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1. APRESENTAÇÃO  
 

   A Proposta Pedagógica é a identidade da escola. Ela formaliza um compromisso 

assumido por professores, funcionários, representantes de pais e alunos e líderes comunitários 

em torno do mesmo projeto educacional 

Para a elaboração desta proposta, levou-se em conta o trabalho em equipe, a ética, a 

responsabilidade, o respeito e a preocupação com as diferenças individuais de cada pessoa 

na nossa escola. Essa construção é feita no dia a dia, por meio das discussões e reuniões que 

envolvem toda a comunidade escolar, entre professores, equipe pedagógica, estudantes e 

familiares.   

Desde a implementação do atendimento em tempo integral, a comunidade escolar 

percebeu claramente as necessidades de mudanças e transformações que este novo 

momento necessita. Sendo assim, a escola tem se reinventado para atender as 

necessidades emocionais e cognitivas dos estudantes e proporcionar um ambiente favorável 

ao aprendizado, buscando formar alunos comprometidos com os problemas sociais para que 

sejam no futuro adultos atuantes.  

Neste ano de 2020 começamos o ano letivo com o advento de uma pandemia 

mundial causado por um vírus que assolou todas as fronteiras e países do mundo: o 

COVID 19. Diante disso, no dia 12 de março desse ano, as aulas foram suspensas pelo 

Governo do Distrito Federal e fomos forçados a ficar em isolamento social para preservar 

a integridade física de todos aguardando em casa e tomando os devidos cuidados de 

higiene conforme orientação da OMS e do Ministério da Saúde. 

A Secretaria de Educação trabalhou em regime de teletrabalho e por todo o 

período de isolamento organizou suas ações no sentido de retorno as atividades através 

de teleaulas. 

Para tal feito, implementou calendário de volta as aulas e proporcionou cursos para 

capacitar todos os funcionários e professores da rede pública do DF. Implementou o 

Plano de Gestão de Pessoas com orientações para os profissionais da educação em 

exercício nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal atuarem 

de forma remota. 

A capacitação de todos os funcionários influenciará na possibilidade de levar ao 

estudante o conhecimento e a sua prática com as intervenções que se fizerem 

necessário. Estamos em um momento de muitos desafios e questionamentos e por isso a 

Proposta Pedagógica desta instituição escolar e provavelmente de todas as outras 

escolas da rede pública do DF somente irá se consolidar durante o ano letivo. 
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O momento é atípico e requer estudo, prática e desenvolvimento das ideias, 

funções e aplicações das orientações dadas pela Secretaria de Educação. 

Dentre os procedimentos utilizados para promover a elaboração desta proposta, inclui-
se a semana pedagógica, que foi de grande importância para definir as rotas que a escola 

tem tomado ao longo do ano letivo, foram nesses encontros que optamos pelos projetos que 

estão sendo desenvolvidos, por exemplo o Projeto Valores, que foi fortalecido 

epistemologicamente sob influência dos momentos de formação docente com temas voltados 

para a inteligência emocional. Outro exemplo, foram as definições de projetos que 

possibilitem interagir e cuidar do meio ambiente e projetos que promovam a autonomia, 

compreensão das regras da escola e a valorização dos estudantes em suas conquistas 

pessoais. 

Para que o processo da construção do Projeto Pedagógico se consolidasse, 

constituímos uma comissão organizadora para elaboração desse documento, pois ele 

favorece o planejamento coletivo e o encaminhamento das ações fortalecendo a ação 

democrática.  

Comissão Organizadora 

Diretor: Robero Tadeu Ramos 

Vice-Diretor: Adelman Rony Ramos Dourado 

Supervisora Pedagógica: Mariana Gopfert 

Soe: Mônica Araújo Moreira 

EEAA: Nivea Maria Ferreira Fernandes 

Coordenadores(as) Pedagógico: Cásio Frederico, Simone Regina, Paula 

Oliveira e José Fernando. 

Professores (as): Júlio Cesar, Maria de Fátima e Margareth Medina. 

Carreira Assistência: Ana Cláudia Leal e Rosyane Alves.  

 

Afim de garantir a participação dos responsáveis pelos estudantes no processo de 

construção da escola, as famílias são convocadas desde o início do ano para conhecer 

projetos, regimentos internos, rotina e cotidiano de nossos alunos, proporcionando um amplo 

diálogo, para fortalecer as relações entre escola, estudante e família. Foi realizado também 

Avaliações Institucionais com as famílias, estudantes e professores, essa ferramenta, serviu 

como um diagnóstico, indicando situações sócio econômicas, graus de instruções e podemos 



 
 

5 
 

perceber como as famílias avaliam desde a parte pedagógica até a parte administrativa. 

Oportunizando ainda espaço para sugestões e críticas.  

   As coordenações coletivas também são um poderoso instrumento para auxiliar na 
formulação da Proposta Pedagógica, pois nela, ouvimos dos professores as necessidades, 

dúvidas, ideias, sugestões de como estamos materializando a presente proposta. Além das 

coordenações entre equipe pedagógica e o corpo docente da Escola Parque, temos 

coordenado em alguns momentos com o corpo docente das Escolas Classes, algo que tem 

nos auxiliado a estar cada vez mais em consonância com a proposta de uma educação 

integral promovendo o protagonismo dos nossos alunos.   

Outro procedimento para elaboração da Proposta Pedagógica é o estudo constante do 

Currículo em Movimento, que norteia a elaboração do planejamento dos professores, de 

forma flexível e dinâmica, instrumento que tem servido de ponte para desenvolvimento de 

planejamento coletivo entre as Escolas Classes e Parque, oportunizando uma formação de 

maior proporção aos estudantes, que experimentam a prática e a teoria de forma mais 

concreta.  

      A Proposta Pedagógica almeja mostrar a realidade da escola, revelando seus êxitos, 

dificuldades e desafios. Pretende despertar na sociedade a importância de sua participação 

na construção do universo escolar, de forma democrática e coletiva realizando ações das 

práticas sociais, materializando as necessidades da comunidade. Isto significa resgatar a 

autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade. Veiga (2004, 

p14). 

. Reunião de pais e servidores para a construção do PP 
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2. HISTÓRICO 
 

O ensino da Arte na Escola foi institucionalizado em 11 de agosto de 1971, pela Lei 

5.692/71, pelo então Conselho Federal de Educação que criou o Curso de Educação 

Artística que compreende: a Música, as Artes Visuais e as Artes Cênicas (Teatro). 

Cientes de que a educação deve proporcionar ambiente favorável ao cidadão 

quanto a experiências e vivências, possibilitando a reflexão e a crítica no seu dia-a-dia 

acreditando que o professor como facilitador, tem papel de fundamental importância na 

construção de saberes. 

O acesso às artes e a cultura é restrito a determinadas classes sociais. Neste 

sentido a Escola Parque 210/211 Sul proporciona aos alunos vivências lúdicas e 

possibilidades de transformação de si próprio e do contexto em que estão inseridos, por 

meio de experimentações das artes como bens culturais. 

A Escola Parque, idealizada por Anísio Spínola Teixeira constitui ainda hoje, um 

desafio para os educadores de Brasília. 

Atualmente, a Escola Parque 210/211 Sul oferece aulas de Artes Visuais, Teatro, 

Música e Educação Física que tem importante papel no desenvolvimento das 

potencialidades do aluno no que concerne à espontaneidade, à expressão criativa, à 

expressão corporal, a valorização cultural e social, ao estudo da história do teatro, das 

artes visuais, da música e sua linguagem musical básica. 

Destinada a complementar o currículo das Escolas Classe 204 Sul e 305 Sul, 

segue uma concepção pedagógica proposta por Anísio Spínola Teixeira que tem por 

finalidade a formação integral do aluno, constituindo a formação de uma consciência crítica, 

o crescimento individual harmonioso e a participação efetiva da comunidade em que vive 

e na sociedade. 

A metodologia utilizada nas áreas de conhecimentos, oferecidos nesta Escola 

Parque objetiva despertar em todos os alunos a percepção dos múltiplos aspectos da 

realidade individual, social e cultural, assim como organizar conhecimentos e habilidades 

específicas e, principalmente, desenvolver sua sensibilidade criando respostas a 

diferentes estímulos. 

O fazer pedagógico na Escola Parque 210/211 Sul tem compromisso com a 

pesquisa constante de novas técnicas de conhecimento e abordagens de ensino, 

adequando-os ao seu contexto. A criação e adaptação de materiais diversificados e 

alternativos em consonância com o atual Currículo de Educação Básica das Escolas 

Públicas do Distrito Federal e com o Projeto de Educação para Todos e o Novo Mais 
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Educação pelo MEC, são norteados por critérios de avaliações baseados em processos 

contínuos no qual o aluno é observado em todas as suas ações e desempenhos ao longo 

do ano letivo. O aluno participa de forma efetiva na construção deste projeto. É através do 

aluno que a Escola Parque coloca em prática o que foi construído, elaborado e revisado 

para este ano de 2020.  

A Escola Parque é uma expressão, em Brasília, da concepção pedagógica 

proposta por Anísio Teixeira e foi concretizada pela Comissão Administrativa do Sistema 

Educacional de Brasília - CASEB, responsável pelo Plano Educacional de Brasília, no que 

tangia à organização da educação elementar e da educação média. 

O Plano Original determinava que a educação elementar deveria ser oferecida em 

Centros de Educação Elementar; integrados por quatro quadras e, assim discriminadas 

em suas finalidades: 

1. Jardins de Infância, destinados à educação de crianças nas idades de 04 a 06 anos; 
 

2. Escolas Classe, para a educação intelectual sistemática de menores, nas idades 

de 07 a 12 anos, em curso completo de seis anos ou séries escolares; 

3. Escolas Parque, destinadas a complementar a tarefa das escolas classes, 

mediante o desenvolvimento artístico, físico, social e sua iniciação no trabalho, através de 

uma rede de instituições ligadas entre si, dentro da mesma área e constituída de: 

- Biblioteca infantil e museu; 

- Pavilhão para atividades de artes industriais; 
 

- Conjunto para atividades de recreação; 
 

- Conjunto para atividades sociais (música, dança, teatro, clubes, exposições); 
 

- Dependência para refeitório e administração. 
 

Com a elaboração do Plano Educacional pretendia-se não só implantar um projeto 

pedagógico que viesse a se constituir em um modelo para as outras Unidades Federadas, 

como também dispor o sistema educacional de um conjunto de estabelecimentos de 

ensino "com funções diversas e considerável variedade de formas e objetivos, a fim de 

atender às necessidades específicas de ensino e educação e, além disso, à necessidade 

de convívio social." 

O primeiro Centro de Educação Elementar foi instituído em 20 de novembro de 

1960 e dele faziam parte: Escola Parque 307/308 Sul e as Escolas Classe 108 e 308 Sul. 

Em 1961, atendeu a Escola Classe 107 Sul e, em 1962 a Escola Classe 106 Sul. 

Posteriormente foram criadas mais 06 Escolas Parque, a saber: 
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. Escola Parque 313/314 Sul, em 21 de abril de 1977; 

 
. Escola Parque 303/304 Norte, em 21 de abril de 1977; 

 
. Escola Parque 210/211 Norte, em 27 de março de 1980; 

 
. Escola Parque 210/211 Sul, em 20 de novembro de 1992. 

 
                   . Escola Parque Anísio Teixeira – Ceilândia.(data desconhecida). 
 
                   . Escola Parque da Natureza de Brazlândia, em setembro de 2014.. 
 

Dessa concepção inicial, emerge a função de, em intercomplementariedade com as 

Escolas de Origem e Centros de Ensino, assumir o desenvolvimento do currículo de 

Educação Básica da rede oficial de ensino do Distrito Federal, nas áreas de Educação 

Física e Educação Artística. 

Hoje, a Escola Parque, no quadro educacional brasileiro, configura-se como a 

utopia pioneira de um modelo de educação. É parte integrante do Sistema Educacional de 

Brasília sob a influência dos ditames da Escola Nova, num quadro político altamente 

democrático, então vigente no país. 

Idealizada pelo grande educador Anísio Teixeira, destinava-se a realizar a função 

educativa do ensino, pois considerava a Arte e a Educação Física como centro do 

conhecimento indispensável à formação das personalidades individuais e à formação 

integral do estudante. 

Nessa perspectiva a Escola Parque aparece para somar para acrescentar ao 

Sistema de Ensino Brasileiro um modelo de educação que tem, como princípio 

fundamental a valorização do homem como ser integral, visto em seus aspectos físico, 

psicológico e social. 

O caminho encontrado foi o da inclusão da Escola Parque no modelo educacional 

de Brasília, uma escola com ambiente apropriado e salas especialmente preparadas, 

onde seriam realizadas as atividades orientadas por professores com formação 

específica. 

A Escola Parque 210/211 Sul foi inaugurada no dia 20 de novembro de 1992, 

atendendo às Escolas Classe 408, 410, 413, 111 e 416, todas na Asa Sul. Em 1994 foi 

reinaugurada como Escola Inclusiva. 

Desde a sua fundação até a presente data, a Escola desenvolve sua ação, 

atendendo alunos com necessidades educativas especiais, realizando o processo de 

inclusão destes alunos no ensino regular, num esforço que alia profissionalismo, 
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sensibilidade, competência e formação continuada de toda a equipe escolar. 

Ao longo desses anos, a Escola Parque 210/211 Sul tem promovido mostras de 

trabalhos artísticos realizados pelos alunos, bem como eventos socioculturais no âmbito 

da comunidade escolar com apresentações de teatro, dança e música no auditório e pátio 

da escola e festivais esportivos, com o apoio e participação da comunidade escolar. 

A Escola Parque 210/211 Sul está localizada na EQS 210/211 – Brasília-DF e 

atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental –Anos Iniciais, provenientes das 

Escolas Classe 204 Sul e 305 Sul, em jornada ampliada. 

A Escola Parque 210/211 Sul conta com 12 (doze) salas de aula, 02 (duas) salas 

de coordenação, 01(uma) sala de Serviço Especializado de Apoio a 

Aprendizagem/Orientação Educacional, 01(um) auditório, 01(uma) sala multiuso 01(uma) 

sala para os Educadores Voluntário Social, 01 (um) refeitório, 01(uma) piscina, 01(uma) 

quadra poliesportiva com rampa de acesso, 02 (duas) quadras de vôlei, 01 (um) campo 

de futebol, 01 (uma) sala de direção/Supervisão Pedagógica, 01 (uma) sala para a 

Coordenação Pedagógica, 01 (uma) sala para a Supervisão Administrativa, 01 (uma)  sala 

para a Secretaria, 01 (uma) sala para os professores 10 (dez) banheiros, sendo 01 (um) 

banheiro adaptado para os alunos especiais. Os blocos, pátio interno e parte externa 

estão em ótimas condições e as salas estão ambientadas de acordo com a especificidade 

de cada área com material didático específico para cada área de atuação. 
 

DADOS INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
 
 

ESCOLA PARQUE 210/211 SUL 
EQS 210/211– Área Especial, CEP – 70.273-400 

Telefones: 3901.7601 

Fax: 3346.3592 

E-mail: ep210211sul@gmail.com 

Site: escolaparque210sul.com 

Data da Criação: 

20/11/1992  

CNPJ: 38.051.116/0001-22 

 
Diretor: Roberto Tadeu Ramos 

Vice-Diretor: Adelman Rony Ramos Dourado 

Chefe de Secretaria: Kátia Cilene Marques Mangabeira  
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Auxiliar de Secretaria: Rosyane Alves Coimbra 

Supervisor(a) Pedagógica(a): Mariana Göpfert  

Supervisora(a) Administrativo(a): Ana Cláudia Leal Schall 

Coordenadores Pedagógicos: Cásio F. Ribeiro, José Fernando da Silva, Paula O. C. de 

Castro e Simone Regina B. Arado. 

Professores Regentes: Ana Paula V. Moreira (Artes Visuias),  Elisete Pires Chagas 

(Música), Esterfania F. da Cunha (Artes Visuais), Esther Rosanne M. de Lima (Artes 

Visuais), Fabiana Oliveira F. Aquino (Ed. Física), Fábio R. Pacheco (Ed. Física), 

Fernando Santos B. Vieira (Música), Francisco Viana Filho (Teatro), Guilherme Bruno 

de Lima (Teatro), Joselina Augusto de Oliveira (Teatro), Lucas Gomes da Silva (Teatro), 

Mariana B. Burlamaqui (Ed. Física), Mariana Lemos Siqueira (Ed. Física), Mariana P. D. 

Guimarães (Ed. Física), Mayra Miranda de Oliveira (Música), Mônica A. Moreira (SOE), 

Natan R. Alves (Música), Nívea Maria Ferreira Fernandes (Pedagoga), Raphael Alves 

de Oliveira (Ed. Física), Renato C. da Costa (Ed. Física), Robson G. B. da Silva (Artes 

Visuais), Rodrigo B. do Prado (Música), Rosângela Mary Delphino (Teatro), Rosilane da 

S. L. D’Ameida (Artes Visuais), , Suiá Tavares (Música), Tatiane Conceição da S. 

Romeu (Artes Visuais), Valeriana Rossi (Artes Visuais), Vinícius Fernandes de Carvalho 

(Ed. Física). 

Professores Colaboradores: Júlio Cesar B. Miguel (Apoio da Direção), Maria de 

Fátima C. Dos Santos (Apoio da Direção) e Margareth M. Bianch (Apoio da Direção). 

Servidores Auxiliares do Serviço Administrativo: Gilson P. Rodrigues e Rosemary P. de 

Sousa  

Educadores Sociais Voluntários: Danniella Dias Simão, Edmilson Gonçalves de Paiva, 

Eliani dos S. Souza Medeiros, Flávia Augusta Dias Campos, Lucelita de Fátima Leal Araújo, 

Mônica Mota da Silva e Murilo da Silva Moreira. 
Membros do Conselho Escolar: Roberto Tadeu Ramos (Membro Nato), Mariana Golpfert 

(Presidente), Kátia Cilene Marques Mangabeira (Secretária). 

Empresa Terceirizada: Empresa Global de Vigilância. 

Empresa de Cocção - Merendeiras  

Empresa Juiz de Fora - Limpeza 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  
 

Os alunos em sua maioria residem nas cidades satélites do Distrito Federal e 

frequentam a escola em outra região administrativa, atendendo a necessidade da família 
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que trabalha próximo à escola. Isso facilita o transporte e locomoção do estudante. A 

renda familiar é bem diversificada envolvendo famílias de estudantes menos favorecidos 

economicamente até famílias de situações financeira mais favoráveis. 

 Recebemos os estudantes todos os dias da semana, são alunos do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano em regime integral, são atendidas na Escola 

Parque em turnos contrários das Escolas Classe, sendo a Escolas Classe 305 Sul no 

período matutino e a Escola Classe 204 Sul no período vespertino. Esse modelo de 

atendimento foi implementado em 2017, e desde de então a escola tem passado por um 

exitoso processo de adaptação, no modelo anterior de atendimento, os alunos das 

Escolas Classe usufruíam apenas de um dia de atividades complementares, o número de 

estudantes era significativamente maior, entretanto o contato dos alunos com os 

professores era menor. Hoje a realidade é diferente, recebemos nossos estudantes 5 

horas diariamente e as outras 5 horas são realizadas nas Escolas Classes. 

É na Escola Parque que são desenvolvidas, práticas de promoção a saúde dos 

estudantes, na qual eles desfrutam de momentos de descanso, café da manhã e almoço 

para o matutino, almoço e lanche para o vespertino, além de fazerem ainda a escovação 

dentária. São muitas horas no recinto escolar, o que naturalmente a sua implementação 

passou por processos de adaptações, tanto dos professores, quanto dos alunos. Com o 

maior estreitamento dos laços entre estudantes e escola, muitas descobertas do ponto de 

vista emocional e psicológico foram notadas.  

Os hábitos das crianças foram observados, desde alimentação, cuidados com 

higiene, cuidados com materiais pessoal, regras de convivência social, trocas afetivas e 

emocionais estavam em muitos casos, fragilizados. Foi então que foram surgindo projetos 

orientados e colocados em prática para sanar tais lacunas.  

Foi implementado um sistema mais eficaz para acompanhar o desenvolvimento 

dos estudantes. Toda equipe pedagógica e administrativa, passou a agir em conjunto de 

forma clara e transparente na formação ética dos indivíduos, valorizando suas 

potencialidades, trocando saberes e experiências, lançando um olhar cuidadoso na 

construção de valores humanos que faltava em muitos deles.  

Temos como exemplo o Projeto Valores, que atua como tema transversal nos 

planejamentos dos professores. São elencados alguns valores sugeridos pelos 

professores e são desenvolvidas dinâmicas com toda a escola para compreender e 

vivenciar na prática como eles são aplicadas. 
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A foto abaixo, ilustra uma das dinâmicas realizadas, onde alguns alunos se 

espalhavam pela escola na hora do recreio com uma espécie de mobile fixado na cabeça, 

em forma de emotions pedindo um abraço para qualquer pessoa que quisesse praticar a 

ação.  

 

 

As ações são sempre surpreendentes. Os estudantes ficam muito entusiasmados e 

emocionados. Aos prantos ouvimos o depoimento de um dos nossos alunos: 

“Nunca recebi tantos abraços em minha vida.” 

Fatos como esse, servem de um termômetro indicando que estamos no caminho 

certo. Outro exemplo de dinâmica realizada pela professora de teatro foi a valorização e o 

respeito ao idoso, ela criou uma personagem idosa e interagia com as crianças, 

ensinando princípios simples, sobre ética e cidadania. 

Outro ponto fundamental e complementar a esse projeto foram as medidas 

disciplinares adotadas na escola, a família e comunidade foi convidada para conhecer o 

regimento interno da Secretaria de Educação. Ficou estabelecido que as famílias estariam 

sempre informadas sobre as situações de conflitos e problemas relacionados ao 

comportamento, tudo sendo registrado pela coordenação. Além de terem as informações 

necessárias, os responsáveis estão sendo chamados rotineiramente ao recinto escolar 

para alinhar ações de forma conjunta auxiliando na condução de situações conflituosas. 

Esse procedimento serviu de base para fazermos levantamentos mensais sobre o nível 

de ocorrências a cada bimestre, tais dados são repassados aos professores, alunos e 

família.  
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Um exemplo do levantamento de dados está no gráfico abaixo, que indica a 

quantidade de ocorrências apuradas a cada bimestre. 

 

     Essa ação foi sendo fortalecida a cada dia, pois com os dados em mãos, 

passamos a saber em quais turmas devemos atuar e quais alunos merecem uma 

intervenção especial, tendo auxílio da Orientação Pedagógica em conjunto com a 

coordenação. A partir disso, surgiu também a Ação “Aluno Destaque”, que se trata de 

reconhecer, não o talento ou as habilidades das áreas de conhecimento específicos, e 

sim aquele indivíduo que consegue aplicar os valores humanos apreendidos e que 

respeitam as regras de convivência. Esse aluno é homenageado com medalha, chocolate 

e diploma. 
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Os estudantes são orientados em diversas dimensões humanas. Projetos de 

Cuidados com o corpo e higiene, alimentação saudável com a parceria dos estudantes do 

Uniceub que promovem dinâmicas informativas e degustativas de alimentos mais 

apropriados ao crescimento, além do exame de bioimpedância para averiguar quadros de 

nutrição dos estudantes. Além dessas ações, temos realizado conselhos de classe em 

conjunto com as Escolas Classes, o formato ainda não atingiu o seu ideal, entretanto 

criamos uma planilha com a informação de ambas as escolas e posteriormente 

socializamos entre os Professores da Escola Parque e Classe. 

