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Apresentação 

Este trabalho realiza-se a partir de uma metodologia de construção coletiva e 

colaborativa com a comunidade escola por meio de reuniões, formulários diagnósticos, 

estudos e avaliações. Os dados obtidos nortearam essa Proposta Pedagógica que 

busca equacionar questões contemporâneas sobre educação, escola, processo de 

ensino-aprendizagem e transformação social. 

A equipe gestora iniciou as discussões com o grupo de professores, durante a 

Semana Pedagógica e em coordenações pedagógicas coletivas. Em seguida, houve o 

envolvimento dos pais por meio de reunião, onde foram levantadas suas demandas e 

necessidades. Posteriormente, os pais e professores puderam preencher um formulário 

no qual foram diagnosticados pontos relevantes para a compreensão do contexto da 

escola. 

Após o levantamento dos dados, foi necessário definir uma comissão organizadora 

da proposta oportunizando a participação representativa de todos os segmentos da 

escola. A comissão ficou composta pelo diretor, vice-diretora, supervisora pedagógica, 

coordenadores pedagógicos e pedagoga. 

Com o advento da suspensão das aulas nas escolas do Distrito Federal, disposto 

por Decreto Governamental e orientado pela Portaria Nº64, de 23 de março de 2020, o 

processo de construção desta proposta foi suspensa. Somente, após a volta dos 

profissionais da escola em atuação de teletrabalho é que as atividades de construção 

retomaram. 

Por razão do Plano de Volta às Aulas com atividades não Presenciais proposto 

pela SEEDF, readequações de objetivos, conteúdo, organização do trabalho escolar e 



metodologias foram necessários para atender às novas demandas que surgiram diante o 

contexto de isolamento social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histórico da Unidade Escolar 

As histórias das Escolas Parque de Brasília iniciam com o projeto de 

educação inovador e democrático de Anísio Teixeira elaborado para a Nova Capital. 

Esse projeto seguiu as linhas da filosofia pragmatista de John Dewey, filósofo 

americano que fundamenta sua teoria de educação baseada na experiência. 

Anísio Teixeira, de acordo com Pereira (2011), propunha uma “renovação 

educacional” na qual a escola deveria assumir novas responsabilidades para formar o 

homem para a sociedade moderna, sem que ele perdesse a sua individualidade. 

Portanto, a escola seria o local democrático de experiência e de vivência da vida real 

onde os saberes seriam igualmente compartilhados com todos, bem como, a 

promoção de oportunidades iguais aos indivíduos da sociedade.  

Essa proposta de escola democrática apresentava a ideia de Escola 

Integral de ampliação de tempos e oportunidades educacionais que Teixeira (1976b) 

preconizava, dessa forma, atingir a “verdadeira e autêntica formação”. Com essa 

concepção foram idealizadas as Escolas Parque de Brasília. No entanto, esse 

entendimento de educação foi se transformando ao longo dos anos. 

Passados mais de 20 anos da proposta de educação para Brasília, a 

Escola Parque 210/211 Norte (EP 210/211N) é inaugurada no dia 27 de março de 

1980 (21/03/1980). Em seu histórico, descritos em suas propostas pedagógicas 

anteriores, observa-se que a EP 210/211N passou transformações buscando se 

adaptar às novas políticas públicas educacionais vigentes, descartando a ideia original 

de tempo integral. 



A EP 210/211N durante vários períodos, além da instrução dos 

estudantes matriculados, promoveu a formação da comunidade escolar por meio de 

oficinas e clubes. Por causa dessa iniciativa, em 1999, a escola proporcionou a 

formação de Professores Dinamizadores e Professores Regentes de 1ª a 4ª séries das 

Escolas Classe da proposta educacional da época que era a “Escola Candanga”. 

Nos anos de 2000 a 2008, a Escola Parque 201/211 Norte estendeu aos 

alunos de 5ª a 8ª séries a formação em Artes e Educação Física por meio de oficinas. 

Ainda nesse período, iniciou-se o atendimento aos alunos das classes de Ensino 

Especial no sistema inclusivo quando foi implantada a Sala de Apoio. Essa sala 

proporcionou o atendimento a todos os estudantes com deficiência e necessidades 

especiais da escola. Embora a escola tivesse cerca de 2200 alunos matriculados, 

foram abertas oficinas para alunos regulares, crianças, jovens e adultos da 

comunidade, nos turnos matutino e vespertino. 

 No ano de 2008, a Escola Parque 210/211 Norte passou por diversos 

entraves no que diz respeito a sua forma de atendimento e obrigatoriedade com a 

implantação da Escola Integral em tempo integral. Por resolução da Secretaria do 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a EP 210/211N passou a oferecer 

almoço e os alunos tinham aulas no contraturno da Escola Classe.  

Por causa dessa mudança, a escola foi alvo de muitas críticas por parte 

da comunidade escolar, especialmente pela dificuldade dos pais em propiciar 

transporte para os estudantes e o aumento significativo do tempo de permanência 

deles na escola. Como consequência, ocorreu evasão escolar. Diante essa situação, o 

corpo docente da escola elaborou uma proposta de organização escolar viável de 



qualidade que foi defendida por uma comissão de professores junto às autoridades 

competentes. 

No ano seguinte, 2009, ficou definido pela SEEDF que os alunos 1ª à 7ª 

séries deveriam frequentar a EP 210/211N ainda no contraturno e a escola ofereceria 

o almoço. Essa decisão não agradou à comunidade escolar que se posicionou 

criticamente. Mais uma vez, sem autonomia para resolver essas questões, a Escola 

Parque buscou se adaptar à proposta de Escola Integral da SEEDF. 

Ainda nesse ano, a EP 210/211N retomou a proposta de oficinas para a 

comunidade com cursos específicos em Educação Física, Música, Teatro e Artes 

Visuais para crianças, jovens e adultos. Essa medida surgiu para suprir a defasagem 

de turmas e números de alunos regulares das Escolas Tributárias no turno matutino. 

Por causa da mudança das diretrizes do atendimento do Ensino 

Fundamental para 9 anos, em 2010, a EP começou a atender alunos do 1º ano  em 

função dessa obrigatoriedade. Com isso, interrompeu o projeto de cursos para a 

comunidade. A Escola recebeu também o Centro de Ensino Fundamental 07 com 

turmas de 5ª, 6ª e 7ª séries, por um período, mas o atendimento foi encerrado quando 

os alunos passaram a ter as aulas de artes e educação física, diretamente na escola de 

origem. 

Em 2011, por solicitação dos pais e professores do Centro de Ensino 409 

Norte, os estudantes dessa escola deixaram de frequentar a Escola Parque 210/211 

Norte. No entanto, esta escola começou a atender os estudantes a Escola Classe 403 

norte que há algum tempo já almejava a abertura desse espaço para os seus alunos. 

Como consequência, a EP 210/211N passou a atender somente os alunos do 1º ano à 



4ª série, o que possibilitou o atendimento por ano/série, melhorando significativamente 

a qualidade do ensino/aprendizagem. 

Em 2013 surge outra novidade para a escola, a SEEDF apresentou uma 

proposta de Escola Integral que seria um modelo a ser seguido e ampliado nos anos 

seguintes para toda a rede pública de ensino do DF. Assim, a Escola Parque 210/211 

Norte passou a atender a Escola Classe 407 norte com todos os seus alunos, no 

período vespertino uma vez por semana na quarta-feira. Vale ressaltar que nos outros 

dias da semana, a escola seguia com o atendimento regular das Escolas Classe 

tributárias da EP 210/211 Norte. 

Em 2013 surge outra novidade para a escola, a SEEDF apresentou uma 

proposta de Escola Integral que seria um modelo a ser seguido e ampliado nos anos 

seguintes para toda a rede pública de ensino do DF. Assim, a Escola Parque 210/211 

Norte passou a atender a Escola Classe 407 norte com todos os seus estudantes, no 

período vespertino uma vez por semana na quarta-feira. Vale ressaltar que nos outros 

dias da semana, a escola seguia com o atendimento regular das Escolas Classe 

tributárias da EP 210/211 Norte. 

Nessa época, a escola começou a receber estudantes de quatro (4) 

Escolas Classe localizadas fora Asa Norte: Escola Classe do Setor Militar Urbano, 

Escola Classe da Vila da RCG, Escola Classe Aspalha e Centro de Ensino do Lago 

Norte (CELAN). Para ir a Escola Parque os estudantes dessas escolas, eram 

transportados por ônibus escolar fornecido pela SEEDF. 

Com isso, a Escola Parque 210/211 Norte recebeu 2.400 (dois mil e 

quatrocentos) estudantes. Desse quantitativo, cerca de 200 (duzentos) eram de 

estudantes com deficiência, transtornos ou com necessidades educacionais especiais 



incluídos nas turmas. As turmas foram organizadas com agrupamento de alunos com 

diferentes faixas etárias nas chegando a ter até 29 estudantes por turma.  

Com a chegada dos alunos transportados por ônibus escolar fornecidos 

pela Secretaria de Educação, a Escola Parque 210/211 Norte disponibilizou dias da 

semana para atendimento exclusivo dessas escolas, devido às complicações entre os 

horários de chegada e saída dos alunos, pouca disponibilidade para carros e ônibus no 

estacionamento da Escola, entre outras adequações. 

Assim que iniciou desse ano letivo, 2013, os pais dos estudantes da 

Escola Classe 316 Norte fizeram um movimento solicitando a retirada dos alunos da 

Escola Parque 210/211 Norte por conta das dificuldades enfrentadas pelos alunos tanto 

em relação ao cansaço, quanto em relação às dificuldades no curto período de almoço, 

pois os estudantes teriam apenas 1 (uma) hora para almoçar e se deslocar para a 

Escola Classe. Dessa forma, a EP deixou de atender cerca de cem (100) alunos. 

Nesse mesmo ano, os alunos da Escola Classe 403 Norte deixou de ser 

atendida pela Escola Parque 210/211 Norte e passaram a frequentar a Escola Parque 

303/304 Norte. 

Em 2014, com nova equipe gestora, a Escola Parque 210/211 Norte 

passou por mudanças administrativas e pedagógicas. A Escola Classe SMU deixou de 

fazer parte do quadro de atendimento da Escola Parque 210/211 Norte, diminuído o 

número de alunos para cerca de 1900, atendidos no decorrer da semana, em dois 

turnos. 

  Em 2014 a Escola Parque 210/211 N, passou a atender alunos do 

projeto “Correção de Distorção Idade e Série (CDIS)” e alunos da Classe Especial. 

Com isso a escola foi agraciada com uma monitora e uma educadora social voluntária. 



Após várias reuniões na Regional de Ensino com pais e gestores, ficou 

decidido que a EP faria o atendimento por Bloco/dia, ou seja, Bloco I (alunos de 1º, 2º 

e 3º anos) às terças e quintas- feiras, Bloco II (alunos de 4º e 5º anos) às segundas e 

sextas-feiras; e as Escolas Classe que optaram pela Integral e aquelas às quais os 

estudantes utilizam ônibus da Secretaria de Educação, às quartas-feiras. 

No ano de 2015, a  Escola Classe 316 Norte  deixa de frequentar a 

Escola Parque 210/211 Norte e alguns professores  antigos deixam de fazer parte do 

quadro funcional da escola. A  escola  deixa de atender ao Projeto CDIS. 

Ainda neste ano, a escola é contemplada com a apresentação da 

academia Pá Kura, como parte do Projeto Pedagógico de 2015 “Os quatro 

Elementos da Natureza”.                                 

No ano de 2016 a Escola Parque passa a ter uma nova distribuição 

das escolas ao longo da semana. Com seu  quadro de professores renovado, a 

escola recebe doze professores novos, entre eles, alguns efetivos. 

Nesse ano, a escola cria o Projeto Pedagógico “Escola Parque 

Cidadã”. É contemplada com a apresentação do grupo de pesquisa e extensão, 

do curso de dança, do Instituto Federal de Brasília – IFB. 

A escola mantém os projetos tradicionais, dentre eles a Festa da 

Família, Festa Junina e a Realização da 22ª Revoada de Pipas com a participação 

de pais, alunos e escolas tributárias.                                              

No ano de 2017, sob nova direção, a Escola Parque 210 atende as 

Escolas Classe: Aspalha, EC Vila RCG, EC 405 Norte e EC 411 Norte. O projeto da 

Rede Integradora é solidificado e adaptações foram feitas para um melhor 

atendimento aos alunos, tais como disponibilização de saboneteiras para 

higienização das mãos dos alunos nos corredores e horários escalonados para o 



almoço pela manhã e por ordem de chegada para os alunos do vespertino. 

Manutenção dos projetos: Festa da Família e Festa Junina e realização da 23ª 

Revoada de Pipas com a participação de pais, alunos e escolas tributárias; 

O ano de 2018 é marcado por um período de estabilidade na escola. 

Realização da 24ª Revoada de Pipas com a participação de pais, alunos e 

comunidade circunvizinha, evento que é fruto de uma experiência que deu certo e 

que a comunidade escolar abraçou. E no ano de 2019, ocorrerá a marcante 

festividade pelos 25 anos.  

Neste ano ocorreram algumas parcerias, com destaque a com o 

Departamento de Odontologia da UnB. Em um dia da semana, uma equipe de 

profissionais fez o atendimento básico aos alunos no período vespertino., fazendo a 

aplicação de flúor e orientando os estudantes para os cuidados com a saúde bucal. 

 Diversos foram os reparos e manutenções no espaço físico da escola, 

pintura em toda a escola. Os jardins internos foram revitalizados, assim como a área 

dos fundos do Setor de Artes Visuais. 

No ano de 2019, a Escola Parque 210/211 Norte realiza seus eventos 

tradicionais, quais sejam: Festa da Família, Festa Junina, a 25ª Edição da Revoada 

de Pipas e a Mostra Cultural no fechamento do ano letivo , com a apresentação de 

diversos espetáculos teatrais, de Música e exposição de Artes Visuais.  

Nesse ano foi promovida a 2ª  Copa América das Escolas Parques, 

evento patrocinado pela CREPP e realizado no Estádio Mané Garrincha (Estádio 

Nacional de Brasília). Cada Escola Parque participou com times de futebol. 

Conseguimos o vice-campeonato com o time feminino e fomos campeões com a 

equipe masculina. 

Nesse ano, tivemos a considerável participação da comunidade em 



nossos eventos, solidificando nosso trabalho de chamar a comunidade para dentro 

da escola, o que muito valorizou a escola Parque 210/211 Norte. 

 

 Em 2020, com a nova direção eleita para o biênio 2020-21, com o 

professor Augusto Magno e a Professora Verônica Gurgel, em conformidade à Lei 

de Gestão Democrática, a Escola Parque 210 Norte fez sua Semana Pedagógica 

sob a Supervisão da professora Júlia Brito Fagundes, importante aquisição para o 

nosso quadro de professores. O Tema Norteador 2020 escolhido foi: “Respeito é 

bom e todo mundo gosta”. 

 Na Semana Pedagógica, construímos o inédito encontro com os 

professores das quatro Escolas Classe  que atendemos na Rede Integradora: EC 

Vila RCG, EC Aspalha, EC 405 Norte e  EC 411 Norte, quando na oportunidade 

costuramos nossa “Cortina de Retalhos”, transcrevendo para pequenos pedaços de 

pano o significado da Escola Parque no contexto educacional. Para este encontro, 

marcado por narrativas saudosas e emocionadas,   foram convidados ex-professores 

da escola, professores  e gestores já aposentados, além da participação de alguns 

pais de ex-alunos.  

 Neste ano a Escola Parque 210/211 Norte completa 40 anos e 

planeja uma série de eventos, principalmente uma homenagem aos professores que 

passaram pela escola e já se aposentaram, além de reconhecimento a todos os 

gestores que passaram pela direção ao longo desses anos. Nossa agenda de 

eventos do ano letivo ficou assim constituída, após os encontros com a equipe 

docente: 

   Aniversário da Escola Parque – Em 27/03/2020   



  Festa da Família – Em 16/05/2020 

  Festa Junina – Em 05/06/2020 

  26ª Revoada de Pipas – Em 15/08/2020 

  Festa da Criança – Em 02/10/2020 

  Mostra Cultural – Em data a ser definida. 

 Vale ressaltar o nosso compromisso de valorizar os nossos espaços 

da Sala de Leitura e do Laboratório de Informática e os profissionais que neles 

atuam. 

Desde o final de 2019 e prolongando-se ao início de 2020, a Escola 

Parque 210/211 Norte passou por importantes manutenções e conquistas. A escola 

passou por reparos e adaptações para a colocação de um forno na cozinha.  As 

cerâmicas quebradas foram trocadas e as janelas da cantina adaptadas e pintadas, 

para melhor atender aos nossos alunos.  

 Além disso, foram desentupidos todos os sumidouros presentes no 

pátio interno, de modo a facilitar o escoamento de água, principalmente nos dias de 

chuva. A escola passou por reparos na pintura das salas de aula e demais 

dependências, retirando infiltrações e trocando torneiras e sifões com defeitos.  

 Após quarenta anos de espera, a escola teve sua rede elétrica 

totalmente renovada, com fiação e luminárias novas em todas as suas 

dependências, incluindo também a troca de todas as caixas de energia, adaptando-

as para a colocação de ar condicionado em nosso auditório, que ficará para uma 

disponibilidade financeira futura.  

