINHEIRO 

Projeto Objetivos Principais 
Ações 

Professores 
Responsáveis 

Avaliação do 
Projeto e no 

Projeto 

O projeto “Eu Proporcionar aos Produção de Professora Surama A avaliação 
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cuido do meu 
dinheiro” trata de 
Educação 
Financeira e 
parte da 
percepção de 
que a escola 
precisa contribuir 
para o 
desenvolvimento 
do educando de 
forma a levá-lo a 
desenvolver suas 
potencialidades 
múltiplas, 
aprendendo a ser 
“Humano” e 
“Cidadão. O 
dinheiro faz parte 
de nossas vidas, 
e não seria 
diferente em 
comunidade 
rurais/campo 
como a nossa.  

alunos da escola 
um trabalho com o 
sistema monetário 
que não esteja 
apenas relacionado 
a cálculos. 
 
Buscar desenvolver 
autonomia em 
relação ao mundo 
financeiro de uma 
forma pessoal e 
coletiva, 
construindo 
cidadãos mais 
conscientes para 
que possam fazer 
um melhor uso de 
seu dinheiro. 
 
Valorizar o dinheiro 
e aprender a lidar 
com as decisões 
financeiras ao 
longo da vida. 
 
Estimular a 
independência 
financeira. 
 
Conhecer os 
diferentes tipos de 
dinheiro 
(cédulas/moedas) 
fabricados em seu 
país e em outros. 
 
Compreender o 
que é o dinheiro e 
para que serve. 
 
Compreender o 
conceito de 
necessidade X 
desejos. 
 
Perceber a 
presença do 
dinheiro em 
serviços que 
parecem ser 
gratuitos (uso de 
impostos): 
Saúde/educação/se
gurança/bibliotecas 
e praças públicas 
alimentos e outros. 
 
Aprender a usar de 
forma inteligente o 

gráficos, 
planilhas e 
tabelas. 
 
Resolução de 
cálculos das 
quatro 
operações 
usando a 
calculadora. 
 
Jogos e 
brincadeiras que 
envolvam o 
sistema 
monetário 
brasileiro. 
 
Leitura, 
interpretação de 
gêneros 
relacionados ao 
tema. 
 
Produção 
individual e 
coletiva de 
relatos e 
experiências. 
 
Criação de um 
mercadinho. 
 
Economia de 
dinheiro coletiva 
ou 
individualmente 
(cofre). 
 
Pesquisa 
curiosidades 
sobre dinheiro. 
 
Atividades que 
proporcionem o 
trabalho com 
cédulas, 
moedas, cartão 
e cheque. 
 
Atividades com 
encartes de 
supermercado. 
 
 

(autora do projeto) 
 
Gestão 
 
Coordenação 
 
Corpo Docente 

será por meio 
da observação 
quanto às 
competências e 
habilidades 
diante de 
diversas 
situações 
financeiras. 
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dinheiro. 
 
Reconhecer as 
necessidades nas 
diferentes etapas 
da vida. 
 
Incentivar o hábito 
de economizar. 
 
Fazer uso de jogos 
e brincadeiras que 
proporcionem a 
reflexão. 
 
Compreender o 
que significa o 
empreendedorismo 
e a 
sustentabilidade 
financeira. 
 
Trabalhar com 
cálculos por meio 
de encartes. 
 
Perceber a 
diferença entre 
preço e valor. 
 
Fazer uso da 
calculadora como 
instrumento de 
cálculo 
 
Aprender a 
economizar, poupar 
e planejar por meio 
do cofrinho. 
 
Atender ao 
programa Escola 
que Queremos. 
 

 

4. A NATUREZA E EU 

Projeto Objetivos 
Principais 

Ações 
Professores 

Responsáveis 

Avaliação do 
Projeto e no 

Projeto 

De acordo com o 
Plano Distrital de 
Educação, a 
concretização de 
ações que 
materializam a 
garantia de 
Educação básica 
para toda a 
população 

Incorporar ações 
que materializem 
as Diretrizes para 
Educação do 
Campo, 
favorecendo o 
processo de 
desenvolvimento 
global dos 
estudantes e 

Aplicação de 
questionamento 
socioeconômico. 
 
Atualização do 
Inventário Social, 
Histórico, 
Cultural e 
Ambiental. 
 