Exemplo fictício 
ALUNO – TURMA AZUL DESCRIÇÃO ESCOLA 

PARQUE 
DESCRIÇÃO E.P 305 
SUL 

BRUNO PERIRA 
PEREIRA 

 

Carinhoso, participativo. 
Em Educação Física tem 
desenvolvido as  
habilidades motoras de 
forma satisfatória. Em 
Arte Visuais demonstra 
interesse por escultura, 
já demonstra estilo 
próprio. Em teatro 
participa das atividades, 
porém demonstra 
timidez em algumas 
situações. Em música 
demonstra interesse por 
instrumentos de 
precursão. É 
colaborativo e adora 
ajudar os colegas 

Silábico. Avançou 
muito, é interessado 
e metódico. Possui 
estenose artério 
pulmonar (arritmia 
cardíaca) e asma. 
Parece ser de família 
economicamente 
simples. Utiliza 
caderno como agenda 
e está sempre 
desuniformizado.  

   

Essa ferramenta não se trata de nenhum documento da rede, e nem substitui os 

documentos oficiais de RAV – Registro de Avaliação. Ela foi criada para sanar a 

dificuldade do encontro das Escolas Classe e Parque. Acreditamos que é fundamental a 

troca entre os professores, pois assim otimizamos as ações de acordo com a necessidade 

real de cada estudante. É um desejo do corpo docente que essas ações sejam 

favorecidas. Nesse sentido alguns avanços já foram feitos. Um exemplo é o Cine 

Integrado. Após o Conselho de Classe, trabalhamos ambas as escolas, um tema 

transversal relacionado aos valores éticos e humanos. É escolhido um filme apropriado ao 

tema/idade e nesse momento, reunimos os professores para trocarem informações e 

elaborarem o Planejamento Coletivo. Ele acontece quatro vezes ao ano, uma vez a cada 

bimestre.  
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Para complementar as ações, as Orientadoras Pedagógicas criaram a Escola de 

Pais, que convidam as famílias para um diálogo sobre temas importantes na colaboração 

da rotina das crianças, assim como na formação do indivíduo como um todo. Os temas 

são: Formação de hábitos e rotina, Valores e limites, Inclusão, Bullying, Feminicídio, 

Prevenção ao uso de Drogas, ECA e a importância da Leitura. 

A escola possui uma estrutura física de médio porte. As instalações e a 

manutenção estão sendo constantemente adaptada às novas demandas que vão 

surgindo. O Momento do descanso das crianças é feito em sala de aula em colchonetes 

simples, o momento da escovação é feito nos banheiros e, além disso, contamos com a 

ajuda das pias que ficam dentro de algumas salas de aula. A alimentação é realizada no 

refeitório da escola e as salas são apropriadas para as linguagens oferecidas. Apesar de 

não termos um quantitativo alto de alunos com necessidades especiais, temos banheiros 

adaptados, rampa de acesso, porta adaptada para passagem de cadeirantes, 

estacionamento sinalizado para deficientes físicos e piso emborrachado para guiar alunos 

com problemas de visão.  

 
Comunidade Escolar 

 

 Os dados abaixo, são referentes à Avaliação Institucional realizada no primeiro bimestre 

de 2020 na escola. Seu objetivo é de apurar dados mais concretos no que diz respeito a 

Características social, econômica e cultural da Comunidade, a origem dos estudantes, faixa 

etária, grau de escolaridade das famílias, levantamento dos estudantes com deficiência, 

transtornos funcionais e altas habilidades, classes especiais). Características gerais do corpo 

docente e servidores da unidade escolar, tais como formação, tempo de serviço na unidade de 

ensino, experiência acadêmica, dentre outros. 

 Devido ao advento da pandemia causada pelo vírus COVID 19, não foi possível realizar o 

diagnóstico da realidade escolar. Por esse motivo segue os dados referentes ao ano de 2019. As 

atualizações desses dados acontecerá conforme a implementação das plataformas virtuais 

oferecidas pela SEEDF. 
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ESCOLA PARQUE 210/211 SUL 
DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - ESTUDANTES 
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Observa-se que a maioria dos estudantes moram em várias regiões administrativas do DF, possuem 
internet e consideram boa a atuação da Escola Parque no processo educacional. 
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EP 210/211 Sul- Questionário – Professores 2020 
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Observa-se que os nossos profissionais de educação estão mais empenhados em se 

atualizar, buscando maior qualidade e eficiência no trabalho prestado fazendo cursos de 

capacitação oferecidos pela rede pública e privada do DF. 

             

              QUESTIONÁRIO – SEGMENTO FAMÍLIAS - INTEGRAL 
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  EC 204 SUL QUESTIONÁRIO – SEGMENTO FAMÍLIAS - INTEGRAL  
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                  Observa-se que a maioria das famílias considera bom o desenvolvimento da 
escola e a forma da sua condução pedagógica. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

Quando se fala em educação, não se pode esquecer que hoje há grande 

necessidade de buscar mudanças profundas e significativas que fundamentem uma 

atuação eficaz nas questões sociais, culturais, políticas e econômicas. 

A escola, como uma das instituições educativas dessa sociedade aprendiz, tem um 

papel fundamental na promoção de uma educação que contribua para o desenvolvimento 

dos alunos no que concerne à autoestima, autonomia, responsabilidade, entre outros; 

papel esse que visa também promover a convivência com as diversidades para além dos 

conteúdos formais. 

Portanto, a escola é uma das instituições sociais criadas para oferecer 

conhecimentos, valores e significados importantes, possibilitando assim, o 

desenvolvimento e o bem estar de todos na sociedade. 
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O ensino das artes na escola, em todos os anos escolares, tem por objetivos 

ampliar as formas de ver e sentir os objetos artísticos; reconhecer outros objetos que não 

fazem parte de seu acervo imediato; preservar esses objetos como representação de 

culturas, de identidades, de patrimônio da humanidade. Que o aluno aprenda a dar 

significado aos seus objetos de artes. 

Os conteúdos de Artes devem ser vistos como modos de ampliar o conhecimento 

do aluno. De acordo com suas funções sociais, as Artes Visuais são identificadas por sua 

“linguagem visual”, a Música por sua “linguagem musical”, o Teatro por sua “linguagem 

teatral”, a Dança por sua “linguagem corporal” e a Educação Física por sua “linguagem do 

movimento”. 

As expectativas de aprendizagens relacionam-se ao desenvolvimento das 

habilidades relativas à produção – percepção, experimentação, criação e produção; 

fruição (apreciação) - comunicação, leitura, compreensão, análise e interpretação; 
reflexão (contextualização) – pesquisa, crítica, autocrítica. 

As Artes Plásticas, como expressão de sentimentos, estimula o aluno a construir 

seu próprio conhecimento proporcionando o desenvolvimento intelectual e social, seja por 

meio de estudo para conhecer os grandes mestres, suas técnicas e variações artísticas, 

seja por meio da sua própria criação; usando a linguagem do desenho, da pintura, da 

colagem e da construção; reconhecendo as propriedades expressivas e construtivas, 

fazendo uso de materiais convencionais ou alternativos, relacionando os modos de 

produção artística aos meios socioculturais. 

O Teatro possui duas concepções distintas, porém complementares: a primeira 

designa um espaço físico, local onde acontecem os espetáculos. A segunda é uma forma 

de representação dramática, cujos objetivos visam ampliar as possibilidades individuais e 

coletivas dos indivíduos, por meio lúdico, onde o prazer em fazer e o aprender se 

completam. Desta forma, o Teatro integra o aluno com seus jogos cênicos, produções 

teatrais, experimentações de ações corporais básicas do movimento expressivo, 

dramatizações de peças teatrais e textos literários, com possibilidades de expandir sua 

capacidade de improvisar, atuar e socializar-se. 

A Música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de comunicar 

sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de organização e relacionamento 

expressivo entre o som e o silêncio. É também uma força geradora de vida, uma energia 

que envolve o nosso ser inteiro, atuando de forma poderosa sobre o nosso corpo, mente e 

coração, além de alegrar, unir e congregar mensagens e valores disciplinares. Forma o 

caráter e favorece o desenvolvimento integral da personalidade, fortalecendo o equilíbrio 
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emocional e social. 

A Música não pode estar desconectada do processo ensino-aprendizagem da 

escola. A vivência musical para criança, em geral, é extremamente agradável. Ela 

aprende novos conceitos, desenvolvem diferentes habilidades, melhora a comunicação e 

desenvolve a criatividade, a coordenação e a memória. Além disso, possibilita um melhor 

desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo, facilita e promove a inclusão social por meio do 

processo metodológico que é o fazer musical (cantar, tocar, criar, construir instrumentos, 

dançar, contextualizar). O “fazer musical” possibilita também o aumento da capacidade de 

expressão, concentração, memorização, criatividade, autoestima, autoconfiança e a 

socialização, elementos fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Platão, em seu famoso diálogo “A República”, apresenta um método educacional 

em que, entre outros fatores, a música era considerada essencial na formação do 

indivíduo, associada aos graus mais elevados da filosofia, que era o autoconhecimento. 

Assim como outras formas de artes, a música funciona como elemento agregador 

ou desagregador de uma sociedade por ter a ver com desejos, expectativas, medos e 

esperanças. O que nos motiva a ensinar e utilizar a música em nossa escola é saber a 

importância de uma das artes mais antigas da humanidade. A música acompanha o 

desenvolvimento, a organização, a transformação social das mais diversas civilizações, 

expressando sua percepção da vida, da natureza, os valores, sentimentos e 

conhecimentos técnicos. 

A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, como componente 

curricular obrigatório da educação básica, desde 20 de dezembro de 1996, pela Lei nº 

9394, tem seus fundamentos na concepção do corpo e movimento. Contempla múltiplos 

conhecimentos produzidos e usufruídos pelos indivíduos considerando fundamentais as 

atividades culturais de movimentos com finalidade de lazer, expressão de sentimentos, 

afetos e emoções bem como possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da 

saúde. 

No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem, deve-se considerar as 

características dos alunos em todas as suas dimensões: cognitiva, corporal, afetiva, 

estética, de relação interpessoal e inserção social. 

A educação física deve localizar em cada uma das atividades-jogo, esporte, dança, 

ginástica, brincadeiras, lutas - seus benefícios fisiológicos e psicológicos e suas 

possibilidades de utilização como instrumentos de comunicação, expressão, lazer e 

cultura. Deve, principalmente dar oportunidade aos alunos para que desenvolvam suas 
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potencialidades de forma democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento como 

seres humanos, incluindo os alunos com necessidades especiais que não devem e nem 

podem ser privados das aulas. 

O objetivo da educação física escolar é garantir o acesso dos alunos às práticas da 

cultura corporal, contribuir para a concentração de um estilo pessoal de exercê-las e 

oferecer instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente. A Educação 

Física, enquanto movimento e atividade compartilhada, é essencial para o 

desenvolvimento integral do cidadão. Seu papel deve ser sempre repensado e reavaliado, 

uma vez que sua ação deve estar inserida na cultura e nas referências do aluno. 

As atividades de educação física desenvolvidas no âmbito da Escola Parque visam 

atender a vários objetivos, que necessariamente entram na formação do futuro cidadão. A 

prática da atividade física assistida por professores se justifica principalmente pelo 

monitoramento dos gestos e atitudes dos alunos e a efetiva interferência do professor, 

sempre que necessário. 

 

5. PRINCÍPIOS  

         
        . PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
               

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a 

serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das 

ações de Educação Integral são:  

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o 

papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir 

o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação 

integral a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve 

ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando 

dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que 

a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos 

aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando 

ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada 

escola participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto 

políticopedagógico, repense a formação de seus alunos de forma plena, crítica e cidadã. 

 • Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 
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intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, 

em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, 

buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade da educação. 

 • Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de 

ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da 

escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

alunos e da comunidade.  

• Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da 

educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 

2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. 

Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de 

intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos 

presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, 

resgatando tradições e culturas populares. 

 • Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a 

cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe 

ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, 

salões de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, 

associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e 

atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na 

corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio 

primordial de mapear os potenciais educativos do território em que a escola se encontra, 

planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a 

comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos 

socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas.  

• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências 

e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as 

crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas 

da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do 

educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz 

parte da equipe da escola e da rede de ensino. Pensar e desenvolver um projeto de 

educação integral para o Distrito Federal pressupõe reconhecer as fragilidades de um 
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modelo de educação que tem dificultado o acesso ao conhecimento em todas suas 

formas de manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social entre os estudantes 

da escola pública. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é o momento de 

despedida desse modelo com algumas resistências e medos, de lugares conceituais, 

teóricos e epistemológicos, porém não mais convincentes e adequados ao tempo 

presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida melhor a caminho doutras 

paragens onde o otimismo seja mais fundado e a racionalidade mais plural e onde 

finalmente o conhecimento volte a ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 58). 

O projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-

Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. 

  
           . PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO 
 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão 

do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios 

epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que 

compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e 

expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, 

relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios 

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. 

Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no 

tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam 

no espaço social e escolar. 

         • Princípio da unicidade entre teoria e prática 
 Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham 

novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é 

importante, também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem 

caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade 

indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é 

preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra; entretanto, 

essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a 

prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa é 

indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma função 

prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe 

permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem, p. 

215).  

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada 
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de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as 

metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A 

avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a considerar 

o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção.  

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de 

aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, 

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, 

permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 

dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada 

de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações 

desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do 

professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar 

cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que 
ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar?  

São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes 

curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos 

objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, 

com vistas à apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e 

operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas 

existentes no contexto social. 
         • Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização  

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um 

currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que 

ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e 

político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático pedagógicos, 

propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e 

avaliar).  

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e 

sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações 

importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e 

acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-aprendizagem em 

uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a 

compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 
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         • Princípio da Flexibilização  

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma base 

comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus projetos 

político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com 

outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes.  

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de 

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer 

a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a 

rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma 

aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela 

organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. 

 A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, 

articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos 

prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, 

ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os 

conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, com vistas a 

“[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do 

saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e 

social.  

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e 

pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, 

saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com 

professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

 
      . PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de 

atender às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a 

oportunizar-lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os 

seguintes princípios: 

       • respeito à dignidade humana;  

 • educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos     
que possam apresentar; 

      • direito à igualdade de oportunidades educacionais;  
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       • direito à liberdade de aprender e de expressar-se; e  

       • direito a ser diferente. 

 A Escola Parque procura adaptar melhoria de espaço físico e material escolar 

para promover a interação dos alunos com necessidades especiais educacionais nas 

atividades escolares de forma que eles se sintam positivamente participantes e 

integrados no meio escolar. Estimula a autoestima do aluno deficiente por meio de sua 

integração como ser produtivo respeitando suas peculiaridades. 

     
6. 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 aprendizagem, 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 a 

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 
 

Despertar e estimular a criatividade, e a autonomia dos alunos, considerando-se a 

formação pessoal, social e cultural, para conhecimento, compreensão, decodificação, 

análise e aplicação dos conteúdos programáticos. 

 
. Objetivos Específicos 
 
. Incentivar o aluno a desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, a formação estética 

e psicomotora, compreensão dos conteúdos significativos, aplicando o curriculum em 

Movimento, além de formar um cidadão completo em seus aspectos culturais, emocionais, 
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físicas e sociais afim de contribuir futuramente para transformar suas vidas e sociedade. 

. Sensibilizar os profissionais de educação da nossa escola e comunidade em geral para a 

importância das Artes e da Educação Física no seu dia-a-dia, na formação cultural e 

motora como forma de melhorar a visão de mundo de cada indivíduo: integrar a escola à 

comunidade: incluir alunos NEE´S e defender uma educação completa e de qualidade em 

todos os sus aspectos além de propiciar coordenações coletivas, momentos de estudos 

sistematizados com o corpo docente garantindo a formação continuada e uso de recursos 

pedagógicos e tecnológicos. 

. Desenvolver Projetos Pedagógicos. 

. Garantir e promover a participação efetiva da comunidade escolar nas atividades 

socioculturais e educativas. 

. Promover ações que contribuam para o desenvolvimento de uma vida saudável. 

. Acompanhar as atividades promovidas pelas Escolas Classes, estreitando o elo entre as 

escolas. 

. Ofertar Atendimento Especializado; orientar as famílias para o seu envolvimento e sua 

participação no processo educacional do ANEE. 

. Promover e desenvolver os Temas transversais inseridos no calendário da SEEDF. 

. Fortalecer os vínculos entre escola e a comunidade, visando o desenvolvimento do 

aluno, colocando em prática as diretrizes da gestão democrática, promovendo a prática de 

um bom relacionamento interpessoal e estabelecendo canais de comunicação na 

comunidade escolar. 

. Promover e orientar a troca de experiências entre professores como estratégia de 

capacitação e melhoria de suas práticas. 

. Oportunizar de forma dinâmica a formação continuada dos servidores desta Instituição 

de Ensino. 

. Atender todos os servidores em suas necessidades e observar critérios legais pertinentes 

a cada segmento. 

. Garantir encontro com os Membros do Conselho Escolar e Associação de Pais e 

Mestres. 

. Manter clareza, transparência e unidade na comunicação. 

. Utilizar os recursos financeiros, de verbas públicas, e doações da comunidade escolar, 

de acordo com as necessidades pedagógicas, administrativas de modo a assegurar 

melhorias e manutenção na escola. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 
 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições 

de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais 

como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições 

para acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização 

dos profissionais do ensino e a garantia de padrão de qualidade.  

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta 

Pedagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da 

elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de 

trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos educandos.  

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação 

dos profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e 

habilidades essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação 

Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os 

currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como as 

PPs de todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país.  

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

apresentados pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas 

a implementação da Proposta Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas nos 

estabelecimentos de ensino.É importante destacar que a BNCC apresenta dez 

competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico nas instituições de 

ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação Básica 

que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e 

criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e 

socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e 

cooperação; responsabilidade e cidadania).  
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Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar as 

competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade 

escolar,um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive 

na Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos 

sociais que compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola.  

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente 

uma escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca 

práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos 

em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto 

cidadãos para exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se 

constituírem como agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em 

Movimento.  

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de 

Educação (PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos 

norteadores que embasarão a fundamentação teórico-metodológica da PP das unidades 

escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em Movimento está arraigado de 

pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-

críticas, a concepção e os princípios de educação integral, a psicologia histórico-cultural 

e a pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a 

concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - 

formativa.  

Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à 

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

inclusiva.  

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de 

construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos 

estudantes da educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o 

acesso, mas o direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas 

associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, 

motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, 

minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades de sucesso 

escolar.  
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  Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos 

pela Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Psicologia Histórico-Cultural. 

 

. Escola na Educação Integral 
 

Essencialmente no que se refere à Escola, o currículo da Educação Integral 

pressupõe o acesso do estudante a todas as áreas do conhecimento de maneira articulada 

e permanente, rompendo com a fragmentação das disciplinas e dando sentido aos 

conteúdos a partir das questões, trajetórias, experiências e relações dos sujeitos 

envolvidos nos processos educativos. 

Em escola orientada por uma perspectiva integral de educação, sustenta altas 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos ao mesmo tempo 

em que oferece instrumentos para que todos aprendam e se desenvolvam integralmente. 

Estas altas expectativas se sustentam na premissa de que todos os alunos são capazes 

de aprender. E, para isso, as estratégias devem ter clara intencionalidade pedagógica e 

compor um planejamento integrado que defina objetivos e metas de aprendizagem. Neste 

sentido, a distinção entre aulas e oficinas lúdicas – assim como a separação por períodos 

– perde o sentido. Todas as propostas devem compor o planejamento da escola e dos 

educadores. 

 

. Pedagogia Histórico-Crítica 
  

  A Pedagogia Histórico-Crítica teve sua formação, no final da década de 70, 

marcada pelo desenvolvimento das análises críticas da educação. Como resposta ao 

movimento pedagógico, veio atender à necessidade de encontrar alternativas à pedagogia 

dominante (Pedagogia Tecnicista- cuja base foi a promulgação da Lei 5692/71), num 

momento histórico de crítica dos educadores às orientações pedagógicas impostas pelo 

Regime Militar, como relata Saviani (2005) ao contextualizar historicamente a Pedagogia 

Histórico-Crítica. 
  Saviani (2005, p.142), seguindo a lógica do método dialético de elaboração do 

conhecimento científico proposto por Marx, explicita o movimento do pensamento como “a 

passagem da síncrese à síntese, pela mediação da análise”. Onde a Síncrese corresponde 

à visão caótica do todo, a síntese corresponde à visão rica desta totalidade e a análise, às 

abstrações e reflexões. Ou seja, o pensamento parte de uma visão caótica do todo e 

através da reflexão chega a uma visão mais clara deste todo, em suas diferentes 
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dimensões. Este é o esquema do método dialético: SÍNCRESE - ANÁLISE - SÍNTESE  

E Saviani, seguindo, ainda, esta lógica, propôs para o método de ensino os 

seguintes passos: a prática social, como ponto de partida; a problematização; a 

instrumentalização; a catarse; e a prática social, como ponto de chegada:  

 
. Passos/Momentos do método de ensino ou método pedagógico:  

1º- A Prática Social, comum a professor e alunos, onde o professor tem uma 

compreensão sintética precária sobre essa prática, enquanto o aluno tem uma 

compreensão sincrética da mesma. 

2º- A Problematização é o momento onde são detectadas as questões que precisam ser 

resolvidas no âmbito da prática social e os conhecimentos que são necessários para 

solução da problemática levantada.  

3º- A Instrumentalização consiste na apropriação dos instrumentos teóricos e práticos 

necessários para resolver os problemas detectados na prática social. De acordo com 

Saviani (2007b, p. 71), “trata-se da apropriação pelas camadas populares das 

ferramentas culturais necessárias à luta social que travam diuturnamente para se 

libertar das condições de exploração em que vivem”.  

4º- A Catarse é o momento da efetiva aprendizagem pelo aluno, a passagem da 

síncrese à síntese. Segundo Saviani (2007, p.71), “trata-se da efetiva incorporação dos 

instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de transformação 

social”.  

5º- O ponto de chegada é a própria Prática Social, porém compreendida, agora, pelos 

alunos, não mais de forma sincrética. Reduz-se, também, nesta etapa, a precariedade 

do professor, cuja compreensão se torna mais orgânica. “Esta elevação dos alunos ao 

nível do professor é essencial para se compreender a especificidade da relação 

pedagógica”. 

(SAVIANI, 2007, p. 72). 

 Um exemplo prático para nossa escola é a construção da nossa Festa Junina.  

Em nossas coordenações pedagógicas levantamos um “tema” a ser discutido 

com a comunidade escolar e pesquisado por todos. Aqui colocaremos a Literatura de 

Cordel como a alavanca para a construção desta festa.  
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Para construção desse processo, precisamos oferecer conhecimento aos 

professores, alunos e comunidade escolar buscando adaptar e interdisciplinar 

conhecimentos adquiridos pelos nossos alunos no ambiente, trocando experiências 

vividas no ambiente em que vivem.  

Partindo desta realidade, professores e alunos pesquisam sobre a história 

cultural, leitura, vídeos e danças típicas, adequando-os aos conhecimentos adquiridos 

na convivência social do dia a dia. A construção desses elementos acontece durante 

esse processo. Movimentos de dança e performance e expressão corporal são 

construídos em sala de aula pelos alunos. Pinturas, desenhos, cartazes são 

confeccionados além de exposição de literatura de cordel aonde o aluno, através da 

escrita, tem a possibilidade de criar histórias partindo de uma fantasia ou colocando 

elementos de sua realidade social. 

A culminância se dá com o envolvimento de toda comunidade escolar na 

montagem e participação da Festa com um olhar crítico observando-se a capacidade de 

adquirir novos conhecimentos e a possibilidade de praticá-los em sua vida. 