 Outra importante demanda é a adaptação e colocação de saídas de 

emergência do auditório da Escola Parque 210/211 Norte. Esta demanda já foi 

apreciada pela Diretoria de Arquitetura da Secretaria de Estado de  Educação,  



precisando seguir  a normatização  da  NBR 9077  e condicionada às regras  do  

novo Programa  de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, para 

análise e provação final da Diretoria de Arquitetura. 

 A fachada da Escola Parque 210/211 Norte também passou por 

transformações. Os jardins foram revitalizados e convidamos o artista Márcio 

Libanês para fazer o grafite de releitura das obras do artista plástico Ralfe Braga. As 

obras escolhidas para a pintura foram escolhidas por grupos de alunos que 

atendemos. As que tiveram maior votação foram reproduzidas na fachada. 

 Vale aqui destacar a importância da parceira e participação ativa de 

nosso Conselho Escolar e Conselho Fiscal, contribuindo para a nossa organização, 

transparência e aplicação dos recursos como também para a organização de 

eventos, planos, metas e os projetos de nossa escola, garantindo assim o propósito 

desta atual gestão, para que todos os segmentos tenham voz e vez e participação 

de nossa gestão democrática do ensino.  

 O governador do Distrito Federal publicou o DECRETO nº 40.509, 

DE 11 DE MARÇO, suspendendo as aulas da rede pública e privada, além de 

universidades e faculdades de ensino em todo o Distrito Federal. A decisão teve 

como ponto principal conter a transmissão do novo coronavírus. Foram sucessivas 

prorrogações desta medida.  

 Por meio da Portaria nº 133, DE 03 DE JUNHO DE 2020,  o Governo 

do Distrito Federal estabeleceu os critérios para a atuação dos profissionais em 

exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino, nas atividades 

educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus. 



 Assim, no dia 05 de junho de 2020, esta Equipe gestora promoveu o 

acolhimento de todos os servidores da Escola Parque, através de uma live, que teve 

o propósito de dar as boas-vindas nesse retorno e esclarecer como se daria a 

organização das aulas remotas. As turmas da Escola Parque 210/211 Norte foram 

abertas na plataforma Google sala de Aula, seguindo as turmas já montadas pela  

escola desde o início do ano letivo. A distribuição das atividades de Música, Teatro, 

Artes Visuais e de Educação Física, além das atividades de Formação de Hábitos 

Individual e Social, serão distribuídas durante a semana, em conformidade ao Plano 

de Gestão de Pessoas. 

 Nosso grande desafio é acolher a todos os nossos alunos, 

principalmente aos que não tem acesso à internet, através de materiais didáticos, 

tais como apostilas, revistas, impressos e outros, sob a supervisão da Equipe 

Pedagógica. 

 As aulas remotas, que tinham inicialmente a data de início em 29 de 

junho, foram novamente adiadas para o dia 13 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico da Realidade  

A Escola Parque 210/211 Norte (EP210N) é integrante da Rede Integradora 

em Educação Integral da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto que atende 

estudantes oriundos de quatro Escolas Classe (EC): Escola Classe 405 Norte, EC 411 

Norte, EC Aspalha e EC da Vila da RCG. 

Essas escolas, juntamente com a EP210N, formam uma rede de 

atendimento escolar, oferecendo aos estudantes uma jornada de 10 horas, divididas em 

dois períodos de 5 horas na EC e mais 5 horas na EP210N. 

As turmas da Educação Integral da EC 405 frequentam a EP210N no 

período da tarde totalizando 141 estudantes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais.  

As turmas da Educação Integral da EC 411 Norte frequentam a EP210N no 

turno matutino totalizando 126 estudantes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais. 

As turmas da Educação Integral da EC Aspalha matutino frequentam a 

EP210N no turno vespertino, com quantitativo de 114 estudantes. As turmas da EC 

Aspalha vespertino frequentam a EP210N no matutino, com o quantitativo de 111 

estudantes, totalizando 225 estudantes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental-Anos 

Iniciais. 

As turmas de 4º e 5º anos da Educação Integral da EC da Vila da RCG 

frequentam a EP210N no período matutino, com o quantitativo de 36 estudantes; e, as 

turmas de 1º, 2º e 3 º anos da Educação Integral da EC da Vila da RCG frequentam a 

EP210N no período vespertino, com o quantitativo de 81 estudantes de 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental-Anos Iniciais. 

O quantitativo total de estudantes atendidos pela EP210N é 609, dados 

atualizados até o dia 05/03/2020. Esses quantitativos podem ser visualizados no quadro 

abaixo. 

 

 

 

 

 



QUADRO DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE ESTUDANTES PRO ESCOLA E ANO ATENDIDOS 

NA ESCOLA PARQUE 210/211 NORTE 

405 411  ASPALHA RCG 

VESPERTINO MATUTINO MAT. VESP. MAT. VESP. 

1A 25 1B 19 1B 23 1A 26 4A 22 1A 16 

2A 26 2B 30 2B 22 2A 23 5A 14 1B 17 

2B 22 3B 29 3B 28 3A 24     2A 27 

3A 27 4B 23 4B 22 4A 22     3A 21 

4A 18 5B 25 5B 19 5A 16         

5A 23                     

                        

TOTAL 141   126   114   111   36   81 

              

     TOTAL MATUTINO 276     

                   

     TOTAL VESPERTINO 333     

                   

     TOTAL     609     

       

 

          

     Atualizado :     05/03/2020     

     Quadro demonstrativo do quantitativo de estudantes atendido na EP210N  por Escola Classe e ano. 

 

Para fazer o diagnóstico da realidade escolar da Escola Parque 210/211 

Norte utilizamos formulários para professores e paisqresponsáveis. O formulário dos pais 

buscava fazer o levantamento dos dados sobre os perfis econômicos, culturais, 

formação, idade, autodeclaração étnico-racial dos responsáveis, bem como os 

responsáveis pelos estudantes percebiam e avaliavam a escola. 

O formulário dos professores apresentava questões sobre perfil social, 

sexo, idade, autodeclaração étnico-racial dos responsáveis social, econômico, formação, 

tempo de magistério, culturais e como percebiam e avaliavam a escola.  



Após analisar os dados, podemos observar que os responsáveis têm de 31 

a 40 anos em sua maioria. Em uma grande maioria, 76,8%, se declara negra ou parda. 

Quase 60% só concluiu o Ensino Médio, mas também há uma quantidade de 28,6% de 

responsáveis com formação superior. Desses responsáveis, 39% vivem apenas com até 

um salário mínimo, 32% com até dois salários mínimos.  

Embora a Escola Parque 210/211 Norte seja localizada na Asa Norte, 

somente 8,4% dos estudantes residem nessa região do Plano Piloto. A grande maioria 

dos estudantes vivem em outras Regiões Administrativas do Distrito Federal, tais como 

Itapuã, Paranoá, Varjão, Planaltina, Sobradinho, Recanto das Emas, Guará, São 

Sebastião, Taguatinga e outras. 

Muitas dessas famílias (33%) dependem de transporte coletivo, pois não 

possuem carro próprio. A maioria (42,9%) vive em casas próprias e 31,3% em casas 

alugadas. É importante destacar que 25,9% moram em casas cedidas. A maior parte 

dessas casas possui de um a dois quartos.  

Sobre os aspectos culturais, metade dessas famílias não frequentam 

cinemas, teatros e museus. Na televisão ou internet, assistem predominantemente 

programas de entretenimento como novelas, programas de auditório e filmes. 

Ao avaliarem a Escola Parque 210/211 Norte, os responsáveis consideram 

a escola boa em todos os seus aspectos. No entanto, apontam deficiências na 

segurança tanto dentro, quanto fora da escola. Relatam casos de violência, 

discriminação e bullying entre os alunos. Alguns reclamaram do sabor e aspecto do 

almoço, bem como da falta de oferta variada de lanches (só biscoito e suco). Houve a 

impressão de que há professores que “parecem ser despreparados para o integral ou 

que não gostam”. E os responsáveis solicitam que os estudantes frequentem o 

laboratório de informática.  

Sobre os dados referentes ao formulário dos professores, podemos 

observar que o corpo docente da Escola Parque 210/211 Norte é predominantemente 

feminino (70%). Boa parte se encontra na faixa etária de 30 a 49 anos. Cerca de 60%, se 

declara branca. Metade dos professores reside no Plano Piloto, possui carro e tem renda 

familiar que varia de cinco a dez mil reais por mês.  

O corpo docente, como um todo, frequenta cinemas, teatros e museus. Na 

tv ou internet costumam ler ou assistir a programas de entretenimento, esportes, jornais, 

educação e outros interesses. 

Sobre formação e atuação dos professores, 34,9% dos professores 



possuem apenas o curso superior, 51,2% apresentam formação em pós-graduação e 

apenas 14% possuem mestrado. E essas formações foram obtidas há mais de oito anos 

atrás. E, nos últimos dois anos, uma parte considerável (35%) de professores não 

participou de nenhum aperfeiçoamento sobre metodologias de ensino aprendizagem em 

suas áreas de atuação. 

Esse corpo docente se encontra em fases variadas da atuação na carreira, 

mas predomina os que estão com mais de 20 anos de atuação docente. Metade do 

corpo docente começou a trabalhar na EP210N apenas há dois anos. São muito “novos” 

na escola e, possivelmente, ainda estejam em uma fase de conhecer e entender o 

trabalho que é realizado na escola.  

Os professores avaliam a escola positivamente em muitos aspectos. 

Acreditam que o trabalho realizado na escola é essencial para o desenvolvimento 

integral do estudante. E consideram que a escola é “um espaço adequado para o 

desenvolvimento das crianças”.  

Também reconhecem o trabalho da equipe gestora da EP210N como “um 

exemplo de gestão democrática e trabalho colaborativo”. Percebem que ao lidar de 

maneira assertiva com as “adversidades”, a equipe gestora promove a construção da 

autonomia dos professores/coordenadores da escola, por meio do compartilhamento de 

experiências, compartilhamentos de ideias. No entanto, os professores apontam alguns 

pontos que precisam ser melhorados como disciplina e merenda. 

 

 

 

 

 

 

Função Social da Escola 

Cabe a Escola Parque 210/211 Norte promover a aprendizagem de todos, ser espaço em 

que todos possam se matricular, frequentar às aulas e construir aprendizagens significativas e 

contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais para todos, democratizar o 

conhecimento é uma questão de direito e justiça social. Disseminar a sabedoria é o caminho 

para a emancipação e a humanização dos indivíduos. É por meio das escolas que o Estado 

cumpre o seu dever de educar o seu povo que tem direito à educação e à aprendizagem ao 

longo da vida. 



A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos educacionais e os 

pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, o estudante 

deve construir aprendizagens significativas, tendo o professor como orientador e mediador do 

processo educativo. Caberá a nossa instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico 

amparado por intencionalidades educativas que perpassem os diversos contextos e 

especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da 

realidade escolar.  

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências diversificadas 
que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, considerando as múltiplas 
dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, físicas, 
entre tantas outras mais. Também perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, auxiliando 
os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo para a sua formação 
não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 

A Escola Parque 210/211 Norte (EP) tem como função social relacionar as necessidades 

da comunidade escolar com o processo ensino-aprendizagem, de modo a estabelecer que os 

conhecimentos adquiridos na escola possam colaborar para a melhoria da vida cotidiana dos 

estudantes. 

A função social da EP se fundamenta no principio ético da fomentação de valores, tais 

como, a empatia, a solidariedade, a tolerância, a igualdade, o respeito, a liberdade, a 

responsabilidade e a honestidade na formação do estudante-cidadão. E busca desenvolver a 

autonomia dos estudantes promovendo a formação de sujeitos críticos e participativos, 

baseando-nos em princípios de cidadania, de experimentação e reflexão sobre produção de 

conhecimento, aliado a possibilidade de convivência num ambiente de diversidade cultural e 

social que a Escola Parque 210/211 proporciona. 

. 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 

sem ela, tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire. 

 

Princípios 

A Escola Parque 210/21 Norte norteia suas concepções, prioridades, 

ações, metodologia, execução deste projeto pedagógico de acordo com os 

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da SEEDF. O Currículo em 

Movimento fundamenta-se nas Teorias Críticas e Pós Críticas do currículo orientando as 

práticas pedagógicas que busquem quebrar com “o que pode parecer natural na 

sociedade” (p.21) como as 



 “[...] desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em relação 

a outras formas de conhecimento, neutralidade do currículo e dos 

conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da 

racionalidade instrumental, procura de um compromisso ético que liga valores 

universais a processos de transformação social” (SEEDF, p. 21). 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A Escola Parque 210/211 Norte faz parte da Rede Integradora em Educação 

Integral da Coordenação Regional de Ensino do Distrito Federal, seguindo os princípios da 

Educação Integral: 

 Integralidade; 

 Intersetorialização; 

 Transversalidade; 

 Diálogo Escola e Comunidade; 

 Territorialidade; 

 Trabalho em Rede. 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 Princípio do respeito à dignidade humana; 

 Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar; 

 Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

 Princípio do direito à liberdade de aprender e de expressar-se; 

 Princípio do direito a ser diferente 

 

Também segue os princípios norteadores de um projeto político 

pedagógico proposto por Saviani “[...] só é possível considerar o processo educativo em 

seu conjunto sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto 

de partida e democracia como realidade no ponto de chegada.” (1982 p63). 



 

A abordagem do Projeto Político Pedagógico da Escola Parque 210/211 

Norte fundamenta-se nos princípios que orientam a escola democrática, pública e 

gratuita: 

 

 Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

 Qualidade para todos; 

 Gestão Democrática nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira; 

 Valorização do educador; 

 Formação continuada dos profissionais da Educação; 

 Liberdade para aprender, ensinar, pesquisar de acordo com a Legislação 

Vigente; 

 Divulgação  da  arte  e  da  atividade  física  como  saberes  direcionados  

para  uma intencionalidade definida coletivamente; 

 Formação  de  uma  consciência  crítica  dos  alunos,  objetivando  um  

crescimento harmonioso onde a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade 

e o respeito sejam pautados em princípios democráticos e solidários a fim de 

que a escola cumpra a sua função de formar cidadãos capazes de exercitar a 

cidadania em sua plenitude. 

 Desenvolvimento de um olhar sistêmico que se orienta nos princípios 

estéticos da sensibilidade, da criatividade, do movimento e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 

 Incentivo  às  práticas  pedagógicas  onde  as  variadas  ações  se 

complementam  num processo contínuo de ensino. 

 O  princípio  participativo  da  Escola  é  estruturada  no  tripé  pedagógico, 

administrativo e disciplinar, gerando um ambiente propício à aprendizagem, a 

socialização e ao bem estar. 

 A efetivação de intercâmbio entre as áreas administrativas e pedagógicas 

dentro da escola e também entre Escola Parque e Escolas Tributárias a fim de 

promover a troca de informação e o registro de dados, facilitando a interação 

e a racionalização das diversas rotinas escolares. 

 Prática  Pedagógica  apoiada  em  pesquisas  de  novos  métodos  de  ensino,  



e  em experiências específicas de cada uma das áreas, almejando sempre 

tornar a Escola Parque um centro de referência e excelência em Artes e 

Educação Física. 

 Formação de um corpo discente formado por indivíduos interpretativos, o que 

leva a uma visão crítica e estética, auxiliando a leitura, expressão e na produção 

artísticas construídas pela escola. 

 Ludicidade,    criatividade    e    imaginação    como    elementos    do    

processo    de ensino/aprendizagem. 

 Cooperação nas atividades  lúdicas,  esportivas  e  em  jogos  adaptados,  de  

maneira formal ou informal sempre com enfoque na socialização. 

 Regras de conduta e  convivência  entre  os  integrantes  da  comunidade  

escolar, estabelecidos coletivamente. 

 Trabalhando questões como, gênero (divisão entre meninas e meninos nas 

aulas e nos elementos da cultura corporal), a constituição da sexualidade (corpo, 

saúde, preconceitos e discriminações), violência (drogas, pobreza e gangues) 

nas aulas de Educação Física. 

 Facilitação da aquisição do conhecimento através de atividades lúdicas 

pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento global do aluno, 

propiciando condições de aprendizagem frente às necessidades educacionais 

especiais de cada aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missão e objetivos da educação, do 

ensino e das aprendizagens 
 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os 

espaços, os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo 

estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam 

agir construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a 

participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação entre 

a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: oficinas; 

participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários– 

conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, 

brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis 

coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de transformação 

social e de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização 

do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

estudantes, preparando-os para a vida.  

 

Objetivo geral 

Aplicar o  currículo  de  Educação  Física  e  de  Artes  de  1º  ao  5º  anos  do  Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais - da Rede pública de Ensino do Distrito Federal, e desenvolver os 

temas transversais seguindo orientação do Currículo em Movimento da Educação Básica. 

 

 

Objetivos específicos 

 Promover o desenvolvimento integral do aluno nas dimensões social, estética, visual, 

teatral, musical e literária, proporcionando o fazer artístico, a leitura estética e a 

contextualização histórica da arte; 



 

 Contribuir  para  a  formação  do  cidadão  crítico  e  participativo,  capacitado  para 

transformar o seu meio de forma harmônica, autônoma, responsável, solidária e 

respeitosa. 