Vice-Diretora 
Emanuelle  
(autora do projeto) 
 
Gestão 
 
Coordenação 
 
Corpo Docente 
 

Apresentação 
das atividades 
nas reuniões de 
pais e mestres e 
no Sítio Cultural. 
 
Avaliação 
Institucional.  
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camponesa, em 
escolas do 
campo, com pelo 
menos doze anos 
estudados, deve 
ocorrer até o ano 
de 2024, quando 
se encerra a 
vigência do 
referido plano. 
Vale ressaltar a 
prioridade no 
cumprimento 
dessa meta para 
instituições que 
atendem 
comunidades de 
baixa renda, 
como é o caso da 
nossa escola. 
Atualmente, já 
houve a 
construção do 
primeiro 
Inventário Social, 
Histórico, Cultural 
e Ambiental que 
auxilia o 
mapeamento das 
necessidades da 
população 
atendida e, logo, 
a construção de 
ações que 
favoreçam 
colocar em 
prática as 
Diretrizes da 
Educação do 
Campo. 
De acordo com os 
pressupostos 
teóricos para a 
Educação do 
Campo no 
Currículo em 
Movimento 
(DISTRITO 
FEDERAL, 
2014a), essa 
modalidade de 
ensino se baseia 
na luta por uma 
“ação contra-
hegemônica à 
dominação 
capitalista” 
(DISTRITO 
FEDERAL, 
2014a, p. 16) e 

construção de 
parceria com as 
famílias e 
comunidade 
vinculada a 
escola. 
 
Conhecer a 
comunidade 
atendida pela IE. 
 
Mapear as 
necessidades e 
desejos dessa 
população. 
 
Incluir no 
planejamento 
pedagógico 
estratégias e 
eventos 
relacionados a 
Educação do 
Campo. 
 

Ampliar atividades 
extracurriculares 
de incentivo aos 
estudantes e de 
estímulo a 
habilidades. 

Aprimorar os 
projetos propostos 
pela escola. 

Buscar parcerias 
com instituições e 
comunidade 
escolar para as 
diversas 
demandas da 
escola. 

Integrar 
pais/responsáveis 
no cotidiano 
escolar a fim de 
sensibilizá-los na 
identificação dos 
problemas e traçar 
ações para as 
soluções. 

Sensibilizar os 
professores para o 
diagnóstico 
contínuo do 
rendimento do 
aluno, refletindo 
sobre sua prática 

Formações 
docentes – 
palestras, 
estudos e 
discussões de 
temáticas 
relacionadas a 
Educação do 
Campo. 
 
Dia do Campo – 
Será 
comemorado 
com visitas dos 
profissionais da 
educação às 
comunidades 
atendidas pela 
escola, 
previamente 
programada com 
líderes 
comunitários. 
 
Rodas de 
Conversa com a 
comunidade 
escolar. 
 
Planejamento 
pedagógico 
baseado nas 
temáticas: terra e 
trabalho (1º 
bimestre), cultura 
e história (2º 
bimestre), luta 
social e vivência 
de opressão (3º 
bimestre), 
conhecimento 
popular e 
organização 
cultural (4º 
bimestre). 
 
Apresentação 
dos temas – Sítio 
Cultural. 
 
Mostre sua Arte 
– atividade na 
qual as famílias 
oferecem, 
mostram e 
vendem produtos 
produzidos e/ou 
cultivados por 
eles, mediante 
inscrição prévia 

EEAA 
 
SOE 
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questiona a 
subjugação do 
campo pela 
cidade e o lugar 
do trabalhador 
rural na dinâmica 
do capital. Nesse 
sentido, prima 
pela participação 
da comunidade 
nos processos 
pedagógicos, 
promovendo o 
protagonismo 
desses cidadãos 
(DISTRITO 
FEDERAL, 
2014a). 
Intenciona-se 
então 
potencializar 
ações que 
fortaleçam a 
participação e a 
parceria com as 
famílias e a 
comunidade 
camponesa 
baseada na 
escuta e no 
espaço de fala, 
na resistência 
contra a cultura 
de silenciamento 
e desvalorização 
dos saberes do 
povo do campo 
(CALDART,2012; 
QUEIROZ, 2011 
), sendo um 
importante 
espaço para 
descortinar seus 
desconfortos, 
necessidades e 
desejos (Moysés 
& Collares, 2013). 