Deve-se levar em conta avaliar todo processo utilizando elementos como 

questionários, áudio visual, fotos e debates em sala de aula com  os alunos, professores 

e funcionários e a comunidade escolar para levantar possíveis dúvidas e 

questionamentos observando-se a propriedade de levar a todos a construção de 

conhecimentos não só teóricos mas também na sua prática. 

 

. Psicologia Histórico-Cultural 
 
A Teoria Histórico-Cultural explica o aprendizado humano a partir de sua natureza 

social. É através das relações com os outros homens, por meio da mediação de 

instrumentos, principalmente por meio da linguagem (instrumento simbólico básico de 

todos os grupos humanos) e dos objetos (instrumentos concretos), que o indivíduo chega 

a interiorizar os elementos culturalmente estruturados. Vigotski chama de internalização, 

essa reconstrução interna de uma operação externa. De acordo com ele, todas as 

funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes, ou seja, em dois 

momentos: no nível social (interpsicológico) e depois no nível individual (intrapsicológico):  

1º Interpsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre entre pessoas. Este 

primeiro momento é decisivo no processo de ensino-aprendizagem, pois é o momento da 

mediação docente;  

2º Intrapsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre no interior da 

criança. No processo de ensino-aprendizagem corresponde ao momento da apropriação 
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dos conteúdos pelo aluno. A transformação de um processo interpessoal num processo 

intrapessoal acontece ao longo do desenvolvimento da criança, como resultado de uma 

série de eventos ocorridos. 

Podemos citar que a Escola Parque possibilita ao aluno desenvolver 

individualmente e socialmente a descoberta do corpo através de atividades práticas sócio 

educativas explorando suas emoções e a capacidade criativa. Um exemplo prático é a 

descoberta das cores e todos as possibilidades que elas podem influenciar no cotidiano 

deste aluno. A combinação das cores, a matéria prima utilizada e a desconstrução da 

estética possibilitam uma visão criativa por todos os envolvidos no processo. A avaliação 

é processual envolvendo exposição dos trabalhos e discursão em grupo. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

PLANO DE AÇÃO – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (2020) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO
GRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

• Realizar 
Coordenações 

coletivas voltadas 
para o estudo e 

reflexão das 
questões 

pedagógicas; 

• Promoção de estudos e 
atividades de formação 
continuada norteando o 
trabalho pedagógico do 

professor, voltando-o para 
a intervenção na 

aprendizagem do aluno; 
• Planejamento de rotinas 

do trabalho pedagógico; 
• Acompanhamento das 

atividades 
 

Especialistas 
convidados a 

realizar 
formações 

específicas. 

Professores 
regentes 
Alunos 

 

Anual Estudos e 
planejamentos 

realizados 
Processual e por 

meio do 
feedback dos 
envolvidos. 

• Orientar e 
coordenar a 
participação 
docente na 

elaboração e 
execução de 
projetos que 

propiciem a melhor 
aprendizagem dos 

alunos; 
pedagógica; 

• Integrar os diversos 
projetos da escola, 

voltando-os para uma 
prática pedagógica; 

• Busca de parcerias para 
a realização de atividades 
pedagógicas na escola. 

 

Especialistas 
convidados a 

realizar 
formações 
específicas 

Professores 
regentes 

 
 

Anual Por meio do 
envolvimento e 

participação dos 
professores 



 
 

47 
 

• Participar da 
elaboração, da 

implementação, do 
acompanhamento 
e da avaliação dos 

alunos, a fim de 
auxiliar as 

intervenções do 
professor nas 
aprendizagens; 

 

 
• Definição dos critérios 

de avaliação de forma 
coletiva; 

• Promover reuniões para 
planejamento conjunto 

EEAA, SOE, 
professores, 

coordenadores 
e supervisão 

escolar. 

Professores 
e alunos. 

Anual Por meio do 
envolvimento e 

participação dos 
professores e 

equipe 
pedagógica. 

• Integrar os 
diversos projetos 

da escola, 
voltando-os para 

uma prática 
pedagógica 

coletiva. 
 

• Promover reuniões para 
planejamento conjunto. 

Direção, 
EEAA, SOE, 
professores, 

coordenadores 
e supervisão 

escolar. 

Professores, 
alunos e 

pais. 

Bimes 
tral 

Por meio do 
envolvimento de 

toda a 
comunidade 

escolar. 

• Incentivar a 
participação dos 
professores nas 

oficinas, palestras 
e demais 

atividades voltadas 
para a formação 

continuada. 
 

• Promover reuniões para 
planejamento em conjunto. 

Especialistas 
convidados a 

realizar 
formações 
específicas 

Direção, 
EEAA, SOE, 
professores, 
coordenado 

res e 
supervisão 

escolar. 

Bimes 
tral 

Estudos e 
planejamentos 

realizados 
Processual e por 

meio do 
feedback dos 
envolvidos. 

• Aliar os Temas 
Transversais aos 

Projetos 
Pedagógicos 

• Promover estudos dos 
Temas Transversais, 
realizar encontros e 

debates para reflexões 
sobre os Temas 

Transversais. Análise e 
construção de projetos 

sobre os Temas 
Transversais. 

Direção, 
EEAA, SOE, 
professores, 

coordenadores 
e supervisão 

escolar. 

Professores 
regentes 

 
 

Anual Estudos e 
planejamentos 

realizados 
Processual e por 

meio do 
feedback dos 
envolvidos. 

Propiciar o 
desenvolvimento 

de valores 
indispensáveis à 

formação humana; 
... Intensificar o 

trabalho de 
valores, 

oportunizando as 
reflexões e atitudes 
que visem o bem 
estar de todos. 
Desenvolver a 
autoestima e o 

respeito. 

Intensificar o trabalho de 
Valores. 

Oportunizar reflexões e 
atitudes que visam o bem 
estar de todos. 

Desenvolver a autoestima 
e o respeito. 

 

 

 

 

Direção, 
EEAA, SOE, 
professores, 

coordenadores 
e supervisão 

escolar. 

Alunos, 
professores 

e pais. 

Anual Por meio do 
envolvimento e 

participação dos 
professores e 

equipe 
pedagógica. 
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ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO 

   A valorização e a formação continuada dos profissionais de educação são 

fundamentais para a construção de uma educação de qualidade. Por isso a Escola Parque 

possibilita ao profissional de educação cursos, palestras e instrumentos para o seu 

aperfeiçoamento profissional. Durante a semana pedagógica, são convidados palestrantes 

para abordar temas relacionados a nossa realidade escolar bem como capacitar todos os 

envolvidos. Em 2020, buscamos a parceria de um representante do Conselho Escolar para 

ministrar palestra sobre o “abuso infantil” além de orientações quanto ao que fazer sobre 

evasão escolar, crianças em vulnerabilidade e algumas orientações sobre a legislação 

vigente. 

   Outro momento importante foi a Palestra sobre Educação Ambiental oferecida por 

uma professora da UNB esclarecendo sobre a importância do uso correto do lixo no 

ambiente escolar, evitando desperdícios. Além de oferecer suporte na construção de uma 

horta e da compostagem.  

   Além disso, a escola divulga cursos oferecidos de EAPE, pelo IBE e UNB, além de 

oferecer a toda equipe possibilidades de afastamento para especialização, mestrado e 

doutorado, desde que avaliados pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado de 

Educação. 

   Realizamos confraternizações para comemorar os aniversariantes do mês ou do 

semestre além de buscarmos criar um ambiente acolhedor para todos os funcionários da 

escola com salas limpas e arejadas com boa iluminação. Todo o material pedagógico 

necessário é adquirido dentro da necessidade de cada professor para que o seu trabalho 

possa ter fluidez e atingir os objetivos propostos. Caso haja dificuldade com algum material, 

o professor tem a possibilidade de substituir por outro de igual qualidade. 

   A escola mantém a higiene em todo o seu ambiente escolar buscando a parceria de 

todos para manter a organização e a limpeza da escola. As salas de aula são limpas 

quantas vezes for necessário durante todo o período além dos banheiros, refeitório e 

auditório. 
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     METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADAS 
 

.             Artes Visuais 
 

Em artes visuais os alunos são contemplados com aulas práticas e teóricas sob 

orientação dos professores. Busca-se trabalhar os elementos básicos da linguagem 

visual - ponto, plano, linha, espaço, volume (bi e tridimensional), textura, forma, cor 

(primária, secundária, terciária, cor pigmento, luminosidade, quente fria, simbologia das 

cores), luz, linha (de contorno, tracejada, cheia, curva, paralela), ritmo, movimento, 

equilíbrio (simetria e assimetria) que são a base para o desenvolvimento da sensibilidade 

artística e da imaginação criadora, por meio da apreciação e da contextualização. 

No decorrer dessas experiências buscamos transformar ideias, sentimentos, 
imagens, desenvolvendo a criatividade, a autoexpressão, valorizando a espontaneidade e 

o crescimento progressivo, usando a linguagem do desenho, da pintura, escultura, 

modelagem, recorte, colagem e da construção desenvolvendo as habilidades artísticas 

expressivas, motoras e intelectuais através da linguagem estética e história da arte, 

permeado pelos eixos transversais, revelando assim diferentes possibilidades de 

comunicação, além de facilitar o processo de construção do grafismo que irá, 

consequentemente, auxiliar o letramento. 

As Artes Visuais possibilitam aos alunos a comunicação, registro e liberdade de 

expressão. Comunicação porque ele se expressa usando os elementos da linguagem 

visual e suas representações; registro porque demonstra sua fruição estética e crítica 

usando meios materiais (lápis, tinta, fios, cola, etc.) para fixar sua criatividade num 

determinado suporte (papel, tecido, jornal, etc.): liberdade de expressão porque permite 

fluir os sentimentos do indivíduo Tais conhecimentos possibilitam ao aluno representar e 

perceber melhor sua experiência de vida atribuindo-lhe novos significados. 

Também é estimulado o olhar por meio de exercícios da observação de obras 

artísticas, que levam à compreensão do sentido e do significado das imagens, levando-o 

a fazer uma leitura global, observando-se a aparência, a função, suas formas e as 

relações sociais, interagindo com manifestações culturais valorizando sua cultura e de 

outros povos, (Festa Junina, manifestações folclóricas, Copa América, Consciência 

Negra, Luta contra o mosquito Aedes Aegypi) e Dia Nacional da Educação Ambiental. 

Discutir temas transversais como, Conscientização do uso da Água, Inclusão e Educação 

para a Vida. Os sentidos, e o olhar em especial, constituem canais de conhecimento do 

mundo. 

Este ano, a Escola Parque, além de trabalhar os conteúdos da Base Nacional 
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Curricular, oferecerá oficinas: 

. Pintura e Desenho: A referida oficina tem por objetivo desenvolver no aluno a 

apreciação de obras artísticas e de elaboração de trabalhos em suportes variados, além 

de realizar desenhos e criações artísticas para a exposição de artes. 

. Criatividade: A referida oficina tem como objetivo explorar as potencialidades criativas 

pelo fazer artístico. Desenvolver o autoconhecimento, o sento crítico. Conhecer a 

diversidade cultural presente em manifestações artísticas brasileiras e explorar diversas 

linguagens, suportes, técnicas e materiais. Criação de desenhos, pinturas, recorte e 

colagem, modelagem, construção e textura.  

Mosaico: Tem por objetivo proporcionar ás crianças um contato com a arte do mosaico 

visando o desenvolvimento da concentração, da criatividade e do lúdico; sempre 

trabalhando a coordenação motora fina. 
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                  . Teatro 
 

É uma forma de representação dramática cujos objetivos visam ampliar 

possibilidades individuais e coletivas dos indivíduos, por meio lúdico onde o prazer e o 

aprender se completam.  

É um conjunto de signos e símbolos que visa a comunicação da expressão 

dramática por meio da linguagem teatral fazendo uso do corpo, voz, emoção e 

elementos visuais e sonoros que dão significado à expressão dramática. 

O teatro integra o aluno por meio de produções teatrais, explorando a postura, 

lateralidade, locomoção e respiração, direção e consciência corporal. A dramatização de 

livros, textos literários, peças teatrais, expande a capacidade de improvisar, criar, atuar, 

criticar e socializar-se, melhorando a concentração, a autoestima e promoção da 

vivência grupal e social. 

O teatro, como linguagem artística, proporciona a “inclusão social” do aluno 

levando-o à reflexão e transformação da realidade cultural, social e política em que está 

inserido, por meio da composição de movimentos corporais a partir de temas, 

explorando os elementos teatrais – cenário (espaços, ambientes sociais); iluminação, 

indumentária, objetos de cena; questões sociais - meio ambiente, família, violência; 

questões políticas - cidadania, civismo. 

Para isso o teatro trabalha seus elementos básicos (ator, texto, platéia), 

elementos básicos da estrutura dramática (personagem, ação dramática, jogo cênico: o 

quê, onde, quem), técnicas teatrais, corpo, voz, emoção, uma breve introdução da 

história do teatro no Brasil e no mundo. 

Partindo da ideia de que o teatro possui dois aspectos: espaço físico e um 

“metier” ou seja, uma prática ou técnica, devemos considerar que a linguagem cênica 

perpassa pelos dois conceitos, entretanto não se esgota neles. Ao falar de educação 

teatral nos deparamos com um universo multifacetário desde a conservação, utilização 

e apropriação do espaço cênico, bem como a apreciação. É importante estimular a 

criança ao exercício de plateia, não só a prática (que consiste na performance 

dramática) mas como contemplador da atividade teatral e a formação social do indivíduo. 

Quando nos referimos a linguagem cênica estamos diante de uma arte de 

incontáveis possibilidades com relação a sua prática. Os elementos expressivos que 

compõem o teatro permitem um diálogo com todas as outras áreas de códigos e 

linguagens, principalmente se tratando das artes no geral, sonoplastia em diálogo com 
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música e percepções sonoras, cenografia, figurino, maquiagem e adereços em um 

diálogo com artes visuais. Preparação dos atores por meio da expressão corporal com a 

dança e educação física, inserção da linguagem oral através da literatura, poesia, contos 

e aspectos populares de linguagem em suas peculiaridades regionais. Dessa maneira é 

possível desenvolver a linguagem teatral em partes separadas ou em sua totalidade 

resultando em um espetáculo. O cotidiano da sala de aula no exercício teatral passa 

por fenômenos interessantes e complexos, pois, trata-se de uma atividade efêmera, 

o aqui e agora, seu resultado é processual e sofre influência das relações psicológicas e 

comportamentais de cada indivíduo e do grupo. 

Na impossibilidade de se mostrar um resultado grandioso e complexo como a 

montagem de um espetáculo, as equipes podem registrar as partes separadas do 

processo cênico que não a tornam menos importantes tão pouco menos eficazes, nem 

todos os alunos estão preparados para exposições de grande porte e tais 

circunstancias devem ser levadas em consideração pelos docentes. Apresentações 

coreográficas, jogos teatrais e de improviso, desfile de figurinos de personagens 

consagrados ou de épocas, estátuas vivas, aspectos da linguagem circense e álbuns 

com fotos de produções cênicas feitas em sala, vídeos e diários podem dar vida a escola 

como resultante do processo teatral na semana destinada ao teatro. Devemos sempre 

considerar que a criança está em desenvolvimento cognitivo e emocional. A arte tem 

um papel fundamental para fortalecer esse processo, na formação de sua identidade, 

sem excluir a sua formação social e o convívio em grupo. Nessa linha, grandes 

pensadores contribuem para desenvolver com qualidade a linguagem teatral do 

indivíduo, como Augusto Boal na visão de que o indivíduo é um ator social e por 

meio da linguagem cênica pode mudar situações de opressão, Carl Rogers 

incentivando a arte como um fator terapêutico, contribuindo na solução de conflitos 

internos, Ricardo Japiassu defendendo a troca de experiências teatrais por meio de 

diários e portfólios como forma de registro das atividades lúdicas, Flávio Desgranges 

reforçando a importância da educação de plateia como uma força motriz para a 

atividade cênica como um exercício da crítica teatral. 

Dessa forma acreditamos no sucesso da formação dos alunos da Escola Parque 

como futuros e criteriosos consumidores culturais. 

Neste ano, o teatro além de trabalhar os conteúdos da Base Nacional Curricular, 

oferecerá oficinas: 

. Bonecos: A referida oficina tem por objetivo mostrar ao aluno a importância do Teatro 

de Bonecos na cultura, associando movimentos e a sonoridade ao gestual e produção 

dos mesmos. 
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. Expressão Corporal: A referida oficina tem por objetivo trabalhar movimentos corporais 

a partir de imagens mentais proporcionadas por elementos da natureza. 

. Oficina de dança/Corpo em Movimento: A referida oficina tem por objetivo proporcionar 

as crianças uma vivência com os elementos básicos da dança e expressão corporal 

agregando música, visando o desenvolvimento e maior conhecimento do corpo e um maior 

conhecimento do próprio corpo de forma lúdica, consciente e criativa. 
 
 

 
 
 

. Música 
 

A música tem expressão por meio dos sons que estão presentes em nossas vidas como 

tradição e cultura. Pensando assim a música não pode estar desconectada do processo 

ensino-aprendizagem. A vivência musical para a criança, em geral é extremamente 

agradável. Ela aprende novos conceitos e desenvolve diferentes habilidades, melhora a 

comunicação e desenvolve a criatividade, a coordenação e a memória, além de 

possibilitar um melhor desenvolvimento cognitivo e socioafetivo, facilita e promove a 

inclusão social por meio do processo metodológico que é o fazer músical (cantar, tocar, 

criar, dançar, contextualizar), desenvolvimento da linguagem musical básica. 

É importante salientar que os trabalhos desenvolvidos na área de música não 

visam a formação técnica, e sim, o refinamento do gosto musical no saber ouvir e 

pensar música. Por intermédio do fazer musical, os alunos adquirirem conhecimentos 

básicos da linguagem musical como percepção rítmica e melódica, teoria elementar 

básica, estudo dos sons (corporais e ambientais), canto em conjunto (cantigas de roda, 

canções populares, bandinhas), técnica vocal, classificação dos instrumentos e 

experimentação de instrumentos convencionais e não convencionais de materiais 

reaproveitáveis, não esquecendo os cuidados com a voz como meio de expressão e 
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comunicação musical. 

Fazer música possibilita o aumento da capacidade de expressão, raciocínio 

lógico e coordenação motora, elementos fundamentais no desenvolvimento da 

aprendizagem. Portanto, o trabalho tem como objetivo desenvolver nos alunos a 

oralidade, a leitura, a escrita, a concentração, a memória, a criatividade, autoestima, 

autoconfiança e a socialização, contribuindo na diminuição das dificuldades no processo 

ensino-aprendizagem. 

Neste ano, a música além de trabalhar os conteúdos da Base Nacional Curricular, 

oferecerá oficinas: 

. Canto: Propiciar a vivência musical em grupo com a música vocal para aquisição de 

habilidades musicais e intrapessoais. 

. Espaço Livre de Criação: A referida oficina tem por objetivo promover o aprendizado 

musical através de atividades lúdicas, de criação, de exploração e experimentação 

sonora. Promover um espaço de interação em que os alunos possam propor atividades 

artísticas diversas de acordo com os interesses e de acordo com o contexto de cada um. 

As atividades serão orientadas em forma de ensaios e os resultados poderão ser 

apresentados direcionados para um “show de talentos” ou uma “gincana musical” com 

apresentações para a escola. 

. Percussão: Identificar e explorara sons que nos cercam em diversos contextos (corpo, 

natureza, instrumentos). Perceber diferentes elementos que compreendem o som. 

Parâmetros do som (altura, intensidade, duração). Perceber o silêncio como parte de 

sequências sonoras. 

. Som e Movimento: A referida oficina tem por objetivo despertar a criatividade musical, 

a comunicação através de sons e movimentos, a percepção auditiva dentro de um 

contexto melódico-temporal, a habilidade e a harmonia motora bem como a 

sensibilidade estética. 

A oficina prevê o desenvolvimento de atividades musicais através do canto, da 

percussão e movimentos corporais; experimentação de instrumentos de bandinha 

rítmica associados ou não a frases rítmicas compostas por figuras de valor nos 

compassos simples ou compostos; criação de estórias sonorizadas e dança. 
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           . Educação Física 
 

O trabalho na área de educação física tem seus fundamentos nas concepções de 

corpo e movimento. A natureza do trabalho desenvolvido nessa área tem íntima relação 

com a compreensão que se tem desses dois conceitos. Originalmente, tanto a prática 

como a reflexão teórica da educação física restringiram os conceitos de corpo e 

movimento aos seus aspectos fisiológicos e técnicos. Atualmente a análise crítica e a 

busca é por um corpo que interage e se movimenta como sujeito social e como cidadão. 

A educação física tem um histórico de pelo menos um século e meio no mundo 

ocidental moderno, possui tradição e um estilo pessoal próprios procurando elaborar 

uma teoria do conhecimento humano a partir de nossas práticas investigativas e 

educacionais. 

A proposta em 2020 apresenta habilidades que farão parte do trabalho 

pedagógico da equipe de professores da educação física, visando proporcionar aos 

alunos o desenvolvimento psicomotor; as relações com as variações de tempo, espaço 

e meio; coordenação locomotora (movimentos fundamentais – andar, correr, pular, 

saltar, lançar, chutar, rolar); coordenação motora (grossa, fina) em variações de 

movimento: desenvolver a eficiência postural e o equilíbrio nas habilidades básicas, 

respeitando o esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial, tônus muscular), 

adaptação ao meio líquido, respiração e propulsão, favorecendo a integração, a 

participação e a atuação consciente do aluno na sociedade. 

Incluímos aí as atividades com xadrez, buscando desenvolver a concentração, 

atenção, além dos momentos de lazer e o conhecimento do jogo e suas características. 

Além de disso a escola oferece dentro do seu espaço físico parquinho, quadras 
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externas, piscina aquecida e sala multiuso equipada com mesas de jogos 

proporcionando ao aluno melhor assimilação do trabalho pedagógico em 

desenvolvimento. 

As estratégias a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem levam em 

conta as características individuais inserindo a inclusão dos alunos no planejamento, 

respeitando as diferenças, tendo como base a integração de toda a comunidade escolar, 

inserindo algumas festividades (festa junina, Semana da Educação Ambiental), 

conscientização e combate ao mosquito Aedes Aegypti, campeonatos, torneio de 

natação e gincanas que envolvam a família. 

Ainda, com base na resolução n° 02/2001, do Conselho Nacional de Educação, no 

item III do art.8°, preconiza por sua vez, que escolas da rede regular de ensino devem 

organizar suas classes comuns com o intuito de oferecer suporte para: 

. Flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático 
instrumental de conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos 

diversificados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento de estudantes 

que apresentam necessidades especiais, em consonância com o projeto pedagógico da 

escola, respeitada a frequência obrigatória. 

A expectativa de aprendizagem se concentra no desenvolvimento das habilidades 

motoras, respeitando as regras de convívio escolar, bem como limitações e respeito 

mútuo, domínio das habilidades fundamentais de locomoção, estabilização e 

manipulação; reconhecer o corpo como organismo integral que interage com o meio 

físico; compartilhar ideias, espaços e equipamentos com os colegas; reconhecer 

diferentes movimentos e posições em situações de relaxamento e tensão; compreender 

as noções de lateralidade tempo e espaço; compreender a prática esportiva de forma 

recreativa; compreender as regras no contexto dos jogos e brincadeiras, adaptação ao 

meio líquido através de exercícios de flutuação e deslizamento, braçada e respiração 

(frontal e lateral), pernada, costas e borboleta, exercícios educativos para os nados com 

auxílio de pranchas e espaguetes, nado conjugado (braço crawl, pernada peito, braço 

peito e perna craw), atividades de apnéia com uso de brinquedos, letras e bastanetes. 