 

 Promover  a  socialização  e  o  respeito  à  diversidade  incentivando  a  convivência 

cooperativa de forma igualitária e harmônica, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos, a fim de prepará-lo para lidar com frustrações, reconhecer limites, 

elaborar e participar das soluções dos mesmos. 

 

 Promover intercâmbio efetivo entre as áreas administrativas e pedagógicas dentro da 

escola e também entre Escola Parque e Escolas Tributárias a fim de promover a troca de 

informação e o registro de dados, bem como a socialização, facilitando a interação e a 

racionalização das diversas rotinas escolares. 

 Buscar a interdisciplinaridade no trabalho pedagógico; 

 

 Respeitar e valorizar as diferenças culturais e das relações Étnico-Raciais, bem como, o 

ensino de História e cultura Afro-Brasileira e Africana; 

 

 Fortalecer as relações interpessoais dos integrantes da Instituição 

 Adotar um processo de Avaliação Institucional continuado baseado nas Diretrizes de 

Avaliação Educacional de 2014. 

 

 Desenvolver,  nas  aulas  de  Educação  Física,  conhecimentos  relativos    a  cultura 

corporal, tais como: corpo e estética, espetacularização, ludicidade e lazer. 

 Ter  uma  atuação  nas  aulas  de  Educação  Física  ancorada  numa  intervenção  da 

corporeidade, do movimento humano e dos valores regionais. 



 

o Articular, nas aulas de Educação Física, a cultura corporal com demandas 

que se desenvolvem nas múltiplas dimensões da vida: social, econômica, afetiva e 

cognitiva. 

 

o Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, aos 

alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, por meio do 

atendimento e trabalho especializado desenvolvido na Sala de Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentos  

teóricos metodológicos 

Para fundamentar as ações da Escola Parque 210∕211 Norte amparamo-

nos na Constituição da República, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, no 

Currículo em Movimento da Educação Básica, nas Diretrizes de Avaliação, no 

Regimento e PPP Carlos Mota e no Regimento Interno Escolar. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, diz que a proposta 

pedagógica é um documento de referência. Por meio dela, a comunidade escolar exerce 

sua autonomia financeira, administrativa e pedagógica. O presente Projeto Político 

Pedagógico acredita na efetiva participação da comunidade, na descentralização do 

poder, na autonomia e no pluralismo de ideias. 

A Escola Parque é o lugar de encontro de pessoas de origens, crenças e 

valores diferentes o que pode gerar conflitos e oportunidades de reconhecimento de 

identidades e alteridades, oportunizando o trabalho com os eixos transversais do novo 

Currículo da SEDF – Currículo em Movimento da Educação Básica, sem perder o foco 

nos eixos integradores (alfabetização, letramentos, ludicidade). São eles: 

 

1. Educação para a Diversidade: no qual podemos trabalhar a 
compreensão de fenômenos sociais, tais como: discriminação, racismo, sexismo, 
homofobia, entre outros. 

2. Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: no 
qual podemos trabalhar os direitos humanos em quatro linhas: 

 

 Educação para a Promoção, Defesa, garantia e 
Resgate de Direitos Fundamentais; 

 Educação para a diversidade; 
 

 Educação para a Sustentabilidade e 
 

 Formação Humana Integral. 
 



3. Educação para a  Sustentabilidade:   no qual   podemos 
trabalhar   a  produção e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação 
saudável, economia solidária, ética global, dentre outros. 

 

Vale destacar que o alicerce metodológico para essa abordagem são: 

 Educação Integral; 

 Avaliação formativa; 

 Pedagogia histórico-crítica e Psicologia Histórico-Cultural e 

 Currículo integrado; 

 Além dos já mencionados eixos (integradores e transversais). 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica evidencia a importância dos sujeitos na 

construção da história: “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07). Assim sendo, é 

fundamental que essa seja uma prática intencional e planejada a partir do 

reconhecimento da prática social de todos os sujeitos que fazem parte do processo 

educativo em desenvolvimento. Nesse sentido, faz parte do planejamento das atividades 

desenvolvidas na Escola-Parque o entendimento, preconizado nos pressupostos teóricos 

do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, de que: 

A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação 
com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a 
resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do 
nível de seu desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em 
colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de 
desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, 
aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, 
passando a ser compreendida como processo de interações de estudantes 
com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os 
professores num ambiente favorável à humanização. 

 

A abordagem triangular também é um fundamento teórico importante para 

a sustentação das nossas práticas:  

“A educação da Arte na internet insere-se na mudança do 
paradigma da educação, da ciência e da Arte, que sai da análise do objeto e 



vai para as suas relações e conexões com outros eventos e objetos da vida; 
que sai da hierarquia para uma rede de relações, da estrutura para o 
processo.” (BARBOSA, 2003, p. 143) 

Especialmente no presente contexto de pandemia devido o novo 

coronavírus nos são impostas mudanças de pensamentos e atitudes na vida e na 

educação.  As ferramentas tecnológicas deixaram de ser mais uma opção de apoio de 

estudo para se tornarem uma ferramenta indispensável. Portanto, Como disse 

BARBOSA (2003, p. 142) “(...) a internet, junto com as tecnologias de comunicação a 

distância, aponta possibilidades tecnológicas novas para a produção, circulação da Arte 

e do ensino da Arte”     

Neste sentido, a escola parque 210/211 Norte busca por uma Metodologia 

sensível e híbrida pautada na Abordagem Triangular do Ensino das Artes, ressaltando a 

contextualização histórica/ apreciação artística e o fazer artístico assim como a 

Pedagogia Histórico Crítica, partindo do conhecimento prévio, problematização, 

interdisciplinaridade e prática. Bem como, a escola continuará seguindo todos os 

requisitos legais educacionais do Currículo em Movimento e as orientações institucionais 

da SEE/DF. 

A organização do espaço escolar de dará remotamente. As turmas da 

Escola Parque 210/211 Norte serão abertas na plataforma Google Sala de Aula, 

seguindo a enturmação já realizada pelas Escolas Parque no início do ano letivo. 

A distribuição das atividades por semana de aula das turmas da Escola 

Parque será por área. A cada dia da semana, haverá atividades de uma área das 

linguagens de Educação Física, Artes (Visuais, Música, Teatro) e, também, atividades 

de Formação de Hábitos Individual e Social, totalizando cinco horas/aula semanais. 

Os professores serão agrupados por quartetos de professores na mesma 

turma do Google Sala de Aula. 



O professor atuará diariamente no período de sua regência nas salas de 

aula virtual, e durante o turno contrário, seguirão em horário de coordenação individual, 

coletiva e por área, conforme orientações do Plano de Gestão de Pessoas. As atividades 

do professor compreenderão em: 

A. Disponibilizar conteúdos e atividades, seguindo a grade semanal 

estabelecida pela Escola Parque; 

B. Gerenciar as suas salas de aula virtuais oferecendo feedbacks e 

estabelecendo rotinas e prazos, bem como, dando suporte/atendimento via chat/e-mail 

aos estudantes da plataforma ou dos que receberam os materiais impressos; 

C. Oferecer atendimento aos pais e estudantes da plataforma e dos 

que receberão os materiais impressos; 

D. Participar de Coordenações pedagógicas (por área, individuais e 

coletivas), conforme orientações do Plano de Gestão de Pessoas, assim como outras 

formas de organização que são peculiares às Escolas Parque (por equipe de 

professores, com as Escolas Classe, por exemplo);. 

E. Produzir os materiais e atividades (vídeos, chats, videoconferências, 

áudios, ebooks, apresentações, reuniões virtuais, atendimentos virtuais coletivos ou 

individualizados) para a plataforma e para os materiais impressos; 

F. Formação continuada; 

G. Enviar Relatório semanal das atividades desenvolvidas. 

O recursos materiais utilizados podem ser textos em PDF, vídeos, revistas 

e almanaques paradidáticos, links, questionários, conforme o planejamento de cada 

professor/quarteto, mantendo assim a liberdade de cátedra dos arte-educadores 

e  adaptado ao contexto do ensino à distância, modo não-presencial.  



Será proposto ao estudante atividades de pesquisa, leitura, trabalhos 

direcionados com materiais recicláveis visando seu desenvolvimento criativo e também 

sugestões de atividades psicomotoras em espaços alternativos. 

Partindo da orientação do professor o estudante seguirá um passo a passo 

para completar a atividade em forma de desafio, como aprendido na formação sobre 

Produção de materiais didáticos, pela EAPE e sempre com a Pedagogia Histórico-Crítica 

e a Psicologia Histórico-Cultural enquanto base teórico-metodológica. 

Os alunos que não tiverem acesso à internet, receberão material didático e 

paradidático, como apostilas, revistas, almanaques, impressos, elaborado pelos 

professores, com supervisão da equipe pedagógica da escola. 

 Os conteúdos das aulas e atividades estarão de acordo com o Currículo 

em Movimento, BNCC e dentro das possibilidades da área, em consonância com os 

conteúdos e objetivos das Teleaulas, buscando estar alinhados com o planejamento 

pedagógico semanal proposto no Plano objetivos e conteúdos dos Anos Iniciais de 

forma interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 



Organização do Trabalho Pedagógico 
No modelo presencial, a coordenação pedagógica é realizada no turno 

contrário ao da regência de classe às terças, quartas e quintas-feiras da seguinte 

forma: nas terças-feiras o trabalho do grupo de professores se dá com a equipe 

pedagógica e, consequentemente, entre os setores e equipes de professores (Artes 

Cênicas, Música, Artes Visuais e Educação Física), oportunizando a integração de 

projetos. Nas quartas-feiras ocorrem às coordenações gerais, reunião de todos os 

professores com a equipe gestora onde são tratados assuntos relevantes da nossa 

prática e questões coletivas. As quintas-feiras são dedicadas às coordenações 

individuais e formação continuada, enquanto nas segundas e sextas-feiras, as 

coordenações são externas. 

O papel da coordenação pedagógica, foi revisto coletivamente desde o 

ano de 2009, revisão essa que deve ser contínua, a ser desenvolvida 

cotidianamente pelo grupo de professores, sempre no sentido de disponibilizar 

recursos para a organização do trabalho pedagógico da equipe que, nos últimos 

anos, tem buscado um constante crescimento.  

Nesse sentido o trabalho da equipe de coordenação deve ser focado 

no planejamento anual do grupo e na discussão com os professores sobre as 

estratégias pedagógicas para conseguir com que os alunos tenham um melhor 

aproveitamento. A equipe pedagógica conta com a supervisão e cinco 

coordenadores, dois em cada turno e mais um com atuação distribuída nos dois 

turnos, para programar ações pedagógicas e aperfeiçoamento da prática diária, 

bem como estimular a participação dos professores em cursos de formação 



continuada e contribuir para um efetivo diálogo entre os segmentos da comunidade 

escolar. 

No entanto, frequentemente, os coordenadores atendem turmas de 

professores que se encontram de atestado ou abono, o que interfere diretamente na 

qualidade do atendimento pedagógico.  

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Atualmente, diante do contexto pandêmico decorrentes do novo 

coronavírus e considerando toda a documentação e medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional desenvolvidas desde 

o Decreto nº 40.583, de 1º de abril de 2020 pelos órgãos competentes, foi 

necessário reorganizar totalmente o plano de ação da coordenação pedagógica. 

Para isso, enviamos via processo SEI 00080-00116933/2020-81, em resposta à 

circular n.º 145/2020 - SEE/SUBEB, nossa proposta de execução das atividades 

não-presenciais. Ainda estamos aguardando envio do parecer técnico para 

compreender melhor a nossa proposta de organização do trabalho pedagógico em 

relação ao projeto de atuação da Escola Parque no contexto de retorno às 

atividades educacionais não presenciais. 

No entanto, algumas ações já podem ser sistematizadas a partir do 

trabalho de planejamento e ações que foram desenvolvidos até o presente 

momento. 



Em relação às fases de retorno, por exemplo, foram planejadas 

conforme o Plano de Gestão de Pessoas da SEDF e podem ser visualizadas na 

seguinte tabela ainda em processo coletivo de construção: 

 

Perí

odo 

Fases 

Se

mana 08/06/2020 

à 12/06/2020 

Acolhimento e formação dos profissionais da 

educação. 

 

Se

mana 15/06/2020 

à 19/06/2020 

Levantamento sobre turmas/estudantes, 

formação continuada dos profissionais da educação, revisão 

do Projeto Pedagógico e construção do Plano de Ação. 

 

Se

mana 22/06/2020 

à 26/06/2020 

Acolhimento e informação aos pais sobre o 

funcionamento das aulas não presenciais e planejamento e 

produção das atividades não presenciais 

 

Se

mana 29/06/2020 

à 03/07/2020 

Acolhimento e informação aos alunos sobre o 

funcionamento das aulas não presenciais e planejamento e 

produção das atividades não presenciais 



 

Se

mana 06/07/2020 

à 10/07/2020 

Planejamento e produção das atividades não 

presenciais, aulas na plataforma, atendimento aos pais, 

coordenação 

 

Se

mana 13/07/2020 

à 17/07/2020 

Planejamento e produção das atividades não 

presenciais, aulas na plataforma, atendimento aos pais, 

coordenação 

 

A Escola Parque, por ser uma Escola de Natureza especial buscará 

estratégias e recursos adequados para o acompanhamento pedagógico dos 

estudantes. De acordo com a Gestão Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal, “as atividades poderão ser feitas 

tanto na plataforma Escola em Casa DF – Google Educação quanto por meio de 

material impresso”, assim, além das ferramentas oferecidas pela plataforma GSuit 

utilizaremos registros fotográficos, vídeos, relatórios, portfólios entre outros. Sendo 

assim, reorganizamos a grade horária de atendimento presencial dos professores, 

adequando-a ao modelo de trabalho remoto a seguinte forma: 

 

GRADE HORÁRIA DE ATENDIMENTO DE FORMA NÃO 

PRESENCIAL 



 
Atuação Jornada Ampliada - 40H 

(X) 20h + 20h (  ) 20h (   ) 

 

 Turno de 

execução das atividades 

pedagógicas 

 

Matutino (X )

 Vespertino ( ) Noturno (  ) 

GRADE HORÁRIA ADAPTADA AO MODELO DE ATENDIMENTO 

REMOTO 

 2

ª feira 

3

ª feira 

4

ª feira 

5

ª feira 

6

ª feira 

 

8

h às 

9h30m 

A

tendimento 

ao aluno 

pela 

plataforma 

A

tendimento 

ao aluno 

pela 

plataforma 

A

tendimento 

ao aluno 

pela 

plataforma 

A

tendimento 

ao aluno 

pela 

plataforma 

A

tendimento 

ao aluno 

pela 

plataforma 

 

9

h30m 

às 

11h30

m 

C

orreção das 

tarefas, 

produção de 

materiais 

para os 

ambientes 

virtuais de 

C

orreção das 

tarefas, 

produção de 

materiais 

para os 

ambientes 

virtuais de 

C

orreção das 

tarefas, 

produção de 

materiais 

para os 

ambientes 

virtuais de 

C

orreção das 

tarefas, 

produção de 

materiais 

para os 

ambientes 

virtuais de 

C

orreção das 

tarefas, 

produção de 

materiais 

para os 

ambientes 

virtuais de 



aprendizage

m e 

impressos 

aprendizage

m e 

impressos 

aprendizage

m e 

impressos 

aprendizage

m e 

impressos 

aprendizage

m e 

impressos 

1

1h30m 

às 13h 

A

tendimento 

aos pais 

A

tendimento 

aos pais 

A

tendimento 

aos pais 

A

tendimento 

aos pais 

A

tendimento 

aos pais 

1

4h às 

17h 

C

oordenação 

pedagógica 

da equipe 

por meio de 

reuniões de 

planejament

o estratégico 

e atividades 

formativas 

síncronas e 

assíncronas. 

C

oordenação 

pedagógica 

da equipe 

por meio de 

reuniões de 

planejament

o estratégico 

e atividades 

formativas 

síncronas e 

assíncronas. 

C

oordenação 

pedagógica 

da equipe 

por meio de 

reuniões de 

planejament

o estratégico 

e atividades 

formativas 

síncronas e 

assíncronas. 

C

oordenação 

pedagógica 

da equipe 

por meio de 

reuniões de 

planejament

o estratégico 

e atividades 

formativas 

síncronas e 

assíncronas. 

C

oordenação 

pedagógica 

da equipe 

por meio de 

reuniões de 

planejament

o estratégico 

e atividades 

formativas 

síncronas e 

assíncronas. 

 

 

Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais 

da educação 

A importância do trabalho de valorização e formação continuada dos 



profissionais da educação ganha novo patamar nesse contexto pandêmico devido o 

novo coronavírus.  

Os encontros presenciais de coordenação pedagógica na escola sempre 

envolveram momentos de formação continuada dos profissionais. No entanto, a 

necessidade de inovação abrupta da organização do trabalho pedagógico, a partir do 

Plano de Gestão Estratégica para a realização das Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais no Distrito Federal e da instituição do Programa Escola em Casa DF, 

demandou um processo de formação continuada tão profundo (e em curto espaço de 

tempo) como jamais foi vivenciado na nossa escola. 