 

pedagógica. 

Fomentar a 
formação dos 
servidores, por 
meio de palestras, 
oficinas, 
seminários, rodas 
de conversas, 
bem como sua 
valorização e 
fortalecimento 
profissional. 

Viabilizar práticas 
culturais que 
fortaleçam e 
identifiquem a UE 
como escola do 
campo, de 
maneira a 
trabalhar sob os 
temas – terra, 
trabalho, história, 
cultura, luta social, 
vivências de 
opressão, 
conhecimento 
popular, 
organização 
cultural. 

Atender ao 
programa Escola 
que Queremos. 

 

com a direção da 
escola. 
 
Atividades de 
Sustentabilidade 
e confecção de 
horta medicinal – 
fomentada pela 
EMATER 
(aguardando 
material). 
 

 

5. MÚSICA: POESIA EM MOVIMENTO 

Projeto Objetivos 
Principais 

Ações 
Professores 

Responsáveis 

Avaliação do 
Projeto e no 

Projeto 

As crianças, 
desde muito 
cedo, antes 
mesmo de 
nascerem, têm a 
música 

Promover o 
desenvolvimento 
da memória, 
linguagem oral, 
criatividade, 
consciência 

Uso de músicas 
na rotina escolar 
nos momentos 
de acolhimento, 
higiene das 
mãos, lanche, 

Professora Márcia  
(autora do projeto) 
 
Gestão 
 
Coordenação 

A avaliação do 
projeto será 
realizada a partir 
do alcance dos 
objetivos e 
ações 
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naturalmente, 
inserida em suas 
vidas. A 
linguagem 
musical está 
presente nas 
canções de ninar, 
brincadeiras, 
histórias, 
desenhos 
animados ou 
filmes.  
A exposição à 
música desde a 
primeira infância 
ajuda as crianças 
a falar mais 
claramente, 
aprender o som e 
as palavras, 
desenvolver um 
vocabulário maior 
e fortalecer as 
habilidades 
sociais e 
emocionais. 
Também introduz 
a criança no 
universo criativo, 
fazendo com que 
ela seja sensível 
e perceptiva a 
sons e ritmos, 
estimulando sua 
apreciação desde 
muito pequena. 
O psicólogo 
Howard Gardner 
já argumentou em 
1983 que 
inteligência 
musical é tão 
importante quanto 
a inteligência 
lógica e 
emocional. Isso 
ocorre porque a 
música tem a 
capacidade de 
fortalecer a 
conexão entre o 
corpo e o cérebro 
para trabalhar 
juntos.  
O ensino de 
música na 
educação infantil 
privilegia o 
desenvolvimento 
integral dos 

corporal, 
concentração e 
motricidade 
através da música. 
 
Implementar a 
música na rotina 
diária. 
 
Ampliar a 
percepção auditiva 
por meio de sons 
distintos. 
 
Explorar os sons 
feitos pelo corpo 
humano: assobiar, 
bater palmas, 
bater os pés, 
barulhos feitos 
com a boca, etc. 
 
Desenvolver a 
capacidade de 
imitação de sons. 
 
Conhecer os 
instrumentos 
musicais e os 
diferentes sons 
que eles 
produzem. 
 
Estimular as 
relações de afeto 
entre as crianças 
e as relações 
sociais. 
 
Ampliar o 
repertório musical 
das crianças. 
 
Exercitar a 
criatividade. 
 
Estimular a 
expressão 
corporal através 
dos ritmos, gestos 
e dança. 
 
Observar os 
movimentos 
corporais das 
crianças e auxiliá-
las no 
desenvolvimento 
das habilidades 
motoras. 

escovação dos 
dentes. Alguns 
exemplos são a 
música “Lavar as 
Mãos” (Arnaldo 
Antunes, 1995), 
para cantar antes 
do lanche e a 
música “Boa 
tarde coleguinha, 
para 
acolhimento. 
 
Que som é esse? 
Atividade de 
reconhecimento 
sonoro, com 
barulho da 
chuva, trovões, 
buzinas de 
carros, latido de 
cachorro, canto 
dos pássaros e 
outros. 
 
Conversa na 
rodinha sobre os 
sons que 
podemos 
perceber em 
diferentes 
ambientes. 
 