Neste ano, a Educação Física além de trabalhar os conteúdos da Base Nacional 

Curricular, oferecerá oficina: 
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. Natação: Esta oficina tem por objetivo oferecer ao aluno a multiplicação de suas 

experiências psicomotoras, através do contato com o espaço e os materiais de natação. 

 

 
               . ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

. Cultura/Artes – Incentivo à produção artística e cultural, individual e coletiva dos 

estudantes como possibilidade de reconhecimento e recriação estética de si e do mundo, 

bem como da valorização às questões do patrimônio material e imaterial, produzindo 

historicamente pela humanidade, no sentido de garantir processos de pertencimento ao 

local e à sua história. 

. Esporte e Lazer – Natação: Desenvolvimento de atividades baseadas em práticas 

corporais, lúdicas e esportivas, enfatizando o resgate da cultura local, bem como o 

fortalecimento da diversidade cultural. As vivências trabalhadas na perspectiva do esporte 

educacional devem ser voltadas para o desenvolvimento integral do estudante, atribuindo 

significado às práticas desenvolvidas com criticidade. O acesso à prática esportiva por 

meio de ações planejadas, inclusivas e lúdicas visa incorporá-la ao modo de vida cotidiano. 

O meio líquido, fonte de nossas primeiras experiências sensoriais, exerce sobre a criança 

um grande fascínio, além de lhe oferecer novas e enriquecedoras possibilidades de ação, 

permitindo movimentos e sensações que não são possíveis fora dele. 

 
. Coordenação 

 
A Coordenação Pedagógica dos professores é feita no turno contrário ao da 

regência de classe. 

. Terças feiras, (coordenação por área) – encontro dos professores com os 

coordenadores pedagógicos para discussão sobre o andamento dos trabalhos na área, 
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planejamentos, elaboração/preparação de materiais. 

. Quartas feiras (coordenação geral) – encontro dos professores com a Direção da 

escola, supervisor pedagógico e coordenadores para discussão dos trabalhos idealizados, 

programados e realizados na escola. Quintas feiras (coordenação Individual ou cursos).  

Atendemos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em jornada ampliada, 

provenientes de duas escolas de origem que fazem parte do projeto “Escola Integral”. 

Além disso, o MEC, através de recursos financeiros normatizado pela resolução nº 5 de 

25/10/2016, destina recursos financeiros nos moldes operacionais e regulamentares do 

PDDE para U.E.’S (...) afim de contribuir para que se realizem atividades complementares 

de acompanhamento pedagógico, em conformidade ao programa Novo Mais Educação 

nos campos cultura e artes e esporte e lazer. 

O estudante terá, diariamente, 5h de aula na Escola Classe, 3h na Escola Parque 

com mais 2h de promoção à saúde (almoço e descanso), assim distribuídas: 

Escolas de Origem ministram as disciplinas da Base Nacional Comum, exceto 

Artes e Educação Física, mais a Orientação de Estudos do Novo PME – Apoiados pelos 

Mediadores de Aprendizagem e ESV: 

. Para os professores de séries iniciais: 25h de regência semanal na U.E. 

. Para o estudante na Escola de Origem: 17h da Base Nacional Curricular e 8h de 

acompanhamento pedagógico do Novo PME. 

As Escolas Parques ministram Atividades Complementares do Novo PME 

(Componente Arte e Educação Física), mais atividades complementares, com Promoção 

a saúde (almoço e descanso). 

. Para os professores de áreas específicas 25h de regência semanal. 
 

. Para o estudante na Escola Parque 8h da Base Nacional Curricular (Artes e 

Educação Física), 7h de atividades complementares e 10h promoção a saúde (almoço e 

descanso). 

As aulas dão início as 08:00 com o acolhimento do aluno pela coordenação, 

supervisão e direção da escola. O aluno é encaminhado para sua turma indicada por cor. 

Cada ano está representado por uma cor. Ex: o 1º ano será a cor amarela. Após a 

acolhida, os alunos são encaminhados pelos seus respectivos professores ao refeitório 

para dar início ao café da manhã. Os Educadores Voluntários participam de todo o 

processo dando suporte ao aluno. As 08:20 encerra-se o café da manhã e as turmas 

iniciam suas atividades pedagógicas. 

Os professores participam efetivamente da promoção à saúde. São eles que no 
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decorrer das aulas, preparam os alunos para que todos participem do almoço e descanso 

promovendo atividades em sala de aula, esclarecendo e orientando-os, buscando 

parcerias com os Educadores voluntários Sociais que, orientados pela equipe gestora, 

dão todo o suporte ao professor acompanhando os alunos na higiene e escovação para 

logo em seguida ir para o descanso. Durante todo esse processo é o professor que avalia e 

reavalia juntamente com a turma toda essa construção. Durante as reuniões pedagógicas, 

todo o corpo docente e equipe gestora, discute todo o processo buscando o 

replanejamento quando necessário. 

 
Relação escola-comunidade 

A parceria com a família é uma ponte para a relação entre escola e comunidade. Por 

isso, a participação das famílias abre as portas da escola para a população. 

É importante que os pais e responsáveis sintam-se acolhidos pela equipe pedagógica e 

tenham canais de comunicação efetivos com a escola. Eles devem ser incluídos não só 

quando for preciso resolver alguma questão do aluno, mas em diversos momentos da 

rotina escolar. Um dos canais mais eficientes para essa comunicação é a agenda escolar 

do aluno. É através dela que a comunicação consegue chegar aos pais com mais clareza 

e objetividade pois muitos pais relatam dificuldade no diálogo por telefone ou e-mail. A 

agenda escolar torna concreto as informações e propicia uma rotina para o cotidiano dos 

alunos e pais.  

Além disso, realizamos reuniões de pais e mestres ao final de cada bimestre letivo, 

respeitando e adequando as datas conforme calendário escolar, para alinhar informações 

pertinentes a vida escolar do aluno. Aproveitamos para realizar exposições de trabalhos 

dos alunos e mini-palestras . 

Outra forma de acolhimento é a realização da nossa Festa Junina. Ela acontece 

sempre na segunda semana do mês de junho e propicia o encontro das Escolas Classes 

com a Escola Parque em um mesmo ambiente unificando o planejamento e 

interdisciplinando todas as áreas específicas movimentando toda a comunidade escolar. 

Quando as famílias têm uma imagem positiva da escola, elas expressam isso nas suas 

relações pessoais e sociais. Ao participarem do cotidiano escolar, os pais podem falar 

sobre isso no bairro e construir novas parcerias entre a gestão e a comunidade. 
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Inclusão 

A inclusão na escola tem como principal objetivo acolher e dar a possibilidade de 

todas as crianças e adolescentes terem o direito deles garantido, que é a educação desde 

o ensino base até o ensino médio, independentemente da classe social, condição 

psicológica ou física. 

Qualquer instituição educacional brasileira, seja pública ou privada, tem a 

obrigatoriedade de acolher e incluir crianças com necessidades especiais, oferecendo um 

atendimento especial, mas conhecido como Educação Especial ou Educação Inclusiva. A 

recusa de matrícula de crianças com deficiência é considerada crime, com pena de 2 a 5 

anos e multa. 

Segundo o artigo 208 da Constituição Brasileira, é dever do Estado disponibilizar e 

garantir o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência. Também se 

faz necessário que as escolas tenham profissionais capacitados no ensino regular para 

que possam auxiliar de maneira efetiva todos os alunos com algum tipo de necessidade 

especial. 

Vale lembrar que, não é só o planejamento educacional que deve ser executado de 

forma que o aluno com deficiência acompanhe o restante da turma; para que a inclusão 
na escola seja 100% efetiva, é necessário que haja adaptação na estrutura do prédio, 

como: rampas, elevadores, piso tátil, banheiros já adaptados, corrimãos, mesas e 

cadeiras especiais em caso de cadeirantes. 

Na Escola Parque 201/211Sul os alunos especiais são acolhidos e permanecem junto 

com os outros alunos. Eles participam de toda a atividade pedagógica oferecida e 

planejada pelo o professor que faz a adaptação das atividades conforme a necessidade 

de cada aluno.  O acompanhamento é realizado pelos professores, educador social 

voluntário e coordenação pedagógica pois a figura do professor da sala de recursos 

infelizmente não existe mais na Escola Parque por determinação da SEEDF. Toda a 

intermediação é feita pela sala de recursos da Escola Classe que participa das reuniões 

da Escola Parque quando necessário. 

Qualquer atividade oferecida pela escola envolve a participação de todos os alunos 

especiais favorecendo a socialização e a prática da diversidade em todos os seus 

aspectos. 



 
 

61 
 

. Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EAAA) 

 
 A Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) encontra respaldo legal em 

documento de âmbito internacional, nacional e distrital. Trata-se de uma equipe 

multidisciplinar a ser composta por psicólogo e pedagogo, atuando com ações preventivas e 

interventivas com o objetivo de facilitar a construção de estratégias para superar os 

obstáculos e para melhorar o desempenho dos alunos com e sem necessidades, além da 

conscientização dos papéis e responsabilidades dos sujeitos (escola, família e criança). 

 Segundo as Orientações Pedagógicas (documento que orienta a atuação da EEAA), a 

equipe busca o trabalho de assessoria à prática dos professores e o rompimento com o 

modelo clínico, prioritariamente por meio de oficinas pedagógicas, sendo organizado em 2 

eixos: discussão das práticas de ensino e intervenção nas situações de queixa escolar. 

 A intervenção da EEAA é iniciada junto ao corpo docente; se essa intervenção não for 

suficiente, a intervenção inicia um trabalho com a família; na persistência da demanda, 

chega-se a um trabalho diretamente com o aluno. Não é necessário passar por essas 3 

etapas e a última não é obrigatória. 

 A atuação da equipe é pautada por 3 dimensões: o mapeamento institucional da escola, a 

assessoria ao trabalho coletivo e o acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 A discussão das práticas de ensino visa a reflexão sistemática das ações na escola, que 

devem se tornar mais lúcidas e intencionais. 

 Correspondendo à Orientação Pedagógica a respeito do estabelecimento de momentos de 

reflexão e formação do corpo docente, a EEAA da Escola Parque 210/211 Sul, após 

apresentação da OP, tem organizado e realizado palestras sobre os transtornos de 

aprendizagem, além de conversas a partir de leituras propostas aos professores por meio do 

“Clube da leitura” sobre o mesmo tempo. 
 

. Orientação Educacional 
 

A Orientação Educacional caracteriza-se por um trabalho abrangente, no sentido de 

sua dimensão pedagógica. Possui caráter mediador junto aos demais educadores/as, atuando 

com todos os protagonistas da instituição educacional no resgate de uma educação mais 

efetiva e de uma educação de qualidade. O Orientador Educacional está comprometido com 

a formação da cidadania dos alunos, considerando, em especial, o caráter da formação da 

subjetividade. O profissional de orientação educacional busca conhecer a realidade para 

transformá-la, para que seja mais justa e humana. São os orientadores, os coadjuvantes da 
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prática docente (Grinspun, 2006). 

O trabalho da Orientação organiza-se de forma interdisciplinar e em harmonia com os 

outros profissionais para a efetivação de um trabalho pedagógico integrado, 

compreendendo criticamente as relações que se estabelecem no processo de educação. 

Portanto, todos estão comprometidos com o processo e os resultados. 

Entende-se que cada aluno tem uma maneira muito singular de ser e de estar no 

mundo, uma modalidade de funcionamento que é única e que, portanto, nenhuma teoria ou 

ideia pré-construída é capaz de capturar totalmente. 

Há quatro pilares propostos a partir da reforma curricular nacional que sustentam a 
intervenção com os alunos. Vale explicitá-los: 

 
¨ aprender a conhecer, que significa ser capaz de aprender ao longo de toda a vida; 

 
¨ aprender a fazer, que pressupõe desenvolver a competência do saber se relacionar em 

grupo, saber resolver problemas e adquirir uma qualificação profissional; 

 
¨ aprender a viver com os outros, que consiste em desenvolver a compreensão do outro e 

a percepção das interdependências, na realização de projetos comuns, preparando-se para 

gerir conflitos, fortalecendo sua identidade e respeitando a dos outros, respeitando valores de 

pluralismo, de compreensão mútua e de busca da paz; 

 
¨ aprender a ser, para melhor desenvolver sua personalidade e poder agir com autonomia, 

expressando opiniões e assumindo as responsabilidades pessoais. ” 

 
(Brasil - Parâmetros Curriculares Nacionais Secretaria de Ensino Fundamental. MEC/SEF: 

Brasília,1998.) 

A atuação da Orientação Educacional na Escola Parque 210/211 Sul objetiva 

oferecer opções aos alunos durante os diversos momentos da sua constituição, em vários 

aspectos: social, afetivo, físico e cognitivo. 

O olhar “educativo” e cuidadoso para cada pequena atitude ou questão do dia a dia 

favorece a compreensão da cidadania como participação social e política, assim como o 

exercício de direitos e deveres. O trabalho possibilita aos alunos, posicionarem-se de maneira 

ética, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. 

Em todos os momentos do cotidiano escolar, o diálogo é incentivado como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

O papel do Orientador Educacional também é o de mediar as relações entre 

educadores, alunos e familiares. O objetivo deste trabalho é promover a ação reflexiva no que 
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se refere às questões relacionadas à aprendizagem, questões atitudinais e sociais, 

buscando criar oportunidades para que o aluno construa paulatinamente posturas de 

responsabilidade e autonomia. 

Ao longo da escolaridade, as crianças têm possibilidade de efetuar escolhas e 

assumir pequenas responsabilidades, favorecendo o desenvolvimento da autoestima, 

essencial para que se sintam confiantes. Conhecer suas características e potencialidades e 

reconhecer seus limites são aspectos fundamentais para o desenvolvimento da identidade e 

para a conquista da independência. O fato de confiarem em si próprias e de sentirem-se 

respeitadas, oferece segurança para a formação pessoal e social. 

A escola é um espaço de socialização no qual se dá a ampliação dos laços 

relacionais (com outras crianças e adultos), e se valoriza a percepção do outro e a 

constatação das diferenças entre as pessoas como fatores importantes para o 

desenvolvimento. 

O trabalho da Orientação Educacional pretende levar os estudantes a reflexão e ação 

constantes sobre três eixos básicos: viver em grupo (aprender a viver com os outros), ser 

aluno (aprender a conhecer e aprender a fazer) e ser eu mesmo (aprender a ser). A fim de 

atingir este propósito, algumas atividades são desenvolvidas baseada na pedagogia de 

projetos. 

 Este trabalho educativo promove condições para os alunos conhecerem novos 

sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis sociais. Nestes projetos são 

desenvolvidos diferentes temáticas que variam de acordo com a proposta de discutida com 

toda a equipe pedagógica e com as necessidades apresentadas pelos alunos, por meio do 

Projeto Vivenciando Valores. Sob o olhar dos docentes e orientação educacional, os 

alunos assumem paulatinamente a responsabilidade por equacionar diferentes pontos de 

vista e desenvolver estratégias que aprimorem a convivência com base em princípios éticos 

universais. 

. Educador Voluntário Social 
 

 A Pedagogia Social surgiu nos ambientes não formais de educação, intensificou-se 

no Brasil a partir dos anos 1970 como reposta à necessidade da ação educadora da 

sociedade e da função socializadora da educação. O Educador Social é o profissional dessa 

pedagogia, ainda que seja uma profissão de fato e não de direito no âmbito nacional. Em 

boa parte dos países europeus essa figura já está consolidada há décadas (CALIMAN et. 

al., 2012). A LDB/96, artigo 1º, reconhece que a educação “abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 
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e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). Sendo assim, não apenas as unidades 

escolares, e sim toda a sociedade é responsável pela educação. Uma das estratégias para 

alcançar a Meta 4 do PDE foi a instituição do Programa Educador Social Voluntário. Ele 

começou no ano de 2013, cuja denominação era Programa Jovem Educador Voluntário, 

destinado a garantir recursos humanos que acompanhassem as atividades referentes à 

educação integral. A idade mínima para ser um educador voluntário era de 16 anos. Todos 

os jovens selecionados participaram de uma atividade de formação inicial, fornecida pela 

SEEDF, para se apropriarem de suas atribuições e obterem conhecimentos sobre temas 

relevantes da educação integral, como por exemplo, premissas, pressupostos, história e 

perspectivas. Essa formação aconteceu em ambiente virtual três meses após o início do 

programa, ou seja, em julho de 2013 (DISTRITO FEDERAL, 2013b). Em 2014 esse 

programa passou a se chamar Educador Social Voluntário (ESV), instituído pela Portaria n. 

73, de 24 de abril de 2014. Seu objetivo era dar suporte às atividades da educação integral 

(DISTRITO FEDERAL, 2014a). Porém, a Portaria n. 193, de 26 de agosto de 2014, ampliou 

o programa para, também, apoiar o AEE nas unidades escolares regulares da Educação 

Básica e nos Centros de Educação Especial, até dezembro. Algumas mudanças ocorreram 

não apenas no nome, mas, quanto  à responsabilidade da formação, treinamento e 

orientação das atividades foram transferidas para o coordenador e/ou supervisor 

pedagógico de cada UE, no caso da educação integral e, no caso de suporte ao AEE, ao 

profissional da Sala de Recursos (DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

Nesta escola, esse profissional atua auxiliando no horário de almoço e descanso dos 

alunos além de orientar quanto a higiene e escovação. Além disso, acompanha, quando 

necessário, as atividades pedagógicas dando suporte ao aluno nas atividades 

desenvolvidas pelo professor, coordenador ou supervisor pedagógico. Para que aconteça 

um melhor aproveitamento, os EVS participam de reuniões para que tenham contato com 

todo o processo pedagógico da escola incluindo as decisões tomadas pelo corpo docente e 

gestores ampliando assim a capacidade de atuação destes profissionais nas atividades 

ocorridas na escola. 
 

. Biblioteca 
 

A nossa Biblioteca tem como objetivo fomentar o hábito da leitura desde a primeira 

infância e disseminar a comunicação como uma forma de informação, pesquisa, cultura e 

lazer. 

O espaço físico arejado, amplo e decorado para estimular a leitura e promover a 

curiosidade dos alunos possui um vasto acervo de obras renomadas de autores nacionais e 
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internacionais, assim como uma gibiteca atualizada. Os livros infantis, bem como juvenis e 

adultos, servem inclusive aos professores e à comunidade. Os alunos contam ainda com 

orientação pedagógica adequada e sistemática para acompanhamento de suas leituras. 

A Biblioteca conta com um computador que possui o cadastro de todo o acervo da 

escola. Através de leitura de código de barra o aluno adquire o empréstimo dos livros para 

pesquisa 

Para atender os dois turnos a Biblioteca precisa de 02 servidores para trabalhar em 

regime de carga ampliada. Infelizmente a Biblioteca permanece fechada aguardando 

preenchimento das carências em aberto. 

 

Parceiros da escola 

Neste ano de 2020 continuamos com a parceria do UNICEUB que através de seus 

estudantes de nutrição e com a supervisão de seus professores, proporcionam atividades 

lúdicas e conhecimento dos alimentos nutricionais para os estudantes. Além disso, fazem 

avaliação de peso e altura dos estudantes com o objetivo de detectar alguma desnutrição.  

Promovem Palestras para os estudantes e professores colaborando com a prevenção 

de desperdício dos alimentos e possíveis reaproveitamento. Fazem trabalho de observação 

do refeitório e na da escola. 

 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

     Os estudantes que frequentam a Escola Parque quase em sua totalidade não 

possuem dificuldade em permanecer na escola. Por sermos parte da Rede Integradora das 

Escolas Públicas do DF, dividimos a carga horária com as Escolas Classes e isso facilita a 

frequência do aluno na escola dificultando a evasão escolar. 

     Os estudantes com baixa frequência são acionados através de suas famílias para 

conversa com a equipe pedagógica para sanar possíveis dificuldades observando-se a 

capacidade do aluno em frequentar e permanecer na escola em um regime de 10 horas 

aulas por dia. 

 Quando se trata de rendimento escolar, a EEAA promove ações pedagógicas através de 

projetos interventivos em consonância com as Escolas Classes. O SOE promove, através do 

Projeto Valores citado nesta Proposta Pedagógica, atividades para todos os alunos, pais, 
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professores e funcionários da escola para prevenção de violência escolar, bullying, buscando 

a diversidade em todos os seus aspectos. 

 
PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

A Escola Parque 210/211 Sul tem um papel de fundamental importância quanto ao 

desenvolvimento do indivíduo no que concerne à espontaneidade, à expressão criativa, à 

expressão corporal, à valorização cultural e social. Por isso, buscamos facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem, realizando adequações necessárias para o envolvimento e 

aproveitamento dos alunos nas atividades oferecidas nos aspectos educacionais, físicos e 

sociais. 
 

Preocupados com este ensino que busca realmente uma educação de qualidade, 

no qual a aprendizagem significativa é o foco principal, elaboramos esta proposta para o 

ano de 2020 visando uma verdadeira escola que construa competências e habilidades e 

que possibilite aos alunos uma visão mais consciente, orientada e crítica no contexto em 

que eles vivem. 
 

Atividades curriculares nas áreas de Educação Física, que caminha no sentido de 

capacitar o aluno a refletir sobre suas possibilidades corporais e, com autonomia, exercê-

las 

de maneira social e culturalmente significativa e adequada, e nas artes (Artes Visuais, 

Teatro e Música) o aluno poderá vivenciar cada atividade, questionando em caso de 

dúvidas ou muitas vezes enriquecendo-a com suas próprias vivências culturais e sociais. 
 

A compreensão das Artes e da Educação Física como áreas de conhecimento 

estimulam a produção, a fruição e a reflexão, meio legítimo pelo qual o indivíduo 

conquista sua cidadania. Na Escola Parque 210/211 Sul, são oferecidas atividades que 

proporcionam ao aluno vivências globais que favorecem o conhecimento de si próprio e do 

contexto que está inserido, usando a leitura e experimentando as artes e as atividades 

físicas, como bens culturais. 
 

Na construção coletiva elaboramos, com a participação de toda a comunidade 

escolar, planos de trabalho e projetos que possam sanar ou diminuir nossas 

dificuldades, encurtar nossas distâncias e alcançar nossos objetivos. Visamos uma 

“Escola” onde o “saber” está vinculado ao “fazer” para que se chegue finalmente ao “ser”, 

e possamos formar seres humanos mais críticos, trabalhadores mais competentes e 

pessoas mais felizes. 
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Os projetos desenvolvidos ao longo deste ano são frutos de necessidades 

observadas por toda a comunidade escolar com o objetivo de melhorar as relações 

interpessoais, ampliando a capacidade crítica e a formação de um ser humano rico em 

possibilidades. Dentre eles citamos: 

 

    . Projeto Vivenciando Valores: Este projeto nasceu no ano letivo de 2017 e foi 

elaborado para desenvolver um ambiente escolar focado nos valores humanos, sugerido 

pela equipe de professores. Uma educação voltada para os valores servirá de apoio e pilar 

aos estudantes, principalmente em situações de conflitos e adversidades entre eles. Para 

viver bem socialmente é necessário aplicá-los diariamente a fim de desenvolver maior 

sensibilidade humana.  

     . Projeto Promoção à Saúde: A necessidade surgiu com a implantação das escola 

integral e a necessidade dos alunos de alimentarem com uma melhor qualidade , porém o 

objetivo não só de difundir a prática do cultivo de hortaliças, como também, através da 

utilização de técnicas interdisciplinares, ensinar a planejar, implantar e manter ecossistemas 

produtivos; realizar a reeducação alimentar, ensinando o valor nutricional dos vegetais e 

introduzir a educação ambiental, construindo a noção de que o equilíbrio do meio ambiente 

é fundamental para a sustentabilidade de nosso planeta. 