Sendo assim, é importante salientar que muitos profissionais da escola 

mobilizaram-se antes mesmo da instituição do teletrabalho para a sua atuação em 

relação às ações propostas pela equipe gestora. São exemplos dessa mobilização: 

 

● Encontro virtual para celebração dos 40 anos da Escola 

Parque 210-211 norte; 

● Produção audiovisual coletiva de cunho afetivo para famílias e 

estudantes; 

● Produção audiovisual coletiva de cunho pedagógico para 

famílias e estudantes; 

● Produção de máscaras para distribuição às famílias; 

● Mobilização solidária da equipe para compra e distribuição de 

cestas básicas e kits de higiene às famílias em que identificamos maior 

vulnerabilidade social; 

● Produção e distribuição de kits culturais, junto às cestas, com 



material didático dedicado às crianças; 

● Escrita de dedicatórias aos estudantes e distribuição de livros 

infantis às famílias que receberam as cestas básicas e kits; 

● Rodas de conversa semanais dedicadas ao diálogo entre os 

profissionais da escola sobre assuntos pertinentes ao contexto pandêmico e 

de possibilidade de retorno por meio de atividades não presenciais. 

 

A partir da instituição do teletrabalho dos professores e do anúncio do 

cronograma de retorno às atividades não presenciais, novas ações de valorização e 

formação continuadas foram necessárias. Sendo assim, paralelamente às formações 

oferecidas pela EAPE e amplamente recomendadas à equipe, foram construídos 

espaços virtuais de formação na escola, bem como foi realizada a mobilização da equipe 

para o trabalho colaborativo de autoformação, especialmente, em relação às questões 

tecnológicas, que se mostraram altamente desafiadoras para o nosso grupo. São 

exemplos desse trabalho: 

● As rodas de conversa temáticas virtuais, denominadas de chá 

de solução; 

● A formação de pares de suporte para a parte tecnológica do 

trabalho, entre pessoas com maior e menor facilidade em relação a essas 

questões; 

● A produção de vídeo-tutoriais pelos profissionais e 

organização de playlist no canal do YouTube da escola sobre dicas referentes 

a questões tecnológicas do teletrabalho; 

● As reuniões pedagógicas virtuais para orientação e 

informação da equipe; 



● A organização de pastas no Google Drive de documentos de 

referência para a organização do trabalho pedagógico no contexto de 

teletrabalho; 

● A criação de “sala test-drive” na plataforma classroom para 

que os professores pudessem experimentar a plataforma e avaliar coletiva e 

colaborativamente as atividades propostas pelos pares; 

● A concepção da comissão de redação, para participação 

democrática dos profissionais da escola no processo de redação da proposta 

de execução das atividades não-presenciais e do PPP. 

 

São ações formativas como essas acima apresentadas que correspondem 

ao que denominamos de coordenação pedagógica da equipe por meio de reuniões de 

planejamento estratégico e atividades formativas síncronas e assíncronas na tabela com 

a grade horária adaptada ao modelo de atendimento remoto, ao final da seção anterior. 

 

Metodologias de ensino adotadas 

Conscientes e, a partir da reflexão coletiva nas reuniões de coordenação 

pedagógica virtuais, que acontecem mesmo antes da instituição da Portaria nº 133, de 

03/06/2020 do teletrabalho, avaliamos que as atividades desenvolvidas na Escola 

Parque, tanto as linguagens artísticas (Teatro, Música e Artes Visuais) como a Educação 

Física são realizadas em estruturas físicas específicas e preparadas com ambientação 

lúdica adequada à experiência de aprendizado do estudante e que, sendo assim, a 

interação cotidiana na sala de aula, quadra, pátio e demais ambientes da escola, assim 

como o trabalhar em grupo e as trocas presenciais se fazem necessárias tanto quanto o 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d34d4d35166146009f3f852494ec2b94/Portaria_133_03_06_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d34d4d35166146009f3f852494ec2b94/Portaria_133_03_06_2020.html


trabalhar individual, principalmente para o público da Escola Parque (Ensino 

Fundamental-anos iniciais). 

Portanto, acreditamos que as atividades não presenciais privam as crianças 

dessa interação que compõem a construção do seu conhecimento prático e coletivo. 

Ricardo Japiassu  em seu livro Metodologia do Ensino de Teatro reafirma isso ao tratar 

do conceito de jogo como uma “atividade lúdica com regras explícitas” JAPIASSU 

(2006), que ele coloca como: 

(...) o ponto de partida no sistema de jogos teatrais 

para a apropriação ativa (corpo, física), por parte dos jogadores, 

do conceito social de cooperação. O processo de 

desenvolvimento das ações cooperativas encontra na moldura 

dos jogos com regras o enquadramento adequado para que o 

aluno possa perceber, sobretudo sensorialmente, o significado 

da participação no coletivo. (p. 87) 

 

 O Currículo em Movimento, adotado pela SEE/DF, também nos aponta 

que: 

Para o 2º Ciclo (Anos Iniciais) do Ensino 

Fundamental foram indicados objetivos e conteúdos com 

predominância para o Bloco de Jogos e Brincadeiras, devido às 

características do desenvolvimento e aprendizagem dos 

estudantes dessa faixa etária, contudo, também foram 

propostos Blocos de Conteúdo que se relacionam com as 

outras manifestações da cultura corporal. Importante ressaltar 



que, nessa fase, o jogo e a brincadeira se constituem não só 

como importante conteúdo a ser ensinado nas aulas de 

Educação Física, mas também como instrumento de 

intervenção pedagógica para o ensino de conteúdos dos outros 

blocos (p. 111) 

Embora as atividades remotas possam suprir uma parte desse 

ensino/aprendizagem, como leitura e pesquisas, por outro lado faltará o trabalho corporal 

que envolve o gestual, o sonoro, o tátil, falta o interagir com o outro, falta o sentir que 

apenas a presença física consegue proporcionar e que a arte pode traduzir. Além do 

risco de aumentar as diferenças sociais, com a exclusão digital, já tão acentuado na 

comunidade de estudantes que participam da Escola Parque 210/211 Norte.  

Por isso, é importante salientar que as metodologias de ensino adotadas 

para esse período somente poderão ser melhor compreendidas e apresentadas a partir 

da interação remota com nossos estudantes, a qual tem seu planejamento 

fundamentado no Plano de Gestão Estratégica para a realização das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais do Distrito Federal e de acordo com o Currículo em 

Movimento e as Diretrizes Operacionais da Educação em Tempo Integral.  

Sendo assim, planejamos que será proposto ao estudante atividades de 

pesquisa, leitura, trabalhos direcionados com materiais recicláveis visando seu 

desenvolvimento criativo e também sugestões de atividades psicomotoras em espaços 

alternativos. Partindo da orientação do professor o estudante seguirá um passo a passo 

para completar a atividade. Esse passo a passo será encaminhado às famílias por meio 

de Ambientes Virtuais de Aprendizagem possíveis (plataforma Classroom, canal do 

Youtube e redes sociais da Escola, etc), bem como via material impresso e central de 



atendimento (rede comunitária de atendimento, aplicativos de mensagem instantânea, e-

mail, telefone, etc), conforme preconizado no Plano de Gestão Estratégica para a 

realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais do Distrito Federal. 

 

 

 

OUTROS PROFISSIONAIS  

Dentre os nossos profissionais, Inolávena Camargo, Shirlane Braga, Enri 

Gomes, Monica Montresor e Márcia Moreira são professoras readaptadas e de disciplina 

extinta. Esse grupo atuará de acordo com o Plano de Ação em anexo. Salientamos que 

este atendimento se faz com concordância às limitações de cada um de acordo com a 

readaptação. 

Já o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem na escola é composto 

apenas pela pedagoga Juliana Zanatta Almeida e atuará nos eixos mapeamento 

institucional e assessoria ao trabalho coletivo, também conforme plano de ação em 

anexo. 

 

ATENDIMENTO DA ESCOLA PARQUE 210/211 NORTE (ciclos e 

semestres) 

 

 A Escola Parque 210/211 Norte atende alunos de 1ºano ao 5ºano em 

dois turnos, matutino e vespertino, com 5 horas de funcionamento em cada turno. Desse 



modo, podemos dizer que somos uma escola de Ensino Fundamental que atende aos 

dois blocos que compõem do 2º ciclo para aprendizagens. 

No  Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), estão as turmas de 1º, 2º e 3º anos 

em que as atividades planejadas tem maior enfoque na “tomada de consciência do 

protagonismo da aprendizagem pelo/a estudante”( SEDF, 2020, p. 2).  Nesse sentido, a 

Escola Parque, enquanto unidade de atendimento integrado e complementar ao 

atendimento realizado nas escolas tributárias, desenvolve atividades de grande 

importância para ações de transição recomendadas pela SEDF quando apontam que no 

1º bloco do 2º ciclo deve-se “desenvolver atividades de reflexão sobre o que é aprender, 

qual escola se quer e como se aprende”(SEDF, 2020, p. 2). Isso fica ainda mais evidente 

na descrição dessas atividades pelo documento, ao apontar que “devem ser feitas de 

formas lúdicas e respeitando os tempos de alfabetização dos estudantes, 

proporcionando a reflexão por meio de atividades de desenho, de brincadeiras, de 

expressões corporais” (SEDF, 2020, p. 2). 

 

 Nosso dia letivo fica assim distribuído: 

 

MATUTINO 

● Acolhida – 8h00m às 8h10min 

● 1ª AULA – 8h10 min às 9h30min 

● Lanche/Recreio – 9h30min às 10h 

● 2ª AULA –10h às 11h15min 

● Promoção à saúde – 11h15min às 13h00min 



 

● VESPERTINO 

● Acolhida – 13h às 13h10m 

● Promoção à Saúde – 13h10min às 14h00min 

● 1ª AULA – 14h00m às 15h30min 

● Lanche/Recreio – 15h30min às 16h 

● 2ª AULA – 16h às 17h30min 

● Promoção à saúde 17h30m às 18h (Transporte escolar) 

 

 Todos os alunos dos 1º ao 5º anos comparecem a este 

estabelecimento de ensino no decorrer da semana no turno contrário ao atendimento 

realizado na escola classe atendida por nós, que chamamos de tributária. No momento 

esta Unidade de Ensino atende 609 alunos distribuídos entre o turno matutino com 276 

alunos e vespertino com 333 alunos, conforme apresentado no capítulo de diagnóstico 

da nossa realidade escolar. Todas as turmas têm aulas diárias de artes visuais, teatro, 

música, educação física e a parte de promoção à saúde que inclui almoço descanso e 

transporte. As turmas da Escola Parque são definidas no início do ano, sendo 

distribuídas em quatro equipes. Cada equipe recebe uma cor e quatro turmas, 

denominadas A, B, C e D. E essas turmas passarão pelas quatro disciplinas 

 

 

 

 



 

 

 

     QUADRO DE EQUIPES 

EQUIPE 

AMARELA 

EQUIPE VERMELHA 

A

rtes 

V

isuais 

E

ducaç

ão 

F

ísic

a 

M

úsica 

T

eatro 

A

rtes 

V

isuais 

E

ducaç

ão 

F

ísic

a 

M

úsica 

T

eatro 

I

ane 

 

 

K

arla 

 

s 

S

hirlei 

 

A

ntonio 

Carlos  

D

iogo 

 

 

(

Carênci

a 

Aberta) 

M

ônica 

 

 

M

ayra 

A

na Lúcia 

 

 

J

acquelin

e 

H

enrique 

 

 

E

leonora 

F

lávia 

 

 

R

afael 

A

na 

Cristina 

 

 

P

riscila 

EQUIPE VERDE E



QUIPE AZUL 

A

rtes 

V

isuais 

E

ducaç

ão 

F

ísic

a 

M

úsica 

T

eatro 

A

rtes 

V

isuais 

E

ducaç

ão 

F

ísic

a 

M

úsica 

T

eatro 

I

sabel 

 

 

W

eslei 

O

swaldo 

 

 

M

oreno 

V

erônica 

Gurgel 

 

J

efferson 

J

aqueline 

 

 

P

aula 

R

ita 

 

 

F

ernando 

M

ª Andrea 

 

 

T

iago 

Baldez 

M

aria Lúcia 

 

 

M

arcos 

Eduardo 

R

osângela 

 

 

A

na 

Carolina 

 

PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

A frequência e avaliação e reprovação por se tratar de uma escola de Artes 

e Educação Física, que complementa o currículo dos alunos de outras escolas, não 

possuem índices que se fazem relevantes, no presente, em nosso trabalho. Os 

indicadores de desempenho por turma são bastante favoráveis e os índices de alunos 

infrequentes até 2015 foram perto de zero. 

 



PROTAGONISMO DOS ESTUDANTES E RELAÇÃO ESCOLA-

COMUNIDADE 

 Com o propósito do fortalecimento de uma educação integral de 

qualidade, temos buscado valorizar a autonomia dos estudantes no processo de Ensino 

Aprendizagem e no cotidiano dentro da Escola Parque 210/211 Norte. 

 Visando o desenvolvimento de novas práticas que fomentem a 

formação de sujeitos ativos, criativos, críticos, sabedores de seus direitos e deveres, a 

escola integral nos possibilita criar momentos diferenciados da rotina escolar comum às 

crianças que são atendidas na rede de ensino público convencional, sobretudo por ser a 

Escola Parque 210/211 Norte uma escola de ensino complementar, onde são lecionadas 

as disciplinas de Educação Física e Artes (Teatro, Música e Artes Visuais), com 

conteúdos dinâmicos e inovadores por si só.  

 Durante a semana os alunos seguem a rotina de aulas nessas 

disciplinas e nas quartas-feiras, especificamente, participam de oficinas nas diversas 

áreas que ministramos. 

 Periodicamente, a comunidade escolar é chamada para encontros e 

tem a oportunidade de apreciar apresentações de trabalhos realizados pelos alunos: 

Exposições de Artes Visuais, Encenações e Intervenções Teatrais, apresentações 

musicais de Canto Coral e instrumentos (Oficinas de flauta, violão, teclado, etc.), além de 

Práticas Físicas e Desportivas vivenciadas na área de Educação Física. 

 Assim, com o envolvimento de professores, alunos e  nossa 

comunidade escolar em geral, buscamos fortalecer laços e criar perspectivas que visem 

cada vez mais tornar nossas práticas prazerosas e que permitam que nossos alunos 



sejam  precursores de uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo a redução de 

desigualdades sociais e sem preconceitos  de uma forma em geral. 

Nesse sentido, vale compartilhar o registro fotográfico de algumas de 

nossas vivências: 

 

 

 

Visita ao CCBB 

 

Festa da Família 

 

Nossa Bandinha Experimental 



 

  

Confecção de Pipas com a 

comunidade escolar 

Nossa tradicional 

“Revoada de Pipas”. Em 2019 foi 

realizada a 25ª edição. 

 

 

Festa Junina com a participação de toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

 



PROJETO FORMAÇÃO DE HÁBITOS INDIVIDUAL E SOCIAL 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Escola muitas vezes é extensão da casa da criança, por esse motivo se 

torna tão importante hábitos de higiene nesse ambiente. Higiene que esta 

estritamente ligada a saúde da criança, por esse motivo o MEC define a 

importância da higiene na escola, 

“A educação não deve se limitar a apenas informar, pois 

somente se tornará efetiva quando promover mudanças de 

comportamentos. A comunidade escolar não deve apenas 

contribuir para que os alunos adquiram conhecimentos 

relacionados com a saúde. Uma coisa seria ensinar higiene e 

saúde. Outra coisa é agir no sentido de que todos os que estão o 

ambiente escolar adquiram, reforcem ou melhorem hábitos, 

atitudes e conhecimentos relacionados com higiene e saúde”. 

 

 Saúde é o completo bem-estar, assim definido, 

“Isso significa   estar bem   nos aspectos físico, mental e social. 

Em outras  palavras, saúde não é  apenas a  ausência  de   

doenças  e, sim, um bem que pertence ao indivíduo e à 

coletividade. É também relacionada à qualidade de vida da sua 

comunidade e família.” (MEC). 

 

 A higiene deve ser vista como algo essencial na vida da criança, visto que 

interfere no seu bom desenvolvimento social, pessoal, escolar. 

 Quando o educando percebe que esses hábitos o ajuda a viver melhor, sem 

dúvida alguma ele estará motivado à colocá-la em prática com regularidade. Isso faz 



com que o educador seja mediador entre o aluno e família renovando e incentivando 

o interesse em se praticar corretamente os hábitos de higiene. 

 

Podemos subdividir higiene em, 

 Higiene corporal; 

 Higiene bucal; 

 Higiene social;  

 Higiene mental; 

 Higiene do sono e  

 Higiene ambiental  

. Será trabalhado nas EPs os  itens citados acima, levando em conta as propostas 

que serão implementadas no ano de 2018 que busca o bem estar do aluno em sua 

integridade física,  mental e social. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As Escolas Parque (EPs) de Brasília são Unidades Escolares (UEs) que 

intercomplementam o trabalho pedagógico das Escolas Classe, as quais são 

tributárias. Como se pode observar, essas EPs ao longo de suas existências vem 

sofrendo modificações em suas organizações para se adequarem às políticas 

educacionais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

Em 2017, as EPs tiveram mais uma modificação. Essas escolas aderiram ao 

Programa Novo Mais Educação do Governo Federal cujo objetivo é 

 

[...] melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e 

matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da 

jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a 

complementação da carga horária de cinco ou quinze horas 

semanais no turno e contraturno escolar. (DODF) 



 

 Como consequência dessa adesão, houve uma redução do número de ECs 

tributárias, e do número de estudantes atendidos pelas EPs bem como a alteração 

do turno de atendimento nestas escolas passou a ser o contraturno. 