Atividade de 
colagem e/ou 
desenho 
representando 
esses sons. 
 
Jogo de tabuleiro 
(na trilha dos 
sons). 
Representação 
dos diversos 
sons ilustrados 
no tabuleiro, 
como: choro de 
bebê, barulho de 
buzina, sons de 
animais. 
 
Música: 
Caranguejo. 
Exploração dos 
sons que 
podemos fazer 
com o corpo 
(assobiar, bater 
palmas, bater os 
pés, barulhos 

 
Corpo Docente 
 
EEAA 
 
SOE 

propostos, 
analisando o 
impacto, ou seja, 
a eficácia por 
meio da 
observação dos 
efeitos positivos 
no 
comportamento 
e atitudes dos 
alunos no 
ambiente 
escolar. 
A autoavaliação 
também será 
desenvolvida 
como um 
instrumento 
avaliativo, com o 
intuito de 
promover o 
protagonismo e 
o pertencimento 
do aluno no 
processo de 
ensino-
aprendizagem. 
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alunos, 
contemplando o 
aprimoramento 
das habilidades 
psicomotoras e 
linguísticas.  
É importante que 
a escola valorize 
o repertório 
musical que as 
crianças trazem 
do ambiente 
familiar e a partir 
dessa vivência, 
amplie o 
conhecimento 
musical dos 
pequenos, 
proporcionando a 
eles a escuta de 
vários estilos e 
gêneros. Um 
espaço que 
respeita e explora 
essa diversidade, 
contribui como 
elemento 
formador da 
identidade, ao 
mesmo tempo 
que oferece 
oportunidade de 
interação com 
outras crianças. 
Nesse contexto, o 
presente projeto, 
propõe um 
trabalho lúdico, 
contextualizado, 
interdisciplinar e 
significativo, 
tendo a música 
como veículo 
condutor para a 
expressão de 
outras 
linguagens: 
dança, teatro e 
brincadeiras, com 
o intuito de 
promover o 
desenvolvimento 
dos educandos 
em sua 
totalidade. 

 

 
Reconhecer a 
música como 
gênero textual. 
 
Trabalhar a 
memorização das 
letras das músicas 
numa perspectiva 
contextualizada, 
significativa e 
interdisciplinar. 
 
Conhecer a 
biografia e 
canções de 
compositores da 
MPB para o 
público infantil. 
 
Reconhecer os 
diferentes estilos 
musicais do nosso 
país. 
 
Promover a 
ampliação 
do 
repertório 
musical das 
crianças. 
 
Favorecer o 
desenvolvimento 
de funções 
motoras, 
linguísticas, 
intelectuais e 
socioemocionais. 
 
Propiciar a 
percepção da 
linguagem musical 
como uma forma 
de cultura e 
expressão. 
 
Atender as 
demandas e 
participar da VIII 
Plenarinha. 

feitos com a 
boca, etc.). 
  
Perceber os 
níveis diferentes 
da fala: silêncio, 
cochicho, grito, 
etc. 
 
Exibição de 
animações 
educativas com 
conteúdo sobre 
instrumentos 
musicais, como 
por exemplo, o 
DVD “Abelhinha 
Listradinha” 
(2015). 
 
Música: Loja do 
Mestre André. 
 
Pesquisa sobre 
os gostos 
musicais dos 
alunos. 
 
Confecção de 
gráfico com os 
dados coletados. 
 
Escuta e 
reconhecimento 
dos diversos 
estilos musicais. 
 
Pesquisa sobre 
os estilos 
musicais e 
danças 
predominantes 
em cada região 
brasileira. 
 
Produção de 
mapa com 
desenhos e/ ou 
gravuras 
representando os 
gêneros musicais 
predominantes 
em cada região. 
 
Biografia e 
canções de 
Toquinho 
(Caderno, Gente 
tem Sobrenome, 
Aquarela, Bê-á-
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bá, Herdeiros do 
futuro). 
 
Biografia e 
canções de 
Vinícius de 
Moraes (A casa, 
O pato, O 
relógio, O 
girassol, A foca). 
   
Atividades 
interdisciplinares 
com temas 
abordados nas 
canções, 
explorando o 
alfabeto, 
sequência 
numérica, entre 
outros 
conteúdos. 
 
Rodas de 
músicas com 
canções 
tradicionais. 
 