 . Construção Coletiva da Festa Junina: A festa junina, tradicionalmente, é realizada no 

mês de junho e muitas escolas aproveitam esse período para organizar quadrilhas com os 

alunos e promover um evento com música, barracas de comida e brincadeiras, além das 

roupas caipiras. Embora muitas pessoas considerem a festa como religiosa — devido às 

celebrações de três santos durante esse mês —, a comemoração tem origem pagã e 

representa uma festa coletiva dos camponeses para comemorar a colheita dessa época. 

Sendo assim, a escola pode manter os preceitos do ensino laico e utilizar o período junino 

para trabalhar as origens da festa, a importância dos portugueses nas comemorações 

juninas, conceitos históricos e culturais, entre outras abordagens. Além do aspecto 

educacional, uma vez que o tema pode ser aplicado em diversas disciplinas, a festa junina 

na escola contribui com a interação entre os alunos e estimula o trabalho coletivo com 

responsabilidades relacionadas à organização de barracas, decoração, entre outras tarefas. 

  Contamos com a colaboração e participação das Escolas Classes tanto na 

elaboração da proposta quanto na execução das atividades realizadas durante a festa. 

 

https://blog.planetarionaescola.com.br/afinal-como-estimular-a-interacao-entre-alunos-e-a-escola/
https://blog.planetarionaescola.com.br/afinal-como-estimular-a-interacao-entre-alunos-e-a-escola/
https://blog.planetarionaescola.com.br/afinal-como-estimular-a-interacao-entre-alunos-e-a-escola/
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

O planejamento deve ser flexível, com possibilidades de ajustes e adequações 

necessárias, tendo por base a diversidade social e individual que a clientela traz e a 

quantidade de recursos pedagógicos próprios das Artes Visuais, Teatro, Música, e 

Educação Física, disciplinas constantes do currículo da Escola Parque 210/211 Sul. 

A organização curricular visa proporcionar ao aluno a percepção dos múltiplos 

aspectos da realidade e sua contextualização, a aquisição de conhecimentos e 

habilidades específicas e, fundamentalmente, o desenvolvimento da sensibilidade – no 

que diz respeito à atividade física e à expressão artística – para que as motivações 

pedagógicas incentivem o surgimento de respostas individuais e transformadoras. 

O fazer pedagógico nesta escola tem um compromisso com a pesquisa e a 

inovação, na medida em que procura conhecer e aplicar novas técnicas de ensino e 

utilizar recursos materiais diversificados e alternativos. 

O método proposto visa garantir ao aluno o prazer na experimentação e na 

atividade lúdica – fatores importantes para o sucesso no aprendizado, para sua formação 

integral e sua autonomia. 

Os temas transversais elencados para o ano de 2020 visam a integração das 

áreas, transmissão e vivência de valores para contribuição do desenvolvimento do 

educando e nas relações interpessoais no âmbito da escola. 

Este Estabelecimento de Ensino definiu como temas transversais importantes de 

acordo com a realidade da comunidade: o meio ambiente; a pluralidade cultural, assim 

como estudar a cultura afro-brasileira, estimular a reflexão e favorecer a revisão dos 

conceitos e pré- conceitos que envolvem a condição do negro em nossa sociedade; a 

conscientização do uso da água; a educação para a vida; o combate ao mosquito Aedes 

Egypti; a ética, a cidadania, os valores e a inclusão. Esses temas estarão permeando a 

concepção das áreas em seus objetivos, conteúdos e orientações didáticas. 

Abrangendo a plenitude do ato de educar, entende-se por avaliação um processo 

mais amplo do que simples aferição de conhecimentos construídos pelos alunos em um 

determinado momento de sua trajetória escolar. 

O Conselho de Classe bimestral é um instrumento que tem por objetivo deliberar várias 

ações de naturezas diferentes. É um momento em que se reúne o corpo docente e equipe 

pedagógica para conhecer, avaliar o rendimento da turma e alunos de forma individualizada, além 

de manter ou criar estratégias didáticas para a melhoria de aprendizagem e relacionamento 
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pessoal de professores e alunos.  

O modelo de conselho de classe sofre alterações sempre que necessária, a cada bimestre 

a equipe pedagógica procura aprimorar as metodologias para a realização desse processo. 

Desde a implementação da escola integral, tem sido notado cada vez mais a importância da 

comunicação entre Escolas Tributárias e Parque, para garantir o máximo de aproveitamento da 

ação do conselho de classe, temos feito esse momento de forma conjunta. O procedimento 

ocorre da seguinte forma, são realizados primeiramente os pré-conselhos na Escola Parque, 

nesse momento reúnem-se o grupo de professores, coordenadores, orientadora educacional, 

pedagoga e supervisão pedagógica.  

É feito o registro da relação docente e a turma, posteriormente é dialogado sobre os 

alunos, são levantados situações sobre a aprendizagem em cada área de conhecimento curricular 

e relacionamento entre seus pares e professores. Esse registro é realizado em documento extra 

oficial, nela encontra-se espaços para este tipo de registro e um espaço para o registro que é feito 

na Escola Classe. 

O pré-conselho é realizado aproximadamente de duas a três semanas em coordenações, 

ao final dessa primeira etapa começam os conselhos de classe que são realizados nas Escolas 

Classes. São encaminhados alguns profissionais da Escola Parque juntamente com as 

considerações feitas no registro de pré-conselho, nesse mesmo documento são coletadas as 

informações dos professores da Escola Tributária. Ao final do processo é gerado um relatório que 

é socializado entre as equipes de cada escola.  

Exemplo:  
ALUNO POR ALUNO 204 SUL – AMARELA 1º ANO  1º BIMESTRE  

ALUNO DESCRIÇÃO E.P DESCRIÇÃO E.C 204 SUL 
TURMA: A PROFESSORA: ERICA 

AILA MENEZES 
GAMA 

 

 
 

 

  

É importante ressaltar que esse documento não é oficial e não substitui os documentos 

oficiais da rede RAV – Registro de Avaliação do Estudante, este documento também é utilizado, 

embora possua características diagnósticas e avaliativas que não são adequadas a Escola 

Parque e nem ao atendimento integral.  

Mesmo com muitos esforços para a realização de um conselho de classe proveitoso, ainda 

não estamos no modelo ideal, pois não há compatibilidade de carga horaria dos professores que 
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estão envolvidas nesse processo. Para garantir maior eficiência na ação, é imprescindível o 

encontro de todos os professores envolvidos no processo educativo do estudante, algo que ainda 

não conseguimos realizar com total eficiência. Nesse sentido, muitos esforços são feitos para 

aproximar o corpo docente, vale ressaltar que o pré-conselho e o conselho de classe passam por 

adaptações a cada bimestre, na tentativa de melhorar o processo de informações entre as 

escolas.   

Dentre os objetivos oriundos do conselho de classe, ressaltamos aqui o processo de 

avaliação, que tem início desde de o primeiro dia do ano letivo, pois ele está relacionado a toda 

vivencia no recinto escolar, além de criar estratégias que auxiliam na constituição formativa 

global do aluno. Quando se evidenciam índices de dificuldade de aprendizagem os 

professores e o núcleo de assistência pedagógica deliberam a melhor estratégia para 

garantir a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação de ensino aprendizagem é realizada bimestralmente em formulário 

próprio e de acordo com as normas fixadas pela Lei de Diretrizes e Bases e Diretrizes de 

Avaliação Educacional, Aprendizagem Institucional e em larga escala (2014-2016) 

SEEDF. 

Essa não acontece em momentos isolados, é um processo contínuo. É um 

instrumento para estimular o interesse e motivar o aluno a maior esforço e maior 

aproveitamento. O aluno é observado em todas as suas ações, em suas conquistas os 

estudantes recebem de seus professores o reforço positivo quando suas ações são 

exitosas e reorientado quando o resultado não for adequado aos objetivos propostos. 

A avaliação está relacionada com as oportunidades oferecidas, é inicial, 

diagnóstica e continuada, oferece indicadores para a prática educacional. É também 

utilizada como instrumento para o desenvolvimento das atividades didáticas, norteadas 

por critérios previamente estabelecidos no Regimento Escolar das Instituições de Ensino 

de Rede Pública do Distrito Federal. 

Conclui-se a proposta educativa mostrando toda a abrangência avaliativa e suas 

particularidades tendo como referência a LDB - Lei de Diretrizes e Bases e Diretizes de 

Avaliação sugeridas pelos Currículo Em Movimento – Ensino Fundamental –Anos Iniciais, 

como processo contínuo e continuando a plenitude do ato de educar. 

 

 

 



 
 

71 
 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

Eixos Integradores 

A Escola Parque 210/211 Sul trabalha os eixos integradores através do 

Planejamento anual construído por cada área de atuação observando o Currículo em 

Movimento da SEEDF. Para tal feito, construímos o nosso Planejamento Anual por área 

de atuação. 
 

PLANEJAMENTO ANUAL: ARTES VISUAIS. 

  
Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 

Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 
Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 

Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   ARTES VISUAIS - 2020 

1º Bloco do 2º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 
1º BIMESTRE - UNIDADE I: CORES – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS -  1º Ano 

. Experimentar processos de criação, explorando pensamentos, emoções e percepções. 

. Reconhecer semelhanças e diferenças em imagens e obras de arte observando os elementos da 

composição visual. 

. Conhecer os monumentos/pontos turísticos a fim de despertar o sentimento de pertencimento e a 

apropriação do patrimônio cultural e ambiental da cidade. 

. Vivenciar experiências por meio das mídias digitais nos processos de criação artística. 

. Semana de Conscientização do Uso Sustentável da água. 
CONTEÚDOS -  1º Ano 

. Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais (pinceis, lápis, giz de cera, papeis, 

tintas e argila). 

. Desenho, pintura, colagem, modelagem e construção a partir de temas, contextos, objetos e 

imagens. 

. Espaços naturais como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros. 

. Monumentos/ pontos turísticos do Distrito Federal. 

. Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, escultura, colagem, instalação e objetos). 

OBJETIVOS - 2º Ano 
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. Explorar, reconhecer e identificar elementos constitutivos das artes visuais. 

. Associar imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas com temas, contextos e 

pensamentos distintos, reconhecendo a diversidade cultural presente nas manifestações artísticas 

brasileiras. 

. Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturas locais e regionais.  

. Semana de Conscientização do Uso Sustentável da água. 

CONTEÚDOS - 2º Ano 

 . Experimentação com desenhos, pinturas, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo e fotografia. 

. Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias e temas. 

. Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros. 

. Diferenciação entre museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a ação criadora. 

. Selecionar técnicas, materiais e suportes para a produção de imagens justificando suas escolhas 

a fim de desenvolver o processo criativo. 

. Relacionar e compreender criticamente formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais. 

. Semana de Conscientização do Uso Sustentável da água. 
CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas etc.). 

. Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas locais e regionais. 

. Desenhos, pinturas, esculturas, etc. 

. Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas para elaboração de trabalhos 

. Conhecer os monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal a fim de despertar o sentimento de 

pertencimento e a apropriação do patrimônio cultural e ambiental das regiões administrativas. 

2º BIMESTRE - UNIDADE II: PONTO /LINHA – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS -  1º Ano 

. Explorar a imaginação, a criatividade e a expressividade a partir de temas e observação do meio 

ambiente. 

. Conhecer imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas reconhecendo a diversidade 

cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artísticas, (Festa 
Junina). 

. Desenvolver e pesquisar o tema:  - Semana da Educação Para Vida  
-  Educação Ambiental 
CONTEÚDOS -  1º Ano 

. Explorar a imaginação, a criatividade e a expressividade a partir de temas e observação do meio 
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ambiente. 

. Elementos da linguagem visual: cores, linhas, ponto, formas e textura. 

. Manifestações populares retratadas em diferentes imagens. 

. Conhecer imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas reconhecendo a diversidade 

cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras. 

OBJETIVOS - 2º Ano 

. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação artística. 

. Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais locais e regionais. 

CONTEÚDOS -  2º Ano 

. Espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros. 

. Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Produzir trabalhos artísticos a partir de temas e observação do meio ambiente. 

. Analisar imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas brasileiras com temas, 

contextos, pensamentos, reconhecendo a diversidade cultural presente nas manifestações 

artísticas brasileiras para ampliar o repertorio cultural. 

CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, ritmos, movimentos e 

equilíbrio. 

. Leitura de imagens (fotografia, desenho, escultura, colagem, instalação, objetos). 

. Composição com cores quentes e cores frias. 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   ARTES VISUAIS -2020 

1º Bloco do 2º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 
3º BIMESTRE - UNIDADE III: TEXTURA – PROJETO VALORES: Amizade, Humildade, 
gentileza e união) – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS -  1º Ano 

. Conhecer diferentes cores e experimentar materiais e suportes diversos da natureza. 

. Conhecer espaços culturais diversos. 

CONTEÚDOS -  1º Ano 

. Composição de imagens em suportes de tamanhos, formas e texturas variados. 

. Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros.  

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
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OBJETIVOS - 2º Ano 

. Identificar diferentes cores e experimentar materiais e suportes diversos da natureza. 

. Reconhecer categorias das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, 

curadores etc.).  

CONTEÚDOS -  2º Ano 
. Composição de imagens em suportes de tamanhos, formas e texturas variados. 

. Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros.  

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Compreender as diferentes características das cores, como forma de elaborar novos parâmetros 

de conhecimento e observação da natureza.  

. Conhecer e identificar a diversidade cultural presente em manifestações artísticas brasileiras.  

CONTEUDOS - 3º Ano 

. Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes claro e escuro. 

. Espaços de informação e de comunicação artística/cultural: museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas ateliês e outros. 

4º BIMESTRE - UNIDADE IV: VOLUME – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS - 1º Ano 

. Conhecer elementos que contribuam para formação do espectador. 

. Apresentar produções dos estudantes aos colegas, aos professores e a comunidade, narrando o 

seu processo de construção.  

. Apreciar e reconhecer formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas.  

CONTEUDOS - 1º Ano 

. Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros. 

. Conhecer espaços culturais diversos. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra. 
OBJETIVOS - 2º Ano 

. Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, aplicando os seus princípios na criação de 

trabalhos artísticos. 

. Estabelecer relações entre elementos (objetos e formas) de diferentes proporções. 

. Criação de desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir de diferentes tipos de histórias. 

. Noções de planos, volume espaço com prática de modelagem em diferentes tipos de materiais. 

CONTEUDOS - 2º Ano 

Apreciação de exposições a fim de despertar a apreciação estética.  

Noções de plano, volume espaço com a prática de modelagem em diferentes tipos de materiais. 
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OBJETIVOS - 3º Ano 

Relacionar e compreender criticamente formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais. 

CONTEUDOS - 3º Ano 

Espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros. 

 

 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   ARTES VISUAIS -2020 

2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 
 

1º BIMESTRE - UNIDADE I: CORES – PROJETO VALORES: Convivência (Respeito, 
cooperação e carinho) – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Desenvolver A percepção (construção de identidade). 

. Explorar a imaginação e a expressividade espontânea. 

. Experimentar materiais e suportes diversos. 

. Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor. 

. Compreender as diferentes características das cores, como forma de elaborar novos parâmetros 

de conhecimento. 

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água. 
 
 

CONTEÚDO 

. CORES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E TERCIÁRIAS. 

. CORES FRIAS E CORES QUENTES. 

. CORES NA NATUREZA E PRODUZIDAS PELO HOMEM. 

.  CRIAÇÃO LIVRE DE DESENHOS, PINTURAS, CONSTRUÇÕES E ESCULTURAS. 

.  DESENHO DE OBSERVAÇÃO (PAISAGEM, PESSOAS, OBJETOS) 

. CRIAÇÃO LIVRE DE DESENHOS. 

. DESENHO DE OBSERVAÇÃO E DE IMAGINAÇÃO SOBRE A CIDADE (CASA, RUA, QUADRA 

RUA, ESCOLA, BAIRRO, CIDADE). 

. TÉCNICAS ARTÍSTICAS VARIADAS COM INSTRUMENTOS E MATERIAIS DIVERSIFICADOS. 
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. DESENVOLVER E PESQUISAR O TEMA: DIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL.  

. ARTE DO DISTRITO FEDERAL E SEUS ARTISTAS LOCAIS. 

 

2º BIMESTRE - UNIDADE II: PONTO /LINHA – PROJETO VALORES: Solidariedade, amor, 
generosidade e honestidade – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Perceber, analisar e criar formas artísticas, exercitando a imaginação criadora, cultivando a 

curiosidade e a autonomia no agir e no pensar arte. 

. Desenvolver a criatividade, sensibilidade e pesquisa em arte, por meio de observação, 

imaginação, fantasia, a partir da exploração e experimentação de diversas linguagens, suportes, 

técnicas e materiais. 

. Conhecer os fundamentos da linguagem visual (ponto e linha) e aplicar seus princípios em 

criação de trabalhos artísticos variados. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artísticas, (Festa 
Junina). 

CONTEÚDO 

. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS PRÓPRIAS E DE OUTROS. 

. ELABORAÇÃO PLÁSTICA A PARTIR DA LEITURA DE IMAGENS DE ARTISTAS 

BRASILEIROS. 

. ELEMENTOS BÁSICOS DA LINGUAGEM VISUAL: RELAÇÃO ENTRE PONTO E LINHA, 

PLANO, COR, TEXTURA, FORMA, VOLUME, LUZ, RITMO, MOVIMENTO, EQUILÍBRIO. 

. MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS E POPULARES. 

 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   ARTES VISUAIS -2020 

2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 

3º BIMESTRE - UNIDADE III: TEXTURA – PROJETO VALORES: Amizade, Humildade, 
gentileza e união) – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Explorar a criatividade a partir de temas e observação da natureza. 

. Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, aplicando seus princípios na criação de 

trabalhos artísticos variados (cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e 

escuro) 

. Explorar a imaginação e expressividade espontânea. 

. Experimentar materiais e suportes diversos. 
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. Explorar a relação entre textura, formas, ritmos, movimentos e equilíbrios. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
CONTEÚDO 

. ELABORAÇÃO DE TRABALHOS EM SUPORTES DE TAMANHOS, FORMAS E TEXTURAS 

VARIADAS. 

. TÉCNICAS ARTÍSTICAS VARIADAS COM INSTRUMENTOS E MATERIAIS DIVERSIFICADOS. 

. CRIAÇÃO LIVRE DE DESENHOS, PINTURAS, CONSTRUÇÕES, ESCULTURAS, 

FOTOGRAFIAS, COLAGENS, MOSAICOS, CINEMA, VÍDEO. 

. Circuito de Artes Visuais: Exposição Anual. 
4º BIMESTRE - UNIDADE IV: VOLUME – PROJETO VALORES: Alegria, criatividade, 
igualdade e esperança – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a ação criadora. 

. Apreciação de obras artísticas variadas. 

. Estabelecer relações entre elementos (objetos e formas) de diferentes proporções. 

. Investigar e elaborar trabalhos em arte sobre a diversidade cultural brasileira e folclore com 

atividades lúdicas e diferentes linguagens artísticas. 

. Pesquisar e conhecer artistas brasileiros, explorando técnicas bem como suas obras e 

inspirações em atividades artísticas variadas. 

. Apreciar obras artísticas observando fundamentos da linguagem visual e, procurando estabelecer 

conceitos e significados propostos por artistas. 

. Participar do Aniversário da Escola. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra. 
CONTEÚDO 

. NOÇÕES DE PLANO, VOLUME, E ESPAÇO BI E TRIDIMMENSIONAL. 

. CRIAÇÃO LIVRE DE DESENHOS, PINTURAS, COLAGEM, ESCULTURAS, MODELAGEM E 

CONSTRUÇÕES. 

. PRIMEIRAS NOÇÕES DE PERSPECTIVA/PROFUNDIDADE. 

. ARTE COMO MANIFESTAÇÃO DA CULTURA E IDENTIDADE DE UM POVO (MATRIZES 

BRASILEIRAS) 

 

 PLANEJAMENTO ANUAL MÚSICA. 

      
Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 

Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 
Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 

Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   MÚSICA -2020 
1º Bloco do 2º CICLO (1º, 2° e 3° ano) 
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1º BIMESTRE - UNIDADE I: SENSIBILIZAÇÃO  

OBJETIVOS 1º ANO  

. Perceber o silêncio como pré-requisito para desenvolver a concentração e a criatividade. 

. Explorar sons que nos cercam em diversos contextos (corpo, natureza, objetos, ambiente, 

instrumentos). 

. Observar suas possibilidades vocais bem como cuidados para preservação da voz e da 

audição. 

. Perceber os elementos constitutivos da música por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas. 

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água. 
OBJETIVOS 2º ANO 

. Perceber diferentes elementos que compreendem o som – Parâmetros do som. 

. Discriminar o silêncio como parte de sequências sonoras. 

. Identificar os sons que nos cercam em diversos contextos (corpo, natureza, objetos, ambiente, 
instrumentos). 
. Perceber e explorar os elementos constitutivos da música por meio de jogos, brincadeiras, 

canções e práticas diversas.  

. Explorar suas possibilidades vocais para preservação da voz e da audição. 

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água.  
 
OBJETIVOS 3º ANO 
. Analisar os elementos constitutivos da música por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas buscando criação musical coletiva. 

. Entender os diferentes elementos que compreendem o som – Parâmetros do som 

. Relacionar o silêncio contido nas sequências sonoras como elemento formador do 

ritmo(pausas) em atividades de percepção musical livres ou guiadas. 

. Explorar as possibilidades vocais para preservação da voz e da audição. 

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água.  
CONTEÚDO 

. CONCEITO DE SOM. 

. SONS CORPORAIS, AMBIENTAIS E SILÊNCIO (PAUSA). 

. ELEMENTOS DE SOM : 

- ALTURA: AGUDO/MÉDIO/GRAVE 

- INTENSIDADE: FORTE/MÉDIO/FRACO 

- DURAÇÃO: CURTOS/MÉDIOS/LONGOS 

- TIMBRE  

. CANTO E CUIDADOS COM A VOZ: AQUECIMENTO E RESPIRAÇÃO CORRETA; AJUSTE NA 
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INTENSIDADE DA VOZ NA FALA E NO CANTO PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE VOCAL. 
.RITMO 
- PULSAÇÃO (PERCEPÇÃO DO TEMPO FORTE DA MÚSICA E DA PALAVRA) 
. ATIVIDADES MUSICAIS ESCOLARES INTERDISCIPLINARES. 
 
OBSERVAÇÃO: DATAS IMPORTANTES  
19 DE ABRIL – DIA DO ÍNDIO/21 DE ABRIL- ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA    
2º BIMESTRE - UNIDADE II: PERCEPÇÃO  

OBJETIVOS 1º ANO 

. Apreciar vários estilos/gêneros musicais. 

. Perceber o tempo forte de palavras e de músicas cantadas ou instrumentais. 

. Criar códigos próprios para representação sonora.   

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana da Educação Para Vida  

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Educação Ambiental. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

OBJETIVOS 2º ANO 

. Identificar vários estilos/gêneros musicais. 

. Identificar os elementos constitutivos da música em audições guiadas. 

. Criar códigos próprios para representação sonora.   

. Desenvolver e pesquisar os temas: Semana da Educação Para Vida  

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Educação Ambiental. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

OBJETIVOS 3º ANO 

. Adquirir noções elementares de teoria musical. 

. Analisar os elementos constitutivos da música em audições guiadas. 

. Utilizar os códigos próprios de registro musical para representação sonora. 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Semana da Educação Para Vida. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Educação Ambiental. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

CONTEÚDO  

. ESTILOS/GÊNEROS MUSICAIS (FOLCLÓRICO, POPULAR, ERUDITO DO BRASIL, DO 

MUNDO E OUTROS). 