 Outra mudança importante é a inclusão das refeições, momentos de descanso 

e lazer, além da organização do transporte dos alunos no trabalho pedagógico do 

professor.  

 Diante dessas alterações, buscando adequar essas mudanças às 

necessidades de sua comunidade escolar, essas escolas precisaram construir 

projetos próprios que pudessem criar estratégias que favoreçam a promoção à 

saúde nos momentos em que os alunos participam das atividades de educação 

integral. Isso inclui desde o momento do transporte até à escola até as horas de 

alimentação, descanso e lazer na escola. Por causa dessa situação, na Escola 

Parque 210/211 Norte surgiu a necessidade da construção do Projeto Promoção à 

Saúde na Educação Integral. 

 O Projeto Promoção à Saúde na Educação Integral tem como finalidade de 

orientar as ações de todos os profissionais envolvidos com o atendimento dos 

alunos, bem como, quanto à importância de criar e manter atividades rotineiras na 

escola para que os estudantes possam se desenvolver em um ambiente acolhedor, 

estimulante, seguro, educativo e saudável. Com isso pretende-se alcançar o objetivo 

da educação integral que é o de promover o desenvolvimento pleno dos alunos por 

meio dos aspectos intelectual, afetivo, social e físico. 

 Dentro do universo da educação integral é imprescindível que sejam 

estabelecidas atividades de rotinas favoráveis à promoção à saúde e o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis condizentes ao universo educativo em que a 

criança se encontra. Assim, hora de alimentar-se, de descansar e de lazer são 

momentos ímpares para se manter uma convivência saudável. 

 Por meio da organização das atividades no tempo estabelece-se o que se 

chama de rotina, a qual possibilitar ao educador uma direção para o trabalho que se 

propõe a fazer e aos alunos segurança e compreensão de que estamos em um 



mundo organizado e num contexto educativo favorável ao desenvolvimento pleno da 

criança. 

OBJETIVOS 

 

Geral 

- Criar estratégias apropriadas para os momentos de transporte, alimentação, 

descanso e lazer do aluno, buscando favorecer o seu bem-estar físico, social, afetivo 

por meio de hábitos saudáveis no ambiente escolar. 

Específicos 

 

- Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais 

participam, respeitando suas regras básicas de convívio social e a diversidade que os 

compõem;  

- Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, 

executando ações simples relacionadas à saúde e higiene; 

- Construir hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com 

a higiene, alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidado com a 

aparência; 

- Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 

sua auto-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social; 

- Participar de atividades de arrumação e organização da sala de aula ou do 

ambiente de convívio coletivo na escola, interagindo e cooperando em grupos. 

 

METODOLOGIA 

 



Para o desenvolvimento do projeto busca-se criar atividades de rotina, 

estimulando o cuidado com a saúde e o bem-estar físico, social e afetivo do aluno. 

Assim, rotineiramente serão criados os seguintes momentos: 

Hora do transporte: O momento do transporte do aluno para a escola é de 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. Ao chegar na escola, o 

aluno será recepcionado pela equipe pedagógica e professores no momento de 

acolhimento. 

O momento de acolhimento se organizará a partir da distribuição dos alunos 

em grupos e desenvolvimento de atividades lúdicas e informativas, tais como: avisos 

sobre a rotina e cotidiano, momentos de história e música, entre outros. 

Hora do café/lanche: Os alunos tomaram café no pátio sob a orientação 

dos professores e equipe pedagógica. 

Hora do almoço: Os alunos irão almoçar em suas respectivas salas de aula, 

sob a orientação dos professores. 

Hora do descanso: Os alunos poderão descansar sob a orientação dos 

professores, após o período de almoço. 

Durante os momentos de café/lanche, almoço e descanso serão organizados 

atividades de rotina visando hábitos de cuidado e higiene com os alimentos bem 

como com o próprio corpo. Em outros termos, buscar-se-á desenvolver estratégias 

onde os alunos aprendam: 

- manter o ambiente limpo,  

- alimentar-se de forma saudável e apropriada dos alimentos, fazendo uso correto 

dos utensílios; 

- criar hábitos de higiene bucal; 

- lavar as mãos antes e após as refeições; 

- usar adequadamente os banheiros; 

- manter o ambiente da sala limpo antes e após às refeições e atividades realizadas; 



- organizar os colchonetes após o momento de descanso;  

- portar-se de maneira saudável durante as refeições, buscando a promoção do 

bem-estar físico do grupo; 

- adotar atitudes de gentileza para com o próximo nas suas interações com o outro 

durante os momentos de café/lanche, almoço e descanso. 

A escola buscará ainda criar eventos que possam contribuir para a formação 

e promoção à saúde dos alunos como, palestras e  a criação de subprojetos dentro 

do tema da promoção à saúde. 
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PROJEO  RECREIO ATIVO  

 

Responsáveis:  

Coordenação Escolar 

Professores da Sala de Recursos 

Jovens Educadores Voluntários 

Direção Escolar 

 

Justificativa: 

O Recreio é um horário onde os alunos podem realizar tarefas 

diversificadas de forma autônoma e de livre escolha. É um momento onde eles 

podem realizar o lanche, descansar, brincar e conversar sem o acompanhamento 

do professor.  

Porém, a ausência de um direcionamento, ou até mesmo de materiais 

disponíveis, para serem utilizados pelas crianças durante o horário do recreio, 

podem gerar conflitos, principalmente pela falta de maturidade dos alunos para 

gerir seu tempo livre.  

 Desta forma, visando promover um melhor aproveitamento do tempo 

disponível no recreio este projeto apresenta uma didática interdisciplinar, criando 

alternativas mais atraentes para brincar, utilizando-se de conteúdos da Educação 

Física, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música. 

 Sendo assim, é possível visualizar a importância e relevância deste 

projeto, principalmente porque vê no horário do recreio um momento para ser 

planejado e oferecido aos alunos alternativas diversas que promovam uma 

interação educacional saudável entre as crianças, procurando sempre levar em 

consideração seus interesses e sua faixa etária.  

 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar condições a alunos de apropriarem-se de novos saberes 

sobre a cultura do lazer; 

 Oferecer atividades lúdicas e brinquedos variados; 



 

 Estimular ações cooperativas e coletivas; 

 Promover momentos de autonomia; 

 Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis durante o horário do 

recreio; 

 Diminuir a incidência de conflitos e acidentes entre os alunos. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Ao Coordenador Escolar cabe o direcionamento de atividades diversas, 

tais como: jogos, brincadeiras, estafetas, gincanas, contação de histórias, 

teatrinhos de fantoche, brinquedos cantados, dobraduras, danças e composições 

coreográficas entre outras. 

Aos Monitores Educacionais e aos Jovens Educadores Voluntários cabem 

à oferta de bolinhas de totó, bolas de futebol, cordas, etc. Além do monitoramento 

do espaço recreativo durante a realização do recreio. 

Aos Professores da Sala de Recurso cabe o monitoramento do espaço 

recreativo auxiliando os alunos PNEE a interagirem e socializarem nesse espaço. 

À escola, de uma forma geral, compete o auxílio em relação aos recursos 

utilizados no projeto, como espaço, aparelhagem de som, Datashow, microfone, e 

materiais diversos. 

    

Plano operativo: 

Inscrição: 

Não será necessária inscrição para participação no projeto. Todos os 

alunos no horário do recreio optarão por uma das atividades que estarão sendo 

ofertadas. 

Realização: 

O projeto ocorrerá em forma de oficina de dança e atividades 

diversificadas, além das atividades tradicionais, tais como: futebol e totó, durante 

todo ano letivo no horário do recreio.  

Público-alvo:  

Serão atendidos nesse projeto alunos de 1º ao 5º ano do Ensino  

 



Fundamental das escolas de origem da Escola Parque 210/211 

Norte. 

 

 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Objetivos de aprendizagem: 

 Respeitar a sua vez na execução das tarefas; 

 Desenvolver a cooperação;  

 Reconhecer e aprender a respeitar as diferenças de gênero e idade; 

 Aprender a socializar de maneira saudável. 

 

Procedimentos: 

O projeto será realizado durante todos os dias da semana na hora do recreio, 

das 9h30 às 10h e das 15h30 às 16h.  

 

Recursos didático-pedagógicos: 

Para que o projeto seja bem sucedido será necessária a utilização de alguns 

recursos didático-pedagógico, como por exemplo: Aparelhagem de som, microfone, 

trilha sonora diversificada, Data Show, materiais diversos, etc.  

 

Avaliação: 

A avaliação do projeto ocorrerá diariamente através da observação do 

espaço/tempo do recreio em relação ao comportamento dos alunos e de como os 

mesmos estão aproveitando o que está sendo ofertado. E será observado, também, a 

incidência de conflitos durante esse período em que os alunos estarão com atividades 

dirigidas. 

 

 

 

 



ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

 

Título: Acolhimento  

 

Responsáveis:  

Direção Escolar 

Supervisão e Coordenação Escolar 

Professores 

 

JUSTIFICATIVA: 

A escola representa na vida da criança, não apenas pelo quantitativo de 

horas, mas também pela qualidade do tempo que é passado dentro desta instituição, 

a sua segunda casa. E para que isso seja significativo para o seu crescimento e 

desenvolvimento é necessário que nossos alunos se sintam seguros e acolhidos 

nesse ambiente. 

Dessa forma, é importante que o momento da chegada e entrada na escola 

seja realizada de maneira planejada dando espaço para que os alunos sintam-se à 

vontade e pertencentes a esse local, assim como sua família.   

Nesse sentido é importante destacar a relevância do projeto, pois o mesmo 

colabora com um bom funcionamento da rotina escolar e promove a interação entre 

os alunos desde a chegada até a saída da escola. 

 

Objetivos do projeto: 

 Organizar a entrada dos alunos de forma lúdica e atrativa; 

 Realizar informes gerais sobre o funcionamento e acontecimentos da escola; 

 Inserir e adaptar os alunos na rotina do dia; 

 Promover um sentimento de segurança e pertencimento; 

 Envolver as famílias num clima de acolhimento; 

 Promover a harmonia dentro do ambiente escolar; 

 Estabelecer bons relacionamentos entre as escolas tributárias; 

 Trabalhar com a formação de plateia. 

 Trabalhar valores e regras/combinados de comportamento e convivência 

comum a todos os estudantes da Escola Parque. 



 

 

Atribuições: 

Cabe à Coordenação e a Equipe de Direção realizar o acolhimento dos alunos 

no momento da chegada à escola através de atividades lúdicas, com músicas, 

brincadeiras, histórias e/ou vídeos. 

Cabe aos Professores estarem presentes junto a sua turma participando e 

orientando os alunos com relação ao comportamento, podendo também sugerir e 

realizar atividades. 

À escola, de uma forma geral, compete o auxílio em relação aos recursos 

utilizados no projeto, como espaço organizado com plaquinhas identificando as 

equipes, aparelhagem de som, Data show, microfone e materiais diversos. 

    

Plano operativo: 

    

Realização: 

O projeto ocorrerá todos os dias na hora da entrada e será realizado no 

pátio de entrada da escola, durante todo o ano letivo, tanto no turno matutino quanto 

no turno vespertino.  

Nele serão desenvolvidas atividades de música, brinquedos cantados, 

brincadeiras, contação de histórias, apresentações dos alunos, vídeos, Conversas, 

etc.  

 

Público-alvo: 

Serão atendidos nesse projeto alunos de 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental das escolas de origem da Escola Parque 210/211 Norte. 

 

          Avaliação: 

              A avaliação do projeto ocorrerá através da observação diária desses 

momentos e com conversas nas coordenações pedagógicas com o grupo docente. 

 

 

 



Plano de Ação SEAA 2020 
 
UE: Escola Parque 210/211 norte                             Telefone:  

Diretor(a): Augusto Magno Barbosa Marinho de Carvalho             Vice-diretor(a): 

Verônica Gurgel Bezerra 

Quantitativo de estudantes: 609           Nº de turmas: 32               

Etapas/modalidades: Ensino Fundamental – anos iniciais/ Educação Integral 

Serviços de Apoio: (não há)            Sala de Recursos: (não há)                        Orientação 

Educacional (não há)  

Sala de Apoio à Aprendizagem: (não há)  

 

EEAA:  

Pedagoga(o): Juliana Zanatta Araújo Almeida – mat. 268062       

Psicóloga(o): Não há 

 
 

Eixo: Mapeamento Institucional 

 

Ações/ 

Deman

das 

Objetivos Procedimento Crono

grama 

Profissio

nais 

envolvid

os 

Avali

ação 

- A 

escola 

precisa

ndo ser 

mapea

da em 

suas 

dificuld

ades, 

acertos 

e 

especifi

cida- 

des. 

. Conhecer e analisar as 

características da unidade 

de ensino, no novo 

contexto de pandemia e, 

consequentemente, do 

teletrabalho.; 

. Contribuir para reflexão 

acerca dos diversos 

aspectos pedagógicos e 

relacionais no novo 

contexto.  

. Conhecer nível de 

acesso e conhecimento 

dos profissionais e 

estudantes às plataformas 

.Participação das 

reuniões; 

.Participação de rodas 

de conversa virtuais para 

identificar demandas; 

.Aplicação de 

formulários para mapear 

o ambiente e o contexto 

atual desta unidade de 

ensino; 

. Análise das respostas 

para possíveis ações 

relacionadas às 

necessidades 

Durant

e o 

períod

o de 

isolam

ento 

social 

e no 

retorn

o das 

ativida

des 

presen

ciais 

do ano 

de 

Pedagoga 

da SEAA, 

professor

es, 

equipe 

gestora, 

coordena

dores e 

famílias 

de alunos 

da E.P. 

210/211 

norte. 

Após 

cada 

ação 

e 

confe

rência 

de 

result

ados. 



e ambiente virtual; 

. Mapear as ferramentas 

virtuais mais acessíveis 

aos profissionais e às 

famílias da E.P. 210/211 

norte; 

.Pesquisar pessoas que 

podem ajudar nas 

formações e nas ações de 

acolhimento dos 

grupos(profissionais e 

famílias) 

apontadas; 

.Análise documental; 

.Sondagem de 

aprendizagens, para 

adequações 

necessárias; 

.Anotações dos 

levantamentos feitos; 

.Planejamento de novas 

ações, de acordo com o 

contexto atual; 

. Fazer observações nas 

salas de aula virtuais, se 

necessário e possível, 

no intuito de colaborar 

com o professor para 

alcance de objetivos de 

aprendizagem. 

 

2020. 

Aulas 

presen

ciais 

. Investigar e analisar junto 

à comunidade escolar, as 

práticas acertadas e 

equivocadas durante o 

para prosseguir com ano 

letivo, continuando com os 

acertos e revendo os 

equívocos; 

 

.Entrevistas com as 

famílias, Equipe gestora, 

professores, alunos e 

demais funcionários da 

escola; 

.Apresentação e 

discussão junto à 

comunidade escolar a 

respeito das 

experiências vividas ; 

.Planejamento e 

readequação para o 

novo momento; 

.Observações no 

contexto escolar, dos 

espaços e dinâmicas 

pedagógicas; 

. Levantamento de 

No 

início 

da 

volta 

às 

aulas 

presen

ciais. 

Pedagoga 

da SEAA, 

professor

es, 

equipe 

gestora, 

coordena

dores e 

famílias 

de alunos 

da E.P. 

210/211 

norte. 

Após 

cada 

ação 

e 

confe

rência 

de 

result

ados. 



informações históricas 

da instituição para 

construção do M.I.; 

.Levantamento da 

conjuntura social, 

emocional e pedagógica 

em que a comunidade 

se encontra, para então 

marcar o ponto de 

partida para novas 

atividades; 

.Participação, em 

conjunto com os outros 

setores da escola, de 

reuniões, coordenações 

coletivas, formação 

continuada, projetos 

pedagógicos,festas 

comemorativa,... 

 

 

EIXO: Assessoria ao trabalho coletivo 

 

Ações/ 

Deman

das 

Objetivos Procedimento Crono

grama 

Profissio

nais 

envolvid

os 

Avali

ação 

O 

grupo 

de 

profissi

onais 

da 

escola,  

tem 

demon

strado 

muita 

ansied

.Participar das reuniões 

coletivas;  

.observar as angústias e 

maiores dificuldades; 

.Conversar com a equipe 

gestora a respeito dessas 

questões; 

.Apresentar dicas de como 

passar por este período 

de teletrabalho com mais 

.Combinar com a equipe 

gestora, alguns 

momentos para 

intervenções durante as 

reuniões coletivas, 

levando dicas de como 

lidar com este momento 

novo, com menos 

ansiedade. 

. Participação de rodas 

de conversa virtuais para 

Enqua

nto 

perceb

er 

incôm

odo(do

s 

profiss

ionais)

durant

e as 

reuniõ

Pedagoga 

SEAA, 

Professor

es, 

coordena

dores, 

equipe 

gestora, 

secretária 

e auxiliar 

de 

secretaria

Após 

cada 

reuni

ão.  



ade, 

diante 

da 

deman

da do 

novo 

teletrab

alho. 

tranquilidade.; 

. Contribuir com o 

acolhimento dos 

profissionais da educação. 

acolhimento e 

identificação de  

demandas; 

Anotações das 

demandas; 

. Divulgação, ao grupo, 

de lives relacionadas ao 

tema. 

. Se colocar de prontidão 

para escuta sensível; 

. Contribuir com a 

elaboração da Proposta 

Pedagógica. 

es. . 