Músicas e 
quadrinhas das 
Festas Juninas. 
 
Rodas de 
conversa e 
entrevistas com 
os pais sobre 
Folclore com 
enfoque nas 
Cantigas de 
Roda, Parlendas 
e Brincadeiras 
musicais. 
 
Confecção de 
instrumentos 
sonoros, usando 
garrafa pet, latas, 
tubos, caixas, 
sementes. 
 
Formação de 
“bandinha” para 
apresentação de 
músicas 
escolhidas pelos 
alunos às outras 
turmas. 
 
Histórias e 
contos com teor 
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musical: “A 
Flauta do Tatu” 
(Ângela Lago, 
2017) “Conheça 
a Orquestra” 
(Ann Hayes, 
1991) “O Violino 
Mágico” (Eunice 
Braido, 2009). 
 
Histórias 
musicadas, 
acompanhadas 
de fantoches, 
como por 
exemplo, “O 
Macaco e a 
Velha”, “A Festa 
no Céu” e “Dona 
Baratinha”. 
 
Produção 
coletiva de 
paródias a partir 
de canções 
eleitas pela 
turma. 
 
Apresentações 
musicais e 
teatrais. 
 
Propor atividades 
que estimulem os 
aspectos 
cerebrais 
(memória visual, 
sonora, auditiva 
e fonológica). 
 
Estimular o 
trabalho da 
consciência 
fonológica 
(consciência de 
palavra, sílaba, 
rimas e 
aliterações). 
 
Escolha coletiva 
das atividades 
que serão 
apresentadas na 
VIII Plenarinha. 
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6. PROJETO INTERVENTIVO 

Projeto Objetivos Principais Ações 
Professores 

Responsáveis 

Avaliação do 
Projeto e no 

Projeto 

O projeto 
interventivo é 
uma estratégia 
pedagógica que 
se destina aos 
estudantes com 
defasagem 
idade/ano e/ou 
necessidades 
de 
aprendizagem. 

Reduzir as 

reprovações e o 

abandono. 

 

Ajudar os alunos 

que se 

encontram em 

defasagem 

escolar. 

 

Atender os 

estudantes em 

grupos 

pequenos ao 

longo do ano, 

uma vez por 

semana durante 

1h em ambiente 

fora de sala com 

a mediação de 

pessoa diferente 

da docente do 

estudante. 

 

Resgatar a 

autoestima. 

 

Fortalecer o 

processo 

educacional. 

 

Atender ao 

programa Escola 

que Queremos. 

 

Focar na dificuldade 

do aluno após 

avaliação 

diagnóstica. 

 

Promover o 

desenvolvimento de 

habilidades aos 

alunos com baixo 

nível de 

aprendizagem por 

meio de atividades 

desafiadoras e 

interessantes. 

 

Observar de forma 
mais detalhada o 
ritmo e a reação dos 
alunos às atividades 
oferecidas conforme 
a especificidade de 
cada um. 
 
Trabalhar como um 
pronto socorro-
educacional. 
 
Estimular o 

processamento 

auditivo por meio de 

brincadeiras, músicas 

e jogos. 

Trabalhar com 

consciência 

fonológica, 

relacionando sons da 

fala à escrita; 

estimulando 

habilidades de 

discriminar e 

manipular os 

segmentos sonoros. 

Desenvolver  as 

etapas de 

consciência 

fonológica de acordo 

com os níveis da 

psicogênese e 

diagnóstico feito pela 

Coordenadora 
Tainne  
(autora do 
projeto) 
 
Gestão 
 
Coordenação 
 
Corpo Docente 
 
EEAA 
 
SOE 

Presente em 
todos os 
momentos, desde 
o 
desenvolvimento, 
o planejamento, a 
organização e sua 
aplicação. 
 
Registro de 
acompanhamento. 
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professora para 

avançar o processo 

de leitura e escrita . 

Propor atividades 

que envolvam análise 

e reflexão para 

desenvolver  

aquisição de leitura e 

escrita. 

Iniciar o trabalho de 

produção de texto 

usando  mapas de 

ideias. 

Propor atividades de 

leitura, produção e 

reestruturação de 

textos. 

Estimular os alunos a 

pensar sobre 

contagem, cálculos 

por meios de jogos e 

brincadeiras. 