. NOÇÕES DE RÍTMO. MELODIA E HARMONIA. 

.REGISTRO DOS SONS (ESCRITA MUSICAL ESPONTÂNEA, PARTITURA ALTERNATIVA E 

CONVENCIONAL). 

.CANÇÕES DE RÍTMOS DIVERSOS: CANTIGAS DE RODA, MARCHINHAS, MARCHAS, 

SAMBA, ROCK, VALSA, BAIÃO, INDÍGENAS E AFRICANAS, ENTRE OUTROS. 

. ATIVIDADES MUSICAIS ESCOLARES INTERDISCIPLINARES. 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 



 
 

80 
 

Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 
Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 

Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   MÚSICA -2020 
1º Bloco do 2º CICLO (1º, 2° e 3º ano) 
3º BIMESTRE - UNIDADE III: APRECIAÇÃO 

OBJETIVOS 1ºANO 

. Adquirir noções elementares de ritmo e melodia. 

. Explorar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilha sonora para peças de teatro,  
dança, contação de história, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 
 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia do Patrimônio Cultural 

.  Apreciar diversas formas, gêneros e estilos musicais bem como seus compositores. 

.Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 
repertório. 
.  Participar da Gincana da Educação Física  e Vernissage das Artes Visuais. 
OBJETIVOS 2ºANO 

. Adquirir noções elementares de ritmo, melodia e harmonia. 

.Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 
repertório. 
. Explorar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilha sonora para peças de teatro , 
dança, contação de história, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 
. Identificar os elementos constitutivos da música por meio de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas.  
. Desenvolver e pesquisar o tema:  . Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
                                                       . Dia do Patrimônio Cultural. 
. Apreciar e identificar diversas formas, gêneros e estilos musicais bem como seus compositores. 

.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 

OBJETIVOS 3ºANO 

. Adquirir noções elementares de ritmo, melodia e harmonia. 

.  Perceber e reconhecer diversas formas, gêneros e estilos musicais bem como seus 
compositores. 
. Criar e produzir contextos sonoro-musicais utilizando intencionalmente os elementos 
constitutivos da música. 
. Utilizar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilhas sonoras, peças de teatro, contação 
de histórias, canções folclóricas e atividades corporais livres e/ou guiadas. 
.Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 
repertório. 
.  Participar da Gincana da Educação Física  e Vernissage das Artes Visuais. 
. Desenvolver e pesquisar os temas:  . Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
                                                            . Dia do Patrimônio Cultural. 
.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 

CONTEÚDO 



 
 

81 
 

. NOÇÕES DE RÍTMO, MELODIA E HARMONIA. 

. ESTILOS/GÊNEROS MUSICAIS (FOLCLÓRICO, POPULAR, ERUDITO DO BRASIL, DO 

MUNDO E OUTROS). 

. AUDIÇÃO DE REPERTÓRIOS: FAMILIARES, PESSOAIS, COMUNITÁRIOS E PORTIFÓLIO 
MUSICAL DA TURMA. 
 
. MÚSICA EM CADA CONTEXTO CULTURAL: TRILHA SONORA, PEÇAS DE TEATRO, 
DANÇA, CONTAÇÃI DED HISTÓRIA, CANÇÕES FOLCLÓRICAS, ATIVIDADES CORPORAIS 
LIVRES E/OU GUIADAS. 
 
 . GÊNEROS/ ESTILOS MUSICAIS DO REPERTÓRIO PESSOAL E LOCAL. 
 
. HISTÓRIA DOS COMPOSITORES ERUDITOS. 
 
. ATIVIDADES MUSICAIS ESCOLARES INTERDISCIPLINARES. 

OBSERVAÇÃO: DATAS IMPORTANTES  
19/09 Patrono da Educação – Paulo Freire 
21/09 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência  
01/10 Dia da Música  
4º BIMESTRE - UNIDADE IV: EXECUÇÃO  

OBJETIVOS 1º ANO 

. Sonorizar estórias. 

. Experienciar improvisações sonoro-musicais por meio de atividades diversas no intuito de 
desenvolver o seu protagonismo expressivo individual e/ou coletivo 
. Formar banda rítmica (com instrumentos convencionais ou materiais reutilizáveis explorando 

sonoridade, criando e executando músicas). 

. Formar conjuntos instrumentais e vocais para execução de músicas diversas inclusive 

compostas pelo grupo. 

. Praticar ensaios e apresentações. 

. Apreciar criticamente atividades musicais realizadas. 

. Desenvolver e pesquisar o tema:  . Dia Nacional da Consciência Negra. 

.  Participar do Aniversário da Escola. 

. Participar do Festival de Música e Teatro. 
OBJETIVOS 2º ANO 

. Dramatizar e sonorizar estórias. 

. Experienciar improvisações sonoro-musicais por meio de atividades diversas no intuito de 

desenvolver o seu protagonismo expressivo individual e/ou coletivo. 

. Praticar ensaios e apresentações. 

. Apreciar atividades musicais realizadas. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra. 

. Participar do Aniversário da Escola. 

. Participar do Festival de Música e Teatro. 
OBJETIVOS 3º ANO 

. Criar, dramatizar e sonorizar estórias. 

. Improvisar em diversos contextos musicais como processo de criação. 

. Acompanhar música utilizando instrumentos de bandinha e/ou confeccionados. 

. Apreciar criticamente atividades musicais realizadas. 
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. Praticar ensaios e apresentações. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra. 

. Participar do Aniversário da Escola. 

. Participar do Festival de Música e Teatro.  
CONTEÚDO 
. DRAMATIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE HISTÓRIAS. 

. CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS SONORIZADAS. 

. ARRANJO E COMPOSIÇÃO MUSICAL. 

. FORMAÇÃO DE CONJUNTOS INSTRUMENTAIS E VOCAIS. 

. FORMAÇÃO DE PLATÉIA. 

. FILMES MUSICAIS DIVERSOS. 

. ATIVIDADES MUSICAIS ESCOLARES INTERDISCIPLINARES. 

OBSERVAÇÃO: DATAS IMPORTANTES  

20/11 Consciência Negra 
22/11 Dia do Músico 
18-22  Semana de apresentações de Música  

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   MÚSICA -2020 
2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 
 

1º BIMESTRE - UNIDADE I: SENSIBILIZAÇÃO  

OBJETIVOS 4º ANO  

. Perceber o silêncio como pré-requisito para desenvolver a concentração e a criatividade. 

. Explorar, por meio da escuta atenta de obras musicais, a importância e a função do silêncio 

como parte da estrutura musical em diferentes gêneros/estilos musicais. 

. Observar e explorar possibilidades vocais para preservação da voz e da audição. 

. Exercitar atitudes de plateia. 

. Analisar os elementos constitutivos da música referentes ao ritmo, intensidade, altura e timbre 
identificando-os no repertório individual e coletivo da sala de aula. 
. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água. 
OBJETIVOS 5º ANO 
. Perceber o silêncio como pré-requisito para desenvolver a concentração e a criatividade. 

. Selecionar intencionalmente  os elementos constitutivos da música em criações musicais com o 

propósito de evocar determinada emoção (medo, raiva, tensão, calma, etc) 

. Explorar, por meio da escuta atenta de obras musicais, a importância e a função do silêncio 

como parte da estrutura musical em diferentes gêneros/estilos musicais. 

. Observar e explorar possibilidades vocais para preservação da voz e da audição. 

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água. 
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CONTEÚDO 

. CONCEITO DE SOM. 

. SONS CORPORAIS, AMBIENTAIS E SILÊNCIO (PAUSA). 

. ELEMENTOS DE SOM : 

- ALTURA: AGUDO/MÉDIO/GRAVE 

- INTENSIDADE: FORTE/MÉDIO/FRACO 

- DURAÇÃO: LENTO/MODERADO/RÁPIDO 

- TIMBRE  

. NOÇÕES DE RÍTMO, MELODIA E HARMONIA. 

. FORMAÇÃO DE PLATÉIA. 

. CANTO E CUIDADOS COM A VOZ: AQUECIMENTO E RESPIRAÇÃO CORRETA; AJUSTE NA 
INTENSIDADE DA VOZ NA FALA E NO CANTO PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE VOCAL. 
. RITMO: 
-PULSAÇÃO (PERCEPÇÃO DO TEMPO FORTE DA MÚSICA E DA PALAVRA) 
. ATIVIDADES MUSICAIS ESCOLARES INTERDISCIPLINARES. 
 
OBSERVAÇÃO: DATAS IMPORTANTES  
19 DE ABRIL – DIA DO ÍNDIO/21 DE ABRIL- ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA    
2º BIMESTRE - UNIDADE II: PERCEPÇÃO  

OBJETIVOS 4º ANO 

. Analisar os elementos constitutivos da música em audições guiadas. 

. Codificar sistematicamente as músicas tocadas com os instrumentos de bandinha, simbolizando 
cada instrumento utilizado com registro próprio. 
.Tocar instrumentos de bandinha de maneira organizada e intencional em projetos temáticos, 
relacionando gêneros/estilos musicais diversos. 
. Perceber diversos ritmos encontrados em cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, 

valsa, baião, indígenas, africanas, entre outras. 

. Adquirir noções de notação musical convencional 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

. Desenvolver e pesquisar o tema:  . Semana da Educação Para Vida. 
                                                         . Dia Nacional da Educação Ambiental.                      
                                                           
OBJETIVOS 5º ANO 

. Analisar os elementos constitutivos da música em audições guiadas. 

. Reconhecer e decodificar registros estabelecidos para cada instrumento em execução musical. 

. Perceber diversos ritmos encontrados em cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, 

valsa, baião, indígenas, africanas, entre outras. 

. Adquirir noções de notação musical convencional 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

. Desenvolver e pesquisar os temas:  . Semana da Educação Para Vida. 
                                                            . Dia Nacional da Educação Ambiental.                      
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CONTEÚDO 

. PERCUSSÃO CORPORAL. 

. CANÇÕES DE RÍTMOS DIVERSOS: CANTIGAS DE RODA, MARCHINHAS, MARCHAS, 

SAMBA, ROCK, VALSA, BAIÃO, INDÍGENAS E AFRICANAS. 

. BANDA RÍTMICA (COM INSTRUMENTOS CONVENCIONAIS OU DE MATERIAIS 

REUTILIZÁVEIS). 

. PERCEPÇÃO DE COMPASSOS BINÁRIO, TERNÁRIOS E QUATERNÁRIOS EM DIVERSAS 

COMPOSIÇÕES. 

. HISTÓRIA DOS COMPOSITORES ERUDITOS TAIS COMO BETHOVEN, BACH, ENTRE 

OUTROS. 

. REGISTROS DE SONS: ESCRITA MUSICAL ESPONTÂNEA, PARTITURA ALTERNATIVA E 
CONVENCIONAL. 
. ATIVIDADES MUSICAIS ESCOLARES INTERDISCIPLINARES. 
 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo anual   MÚSICA -2020 
2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 
3º BIMESTRE - UNIDADE III: APRECIAÇÃO  

OBJETIVOS 4 ºANO 

. Conhecer as características de ritmo, melodia e harmonia em diversas músicas. 

. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 
repertório. 
. Utilizar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilha sonora para peças de teatro, dança, 
contação de história, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 
 
. Perceber suas potencialidades vocais na interpretação de obras musicais. 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
                                                           Dia do Patrimônio Cultural. 
.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 
OBJETIVOS 5 ºANO 

. Conhecer as características de ritmo, melodia e harmonia em diversas músicas. 

. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Utilizar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilha sonora para peças de teatro, dança, 
contação de história, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 
 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
                                                          Dia do Patrimônio Cultural. 
.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 
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. Desenvolver suas potencialidades vocais na interpretação de obras musicais. 

CONTEÚDO 

. NOÇÕES DE RÍTMO, MELODIA E HARMONIA. 

. JOGOS FOLCLÓRICOS: CANÇÕES FOLCLÓRICAS, INDÍGENAS, AFRICANAS, ENTRE 

OUTROS. 

. HISTÓRIA DOS PRINCIPAIS ESTILOS E MOVIMENTOS DA MÚSICA POPULAR BRASILERA 

(MPB). 

. ROCK DE BRASÍLIA: HISTÓRIA DE BANDAS E ARTISTAS QUE SURGIRAM NA CIDADE DE 

BRASÍLIA. 

. CUIDADOS COM A VOZ. 

. ATIVIDADES MUSICAIS ESCOLARES INTERDISCIPLINARES.  
4º BIMESTRE - UNIDADE IV: EXECUÇÃO  

OBJETIVOS 4º ANO 

. Observar corporalmente a divisão rítmica em diversos gêneros musicais como samba, frevo, 

valsa, entre outros da preferência da turma. 

. Formar banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis explorando 

sonoridades, criando e executando músicas). 

. Reconhecer sua tessitura vocal com base em registros sonoros graves e agudos. 

. Participar de ensaios e apresentações de música. 

. Executar músicas tocando instrumentos de bandinha como fundo para montagem de 

apresentações e projetos temáticos. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra. 

. Participar do Aniversário da Escola. 

. Participar do Festival de Música e Teatro. 
OBJETIVOS 5 ºANO 
. Explorar corporalmente a divisão rítmica em diversos gêneros musicais como samba, frevo, 
valsa, entre outros da preferência da turma. 
. Montar espetáculos temáticos para execução de composições individuais e/ou coletivas 
utilizando diversas fontes sonoras. 
. Reconhecer sua tessitura vocal com base em registros sonoros graves e agudos. 

. Participar de apresentações musicais tocando instrumentos de bandinha e/ou cantando em 
projetos temáticos do contexto escolar. 
. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 
. Executar livremente cantigas e canções do repertório próprio e coletivo do contexto escolar, 
observando as pequenas quebras sonoras que constituem o ritmo, pulsação do som. 
 
CONTEÚDO 

. PERCUSSÃO CORPORAL. 

. ARRANJO E COMPPOSIÇÃO MUSICAL. 

. FORMAÇÃO DE CONJUNTOS INSTRUMENTAIS E VOCAIS. 

. FILMES MUSICAIS DIVERSOS. 

. CRIAÇÕES MUSICAIS: PARÓDIAS E JINGLES. 
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. FORMAÇÃO DE PLATÉIA. 

. EXECUÇÃO MUSICAL UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE BANDINHA E CANTO. 

. ATIVIDADES MUSICAIS ESCOLARES INTERDISCIPLINARES. 
 

OBSERVAÇÃO: DATAS IMPORTANTES  

20/11 Consciência Negra 
22/11 Dia do Músico 
18-22  Semana de apresentações de Música  

 

     PLANEJAMENTO ANUAL: TEATRO 
 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Teatro 

Conteúdo Anual   TEATRO -2020 
1º Bloco do 2º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 
 
1º BIMESTRE - UNIDADE I: – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE Desenvolver e pesquisar a o 

tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água. (18 a 22 de março) 

OBJETIVOS 1º ANO 

. Conhecer espaços culturais de comunicação artística teatral que estejam em torno da escola ou 

da comunidade do estudante. 

. Exercitar a criatividade por meio do faz de conta e imitação utilizando o corpo. 
CONTEÚDO -  

. ESPAÇOS DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO ARTISTICA PRESENTE NA CULTURA: 

TEATROS, SALAS DE APRESENTAÇÃO E OUTROS. 

. ESPETÁCULOS CÊNICOS: TEATRO EM ESPAÇOS CONVENCIONAIS E DE RUA. 

OBJETIVOS 2º ANO 

. Utilizar espaços culturais de comunicação artística teatral que estejam na cidade ou em regiões 
vizinhas. 
. Apreciar diferentes formas de manifestações do teatro em diferentes contextos, conhecendo 
aspectos de formação de plateia. 
. Criar cenas dramáticas por meio de histórias ou memórias utilizando o corpo. 
CONTEÚDO - 

. ESPAÇOS DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO ARTÍSTICA PRESENTE NA 

CULTURA: TEATROS, SALAS DE APRESENTAÇÃO E OUTROS. 

. ESPETÁCULOS CÊNICOS: TEATRO EM ESPAÇOS CONVENCIONAIS E DE RUA. 

. CENAS DRAMÁTICAS: JOGOS DRAMÁTICOS E TEATRAIS; IMPROVISAÇÃO TEATRAL E 

CORPORAIS. 

OBJETIVOS 3º ANO 

. Conhecer espaços culturais de comunicação artística teatral do Distrito Federal. 

. Compreender diferentes formas de manifestações do teatro em diversos contextos, conhecendo 
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aspectos de formação de plateia. 

. Expressar-se cenicamente por meio do corpo, visando criar hábitos sociais, organizar ideias e 

pensamentos. 

CONTEÚDO - 

. TEATRO NACIONAL, CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL, COMPLEXO CULTURAL 

FUNARTE BRASÍLIA, TEATRO DULCINA, 

CULTURAL RENATO RUSSO, TEATRO MAPATI, ESPAÇO CENA, ESPAÇO CULTURAL 

BAGAGEM, ESPAÇO SEMENTE, 

TEATRO DA ESCOLA PARQUE 307/308 SUL, ENTRE OUTROS 

. ESPETÁCULOS CÊNICOS: TEATRO DE RUA, TEATRO DE SOMBRAS, TEATRO DE 

BONECOS/ MARIONETES 

. EXPRESSÃO CORPORAL E VOCAL 

2º BIMESTRE - UNIDADE II: - PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE. Desenvolver e pesquisar o 

tema: Semana da Educação Para Vida (6 a 10 de maio) e Festa Junina 

OBJETIVOS 1º ANO 

. Conhecer elementos da teatralidade e suas relações expressivas e compositivas. 

. Desenvolver a percepção sobre formas distintas de manifestações do teatro em diferentes 

contextos, conhecendo aspectos da formação de plateia. 

CONTEÚDO - 
. VARIADAS ENTONAÇÕES DE VOZ, DIFERENTES FISICALIDADES, DIVERSIDADE DE 

PERSONAGENS E NARRATIVAS 

. CONTO E RECONTODE HISTÓRIAS: JOGOS DRAMÁTICOS E TEATRAIS; 
IMPROVISAÇÃOTEATRAL E REPRESENTAÇÕES CORPORAIS. PALCO, PLATEIA, 
FIGURINO, MAQUIAGEM E SONOPLASTIA. 
. Desenvolver e pesquisar o tema:  Semana da Educação Para Vida  

OBJETIVOS 2º ANO 

. Conhecer elementos da teatralidade e suas relações expressivas e compositivas. 

. Interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a autocrítica, o senso estético e 

desenvolver a autodisciplina e liberdade de auto expressão. 

CONTEÚDO - 

. VARIADAS ENTONAÇÕES DE VOZ, DIFERENTES FISICALIDADES, ESTEREÓTIPOS, 

DIVERSIDADE DE PERSONAGENS E 

NARRATIVAS 

. NARRATIVAS TEATRAIS: TEXTOS INFANTIS, PEÇAS INFANTIS, MUSICAIS, ENTRE 

OUTROS. 

OBJETIVOS 3º ANO 

. Dramatizar cenas explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até 

elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

. Utilizar os elementos teatrais nas produções cênicas. 

CONTEÚDO - 
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. ELEMENTOS DO TEATRO: PALCO, BASTIDORES, CAMARIM, CENÁRIO, CORTINA, 

PLATEIA, SONOPLASTIA, FIGURINO E MAQUIAGEM.  

. CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE PERSONAGENS DE FILMES, LIVROS, CONTOS, 

DESENHOS ANIMADOS, PEÇAS INFANTIS, ENTRE OUTROS 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Teatro 

Conteúdo Anual   TEATRO -2020 
2º Bloco do 1º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 
3º BIMESTRE - UNIDADE III: – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE Desenvolver e pesquisar o 

tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
OBJETIVOS 1º ANO 

. Utilizar-se de modalidades teatrais para desenvolver a confiança em si mesmo, a autodisciplina 

e a liberdade de auto expressão. 

. Reconhecer a estrutura do texto dramático: início, meio e fim. 

. Interpretar narrativas infantis 

CONTEÚDO - 

. NARRATIVAS DE TEXTOS INFANTIS, DE ESPETÁCULOS TEATRAIS, HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS, FILMES, PROPAGANDAS, DESENHOS ANIMADOS E PROGRAMAS 

INFANTIS DE TV. 

. HISTÓRIAS DRAMATIZADAS E REPERTÓRIO FICCIONAL. 

. TEXTO DRAMÁTICO E ELEMENTOS DO ESPETÁCULO (PERSONAGEM, CENA, 

. TEXTO, ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA). 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
OBJETIVOS 2º ANO 

.Produzir e encenar pequenas peças teatrais. 

. Produzir individual e coletivamente textos dramáticos com início, meio e fim. 

CONTEÚDO - 

. DIÁLOGOS E ENQUETES. IMPROVISAÇÃO DE PEQUENAS CENAS. 

. HISTÓRIAS CRIADAS E DRAMATIZADAS, REPERTÓRIO FICCIONAL. 

. NARRATIVAS TEATRAIS: TEXTOS INFANTIS, PEÇAS INFANTIS, MUSICAIS, ENTRE 

OUTROS. 

OBJETIVOS 3º ANO 

.Criar e interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a confiança em si mesmo, 

desenvolver a autodisciplina e liberdade de auto expressão. 

. Produzir e encenar espetáculos teatrais. 
CONTEÚDO - 

.CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE PERSONAGENS DE FILMES, LIVROS, CONTOS, 
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DESENHOS ANIMADOS, PEÇAS INFANTIS, ENTRE OUTROS. 

.GÊNEROS DRAMÁTICOS: COMÉDIA, DRAMA, MUSICAL, ENTRE OUTROS. 

4º BIMESTRE - UNIDADE IV: – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE Desenvolver e pesquisar o 

tema: Dia Nacional da Consciência Negra. 
OBJETIVOS 1º ANO 

.Perceber o teatro como fonte de cultura e sua relação com a história, respeitando as 

diversidades étnicas, religiosas, culturais e sociais. 

. Confeccionar e utilizar máscaras com referências indígenas, africanas japonesas, 

gregas, indianas e outras. 

CONTEÚDO 

. MOVIMENTOS SOCIOCULTURAIS (FREVO, MARACATU, QUADRILHA, SAMBA, CAPOEIRA) 
E OUTROS DO CONTEXTO. 
 
. MÁSCARAS COM REFERÊNCIAS INDÍGENAS, AFRICANAS JAPONESAS, GREGAS, 
INDIANAS E OUTRAS. 
 
OBJETIVOS 2º ANO 

.Reconhecer e compreender o teatro como fonte de cultura e sua relação com a história, 

respeitando as diversidades étnicas, religiosas, culturais e sociais. 

.Encenar pequenas cenas teatrais, utilizando máscaras com referências indígenas, africanas 

japonesas, gregas, indianas e outras. 

CONTEÚDO 

. HISTÓRIAS CRIADAS E DRAMATIZADAS, REPERTÓRIO FICCIONAL. 
 

 . MOVIMENTOS SOCIOCULTURAIS (FREVO MARACATU, QUADRILHA, SAMBA, CAPOEIRA, 
ROCK, GOSPEL, RAP) E OUTROS DO 
CONTEXTO. 

OBJETIVOS 3º ANO 

. Produzir com autonomia textos de diferentes gêneros dramáticos com início, meio e fim. 

 . Conhecer cenas cotidianas das culturas indígenas, quilombolas e afro-brasileiras espeitando 
suas especificidades 
CONTEÚDO 

. ELABORAÇÃO DE ESPETÁCULOS EM GRUPO. 
 