Família

s sem 

informa

ções a 

respeit

o das 

aulas 

remota

s/telea

ulas e 

ou 

materia

l 

impres

so. 

Acolhimento às famílias; 

. Informar as famílias a 

respeito de como tudo vai 

acontecer em relação à 

Escola Parque; 

. Favorecer o 

desempenho escolar dos 

alunos com vistas ao 

sucesso escolar; 

. Conscientizar as famílias 

de um maior 

envolvimento, dentro do 

possível, na vida escolar 

dos filhos; 

.Acompanhamento dos 

alunos com transtorno e 

ou deficiências 

. Inserção nos grupos de 

whatsApp das turmas da 

escola; 

. . disponibilização de 

meios(telefone, 

whatsApp, email,...) para 

acesso à SEAA, quando 

necessário; 

.Levantamento das 

dificuldades enfrentadas 

pelas mesmas neste 

momento de pandemia; 

. Momentos de escuta,  

tira dúvidas, diálogo com 

as famílias que 

solicitarem ou forem 

identificadas com 

dificuldades; 

. Enviar dicas 

pedagógicas para as 

famílias, de como ajudar 

os filhos a alcançarem 

melhores resultados, 

neste momento e com 

as ferramentas que 

Assim 

que 

recebe

rmos 

as 

inform

ações 

relativ

as ao 

funcio

namen

to da 

E.P. 

no 

períod

o das 

ativida

des 

educa

cionais 

não 

presen

ciais; 

.Duran

te o 

períod

o de 

Toda 

equipe 

escolar 

Após 

cada 

ação 



possuímos; 

. Encaminhamentos, se 

necessário. 

. Acompanhar os alunos 

com Transtornos 

escolares  e ou 

deficiências, na medida 

do possível, através dos 

meios viáveis( telgran, 

telefone, ...); 

.Análise documental( 

Circulares, Portarias, 

Proposta Pedagógica, 

Leis relacionadas à 

educação e à EAD, 

Estratégia de matrícula, 

Projetos educacionais, 

Diretrizes,...); 

.Elaborar relatórios dos 

alunos matriculados 

nesta Unidade de 

Ensino, quando houver 

necessidade de algum 

encaminhamento; 

 

pande

mia/is

olame

nto 

social. 

Retorn

o das 

aulas 

presen

ciais 

.Ajudar a comunidade 

escolar na busca de novas 

soluções para inclusão 

total dos alunos, famílias e 

profissionais da escola no 

novo momento; 

.Criar e ajudar  a 

reinventar e revitalizar o 

ambiente escolar 

presencial; 

. Fornecer subsídios para 

ações que valorizem o 

saber dos profissionais e 

alunos, suas identidades e 

Reorganização e 

execução de um novo 

planejamento relativo ao 

início do novo momento; 

.Participar das 

adequações curriculares 

necessárias; 

.Promover estudos de 

caso, se necessário; 

.Entrar em contato com 

as escolas tributárias, no 

intuito de troca e ajuda 

mútua em relação às 

Durant

e o 

períod

o de 

retorn

o das 

aulas 

presen

ciais. 

Pedagoga 

SEAA, 

Professor

es, 

coordena

dores, 

equipes 

gestoras 

e 

secretária

s das 

escolas 

tributárias 

e da 

Escola 

Duran

te o 

perío

do de 

retorn

o as 

aulas 

prese

nciais

. 



suas experiências de vida 

, estimulando a inovação e 

criatividade. 

 

situações que surgirem. Parque. 

 

EIXO: Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem 

 

Ações/ 

Deman

das 

Objetivos Procedimento Crono

grama 

Profissio

nais  

envolvid

os 

Avali

ação 

Profess

ores 

em 

teleaul

a e  

aulas 

remota

s ou 

tendo 

que 

enviar 

ativida

des 

impres

sas 

para os 

alunos. 

. Refletir junto com toda 

equipe, sobre os 

instrumentos utilizados 

nesse processo de Ensino 

à Distância; 

. Avaliar se esses 

instrumentos estão sendo 

eficientes e eficazes no 

processo EAD. 

.Ajudar os professores 

que se sentirem inseguros 

ou precisarem de ajuda, a 

encontrar a melhor forma 

de alcance dos objetivos 

propostos no 

planejamento. 

. Reuniões; 

.Organização e 

execução de um plano 

de ação, a partir das 

informações levantadas; 

..Colaborar, quando 

possível, com as 

formações  continuadas; 

.Ajudar os professores 

nas adequações 

escolares, necessárias 

ao período. 

Durant

e o 

períod

o de 

EAD. 

Pedagoga 

SEAA, 

coordena

dores, 

professor

es e 

direção.  

Duran

te e 

após 

as 

ações

.  

Durant

e as 

aulas 

presen

ciais/ 

antes e 

após o 

período 

de 

isolam

ento 

.Promover e contribuir 

para que os professores 

promovam situações 

didáticas e de adequações 

com os alunos no novo 

momento; 

.Contribuir para 

diminuição das queixas 

escolares  e outras 

manifestações do fracasso 

. Acompanhar, conhecer, 

informar da queixa, 

solicitar a colaboração e 

orienatr devidamente as 

famílias dos alunos 

encaminhados à EEAA; 

. 

   



social. escolar.  

 

Responsáveis pelas informações:  

Juliana Zanatta Araújo Almeida- Mat. 26806-2 

                        Pedagoga-EEAA- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO FESTA DA FAMÍLIA 

 

 



Introdução 

 

 

 

É indiscutível a importância da família na formação das crianças. Uma boa educação 

em casa prepara a criança para a vida em sociedade. A jornada de trabalho dos pais 

ou responsáveis faz com que tenham pouco contato com as crianças, delegando à 

escola o papel de formadora inicial dos ensinamentos básicos de convivência em 

sociedade. Mesmo a escola ao desempenhar esse papel, não cobre a carência que 

vai além do ambiente escolar. 

 

Na escola, a criança amplia os ensinamentos aprendidos em casa com a família. A 

família juntamente com a escola tem importância fundamental na formação 

socializadora da criança. Abromovay et all (2009) afirmam que “ as instâncias da 

escola e da família correspondem a duas agências socializadoras e interdependentes: 

ambas assumem funções educativas que algumas vezes se confundem e outras, se 

sobrepõem.” (p.152). Essas autoras consideram que 

 

A aproximação dos familiares com a instituição escolar pode derivar no fortalecimento 

de uma ação conjunta para tratar das eventualidades cotidianas, as quais muitas 

vezes atingem as duas esferas e elas imprimem uma série de dificuldades 

(ABROMOVAY, 2009, p.153). 

 

Objetivo 

 

Vivenciar situações de socialização juntamente com a família e a comunidade 

escolar. 

 

 

Objetivo Específico 

 

Participar de atividades lúdicas e culturais com a família na escola. 

 

 



 

Metodologia 

 

No mês de abril, no último sábado, a Escola Parque 210/211 Norte realizará a 

Festa da Família com a finalidade de fortalecer o vínculo da família com a escola, 

promovendo a participação de todos os segmentos que formam a comunidade 

escolar, tais como alunos, professores, direção, supervisores, coordenadores, apoios 

técnico-administrativo e pais em atividades lúdicas e culturais. 



PROJETO 

FESTA JUNINA 

 

“A escola que se abre para seu público é mais questionada, mas, se fica fechada, 

não há comunidade em torno dela”. Marcelo Cunha Bueno 

 

 

Introdução 

 

Uma das maiores dificuldades da Escola Parque 210/211 Norte, nos anos 

anteriores foi a de atrair os pais ou responsáveis e estreitar a relação pais-

escola, formando uma parceria de apoio ao desenvolvimento do aluno. Muitos 

pais se justificavam por causa do trabalho, tempo ou a distância da escola em 

relação ao seu trabalho ou sua casa. 

 

A Festa Junina à partir do ano de 2011, conseguiu motivara presença 

dos pais / responsáveis por conta de uma atividade prazerosa onde estes 

podem se divertir com seus filhos e demais familiares. 

 

Outra dificuldade encontrada era  a integração da Escola Parque 210/211 

Norte com as Escolas Tributárias. A Festa Junina também proporcionou maior 

envolvimento nesse sentido a partir de 2011, quando as Escolas Tributárias 

foram convidadas a participar com uma barraca na nossa festa. 

 

A partir de então, nos anos de 2011, 2012 e 2013 a Festa Junina, 

passou a congregar com alunos, professores, direção, escolas tributárias, 

comunidade, umas das maiores festas com muita animação e apresentações 

de alto nível. 

 

No ano de 2012, a festa teve a presença maciça dos familiares, além de 

um colorido espetacular com as apresentações do Cacuriá, Flor de Mamulengo, 



Siriri, Pião entrou na Roda e outras danças ricas em conteúdos para os nossos 

alunos. 

 

No ano de 2013, a Escola Aspalha, trouxe a quadrilha da sua escola, com 

apresentação de uma quadrilha profissional, além das apresentações 

entusiasmadas de todos os nossos alunos. 

 

Objetivo 

 

Promover a integração da família,   das Escolas Tributárias e da comunidade 

circunvizinha com a Escola Parque 210/211 Norte. 

 

Objetivos Específicos 

 

Promover  oportunidade  de  encontro  positivo,  melhorando  o  diálogo,  entre  

as  Escolas 

Tributárias, os pais, a comunidade e a Escola Parque 210/211 Norte. 

 

Metodologia 

 

A Festa Junina da Escola Parque 210/211 Norte ocorrerá durante o 

período da tarde das 15h às 20h, onde serão desenvolvidas várias atividades 

relacionadas à tradição junina, tais como apresentações de quadrilhas, 

pescaria, venda de alimentos típicos de festa junina, e outras atividades. 

 

Os alunos do dia 15 de junho serão todos convocados a participar da festa 

no período da tarde e não terão aula. Porém, o dia letivo será contado com a 

participação na atividade Festa Junina da Escola Parque 210/211 Norte. Todos 

os alunos de todas as Escolas Tributárias serão convidados, sendo dispensada a 

presença nessas Instituições de Ensino de acordo com anuência da DRE 

PP/Cruzeiro e as Escolas Tributárias. As Escolas Tributárias serão convidadas a 



participar a também fazer parte da festa, montando a barraca da Escola Classe 

que fizer parte da Festa junina da Escola parque 210/211 Norte. 

 

 

 

    Avaliação 

 

Espera-se que os pais conheçam o trabalho realizado na escola através 

de uma festa, podendo formar uma parceria construtiva que vai favorecer o 

desempenho dos alunos na escola, auxiliando no processo 

socioeducativo.   Pais mais cooperativos e participativos na vida escolar 

podem influenciar efetivamente para a melhoria da escola como um todo, 

através de suas observações, expectativas, críticas e sugestões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projeto Copa América das Escolas Parque  

Estádio Nacional de Brasília 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

O projeto Copa América das Escolas Parque – Estádio Nacional de 

Brasília tem como objetivo possibilitar aos estudantes dos 5º anos frequentadores 

da Rede Integradora das Escolas Parque, a participação em um torneio esportivo de 

caráter social, gratuito e sem fins lucrativos, onde ocorra a participação da equipe 

gestora, professores e estudantes, possibilitando visitas e jogos na arena do Estádio 

Nacional de Brasília, por meio da integração entre Secretaria de Educação e 

Secretaria de Esporte e Turismo. 

 

2. OBJETIVOS 

- Participação dos estudantes dos 5º anos frequentadores da Educação Integral das 

Escolas Parque no torneio esportivo; 

- Integração das equipes das Escolas Parque para elaboração da estrutura do 

torneio; 

- Trabalho interdisciplinar com vistas a inserção de aspectos culturais dos países 

participantes nos conteúdos escolares; 

- Visitas e conservação da Arena do Estádio Nacional de Brasília 

- Desenvolvimento da relação interpessoal e respeito por meio do esporte; 



- Proporcionar a interrelação entre Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte e 

Turismo para a realização do evento. 

 

3. CONTEÚDOS 

- Treinamento das equipes participantes no torneio; 

- Jogos e brincadeiras lúdicas dos países participantes; 

- Técnicas de pintura e criação de arte em camisetas; 

- Regras adaptadas e oficiais do futebol; 

- Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos e diálogo; 

- Aspectos culturais e musicalidade dos países participantes; 

. 

 

4. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia será realizada de forma planejada e sistematizada, incluindo: 

- Reunião periódica com representantes das Escolas Parque para elaboração 

das regras, tabelas e condutas do torneio; 

- Encontro de representantes da Secretaria de Educação e Secretaria de 

Esportes e Turismo para a elaboração de calendários e devidas responsabilidades 

(apoio institucional, lanche, transporte, camisetas, medalhas e etc); 

- Exposição e debates com explicação sobre o objetivo do passeio para 

estudantes e professores,  

- Escolha das turmas dos 5º anos que participarão do torneio; 

- Envio de ofício para a Secretaria de Esporte e Turismo solicitando a 

disponibilidade do Estádio Nacional para o desenvolvimento do evento; 

- Distribuição de bilhetes para as escolas tributárias e responsáveis 

detalhando os dias e objetivos do torneio; 

- Organização da equipe que irá acompanhar os estudantes no campeonato; 

 

 O público alvo atendido no projeto será composto por estudantes dos 5ºanos 

da Educação Integral frequentadoras da Escolas Parque. 



 

5. AVALIAÇÃO  

Os resultados serão mensurados durante o decorrer do processo 

pedagógico e do torneio propriamente dito, onde serão observados o 

interesse, participação e aprendizado nas atividades propostas pelos 

professores participantes do projeto Copa América das Escolas Parque – Estádio 

Nacional de Brasília. 

Pretende-se que os estudantes participantes do projeto possam adquirir uma 

consciência crítica capaz de produzir atitudes que contribuam para o 

desenvolvimento cultural, por meio do desenvolvimento de atitudes educativas, 

esportivas e dialógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO REVOADA DE PIPA 

Professor responsável: Augusto Magno de Carvalho 

Introdução 
 
 

A Revoada de Pipas da Escola Parque 210/211 Norte teve sua primeira 

edição em 1995 e, desde então, faz parte do calendário escolar desta Instituição 

de Ensino. Durante esse período, somente no ano de 1997 não houve essa festa. 

 

A Revoada de Pipas envolve toda comunidade escolar e circunvizinha 

entorno desta atividade lúdica de “soltar pipas”, quando pais e filhos têm 

oportunidade de participar juntos de todas as etapas da confecção à soltura da 

pipa. 

 

Na Revoada de Pipas, cada participante tem recebe um “kit do pipeiro” que 

contém: uma armação ou varetas, papel de seda e rabiola pronta. Após o 

recebimento do material, o participante confeccionará a própria pipa. Caso precise 

de ajuda, uma equipe de professores estará disponível para auxiliá-lo. Em seguida, 

ocorrerá a revoada de todas as pipas confeccionadas, bem como, as que os 

participantes trouxerem prontas de casa. Durante a Revoada de Pipas, haverá um 

concurso das pipas originais e criativas com distribuição de prêmios. 

 

A área  destinada  para  a  realização  deste  evento  é  delimitada  e  há  

monitoramento  de professores. Normas de segurança são trabalhadas durante 

todo o período que antecede ao evento e, no dia de sua realização. 

 

Justificativa: 

 

 

A pipa é um brinquedo popular dos mais tradicionais do Brasil e do mundo. 

Sendo praticado há séculos por crianças e adultos. No Brasil, é muito comum em 

todos estados com algumas variações de nomes e formas. 



 

Além do aspecto lúdico, a pipa tem importância nas ciências.  

Objetivo Geral: 

 

Resgatar valores sociais e culturais através de brinquedos populares, fortalecendo 

o relacionamento de pais (ou responsáveis) e filhos e o prazer de brincar e 

aprender juntos. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade solidariedade em 

situações lúdicas. Ampliar o repertório de brinquedos 

conhecidos. 

 

Desenvolver-se emocional e socialmente por meio do trabalho em grupo. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 A Revoada de Pipas acontece com a participação dos alunos da Escola 

Parque 210/211 Norte , Comunidade Escolar e circunvizinha. O evento se realiza 

com a doação de um kit de confecção para os participantes: papel de seda, 

armação de bambu ou varetas e rabiola.  

 O participante se dirige às mesas de confecção onde encontrarão, além de 

outros materiais necessários, tais como cola e tesoura, uma equipe de 

colaboradores para instruir na montagem da pipa. O único material que a escola 

não dispõe é o carretel de linha nº 10, que deverá ser trazido pelo participante. 

 Após a confecção da pipa, colocação de demais adereços e preparativos de 

envergue e cabresto, o participante se dirige à área verde nos fundos da escola 

para empinar sua pipa. Neste espaço, ele terá contato com outros colaboradores, 



responsáveis pela ajuda para  empinar a pipa e, primordialmente, para estabelecer 

os limites da área verde, evitando assim que o participante fique próximos às pistas 

e ruas movimentadas.  

 No evento ocorre a premiação com medalhas para os participantes, além de 

um trabalho preventivo em relação às normas de segurança para o pipeiro, tais 

como não soltar pipas perto de redes elétricas, não subir em lajes, ter cuidado com 

ruas e pistas  

 

 

 

 

movimentadas, não tentar tirar  a pipa presa em fios elétricos ou antenas, não soltar 

pipa em dias de relâmpagos e, principalmente, não soltar pipa com linha cortante 

com cerol. 