Levar as crianças a 

refletir e apresentar  

estratégias sobre 

cálculos mentais. 

Intervir para 

argumentar 

matematicamente 

promovendo 

autonomia(contagem, 

cálculos, situações –

problemas);  

 

 

 

7. REAGRUPAMENTO INTERCLASSE E INTRACLASSE 

Projeto Objetivos 
Principais 

Ações 
Professores 

Responsáveis 

Avaliação do 
Projeto e no 

Projeto 

Reagrupamento 
consiste em 
utilizar estratégias 
pedagógicas 
disponíveis para 
possibilitar e 

Reduzir as 
retenções e o 
abandono. 
 
Mediação entre os 
pares. 

Acontece duas 
vezes por 
semana e as 
atividades 
planejadas 
coletivamente e 

Coordenadora 
Tainne  
(autora do projeto) 
 
Gestão 
 

Avaliação 

formativa ao 

longo do projeto. 

 
Avaliação 
quinzenal das 
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viabilizar a 
intervenção do 
professor no 
processo de 
ensino-
aprendizagem de 
todos os alunos 
da turma e/ou da 
escola em busca 
da progressão da 
aprendizagem 
dos estudantes. 

 
Troca de saberes 
e experiências. 
 
Atender todos os 
alunos em grupos 
observando as 
especificidades de 
cada um. 
 
Estimular o aluno 
na construção do 
conhecimento com 
os pares que 
possuem as 
mesmas 
dificuldades. 
 
Trabalhar de 
forma não seriada, 
ou seja, focada na 
dificuldade. 
 
Contribuir para o 
desenvolvimento e 
crescimento 
cognitivo dos 
alunos 
individualmente e 
coletivamente. 
 
Trabalhar a 
coletividade na 
equipe 
responsável. 
 
Criar um novo 
olhar sobre o 
aluno. 
 

são 
diferenciadas. 
 
Grupos menores. 
 
Maior quantidade 
de profissionais 
envolvidos. 
 
Envolvimento os 
pais no processo 
de aprendizagem 
do aluno. 
 
 

Coordenação 
 
Corpo Docente 
 
EEAA 
 
SOE 

necessidades 
dos alunos para 
um 
reorganização 
dos grupos. 
 
Registro no 
Diário de 
Classe. 

 

 

14.1 – PLANOS DE AÇÃO 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos 
Específicos 

Ações / 
Estratégias 

Parcerias 
envolvidas 
nas ações 

Público Cronograma 
Avaliação 
das ações 

 Cooperar com 
os 
planejamentos 
mensais, para 
que estejam em 
acordo com o 

 Auxiliar na 
elaboração de 
atividades, bem 
como 
metodologias 
para trabalhá-

Gestão 
 
Coordenação 
 
Docentes 
 

Comunidade 
Escolar 

No decorrer 
do ano letivo. 

A avaliação 
do trabalho 
realizado 
acontece ao 
longo do ano 
letivo durante 
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Currículo em 
Movimento da 
Secretaria de 
Educação do 
Distrito Federal. 

  

 Proporcionar 
momentos de 
reflexão, troca 
de experiências, 
e formação 
continuada 
conforme a 
necessidade da 
equipe de 
professores. 

  

 Participar da 
organização, 
avaliação e 
execução do 
reagrupamento. 

  

 Estar sempre 
disposta e 
motivada. 

  

 Cooperar com a 
gestão escolar 
nas ações 
escolares. 

  

 Acompanhar e 
esclarecer 
dúvidas relativas 
ao diário de 
classe. 

  

 Acompanhar em 
conjunto com os 
professores as 
faltas 
injustificadas, a 
fim de combater 
a evasão 
escolar. 

  
Ser o elo entre o 
turno matutino e 
o vespertino. 
 

las em sala, 
cuidando para 
que estejam de 
acordo com o 
Currículo em 
Movimento e a 
BNCC. 

  

 Acompanhar e 
dar suporte as 
dificuldades 
enfrentadas 
pelos docentes. 

   

 Participar das 
formações 
específicas para 
coordenador. 

  

 Ajudar na 
implementação 
da Proposta 
Pedagógica. 

  

 Auxiliar nas 
atividades que 
visem sanar as 
dificuldades dos 
alunos. 

  

 Participar dos 
conselhos de 
classe. 