. GÊNEROS DRAMÁTICOS: COMÉDIA, DRAMA, MUSICAL, ENTRE OUTROS 
 

. ENCENAÇÃO DE CENAS A PARTIR DE AÇÕES DO COTIDIANO ATÉ ELEMENTOS 
DIFERENTES MATRIZES 
ESTÉTICAS E CULTURAIS (INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, AFRO-BRASILEIRAS, ENTRE 
OUTRAS) 
. Participar do Aniversário da Escola. 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
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Linguagens – Arte – Teatro 

Conteúdo Anual   TEATRO -2020 
2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 
1º BIMESTRE - UNIDADE I:  – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE Desenvolver e pesquisar a o 

tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água. (18 a 22 de março) 

OBJETIVOS 4º ANO 

Experienciar diferentes formas de manifestações do teatro em diversos contextos, observando os 
aspectos de plateia. 
Combinar movimentos corporais e vocais em atividades cênicas em grupo ou individual. 
 

CONTEÚDO 

. ESPETÁCULOS CÊNICOS CONVENCIONAIS E NÃO CONVENCIONAIS. FORMAÇÃO DE 
PLATEIA 
 
 . COMPOSIÇÃO DE CENAS TEATRAIS: MONÓLOGO, STAND-UP, ESQUETES 
 

. DRAMATIZAÇÃO DE HISTÓRIAS DIVERSAS 

OBJETIVOS 5º ANO 

Conhecer espaços culturais históricos de comunicação artística nas regiões do Brasil. 
 
Pesquisar e conhecer os principais dramaturgos e atores teatrais do Brasil. 
 
Experienciar e comparar diferentes formas de manifestações do teatro em diversos contextos, 
observando os aspectos de plateia. 
 
CONTEÚDO 

. PESQUISA DE ESPAÇOS TEATRAIS NAS REGIÕES DO BRASIL POR MEIO DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS E DIGITAIS. 
EXEMPLO: TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE 
JANEIRO, TEATRO DA PAZ – BELÉM, 
TEATRO JOSÉ DE ALENCAR – FORTALEZA, TEATRO ÓPERA DE ARAME – CURITIBA, 
TEATRO NACIONAL – BRASÍLIA 
. DRAMATURGOS E ATORES BRASILEIROS 
 
 

. ESPETÁCULOS CÊNICOS CONVENCIONAIS E NÃO CONVENCIONAIS. FORMAÇÃO DE 
PLATEIA 
. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água. 
CONTEÚDO 

2º BIMESTRE - UNIDADE II - PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE. Desenvolver e pesquisar o 

tema: Semana da Educação Para Vida (6 a 10 de maio) e Festa Junina 

OBJETIVOS 4º ANO 

Produzir textos dramáticos e encená-los expressando-se por meio do corpo, voz e sensações 
Identificar as diferentes modalidades teatrais. 
 

CONTEÚDO 
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. PRODUÇÃO E ENCENAÇÃO TEXTOS DRAMÁTICOS: EXPRESSÃO CORPORAL; 

.EXPRESSÃO VOCAL: ARTICULAÇÃO, DICÇÃO 
E PROJEÇÃO E COMUNICAÇÃO ESPONTÂNEA DAS DIFERENTES SENSAÇÕES (OLHAR, 
VER, ESCUTAR, OUVIR, COMER, PEGAR, CHEIRAR, ANDAR ETC.) 
TEATRO DE BONECOS/MARIONETES, TEATRO DE ATORES, TEATRO DE SOMBRAS, 
TEATRODE MÁSCARAS, MUSICAIS, ENTRE OUTROS 
. (Festa Junina). 

. Desenvolver e pesquisar o tema:  Semana da Educação Para Vida  

OBJETIVOS 5º ANO 

Compor movimentos corporais e vocais em atividades cênicas em grupo ou individual. - Encenar 
textos dramáticos de peças brasileiras expressando-se por meio do corpo, voz e sensações. 
 
 
Produzir peças teatrais com definição de elenco (atores, diretor, sonoplasta, cenógrafo). 
 

OBJETIVOS 

 

COMPOSIÇÃO DE CENAS TEATRAIS: MONÓLOGO, DIÁLOGOS, STAND-UP, ENQUETES 
AUTO DA COMPADECIDA, PLUFT O FANTASMINHA, OS SALTIMBANCOS, ENTRE OUTROS 
 
 
 
 
 
 
 
Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   TEATRO -2020 
2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 
3º BIMESTRE - UNIDADE III: - : – PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE Desenvolver e pesquisar 

o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
OBJETIVOS 4º ANO 

. Reconhecer e experienciar os elementos teatrais em espetáculos cênicos.  

. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais em produções cênicas. 
 
CONTEÚDO 

. TEATRO DE BONECOS/MARIONETES, TEATRO DE ATORES, TEATRO DE SOMBRAS, 
TEATRO DE MÁSCARAS, MUSICAIS, ENTRE OUTROS. 
. ELEMENTOS DO TEATRO: PALCO, BASTIDORES, CAMARIM, CENÁRIO, CORTINA, 
PLATEIA, SONOPLASTIA, FIGURINO, 
MAQUIAGEM, ILUMINAÇÃO, ENTRE OUTROS. 

OBJETIVOS 5º ANO 

. Utilizar diferentes tecnologias e recursos digitais em produções cênicas. 

. Identificar e compreender as influências das culturas indígenas eafro-brasileiras, marcadas pela 
diversidade de rituais, mitos e imaginários, entendendo a função do corpo como elemento 
expressivo das relações pessoais. 
CONTEÚDO 
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. ELEMENTOS DO TEATRO: PALCO, BASTIDORES, CAMARIM, CENÁRIO, CORTINA, 
PLATEIA, SONOPLASTIA. 
 

. PRODUÇÃO E ENCENAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS EM GRUPO, DEFINIÇÃO DE PAPEIS. 
EXEMPLO: DIRETOR, ATORES E ATRIZES, SONOPLASTA, CENÓGRAFO. 
. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
 
4º BIMESTRE - UNIDADE IV: - PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE Desenvolver e pesquisar o 

tema: Dia Nacional da Consciência Negra. 
OBJETIVOS 4º ANO 

. Vivenciar cenas cotidianas das culturas indígenas, ciganas, quilombolas e afro-brasileiras dos 
grupos que residem no Distrito Federal e entorno respeitando suas especificidades. 
. Criar e exercitar novas formas de linguagens corporal e cênica a partir 
do circo (palhaçadas/clown por meio da definição de um personagem. 
 
CONTEÚDO 

.TECNOLOGIA E RECURSOS DIGITAIS EM PRODUÇÕES CÊNICAS. EXEMPLO: 
FILMADORA, GRAVADOR, CÂMERAS, 
CELULARES, JOGOS ELETRÔNICOS, APLICATIVOS, WEBSITES, ENTRE OUTROS. 
.GRUPOS INDÍGENAS (TAPUIAS-FULNIÔS, GUAJAJARAS, PATAXÓS, TUKANO EOUTROS), 
QUILOMBO MESQUITA, CIGANOSE AFRO-BRASILEIROS. 
 . CRIAÇÃO DE UM PERSONAGEM (SUAPRÓPRIA “CARA DE PALHAÇO”), MAQUIAGEM, 
MÍMICA, ACROBACIA, MALABARISMO E OUTROS. 
OBJETIVOS 5º ANO 

. Produzir e exercitar novas formas de linguagens corporal e cênica a partir do circo 
(palhaçadas/clown) por meio da criação de personagens e ter a possibilidade de brincar com 
outra personalidade. 
CONTEÚDO 

. TECNOLOGIA E RECURSOS DIGITAIS EM PRODUÇÕES CÊNICAS. EXEMPLO: 
FILMADORA, GRAVADOR, CÂMERAS, 
CELULARES, JOGOS ELETRÔNICOS, APLICATIVOS, WEBSITES, ENTRE OUTROS. 

 
. CULTURAS INDÍGENAS E AFRO-BRASILEIRAS NO TEATRO: DANÇAS, 
RITUAIS,BRINCADEIRAS, JOGOS, DANÇAS, CANÇÕES 
E HISTÓRIAS, ENTRE OUTRAS. 
. CRIAÇÃO DE UM PERSONAGEM (SUA PRÓPRIA “CARA DE PALHAÇO"), MAQUIAGEM, 
MÍMICA, ACROBACIA, 
MALABARISMO, IMPROVISAÇÃO, EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO, CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS E 
OUTROS 
. Participar do Aniversário da Escola. 

 
     PLANEJAMENTO ANUAL: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   EDUCAÇÃO FÍSICA – 2020 
1º Bloco do 2º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 
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1º BIMESTRE – UNIDADE I: PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade. 

. Desenvolver elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e 

combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

. Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório motor, através da 

vivência de habilidades básicas e suas combinações. 

. Desenvolver e pesquisar os temas:  

Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água. 
CONTEÚDO 

. DOMINÂNCIA LATERAL. 

. ESQUEMA CORPORAL.  

. ELEMENTOS PSICOMOTORES LIGADOS A MOVIMENTOS MANIPULATIVOS, 

LOCOMOTORES E COMBINADOS, COMPREENDENDO NOÇÕES DE LATERALIDADE, 

TEMPO E ESPAÇO. 

. HABILIDADES LOCOMOTORAS. 

. CAMINHAR, CORRER, PULAR, SALTAR, ELEVAR-SE, GALOPAR, DESLIZAR, SALTAR 

OBSTÁCULOS, ESCALAR. 

. JOGOS INTELECTIVOS: DOMINÓ, DAMA, XADREZ. 

2º BIMESTRE - UNIDADE II:  PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE. 

OBJETIVOS 

. Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente em brincadeiras e jogos, 

respeitando os limites corporais de desempenho próprio e dos companheiros. 

. Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades. 

. Compartilhar espaços e equipamentos com os colegas quando participar de atividades. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biótipo e habilidades. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artísticas, (Festa 
Junina). 

. Desenvolver e pesquisar os temas:   

Semana da Educação Para Vida. (Projeto Valores). 

Dia Nacional da Educação Ambiental. 
CONTEÚDO 

. HABILIDADES MANIPULATIVAS. 

. HABILIDADES ESTABILIZADORAS. 

. POSTURAS ESTÁTICAS E DINÂMICAS. 

. COMBINAÇÕES DAS HABILIDADES BÁSICAS. 

. BRINCADEIRAS TRAZIDAS OU CRIADAS PELOS ALUNOS. 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 
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Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo   Anual   EDUCAÇÃO FÍSICA - 2020 
1º Bloco do 2º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 
3º BIMESTRE - UNIDADE III:  PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de atividades 

motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e promoção da 

autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo erros e 

acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de alunos com 

necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

. Adaptar-se ao meio líquido: flutuação, deslize e respiração. Iniciação ao craw e costas. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.  

.  Explorar os temas:  

Gincana da Educação Física / Dia do Educador Físico.  
Dia do Patrimônio Cultural. 
Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF. 
CONTEÚDO 

. JOGO SIMBÓLICO. 

. REGRAS DE CONVÍVIO SOCIAL E ESCOLAR. 

. ATIVIDADES COM REGRAS. 

. TRABALHO EM GRUPO. 

. ORGANIZAÇÃO COLETIVA E RESPEITO AO GÊNERO. 

. BRINCADEIRAS TRAZIDAS OU CRIADAS PELOS ALUNOS. 

. JOGOS COM REGRAS ADAPTADAS PELO PROFESSOR E OU ALUNOS, INCLUINDO 

JOGOS COOPERATIVOS. 

. CONCEITOS DE COOPERAÇÃO E COMPETIÇÃO, VISANDO AÇÕES COOPERATIVAS EM 

PRÁTICAS DE ATIVIDADES MOTORAS. 

. JOGOS COM REGRAS QUE POSSIBILITEM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS. 

4º BIMESTRE - UNIDADE IV: PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Conhecer, compreender, e valorizar a inclusão e a diversidade étnico-racial existente no país. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de atividades 

motoras. 
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. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e promoção da 

autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo erros e 

acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de alunos com 

necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de atividades 

motoras. 

. Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua expressividade corporal. 

. Vivenciar danças e canções fazendo uso do corpo e da voz. 

. Participar da Semana da criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

. Participar do Aniversário da Escola. 

. Desenvolver e pesquisar o tema:  

Dia Nacional da Consciência Negra. 
Dia da Luta contra medicalização da Educação e da sociedade. 
CONTEÚDO 

. CRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE JOGOS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES 

LÚDICO-RECREATIVAS. 

. RÍTMOS E EXPRESSIVIDADE CORPORAL: DANÇAS, MÍMICAS E IMITAÇÕES. 

. JOGOS DE CULTURA POPULAR, AFRO-BRASILEIRAS E INDÍGENA. 

. EXPRESSÃO CORPORAL POR MÍMICAS E IMITAÇÕES DE PESSOAS E ANIMAIS. 

. VIVENCIAR NORMAS/ JOGOS COM REGRAS/ BRINCADEIRAS DE RUA. 
 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   EDUCAÇÃO FÍSICA - 2020 
2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 
1º BIMESTRE - UNIDADE I: PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação de habilidades motoras 

básicas e a introdução de habilidades motoras específicas. 

. Desenvolver a capacidade de criar jogos adaptando-os a espaços e materiais disponíveis. 

. Preservar a própria integridade física e a dos demais. 

. Perceber a necessidade de respeitar normas básicas de conduta visando uma convivência 

harmônica. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biotipo e habilidades. 
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. Desenvolver e pesquisar a o tema:  
Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água. 
CONTEÚDO 

. ATIVIDADES RECREATIVAS, BRINCADEIRAS E JOGOS, ENTRE OUTRAS, 

POSSIBILITANDO A COMBINAÇÃO DE HABILIDADES MOTORAS BÁSICAS E A 

INTRODUÇÃO DE HABILIDADES MOTORAS ESPECÍFICAS. JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS. 

2º BIMESTRE - UNIDADE II: PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE. 

OBJETIVOS 

. Reconhecer e vivenciar a diversidade de manifestações culturais como fonte de aprendizagem 

de movimentos e expressões. 

. Reconhecer, compreender e valorizar manifestações culturais brasileiras, visando a inclusão da 

diversidade étnico-racial existente no país. (Capoeira) 

. Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em práticas de atividades 

motoras. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artísticas, (Festa 
Junina). 

. Desenvolver e pesquisar o tema: 

Semana da Educação Para a Vida. (Projeto Valores) 
Dia nacional da educação ambiental. 
CONTEÚDO 

. ATIVIDADES LÚDICAS VISANDO A INTRODUÇÃO DE PRÁTICAS DE JOGOS COLETIVOS. 

. JOGOS E BRINCADEIRAS POPULARES PRESENTES NA CULTURA BRASILEIRA. 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   EDUCAÇÃO FÍSICA - 2020 
2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 
3º BIMESTRE - UNIDADE III: PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de alunos com 

necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biotipo e habilidades. 

. Participar das atividades propostas praticando com confiança as habilidades já adquiridas. 

. Perceber a necessidade de respeitar as normas básicas de conduta visando uma convivência 

harmônica. (Jogos coletivos com regras oficiais). 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 

. Explorar os temas: 
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Gincana da Educação Física / Dia do Educador Físico.  
Dia do Patrimônio Cultural.  
Semana da Prevenção ao Uso de Drogas.  
CONTEÚDO 

. NOÇÕES SOBRE COMPETIÇÃO, COOPERAÇÃO, REGRAS, ADVESÁRIOS EM AMBIENTES 

ESPORTIVOS. 

. JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS (QUEIMADA, ARTILHEIRO, GOL-A-GOL, GARRAFÃO 

DOBASQUETE, 21, ETC. 

. JOGOS COM REGRAS ADAPTADAS QUE POSSIBILITEM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS, TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO 

(TGD) E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO. 

4º BIMESTRE - UNIDADE IV: PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

OBJETIVOS 

. Desenvolver e criar jogos adaptando-os a espaços e materiais disponíveis. 

. Reconhecer e vivenciar diversidade de manifestações culturais como fonte de aprendizagem de 

movimentos e expressões. 

. Compreender erros como parte fundamental do processo de aprendizagem. 

. Reconhecer o desempenho do outro como subsídio para a própria evolução, sendo parte 

integrante do processo de aprendizagem. 

. Compreender aspectos relacionados à boa postura. 

. Participar da Semana da Criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

. Participar do Aniversário da Escola. 

. Desenvolver e pesquisar o tema:  

Dia Nacional da Consciência Negra. 
Dia da Luta contra medicalização da Educação e da sociedade.  
CONTEÚDO 

. OFICINAS DE CRIAÇÃO DE BRINQUEDOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS. 

. MOVIMENTOS EXPRESSIVOS. 

. REPRODUÇÃO DE MÚSICAS LIGADAS AO ESQUEMA CORPORAL. 

. ATIVIDADES RÍTMICAS DAS CULTURAS AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA. 

. MANIFESTAÇÃO DO FOLCLORE NACIONAL. 

. COMPETIÇÃO DE FUTSAL E BASQUETE COM REGRAS OFICIAIS: 4º E 5º ANO. 

. ATIVIDADES COLETIVAS, LÚDICAS, COOPERATIVAS E COMPETITIVAS. 
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Eixos Transversais 

Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, concebemos 

três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Assim, incluímos temas e conteúdos 

atuais e de relevância social. Esses Eixos Transversais estão contemplados nos 

planejamentos anuais de cada área de atuação citados nas páginas 71 a 97 desta proposta 

pedagógica. 

. CALENDÁRIO ESCOLAR DA ESCOLA 2020. 
 

O calendário escolar interno da Escola Parque 210/211Sul, segue obedecendo ao 

calendário Anual da Rede Pública do Distrito Federal conforme portaria nº 326 de 27 de 

setembro de 2019. 

Devido a pandemia causada pela COVID 19, todo o calendário será reformulado 
durante este ano letivo observando as orientações fornecidas pela SEDF. 

 

CALENDÁRIO ANUAL RESUMIDO ESCOLA PARQUE 210/211 SUL 

1º BIMESTRE 11/02 A 25/04 

REUNIÃO DE PAIS (DIREÇÃO) 01/03 
SEMANA DA ÁGUA 18 A 23/03 
PRÉ-CONSELHO 305 SUL 02 A 17/04 
PRÉ-CONSELHO 204 SUL 09 A 22/04 
CONSELHO DE CLASSE (com as escolas de origem) 09 A 25/04 
REUNIÃO DE PAIS 04/05 

2º BIMESTRE 26/04 A 08/07 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 06 A 10/05 
FESTA JUNINA 19/06 
PRÉ-CONSELHO 305 SUL 11 E 12/06   
PRÉ-CONSELHO 204 SUL 18 E 19/06 
ALUNO DESTAQUE 28/06 
CONSELHO DE CLASSE 305 SUL 18 E 19/06                                    
CONSELHO DE CLASSE 204 SUL 24,25,26,27,28/06      01,02,03,04/07 
REUNIÃO DE PAIS  04/07 

3º BIMESTRE 26/07 A 04/10 

SEMANA DA INCLUSÃO 16 A 21/09 
FESTIVAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA  19 A 23/08 
FESTIVAL DE ARTES VISUAIS 03/10 A 08/10 
PRÉ-CONSELHO 305 SUL 24 E 25/09 01 E 02/10 
PRÉ-CONSELHO 204 SUL 10 E 11/09 17 E 18 /09 
CONSELHO DE CLASSE 305 SUL 08 E 09/10 
CONSELHO DE CLASSE 204 SUL 23,24,25,26,27 E 30/09    01,02/10 
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4º BIMESTRE 26/07 A 04/10 

DIA DA CRIANÇA  11/10 
CONSCIÊNCIA NEGRA 20/11 
FESTIVAL DE TEATRO E MÚSICA 10/10 A 30/11 
ANIVERSÁRIO DA ESCOLA PARQUE 20/11 
PRÉ-CONSELHO 305 SUL 19 E 20/11 
PRÉ-CONSELHO 204 SUL 10 E 11/12 
CONSELHO DE CLASSE 305 SUL 26,27 E 28/11 
CONSELHO DE CLASSE 204 SUL 14/12 
AVALIAÇÃO DO SEMESTRE (institucional) 18/12 

*DIA LETIVO MÓVEL: 

 12/06  

 23/07  

 24/07  

       . CRONOGRAMA 2020 
 

Período 
 
Atividade 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elab. Do 
Projeto  
Pedagógico 

 X X 
 
(*) 

    X 
 
    
 

X 
 
   (**) 

       

Festival 
Música 

         X X  

Exposição 
A.Visuais 

        X X   

Festival de 
Teatro 

         X X  

 

Coordenação 
 
Intermediária 

X X X X X X  X X X X X 

Atividades 
Esportivas 

     X 
 (***) 

 X 
  

 X X 

(***) 

  

Festa Junina       X      
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Semana 
Inclusão 

da         X 
 
(****) 

 X 
 
(*****) 

 

Semana 
Aniv. Escola 

          X  

Passeios      X     X  

Avaliação 
Pedagógica 

      X     X 

Reunião com 
Professores 

        
   X 

 X     X 

Reunião 
E.Classe 

c/   X   X      X 

Reunião 
Aval. Anual 

           X 

Conselho de 
Classe 

   X   X   X   

Reunião 
Pais 
Mestres 

de 
e 

  X  X  X   X  X 

Avaliação 
Institucional 

       X    X 

 
(*) Semana da Conscientização do Uso da água. 
(**) Semana da Educação para a Vida. 
 
(***) Dia Nacional da Educação Ambiental. 
 
(****) Dia Nacional da Luta com Pessoas com Deficiência. 
 
(*****) Dia Nacional da Consciência Negra. 
 
   Devido a pandemia causada pelo vírus COVID 19 ocasionando o isolamento social, uma 
nova proposta de um novo calendário escolar para o ano letivo de 2020 seguindo as 
orientações da OMS. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP 
 

Gestão Pedagógica 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivar o aluno a 
desenvolver a 
criatividade, o 

pensamento crítico, a 
formação estética e 

psicomotora, 
compreensão dos 

conteúdos significativos, 
aplicando o Currículo em 

Movimento, além de 
formar um cidadão 
completo em seus 
aspectos culturais, 

emocionais, físicas e 
sociais afim de contribuir 

futuramente para 
transformar suas vidas e 

da sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter em 100% 
a unidade 

pedagógica e 
compreensão dos 

conteúdos 
significativos em 

uso, num 
processo 
reflexivo, 

objetivando 
aprendizagens 

significativas e o 
desenvolvimento 
de habilidades e 
competências 
previstas para 

cada ano. 

Fomentar o uso 
contínuo da proposta 

curricular nas 
coordenações. 

 
Acompanhar o 

cumprimento do 
currículo contido na 

Proposta Pedagógica. 
 

Acompanhar o fazer 
pedagógico, garantindo 
a qualidade de ensino 

 
Promover análise e o 

estudo das habilidades 
e competências 

necessárias a cada 
ano, para melhor 
desenvolvê-las. 

Por meio de 
reuniões semanais, 

de conselhos de 
classe e das 
observações 

diárias do 
desempenho 

acadêmico dos 
estudantes. 

 
Atas e registros dos 

encontros 
realizados. 

 

Equipe Pedagógica, 
SOE, EEAA, 
Supervisão 

Pedagógica e 
Gestores. 

Durante todo o ano. 

Garantir 100% a 
aplicação do 
currículo com 

qualidade. 

Acompanhar o 
cumprimento da 

proposta curricular. 
 

Acompanhar o 
planejamento e o fazer 

pedagógico pelo 
docente. 

Através da análise 
coletiva e do 

desenvolvimento 
dos estudantes e 
acompanhamento 

dos planejamentos. 

Supervisão 
Pedagógica, 

Coordenação e Equipe 
Gestora. 

Durante todo o ano. 

Acompanhar 
100% dos 

instrumentos 
avaliativos e 
atividades 

elaboradas pelo 
professor. 