 

 

RECURSOS  MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

Papel de Seda, cola branca, varetas de bambu, rabiola e linha número 10. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 A cada ano, ao término do evento, os participantes tem a oportunidade de 

preencher um pequeno questionário com perguntas diretas sobre a Revoada de 

Pipas e espaço  para sugestões sobre a estrutura,  organização, possíveis falhas e 

melhorias para o próximo. 

 A partir daí, a direção da escola faz um levantamento deste material e coloca 

em prática as sugestões viáveis e oportunas no evento vindouro. 

 

 

 

 



PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL 2018 

 

Professor Responsável: Guilherme Fabiane Ferreira Chagas 

 

APRESENTAÇÃO   

 

A proposta que se segue, apresenta o conjunto das atividades que serão 

realizadas no Laboratório de Informática durante o ano de 2017, sob a 

responsabilidade do professor Guilherme Fabiane Ferreira Chagas, matrícula 

205.615-X. 

A perspectiva inicial é apresentar e disponibilizar o laboratório de informática 

enquanto equipamento e ferramenta tecnológica de informação e comunicação 

acessível na escola, permitindo seu uso como suporte pedagógico ao trabalho que é 

desenvolvido em sala de aula, ampliando, assim, as possibilidades de êxito do 

processo de ensino-aprendizagem por meio do uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC). 

 

 

JUSTIFICATIVA 

  

Considerando que estamos na Era Digital, é necessário que haja inclusão 

tecnológica na sociedade. Sendo assim, a escola é parte da mesma e 

implementadora desse processo. Cabe a escola oferecer ao educando a inclusão 

tecnológica. 

 O uso do Laboratório de Informática permite inserir as tecnologias na prática 

educativa, uma vez que essas ferramentas permitem ampliar a aprendizagem e criar 

materiais pedagógicos mais atraentes.  

Assim, o uso do computador passou a ser ferramenta de auxílio na 

construção do conhecimento, desenvolvendo nos alunos o raciocínio lógico-

matemático, a capacidade de concentração, coordenação motora fina, criatividade, 

orientação espacial, por meio dos editores de texto, de apresentação, jogos 

interativos, entre outros, que favorecem a aprendizagem ativa.  



A informática deve ser vista como um instrumento de interação com o 

educando, uma vez que o conhecimento não é transmitido, mas sim construído 

progressivamente por meio de ações que, segundo Piaget, são interiorizadas e se 

transformam. 

Nesta perspectiva, a informática na educação deve promover uma 

aprendizagem que propicie a interação construtiva do aluno com o computador e o 

educador. Atualmente, não há como viver alheio à utilização da informática. Isso 

significa que a escola deve dispor de outros recursos existentes na sociedade e 

preparar a criança para viver nas exigências do século XXI. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Alunos devidamente matriculados na Unidade de Ensino. 

 

OBJETIVO GERAL   

 

Implementar o funcionamento do Laboratório de Informática da escola 

enquanto equipamento e ferramenta de acesso às Tecnologias da Informação e 

Comunicação, sensibilizando e incentivando professores e alunos a dele se 

utilizarem nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Iniciar alunos e professores no conhecimento, manejo e 

cuidados das tecnologias da informação e comunicação; 

 Proporcionar uma renovação/mudança nos métodos de ensinar 

e aprender, onde o aluno assume sua condição de sujeito do conhecimento e 

o professor se qualifica como orientador e facilitador da construção do 

conhecimento; 

 Integrar atividades com as desenvolvidas pelos professores em 

sala de aula; 



 Proporcionar capacidades múltiplas ao aluno, facilitando para 

que os indivíduos possam trilhar na busca de seu próprio desenvolvimento. 

 

METODOLOGIA   

 

As atividades desenvolvidas na sala de informática serão planejadas em 

conjunto com o professor que irá utilizar o espaço como ferramenta para o 

aprimoramento de suas atividades pedagógicas. 

Será criado um horário de atendimento de forma que todos os professores 

possam levar os seus alunos para atendimento no laboratório de informática. 

As aulas no laboratório de informática serão desenvolvidas a partir do 

planejamento das necessidades da turma, utilizando os recursos disponíveis nos 

equipamentos, e em consonância com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 

Unidade de Ensino. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Recurso humano: Professor de Informática 

 Recursos materiais: laboratório de informática 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do projeto será feita por meio da observação do desempenho e 

participação dos alunos durante as aulas e mensalmente com os professores nas 

coordenações. 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PLANO DE AÇÃO 

 

Guilherme Fabiane Ferreira Chagas – professor graduado em Ciências 

da Computação. 

Contatos:  

 E-mail: guilhermefchagas@gmail.com 

 Telefone: 981425574 

mailto:guilhermefchagas@gmail.com


 

REFERÊNCIAS   

 http://www.planetaeducacao.com.br/portal/vozdoprofessor/U

SO-DA-INFORMATICA-COMO-RECURSO-PEDAGOGICO.pdf 

 http://novaescola.org.br/ 

 https://pt.scribd.com/doc/17780701/PROJETO-DO-

LABORATORIO-DE-INFORMATICA-EDUCATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetaeducacao.com.br/portal/vozdoprofessor/USO-DA-INFORMATICA-COMO-RECURSO-PEDAGOGICO.pdf
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/vozdoprofessor/USO-DA-INFORMATICA-COMO-RECURSO-PEDAGOGICO.pdf
http://novaescola.org.br/
https://pt.scribd.com/doc/17780701/PROJETO-DO-LABORATORIO-DE-INFORMATICA-EDUCATIVA
https://pt.scribd.com/doc/17780701/PROJETO-DO-LABORATORIO-DE-INFORMATICA-EDUCATIVA


PROJETO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

A projeto Parque Nacional de Brasília tem como função principal possibilitar 

que os estudantes da educação integral da Escola Parque realizem visitas 

orientadas a essa Área de Proteção Ambiental – APA, conhecendo sua estrutura de 

forma sustentável e fomentando a educação ambiental. É de suma importância que 

o projeto seja inserido no Projeto Político Pedagógico – PPP da unidade escolar para 

a sua manutenção e continuidade em anos posteriores. 

 

2. OBJETIVOS 

- Contemplar a paisagem e a vida silvestre do Cerrado; 

- Atividade de percepção ambiental em trilhas; 

- Visitas à exposição socioambiental; 

- Desenvolvimento da relação interpessoal entre a comunidade escolar; 

- Possibilidade de desfrutar o lazer aquático nas piscinas de águas correntes; 

- Proporcionar oportunidades de “criar” multiplicadores da consciência de proteção 

ambiental; 

3. CONTEÚDOS 

- Caminhada orientada; 

- Jogos e brincadeiras lúdicas; 

- Técnicas de respiração, meditação e autoconhecimento; 

- Regras de inclusão, socialização e participação em atividades; 

- Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos e diálogo; 



- Auto salvamento, respiração e flutuação na água 

 

4. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia será realizada de forma planejada e sistematizada, incluindo: 

- Exposição de vídeos com explicação do objetivo do passeio para estudantes 

e professores,  

- Escolha das turmas/séries que participarão do projeto; 

- Envio de ofício para o Parque Nacional solicitando as datas do passeio; 

- Solicitação da equipe do corpo de bombeiros para acompanhamento (ofício); 

- Distribuição de bilhetes para as escolas tributárias e responsáveis 

detalhando os dias e objetivos do passeio; 

- Organização da equipe que irá acompanhar os estudantes; 

- Solicitação do transporte com horários pré definidos; 

- Elaboração do cardápio que será oferecido aos participantes do passeio; 

- Realização do passeio propriamente dito; 

 O público alvo atendido no projeto será composto por estudantes da 

educação integral frequentadoras da Escola Parque 210/211 Norte. 

 

5. AVALIAÇÃO  

Os resultados serão mensurados durante o decorrer do processo 

pedagógico e de visita, onde serão observados o interesse, participação e 

aprendizado nas atividades propostas pelos professores coordenadores do 

projeto. 

Pretende-se que os estudantes participantes do projeto possam adquirir uma 

consciência ambiental capaz de produzir atitudes que contribuam para o 

desenvolvimento de uma vida mais sustentável. 

Deseja-se que a proposta sejam desenvolvida durante todo o ano 

favorecendo a maturidade da consciência ambiental infantil, com atividades que 

promovam o contato com o ambiente natural na escola, tornando-se possível “criar” 

multiplicadores da ideia de proteção e divulgação deste ambiente. 



PROJETO ESCOLA PARQUE LIMPA: 

Cuidando do que é nosso 

1. APRESENTAÇÃO  

 O projeto Escola Parque Limpa: cuidando do que é nosso tem como 

objetivo principal conscientizar os estudantes da educação integral para a 

conservação do meio ambiente e do patrimônio da Unidade Escolar, contribuindo 

para o desenvolvimento de uma escola limpa e organizada. 

 É responsabilidade dos atores da escola a criação de um ambiente limpo, 

acolhedor e favorável ao aprendizado dos educandos. Nesse sentido, é primordial 

que o projeto envolva toda a gestão escolar, professores, estudantes, servidores e 

comunidade, além de ser inserido no Projeto Político Pedagógico – PPP da unidade 

escolar, para que ocorra sua manutenção e continuidade nos anos seguintes. 

Para a efetivação prática do projeto, serão escolhidos semanalmente 2 (dois) 

estudantes por turma para serem os “amigos/as da limpeza”. Para tal ação, os 

alunos escolhidos ficarão responsáveis por fiscalizar as áreas comuns da escola, 

contribuindo na identificação de colegas que estão apresentando condutas 

contrárias ao especificado no projeto. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Sensibilizar os estudantes para que possam compreender a importância de uma 

escola limpa e organizada; 

- Estimular o senso crítico do aluno sobre a conservação do ambiente escolar, 

evitando a sua depredação; 

- Formar cidadãos multiplicadores (amigos/as da limpeza) para serem responsáveis 

juntamente com os servidores pela manutenção, limpeza e conservação dos 

espaços comuns da Unidade Escolar; 



- Incentivar as crianças a transformar o ambiente escolar mais agradável e 

compreender que é através da organização que encontraremos soluções para os 

problemas cotidianos; 

- Criar hábito em toda comunidade escolar de jogar lixo nos locais devidos, 

estimulando a separação e reciclagem; 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

O projeto será realizado durante todo o ano letivo, sendo constituído de:  

- Apresentação do projeto para a equipe docente e gestão escolar; 

- Palestras e exposição de vídeos que expliquem o objetivo do projeto; 

- Escolha dos/as “amigos/as da limpeza” nas turmas, alternado semanalmente 

os                        estudantes; 

- Avaliações periódicas do corpo docente sobre o processo educativo inerente no 

processo; 

- Retorno para as escolas tributárias e responsáveis dos estudantes sobre a 

participação dos mesmos  no projeto ( pontos positivos e alunos problemáticos ). 

 

 O público alvo atendido no projeto será composto por estudantes da 

educação integral frequentadoras da Escola Parque 210/211 Norte. 

 

 

4. SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 

- Debater com os educandos sobre o convívio em uma escola suja e 

depredada e suas  consequências; 



- Conscientizar os estudantes demonstrando que a escola pública é de todos 

e que depende de uma  boa conservação para sua manutenção e desenvolvimento 

das atividades; 

- Palestras expositivas, interativas e dinâmicas pelos professores; 

- Painéis, vídeos, filmes; 

- Confecções de cartazes com frases significativas incentivando o processo de 

educação ambiental e patrimonial; 

- Criação de peças, jograis, desenhos, redação e poesia para estimular a 

criatividade e interação dos estudantes com a temática; 

- Leitura e contação de histórias; 

- Criação na escola do “Dia da limpeza”, onde os alunos irão debater sobre os 

avanços obtidos com o projeto e sobre as atitudes que precisam ser implementadas; 

- Dialogar sobre as consequências da falta de higiene na saúde; 

- Reciclagem e meio ambiente; 

- Rimas com palavras relacionadas com a limpeza; 

- Reprodução de temas de linguagem escrita para o visual; 

- Artes com papel reciclado; 

 

 

- Desenvolvimento, em grupos, de paródias sobre o tema, a partir de uma música 

conhecida; 

- Montagem de uma peça teatral referente ao tema; 

- Gincanas culturais e esportivas com temática de preservação. 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e processual, sendo diagnosticada por meio da 

participação dos estudantes nas atividades propostas e pelas observações da 

mudança comportamental dos mesmos. Serão monitorados pelos professores, 

funcionários e pelos próprios alunos através de auto – avaliação. 

Pretende-se com a culminância do  projeto Escola Parque Limpa: cuidando 

do que é nosso que estudantes, professores e funcionários da escola possam 



modificar a sua atitude no que se diz respeito à conservação e preservação do  

ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

Projeto “Show de Talentos” E. P. 210/ 211 Norte 

Justificativa: 

O presente projeto visa promover a interação e a socialização entre os alunos 

da Escola Parque 210/211 Norte que tem como escola de origem as Escolas 

Classes: 405 Norte, 411 Norte, Aspalha e RCG. O intuito deste projeto é estimular a 

criatividade e por meio da dança, da música, da cultura corporal de movimento, da 

improvisação e da interpretação, principalmente, incentivando os alunos a 

desenvolverem responsabilidade nos compromissos, aprenderem a dividir tarefas, a 

cumprir horários, respeitando suas limitações e a dos colegas, desenvolvendo o 

senso crítico, a formação de plateia e a formação cidadã. 

Objetivos Gerais: 

Incentivar os alunos à descoberta de suas habilidades (exposição de arte, 

teatro, música, dança, da cultura corporal de movimento e contação de histórias), a 

fim de levar o educando a desenvolver a capacidade de conquistar sua autonomia. 

Proporcionar aos alunos da Escola Parque 210/211 Norte, através de apresentações 

nas áreas de Artes Visuais, Teatro, Música e Educação Física, um momento de 

integração, de socialização, de troca de conhecimentos e experiências.  

Objetivos específicos: 

– Estimular a criatividade, a autonomia, a improvisação e a interpretação; 

– Através de uma competição saudável, incentivar e estimular as crianças ao 

desenvolvimento de suas aptidões artísticas; 



– Promover a curiosidade e a integração dos alunos no momento da organização 

para realização das apresentações; 

– Despertar a atenção do público para a importância de valorizar os talentos 

apresentados e como forma de incentivo aos alunos no desenvolvimento artístico-

cultural; 

– Oportunizar momentos de diálogo entre alunos e professores para a sugestão de 

reflexões sobre as diversas apresentações que serão realizadas; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Metodologia:  

Os professores que tiverem alunos inscritos no “Show de Talentos” 

disponibilizarão aos alunos um momento em suas aulas, pode ser utilizado o horário 

de PS,ou o horário da aula (tendo em vista a saída antecipada da E. C. RCG e da E. 

C. Aspalha, com tempo de até 30 minutos, para a preparação das apresentações. A 

organização das apresentações poderá ser feita por qualquer um dos professores 

dos quatro setores (Artes Visuais, Educação Física, Música e Teatro) dentro da 

própria equipe. O “Show de Talentos” ocorrerá, quinzenalmente, na quinta-feira com 

as Turmas C e D e quinzenalmente na sexta-feira com as Turmas A e B sempre 

após o horário do recreio. O Projeto “Show de Talentos” terá seu início no mês de 

abril. 

 

Regulamento 

I – Quanto à participação: 

 A participação é somente aberta para alunos da Escola Parque 210/211 

Norte;  

 A participação pode ser individual ou em grupo; 

 Todas as apresentações devem estar de acordo com as regras da escola; 

 Para participar o aluno interessado deverá procurar a supervisão pedagógica 

para preencher a ficha de inscrição. 



II – Quanto às inscrições: 

 Cada aluno poderá se apresentar uma única vez no mês na categoria 

individual; 

 No ato da inscrição o aluno deverá informar em qual categoria e segmento irá 

participar (exposição de arte, teatro, música, dança e contação de histórias); 

 Deve-se preencher a ficha de inscrição corretamente com seus dados 

pessoais e estando de acordo com o regulamento. 

III – Quanto à apresentação: 

 O Show de Talentos ocorrerá no Pátio de entrada ou Auditório e os alunos 

inscritos deverão já estar preparados para apresentar-se no horário 

determinado; 

 A apresentação terá um tempo de no máximo 05 minutos e toda e qualquer 

produção para viabilizar a apresentação é de responsabilidade do aluno 

inscrito e do professor que o acompanhou na preparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias de Avaliação 

Neste Projeto Político Pedagógico apresentamos a nossa 

proposta avaliativa de acordo com a realidade das diversas linguagens 

artísticas aqui desenvolvidas: Artes Visuais, Cênicas e Música, bem como a da 

Educação Física. 

A Escola Parque 210∕211 Norte atende um público em 

Anos/Séries iniciais do Ensino Fundamental, que são avaliados dando ênfase 

ao formativo utilizando diversos instrumentos de acordo com a especificidade 

de cada disciplina sendo registrado, ao fim do bimestre, em um instrumento 

que foi criado pelas Escolas Parque (modelo em anexo). Além disso, utiliza- 

se ainda como complementação da avaliação do aluno o Conselho de Classe, 

onde os professores de uma mesma equipe se reúnem para levantamento de 

estratégias de atendimento para sanar as dificuldades pedagógicas de alguns 

alunos. Enfatizamos que o Concelho de Classe não pode ser um espaço para 

punição, hostilização, rotulação, exposição e exclusão dos alunos. Os 

resultados da avaliação além de serem entregues aos estudantes e aos seus 

pais/responsáveis são enviados a Escola Tributária no final de cada bimestre. 