  

 Promover 
palestras, 
dinâmicas, 
filmes, debates, 
dentre outros 
conforme as 
necessidades 
apresentadas 
pelo corpo 
docente. 

 

EEAA 
 
SOE 

as 
coordenações 
coletivas e 
conselhos de 
classe, bem 
como ao final 
de cada 
semestre. 

 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Objetivos 
Específicos 

Ações / 
Estratégias 

Parcerias 
envolvidas 
nas ações 

Público Cronograma 
Avaliação 
das ações 

Proporcionar 
condições para 

Mapeamento 
Institucional: 

Gestão 
 

Alunos 
 

Mapeamento 
semestral ou 

A avaliação 
será 
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o 
desenvolviment
o dos atores 
escolares.  
 
Acompanhar o 
rendimento 
escolar e 
promover 
a integração 
entre família, 
escola e 
comunidade. 
 Estabelecer 
uma rede social 
e institucional 
de proteção, 
garantia de 
direitos 
e de melhoria 
da qualidade da 
educação. (O.P. 
OE, p.26) 
 

diagnóstico 
inicial dos 
estudantes, das 
turmas, 
questionário 
com famílias. 
 
Atendimento 
aos alunos e 
projetos em sala 
de aula. 
 
Dinâmicas, 
rodas de 
conversa e 
trabalho em 
grupo que 
levem o aluno a 
ressignificar 
suas relações 
na escola, na 
família e na 
comunidade. 
 
Acompanhamen
to do ensino 
aprendizagem e 
participação nas 
coletivas. 
 

 Entrar em 
contato com os 
responsáveis 
pelo educando 
faltoso, e 
juntamente com 
família e 
professora criar 
uma estratégia 
de recuperação 
dos conteúdos 
perdidos. 

Coordenação 
 
Docentes 
 
EEAA 
 
SOE 
 
Conselho 
Tutelar 

Professores 
 
Famílias. 
 

quando 
houver 
necessidade. 
 
Atendimento 
semanal aos 
alunos e 
projetos em 
sala de aula 
mensalmente
, ou de 
acordo com 
as 
necessidade
s 
identificadas. 
 
Participação 
semanal nas 
coletivas 
com as 
professoras. 
 
Atendimento 
às famílias 
mensalmente 
ou de acordo 
com as 
demandas 
levantas nas 
coletivas. 

realizada 
durante todo 
o processo 
por meio de 
depoimentos
, auto 
avaliação, e 
avaliação 
dos alunos e 
da equipe 
escolar. 
 

 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

Objetivos 
Específicos 

Ações / 
Estratégias 

Parcerias 
envolvidas 
nas ações 

Público Cronograma 
Avaliação 
das ações 

Promover 
reflexão e a 
conscientização
de funções, 
papéis e 
responsabilidad
es dos atores 
da escola. (O.P. 
SEAA, p. 66) 

 
Apoiar a equipe 

Mapeamento 
Institucional: 
diagnóstico 
inicial dos 
estudantes, das 
turmas, 
questionário 
com famílias. 
 
Assessoria ao 
trabalho 

Gestão 
 
Coordenação 
 
Docentes 
 
EEAA 
 
SOE 
 
Família 

Toda a 
comunidade 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ano todo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ano todo 

Reunião de 
avaliação 
com 
profissionais 
da escola e 
famílias no 
final do 2º 
bimestre. 

 
Avaliação no 
Conselho de 
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escolar, 
favorecendo a 
apropriação de 
conhecimentos, 
o 
desenvolviment
o de recursos e 
habilidades que 
viabilizam o 
processo 
ensino- 
aprendizagem. 
(O.P. SEAA, 
p. 66) 

coletivo: 
acompanhamen
to das 
coordenações 
coletivas, 
encontros 
formativos 
quinzenais com 
a equipe, 
atendimento às 
professoras. 
 
Acompanhamen
to do processo 
de ensino-
aprendizagem: 
atendimento de 
alunos, 
acompanhamen
to em sala de 
aula, projeto 
dentro de sala. 
 
Ações junto à 
família: 
participação nas 
reuniões de 
pais, encontros 
com as famílias, 
elaboração de 
eventos para 
família. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Classe. 
 
Avaliação 
final com 
toda a 
comunidade 
escolar. 
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