Estas diretrizes éticas se aplicam a todas as etapas/modalidades. 

A Escola parque 210∕211 Norte tem a preocupação em respeitar 

as produções dos alunos, pois as mesmas lhes pertencem. Preocupa-se ainda 

em avaliar o aluno como ser único, ou seja, desvinculado de comparações com 

outros alunos, sendo feita apenas a comparação do seu progresso pessoal. 



Desde o início do ano letivo o aluno deve ser orientado a respeito 

das formas avaliativas que cominarão no seu conceito final. Essas formas 

podem ser: observação sistemática, relatórios, portfólios (exposição das 

produções pelas crianças), resolução de problemas, criação de documentários, 

filmagens, trabalhos em grupo, dramatizações, leituras e discussões coletivas, 

desafios à criatividade, avaliação por pares, auto avaliação, assembleias 

educacionais, entre outras. 

Na avaliação por pares ou por colegas os alunos se avaliam em 

trabalhos individuais ou em grupos, acompanhada ou não de registros escritos. 

Nas Assembleias Educacionais, são feitas anotações em dias 

combinados com a turma, relacionadas às aprendizagens conquistadas, 

dúvidas, críticas e sugestões dos alunos. 

Na auto avaliação damos a oportunidade ao estudante de analisar 

o seu desempenho e perceber-se como corresponsável por sua aprendizagem. 

Pode ser registrada de forma escrita ou ser feita oralmente. Requer orientação 

pelo professor a partir dos objetivos de aprendizagem, e o reconhecimento dos 

princípios éticos. Não se destina à atribuição de nota, à punição nem ao 

oferecimento ou retirada de “pontos”. Realiza-se em consonância com os 

objetivos trabalhados. Neste processo o próprio estudante analisa 

continuamente as atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, registra 

suas percepções e sentimentos e identifica futuras ações, para que haja 

avanço na aprendizagem. A utilização de desenhos pode ser uma forma eficaz 

de manifestar os sentimentos da criança. Os professores estarão atentos para 



registrar essas manifestações que, acrescidas às informações obtidas por meio 

das observações, comporão excelente material de análise do progresso do 

aluno. 

Na Escola Parque 210/211 Norte, os procedimentos avaliativos 

são elaborados juntamente com a coordenação pedagógica da Escola, assim 

há uma maior colaboração e acompanhamento na elaboração de tais 

procedimentos, atentando-se inclusive, a consonância com Proposta 

Pedagógica. 

Na área de Artes Cênicas os professores adotaram três formas de 

avaliação: Informal (Interesse, Disciplina, Assiduidade, Participação e 

Socialização); Auto avaliação e Formal. 

Na Área de Artes Visuais os professores adotaram como forma de 

avaliar a auto avaliação, a avaliação formativa e recuperação ao longo do 

processo educacional. 

Na Área de Música os professores adotaram como forma de 

avaliar a auto avaliação (habilidades musicais, conteúdos construídos, 

sociabilização com demais colegas e professores e frequência); avaliação em 

pares ou por colegas (verificar habilidades construídas com os colegas), 

trabalhos em grupos (participação em atividades propostas, empenho do aluno, 

participação em apresentações e habilidades musicais). 

  



Plano de Ação para a Implementação da PP 
O 
 

EIXOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

PARCEIRIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO- 
 
GRAMA 

AVALIAÇÃO 

1. Gestão 

Pedagógica 

Levantamento diagnóstico 

das 

dificuldades 

pedagógicas 

Reuniões avaliativas com 
o 

corpo docente da escola 

Secretaria e 

Coordenaç

ão 

Pedagógica 

Corpo Docente Ano letivo de 

2018 

Reuniões periódicas 

 Remanejar alunos com 

dificuldades de 

convívio e/ou 

aprendizagem 

Remanejamento de 
turma 

Seja, dentro da 

equipe ou entre 

equipes, que 

busquem melhor a 

aprendizagem do 

aluno 

 

 
Direção e 
Secretaria. 

Alunos Ano letivo de 

2018 

Reunião com os pais e 

professores envolvidos. 

 Promover a socialização e 
o 

respeito à diversidade 

incentivando a 

convivência cooperativa 

de forma igualitária e 

harmônica. 

Diálogo como forma de 

mediar conflitos;  
 
Direção 
Coordenação 
Professors 
Orientadora 
Educacional 

 

 
Professores e 

Alunos 

 

 
Ano letivo de 

2018 

 

 
Índices comparativos 

das ocorrências de 

conflitos 

 Respeitar e valorizar as 

diferenças culturais e 

das relações Étnico-

Raciais, bem como, o 

ensino de história e 

cultura Afro- Brasileira 

e Africana; 

Trabalhos que promovam 
a 

elucidação e 

conscientização com a 

Comunidade Escolar, 

através de palestras, 

debates e leituras. 

 
CRE PP/C, Direção. 

Comunidade 

Escolar 

Ano letivo de 

2018 

Reuniões com a 

Comunidade Escolar 

 



 
 
 
 
 
 

EIXOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

PARCEIRIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO- 
 
GRAMA 

AVALIAÇÃO 

1. Gestão 
Pedagógica 

Perceber, respeitar e 

valorizar as diferenças 

individuais (gênero, 

etnias, orientações 

sexuais, classes sociais, 

biótipos, etc.), 

aproveitando situações 

de conflitos como 

momentos de 

aprendizagem e de 

valorização do diálogo. 

 

 
Estratégias Pedagógicas 

com base numa visão 

crítica sobre os diferentes 

grupos que constituem a 

história social, política, 

cultural e econômica 

brasileira. 

 

 
CRE PP/C 
Direção 
Coordenação 
Professores 
Orientadora 
Educacional 

 

 
Comunidade 

Escolar 

 

 
Ano letivo de 

2018 

 

 
Acompanhamento 

através de reuniões 

com a Comunidade 

Escolar 

 Incentivar a participação 

em eventos  esportivos 

externos (jogo, 

torneios e 

campeonatos); 

Organização de 

campeonatos de 

futsal, queimada e 

pula corda entre as 

Escolas Parque. 

 

 
 

Escolas Parque 

 

 
 

Alunos das 

Escolas Parque 

 

 
 

Semestralmente 

Reuniões com as 

Escolas Parque 

 Oferecer um atendimento 
de 

excelência aos alunos do 
1º 

ano do Ensino 
Fundamental 

Formação continuada do 

professor, organização de 

palestras com 

profissionais 

especializados em 

Educação Infantil. 

Convidados Professores 1º semestre de 

2018 

Feedback dos 
professores 



 
 
 

EIXOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

PARCEIRIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO- 
 
GRAMA 

AVALIAÇÃO 

 Promover saídas 

extraclasses: visita a 

ginásios, locais 

esportivos e espaços 

multimídias 

relacionados à 

Educação Física; 

Busca por eventos 

culturais e esportivos 

na cidade 

relacionados à 

educação física. 

 

 
 

Direção e 

coordenaçã

o 

 

 
 

Alunos 

 

 
 

Semestralmente 

 

 
 

Feedback 

dos 

professores 

2. Gestão de 

Resultados 

Fazer com que os 
alunos 

tenham 

melhor 

rendimento e 

participação. 

Aulas dinâmicas e 

contextualizadas 

Equipe pedagógica Alunos Ano letivo de 

2018 

Feedback dos alunos 

 Tornar a escola mais 

atrativa 

Eventos culturais, aulas 

dinâmicas, 

comemoraçõe

s. 

Direção, 

professores 

e 

convidados. 

Alunos 
Pais 

Ano letivo de 

2018 

Feedback dos alunos 
e 

dos pais 



 
 

EIXOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES PEDAGÓGICAS PARCEIRIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO- 
 
GRAMA 

AVALIAÇÃO 

3. Gestão 

Participativa 

Estreitar relações entre 
os 

conselhos escolares 

da escola parque e 

de suas escolas 

tributárias 

Reuniões com os 
Conselhos 

Escolares das 

Tributárias - 

individualmente; 

Escolas Tributárias Membros dos 

Conselhos 

Escolares da EP 

e das Escolas 

Tributárias. 

Ano letivo de 

2018 
 

 

Reuniões periódicas 
com 

as pessoas envolvidas 

 Incentivar maior atuação 
do 

conselho escolar 

desta instituição de 

ensino 

Reuniões; Participação no 

Curso “Fortalecimento dos 

Conselhos” 

Direção Membros do 

Conselho Escolar 

Ano letivo de 

2018 

A Direção observar á 

atuação do mesmo 

 Incentivar maior atuação 
da 

APM na escola 

Estratégias de reuniões, 

confraternizações para 

os pais. 

Escola e pais e/ou 

responsáveis 

Pais e/ou 

responsáveis 

Ano letivo de 

2018 

A Direção observar a 

atuação do mesmo 

 Por em prática os 
conselhos 

estudantis 

Desenvolvimento do 
projeto PIBID 
Interdisciplinar  

Alunos  
Professores 
Alunos da UnB 
 

Alunos Ano letivo de 
2018 

Relatórios 

 

 

 
4. Gestão de 

Pessoas 

Dinamizar as 
coordenações 

pedagógicas como espaço 

de trocas de experiências 

de formação e 

informações necessárias 

às atividades 

pedagógicas 

 
 
 

Leituras textos, 

Vídeos, Palestras, 

Estudos Dirigidos. 

 
 
 

Direção, 

Coordenaçã

o, 

Professores 

e Parceiros. 

 
 
 
 
 

Professores 

 
 
 
 
 

Ano letivo de 

2018 

 
 
 
 
 

Através do feedback 

dos professores 



 
 
 

EIXOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

PARCEIRIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO- 
 
GRAMA 

AVALIAÇÃO 

4. Gestão de 

Pessoas 

Promover encontros 

Culturais  e de 

sensibilização com os 

Pais e/ou responsáveis 

Dar continuidade as festas 

que  a EP já realiza  

Comunidade Escolar 

e Convidados 

Pais e/ou 

responsáveis 

Trimestrais Através do retorno e 

receptividades  dos pais 
e/ 

ou  responsáveis. 

 Incentivar a formação 

continuada  dos 

professores desta 

instituição de ensino 

Liberando os professores 

para  fazerem cursos de 

capacitação 

conveniados à SEDF. 
 

Utilizar o espaço da 

coordenação 

pedagógica para 

estudos. 

Direção e 

Coordenação. 

Professores Ano letivo de 

2018 

Certificados dos Cursos 

feitos  e de Produções 
dos 

Estudos feitos. 

 Manter o bom convívio e 

relações  saudáveis 

no ambiente de 

trabalho 

Através do Diálogo 

constante, escuta 

sensível, Promoção de 

Confraternizações. 

Direção Todos os 

funcionários  da 

Escola 

Ano letivo de 

2018 

Feedback dos 
professores 



 
 

EIXOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

PARCEIRIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO- 
 
GRAMA 

AVALIAÇÃO 

4. Gestão de 

Pessoas 

Solucionar conflitos 

pedagógicos, conflitos 

relacionais e sociais 

entre membros da 

comunidade escolar. 

Através do Diálogo 

constante; Escuta 
Sensível; 

 
PIBID Interdisciplinar 

Direção e CRE 
Alunos da UnB 

Direção, 

Professores, 

alunos e 

pais. 

Ano letivo de 

2018 

Índices avaliativos da 

diminuição  de conflitos. 

 Substituir a falta de 

professores 

Para ausência acima de 
um 

mês abrir carência na 

Regional. 
 
Para ausência menor que 

30 dias substituição pelo 

coordenador pedagógico, 

divisão entre os 

professores presentes do 

mesmo setor. 

 
CRE 
Coordenador  

Professores. 

Alunos Ano letivo de 

2018 

Se essas formas de 

substituição  

foram eficientes 

ou não. 

 Manter os dias 

Comemorativos  

tradicionais da escola: 

“Festa da Família”, 

“Festa Junina” e 

“Revoada de Pipas”. 

Demonstração da 

Importância social 

dessas festas para 

Escola e para a 

Comunidade. 

 
Escolas Tributárias 

Comunidade 

Escolar 

Datas específicas Participação dos 

membros da 
Comunidade 

Escolar 

   

 

 



 

 

 

 

 
 

EIXOS 

 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 
 

AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

PARCEIRIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

 

 
 

PÚBLICO 

 

 
 

CRONO- 

GRAMA 

 

 
 

AVALIAÇÃO 

 Promover encontros no 

espaço da coordenação a 

fim de trocar experiências 

Atividades desenvolvidas 

por um professor, por 

um setor ou por uma 

equipe para os 

professores em horário 

de coordenação. 

 

 
Direção, 

Administração 

e 

Coordenação. 

 

 
Professores 

 

 
Semestral 

 

 
Feedback e 

Participação dos 

professores. 

 Promover Saraus, 

Confraternizações com 

os professores desta 

instituição escolar. 

Promoção de encontros 

Entre  professores; 

Lanches coletivos. 

Direção Funcionários da 

Escola 

2º semestre Participação dos 

professores 

5. Gestão 

Financeira 

Melhorar a estrutura física 
e 

pedagógica desta Unidade 

Escolar 

Aquisição de materiais 

pedagógicos, bens 

de consumo e bens 

permanentes. 

Governo Federal; 

Secretaria de 

Estado de 

Educação. 

Corpo docente e 

corpo discente 

Ano letivo de 

2018 

Reunião pedagógica 
com 

a comunidade escolar e 

Conselho Escolar 

 

 
6. Gestão 

Administrativa 

Abranger os processos de 

Gestão de Pessoal, 

gestão de material, 

estrutura física e 

patrimonial. 

Avaliação periódica das 

aplicações  referentes a 

aquisição de bens de 

consumo, bens 

permanentes e gestão de 

pessoal 

Direção, 
comunidade 

escolar e 

corpo 

docente. 

Pais, alunos e 

professores. 

Ano letivo de 

2018 

Reuniões periódicas 
com 

a comunidade escolar. 



 

 
 

EIXOS 

 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 
 

AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

PARCEIRIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

 

 
 

PÚBLICO 

 

 
 

CRONO- 

GRAMA 

 

 
 

AVALIAÇÃO 

 Promover encontros no 

espaço da coordenação a 

fim de trocar experiências 

Atividades desenvolvidas 

por um professor, por 

um setor ou por uma 

equipe para os 

professores em horário 

de coordenação. 

 

 
Direção, 

Administração 

e 

Coordenação. 

 

 
Professores 

 

 
Semestral 

 

 
Feedback e 

Participação dos 

professores. 

 Promover Saraus, 

Confraternizações com 

os professores desta 

instituição escolar. 

Promoção de encontros 

Entre  professores; 

Lanches coletivos. 

Direção Funcionários da 

Escola 

2º semestre Participação dos 

professores 

5. Gestão 

Financeira 

Melhorar a estrutura física 
e 

pedagógica desta Unidade 

Escolar 

Aquisição de materiais 

pedagógicos, bens 

de consumo e bens 

permanentes. 

Governo Federal; 

Secretaria de 

Estado de 

Educação. 

Corpo docente e 

corpo discente 

Ano letivo de 

2018 

Reunião pedagógica 
com 

a comunidade escolar e 

Conselho Escolar 

 

 
6. Gestão 

Administrativa 

Abranger os processos de 

Gestão de Pessoal, 

gestão de material, 

estrutura física e 

patrimonial. 

Avaliação periódica das 

aplicações  referentes a 

aquisição de bens de 

consumo, bens 

permanentes e gestão de 

pessoal 

Direção, 
comunidade 

escolar e 

corpo 

docente. 

Pais, alunos e 

professores. 

Ano letivo de 

2018 

Reuniões periódicas 
com 

a comunidade escolar. 



Acompanhamento e Avaliação da PP 

O PPP é um documento que define a identidade da escola e indica 

caminhos para ensinar com qualidade. Por isto é de suma importância que toda a 

comunidade escolar acompanhe e avalie este documento periodicamente, com um 

olhar atento ás necessidades que surgem, já que a escola é um espaço “vivo” de 

convivência. Adequações serão feitas sempre que necessárias, durante o ano letivo, 

seguindo dados levantados em reuniões de avaliação. Serão feitas avaliações 

institucionais semestrais, sendo que a do final do ano será com os professores, a fim 

de avaliar, principalmente os planos de ações, no intuito de saber se os objetivos 

foram alcançados. As coordenações pedagógicas poderão ser utilizadas como 

espaço para eventuais avaliações, bem como, as reuniões ordinárias do conselho 

escolar, os dias letivos temáticos constantes no calendário escolar 2014 e as 

assembleias estudantis. Os registros serão feitos em atas, através de questionários, 

entrevistas, assembleias entre outros. 

 

É previsto no Calendário Escolar três dias de Avaliação Pedagógica da 

Comunidade Escolar (maio, setembro e novembro), comum a todas as escolas da 

rede. Assim, torna-se inviável a participação da Comunidade Escolar nas avaliações 

da Escola Parque devido a dois motivos: incapacidade dos pais de estarem 

presentes em dois locais ao mesmo tempo e atendimento á dez comunidades 

diferentes ao longo da semana, necessitando de cinco dias de avaliação no mês e 

não apenas uma como previsto no calendário. 
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