Acompanhar a 
atividades elaboradas 

pelo professor. 
 

Orientar e sugerir 
possíveis modificações. 

Por meio de 
avaliação do 
instrumento 
elaborado. 

Supervisão e 
Coordenação 
Pedagógica. 

Durante todo o ano. 
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Sensibilizar os 
profissionais de 

educação da nossa 
escola e comunidade em 
geral para a importância 
das Artes e da Educação 
Física no seu dia-dia, na 

formação cultural e 
motora como forma de 

melhorar a visão de 
mundo de cada 

indivíduo. 
 

Realizar 80% das 
formações 
planejadas. 

Supervisionar e 
contribuir nos momentos 

de coordenação 
pedagógica. 

 
Promover estudos de 
temas específicos nas 

coordenações 
pedagógicas. 

 
 
 

 

Através da 
participação e 
interesse dos 
envolvidos. 

Supervisão 
Pedagógica, 

Coordenação, Equipe 
Gestora, SOE, EEAA e 

professores. 

Durante todo o ano. 

 incluir alunos ANEE´S e 
defender uma educação 
completa e de qualidade 

em todos os seus 
aspectos. 

Atender 100% das 
famílias e dos 

estudantes 
envolvidos. 

Ofertas atendimento 
especializado; orientar 
as famílias para o seu 

envolvimento e sua 
participação no processo 
educacional do ANEE. 

 
Construção de 

adequação pedagógica 
e curricular conforme as 
necessidades do aluno. 

Através de relatório 
da EEAA, do 

professor regente e 
do SOE caso 
necessário. 

Professores e demais 
profissionais 

envolvidos com o 
estudante. 

Durante todo o ano. 

 
Melhorar a qualidade do 

trabalho pedagógico. 
 

Garantir 100% do 
uso de materiais 

pedagógicos, 
quando 

solicitados, de 
acordo com o 
planejamento. 

Propiciar coordenações 
coletivas, momentos de 
estudos sistematizados 
com o corpo docente 

garantindo a formação 
continuada e o uso de 
recursos pedagógicos 

e tecnológicos. 
 

Organizar espaços 
comuns com o corpo 
docente conforme a 

necessidade. 

Por meio da 
utilização 

adequada dos 
recursos materiais. 

Supervisão 
Pedagógica e 
Coordenação. 

Durante todo o ano. 

Incentivar 100% 
dos professores 

da escola a 
realizar cursos de 

formação 
oferecidos pela 

SEEDF. 
 

Divulgar cursos 
oferecidos pela 
EAPE e órgãos 
cadastrados e 

habilitados pela 
SEEDF. 

Por meio de 
adesão e 

frequência dos 
docentes aos 

cursos. 

Supervisão 
Pedagógica e 
Coordenação. 

Durante todo o ano. 

Desenvolver 
Projetos 

Realizar 100% 
das atividades 

 
Realizar o projeto 

Através da 
participação e 

Toda a equipe 
pedagógica envolvida. 

Durante todo o ano. 
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Pedagógicos. planejadas Vivenciando 
Valores. 

 
Realizar o projeto 

Promoção à Saúde. 
 

Realizar projeto Copa 
das Américas. 

envolvimento com 
os estudantes. 

Garantir e promover a 
participação efetiva da 

comunidade escolar nas 
atividades socioculturais 

e educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atingir 75% da 
comunidade 

escolar envolvida. 

Organizar por bimestre 
reunião de pais e/ou 
responsáveis para 

apresentação e 
avaliação do 

desempenho escolar 
do aluno. 

 
Realizar palestras 
convidando toda a 

comunidade escolar 
para abordar temas de 

acordo com a 
necessidade do 

momento. 
 
 

Através da 
participação e 
frequência às 

reuniões. 

Equipe Gestora, 
Supervisão e 
Coordenação 
Pedagógica. 

Durante todo o ano. 

Proporcionar 
100% dos alunos 

acesso as 
atividades 
culturais. 

Organizar momentos 
culturais, saídas de 

campo com fins 
pedagógicos. 

Através do 
interesse e 

participação dos 
alunos.  

Equipe Gestora, 
Supervisão 
Pedagógica, 

Coordenação e 
professores. 

Durante o ano letivo de 
2020. 

Promover ações que 
contribuam para o 

desenvolvimento de uma 
vida saudável. 

Realizar 100% 
das atividades 

planejadas. 

Desenvolver hábitos 
de higiene pessoal e 

ambiental. 
 

Desenvolver atividades 
pedagógicas voltadas 

para o estudo da 
valorização da 

alimentação saudável 
e saúde. 

Através da 
participação e 

envolvimento dos 
estudantes nas 

atividades 
realizadas. 

 
Participar de 

programa 
nutricional com a 
participação de 
professores e 
estudantes de 

nutrição do 
UNICEUB. 

 

Equipe Gestora, 
Supervisão 
Pedagógica, 

Coordenação e 
professores. 

 
Equipe Gestora, 

Supervisão 
Pedagógica, 

Coordenação e 
professores. 

Durante todo o ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhar as 
atividades promovidas 

Realizar 100% 
das atividades 

Visitar as Escolas 
Classes 

Por meio da 
Coordenação 

Coordenação integral, 
Equipe Gestora, 

Durante todo o ano. 
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pelas Escolas Classes, 
estreitando o elo entre 

as escolas. 

planejadas. periodicamente para 
conhecer sua realidade 

e o atendimento 
prestado aos 
estudantes. 

 
Participar do Conselho 

de Classe 
estabelecendo 

intercâmbio entre as 
escolas. 

 
Participar sempre que 
possível dos eventos 

promovidos pelas 
Escolas Classes. 

Integral 
favorecendo o 

intercâmbio entre 
as escolas. 

 
 
 
 

Supervisão e 
Coordenação 
Pedagógica. 

Promover e desenvolver 
os Temas Transversais 
inseridos no Calendário 

da SEEDF. 

Realizar 100% 
das atividades 

planejadas. 

Organizar momentos 
culturais, eventos e 
atividades: Festa 

Junina, Dia da Criança, 
Dia Nacional de Luta 

das Pessoas com 
Deficiência, Dia da 
Consciência Negra, 

Semana da 
Conscientização do 
uso Sustentável da 
Água, Semana da 

Educação para Vida,  

Através de 
atividades 

ofertadas fora e 
dentro do ambiente 

escolar, visitas a 
museus e parques 

temáticos, 
apresentação de 
música e teatro, 

palestras e 
atividades sócio 

educativas e 
culturais. 

Toda a comunidade 
escolar. 

Bimestralmente. 

 

Gestão Participativa e de Pessoas 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Fortalecer os vínculos 
entre a escola e a 

comunidade, visando o 
desenvolvimento do 
aluno, colocando em 

práticas as diretrizes da 
gestão democrática, 

promovendo  a prática de 
um bom relacionamento 

interpessoal e 
estabelecendo canais de 

comunicação na 
comunidade escolar. 

Garantir e 
promover a 

participação de 
75% da 

comunidade 
escolar nas 
atividades 

educativas e 
socioculturais. 

 
 
 

Realizar atividades que 
colaborem para 
integração da 

comunidade escolar. 
 

Realização de eventos. 

No decorrer do ano 
letivo por todos os 

envolvidos no 
processo. 

 

Todo a comunidade 
escolar. 

Ano letivo de 2020. 



 
 

106 
 

Promover e orientar a 
troca de experiências 

entre professores como 
estratégia de 

capacitação e melhoria 
de suas práticas. 

 
 
 
 
 
 

Garantir 100% a 
aplicação do 
currículo com 

qualidade. 

Realizar atividades na 
coordenação que 

contribuam para a troca 
de experiências e 

crescimento 
profissional. 

Divulgar cursos de 
capacitação 

promovidos pela 
SEEDF e seus 

parceiros. 

Processual e 
contínua. 

Supervisão 
Pedagógica, 

Coordenação e Equipe 
Gestora e professores. 

Quinzenalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunizar de forma 
dinâmica, a formação 

continuada dos 
servidores desta 

Instituição de Ensino. 

Aperfeiçoar 100% 
das ações 

previstas para 
este ano. 

Promover estudos 
dirigidos na 

coordenação 
pedagógica, com vistas 
ao aprimoramento do 
trabalho pedagógico, 

tendo como 
instrumentos 

norteadores: a 
Proposta Pedagógica 

da SEEDF, as 
Diretrizes Pedagógicas, 

o Currículo em 
Movimento e literaturas 

afins. 
 

Desenvolver ações 
relacionadas a 
conservação e 

manutenção das áreas 
verdes da escola, 

construir horta para o 
cultivo coletivo de 

alimentos. 

Processual e 
contínua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Através de 
questionários e 
formulários para 

sugestão. 
 

Supervisão 
Pedagógica, 

Coordenação e Equipe 
Gestora e professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisão 
Pedagógica, 

Coordenação e Equipe 
Gestora, professores e 

alunos. 

Bimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o ano letivo. 
 

 

Gestão Administrativa e Financeira 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Atender todos os 
servidores em suas 

necessidades e observar 
critérios legais 

pertinentes a cada 
segmento. 

Manter atualizado 
100% os dados 

funcionais e 
pessoais. 

 
Orientar quanto a 

Convocar os membros 
da escola para 
realização de 

atualização cadastral. 
 

Realizar reunião 

No decorrer do ano 
letivo por todos os 

envolvidos no 
processo. 

 

Equipe Gestora. Mensalmente. 
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recessos, 
abonos, férias, 
requerimentos 

gerais. 
 

Cumprir prazos 
para entrega de 

documentos. 
 
 
 
 
 

coletiva para dar as 
orientações 
necessárias. 

 
 

Informar datas e 
horários para 

realização e entrega de 
documentos. 

Garantir encontro com os 
Membros do Conselho 

Escolar e Associação de 
Pais e Mestres. 

Assegurar 
condições de 

encontro entre os 
membros do 

Conselho Escolar 
e Associação de 
Pias e Mestres. 

Convocar os membros 
do Conselho Escolar e 

APM para o efetivo 
cumprimento do seu 

papel. 

Participação e 
envolvimento dos 

membros nas 
ações da escola. 

Equipe Gestora. Durante todo o ano 
letivo de 2020. 

Manter clareza, 
transparência e unidade 

na comunicação. 

Envolver 100% 
da Comunidade 

Escolar no 
diálogo aberto, 

claro e 
transparente. 

Registrar recados, 
comunicados e 

reuniões em livro de 
Ata. 

 
Tornando comuns 

todas as informações 
oficiais que envolvam a 
equipe e comunidade 

escolar. 
 

Fazer comunicados 
sempre que 
necessário. 

 
Democratizar 
informações. 

 
 
 
 
 

Análise de 
resultados, 
coerência e 

unidade das ações. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar os recursos 
financeiros, de verbas 
públicas e doações da 

comunidade escolar, de 
acordo com as 
necessidades 
pedagógicas, 

administrativas de modo 
a assegurar melhorias e 

Elaborar planos 
de aplicação dos 

recursos 
financeiros de 
acordo com as 
necessidades 
pedagógicas, 

administrativas 
com 

Planejar e acompanhar 
as contribuições e 

aplicações dos 
recursos financeiros. 

 
Discutir com a 

comunidade escolar as 
necessidades da 

escola. 

Análise dos 
resultados, 

supervisão e 
controle. 

Equipe Gestora Durante todo o ano 
letivo. 
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manutenção na escola. acompanhamento 
e supervisão de 

100% da 
comunidade 

escolar. 

 
Convocando as 

instituições 
responsáveis, APM e 

Conselho Escolar para 
participar de todo o 

processo de utilização 
dos recursos 
financeiros. 

 
Planejando 

coletivamente o uso de 
verbas do PDAF de 

acordo com os critérios 
estabelecidos pelos 

respectivos programas. 
 

Renovar o estoque de 
material pedagógico 

sempre que 
necessário. 

 
Fazer reforma na 

cozinha da escola. 
 

Substituir estantes do 
almoxarifado por 

armários fechados 
confeccionados. 

 
Fazer manutenção no 
sistema de vigilância 

por câmeras na escola. 
 

Fazer pintura e 
manutenção nas telhas 
de zinco, no alambrado 
na frente e laterais da 

escola. 
 

Fazer manutenção e 
pintura nas áreas 

internas e externas da 
escola. 

 
Fazer manutenção nas 
portas e fechaduras da 

escola. 
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Fazer reparo e 

manutenção na parte 
elétrica da escola, 

refletores da quadra de 
esporte e interfone. 

 
Reparar e revisar o 

toldo da escola. 
 

Reparar as longarinas 
da escola. 

 
Realizar manutenção, 
troca de torneiras e 

pequenos reparos nos 
banheiros da escola. 

 
Realizar reparo na 

caixa d’água da escola, 
bem como manutenção 

nos canos, bomba e 
parte elétrica. 

 
Dedetizar as áreas 

internas e externas da 
escola. 

 
Realizar manutenção 
na piscina da escola. 

 
Realizar manutenção 
nos bebedouros da 

escola. 
 

Realizar manutenção 
no auditório da escola. 
Pintura, reparo na parte 

elétrica dos 
equipamentos 

eletrônicos. 
 

Realizar confecção de 
medalhas para 

premiação dos alunos 
nas premiações 

desportivas e sócio 
culturais. 
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Realizar reparos e 

concerto em possíveis 
vazamentos nas 
dependências da 

escola. 
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12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

"A concepção de uma escola que possua a sua gestão democrática é aquela que 

concebe a gestão como a construção de cidadania brasileira e não como um processo 

mecânico e sem compromisso. Ela só existirá na medida em que forem desenvolvidas a 

autonomia e a participação de todos, num clima e numa estrutura organizacional compatível 

com essa prática, visando à emancipação". (GRACINDO-BORDIGNON, 2001, p.169) 

A avaliação institucional é um instrumento de melhoria da educação, da qualidade e 

democratização com impacto no processo de transformação social e que tem como principal 

característica o aperfeiçoamento e a reconstrução de gestão democrática. 

A avaliação institucional implica, necessariamente, na melhoria do ensino, da 

aprendizagem, e na construção efetiva de uma escola de qualidade como preconiza o 

compromisso de uma educação para todos. 

A concepção de avaliação institucional que permeia o presente projeto considera que, 

aplicada à realidade escolar, esse tipo de avaliação visa seu "[...] autoconhecimento e a 

tomada de decisão, e tem uma grande finalidade: aperfeiçoar seu funcionamento e melhorar 

os resultados das instituições educacionais". (BELLONI, 1999, p..41). Nesta perspectiva, seus 

princípios fundantes são explicados a seguir. 

A globalidade na avaliação diz respeito as atividades que permeiam as relações 

educacionais, em suas várias instâncias. Fazem parte dessa relação os atores escolares e 

suas principais atividades - aos professores, a construção e interpretação dos conhecimentos 

do mundo, sua interação com os alunos; ao corpo discente, o aprendizado do mundo e a 

construção sistemática dos conhecimentos historicamente acumulados; aos pais, o 

acompanhamento e a participação responsável na gestão da escola; aos dirigentes, o 

aprendizado de como lidar com "[...] conflitos e opiniões diferentes, no intuito de transformação 

qualificada da escola. 

A continuidade das ações escolares, a auto avaliação e a avaliação externa devem 

fazer parte da cultura institucional como um todo, envolvendo os sujeitos internos e externos, 

num processo contínuo e sistemático, técnico e político. Nesse contexto, "[...] a qualidade 

técnica e a legitimidade política do processo avaliativo são fundamentais para que os seus 

resultados possam ser transformados em ações efetivamente relevantes e transformadoras". 

A avaliação institucional é um processo sistemático que deve envolver a adesão 

voluntária da comunidade escolar na tomada de decisão, através da conscientização coletiva 

sobre as características únicas que compõem a instituição, tais como: comunidade, corpos 
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docentes e discente, proposta pedagógica, local onde a escola se situa, entre outras. 

É importante que se tenha bem claro, as objetividades e subjetividades referentes à 

escola que vai ser objeto de avaliação, para evitar o fomento de ações que não poderão ser 

implementadas, o que pode gerar a culpabilidade tão típica do senso comum (a culpa é do 

governo, dos professores ou dos alunos). 

Nesse cenário, ao gestor cabe criar espaços para a participação qualitativa dos demais 

membros, gerando assim uma responsabilidade coletiva pelo bem-estar da comunidade, 

somando experiências e alçando projetos comuns a todos os usuários da escola. O gestor, 

após avaliar a instituição, poderá delegar responsabilidades a todos os atores, contribuindo, 

assim, para o verdadeiro sentido da gestão democrática com autonomia e participação 

qualitativa de todos. Ao mesmo tempo, as reuniões coletivas com o corpo docente se tornarão 

mais produtivas, pois este se tornará mais comprometido com a gestão e valorizando em suas 

relações pedagógicas, gerando relações interpessoais democráticas e com um caráter 

coletivo e não individualizado. 

Essas ações concebidas, implementadas e executadas que são: a participação 

voluntária e qualitativa da comunidade, a criação de espaços para o trabalho coletivo e 

fortalecimento dos colegiados junto à gestão, serão capazes de legitimar as tomadas de 

decisões no âmbito escolar com competência e qualidade transformando a escola que temos 

na escola que queremos. 

Nesse contexto "a avaliação institucional em educação, busca torna-se um instrumento 

para o aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa das escolas, ela é um 

instrumento de melhoria da educação - da sua qualidade e democratização - com impacto no 

processo de transformação social" (BELLONI, 1999, p.32). 

 
. Objetivos da Avaliação Institucional 

 
. Objetivo Geral 

 
Analisar a percepção da comunidade escolar, na perspectiva de fazer um levantamento 

sobre a importância da instituição na sociedade que está inserida e o que eles esperam como 

retorno social da escola. 

. Objetivo Específico 

- Identificar os procedimentos da equipe gestora, suas relações com a comunidade e 

as interferências na construção de um projeto político pedagógico participativo, como 

mecanismo de integração na tomada de decisões na escola. 

- Considerar a participação da comunidade na construção, implementação e execução 
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da avaliação institucional da escola. 

A avaliação do PP na Escola Parque 210/211 Sul é feita em três momentos: 
 

. Semestralmente: é feita a avaliação institucional com representantes de todos os segmentos 

de nossa comunidade escolar. 

. Em um segundo momento, com base em dados coletados no ano anterior, é feita uma análise 

para ajustes necessários durante as coordenações com gestores, professores e servidores. 

. Ao final do primeiro semestre é realizada a reunião para a avaliação institucional, aberta a 

comunidade e com a participação dos segmentos, gestores, servidores da carreira magistério 

e servidores da carreira assistência. Nesse momento é aplicado um questionário diagnose* 

onde são avaliados diversos aspectos acerca do atendimento, da estrutura física da escola, 

dos recursos materiais/pedagógicos, da formação continuada para servidores, recursos 

humanos, participação da comunidade e proposições de melhorias. Após tabulação de dados 

é divulgado o resultado da pesquisa para ajustes necessários. 

Ao final do segundo semestre, novamente é aplicado o instrumento diagnose, para que 
haja um comparativo e reestruturação do PP para o ano seguinte. 
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      14 - ANEXOS 
 

Projetos Específicos: 

  . Projeto Valores 
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PROJETO VIVENCIANDO VALORES 

INTRODUÇÃO: 

 

Seria ineficiente e vazia a escola que omitisse resgatar valores “adormecidos” na 

consciência humana. Sendo assim, é essencial refletir o mundo atual, a fim de fortalecer e 

renovar “crenças”, inserindo no processo pedagógico valores que possibilitem a formação 

integral dos estudantes. 

Por ser um espaço social privilegiado na construção do conhecimento é necessário 

trabalhar com dados científicos, históricos e humanos. Diante das necessidades ou até 

mesmo uma problematização a ser resolvida nas relações interpessoais, é lançado um 

olhar positivo diante das mais diversas situações de conflito, pois mesmo sendo grande o 

desafio, vivenciar e praticar valores na busca do aprimoramento das boas relações 

humanas, tem levado a um maior do crescimento cognitivo dos estudantes. 

Esse diferencial do positivo na formação do cidadão trata-se do comprometimento com 

o social. É preciso fazer valer cada gesto e palavra no ambiente escolar, lembrando que 

se refere a figura de um Educador. Por acreditar numa sociedade mais humana e justa, 

sem preconceitos, na qual os cidadãos atuam compromissados com o bem-estar de 

todos, foi proposto o projeto “Vivenciando Valores”, onde no dia a dia, através das 

atividades planejadas pelos professores e situações que forem surgindo no convívio com 

o outro, será explorado valores indispensáveis na formação humana do indivíduo.  

JUSTIFICATIVA:  

Este projeto nasceu no ano letivo de 2017 e foi elaborado para desenvolver um 

ambiente escolar focado nos valores humanos, sugerido pela equipe de professores. Uma 

educação voltada para os valores servirá de apoio e pilar aos estudantes, principalmente 

em situações de conflitos e adversidades entre eles. Para viver bem socialmente é 

necessário aplicá-los diariamente a fim de desenvolver maior sensibilidade humana.  

Uma das áreas mais inovadoras que vem sendo pesquisada e aplicada pela 

comunidade acadêmica educacional é a “Inteligência Emocional” que defende que o 

desenvolvimento cognitivo e comportamental saudável, está relacionada ao 

autoconhecimento, autocontrole, entre vários outros aspectos que dialogam com os 

valores na construção de um indivíduo virtuoso. Sendo assim, a equipe pedagógica vem 

buscando se apropriar melhor de tais práticas e aplicá-las dentro do projeto.  
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Atualmente a Escola Parque está inserida no sistema integrado de educação, os 

estudantes irão vivenciar os valores no dia a dia na relação com seus pares, professores 

e família.  

 

OBJETIVOS: 

 

− Ter consciência sobre a importância dos valores nas relações com o outro e torna-los 

mais sensíveis com seus pares; 

− Apropriar-se de si mesmo, com o autoconhecimento e aperfeiçoar o autocontrole diante 

dos conflitos com o outro; 

− Valorizar a si próprio e ao próximo; 

− Ter maior sensibilidade e harmonia nos relacionamentos; 

− Diminuir a agressividade e agitação no ambiente escolar; 

− Fazer amizades aplicando os valores; 

− Respeitar e valorizar as diferenças como um todo; 

− Compreender e aplicar valores voltadas para a ética e a moral. 

 

METODOLOGIA: 

Após a socialização com o grupo de professores de valores considerados pertinentes 

ao nosso contexto escolar e discutir sobre eles, serão elencados bimestralmente, valores a 

serem ensinados e vivenciados pelo corpo docente, estudantes e toda a comunidade 

escolar.  

A vivência se dará por meio de aulas, diálogos, ilustrações, além um trabalho externo, 

que acontecerá uma vez ou mais no ano letivo. Por bimestre será feito uma lista dos 

valores escolhidos pela equipe de professores, para que seja feito um trabalho 

contextualizado e interdisciplinar, como segue o exemplo abaixo: 
 

 

2º bimestre  

Valores: Autoconhecimento, Autocontrole, Empatia, Amizade, Família, \\, Ética, Honra, 
Integridade, Disciplina, Caráter, Valorização da Vida. 

 

 

3º bimestre  
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Valores: Liberdade, Excelência, Respeito, Confidencialidade, \\ Cidadania, 
Honestidade, Solidariedade, Respeito, Verdade, Sinceridade, Confiança.  

 

4º bimestre 

Valores: Igualdade, Fé, Ética, Desafios, Criatividade\\ Tolerância, Humildade, 
Valorizar Diferenças, Igualdade, Justiça, Compaixão. 

Os temas/datas serão sorteados para que seja realizado com organização e tempo 

hábil para o planejamento. Este sorteio não impede que os professores trabalhem, ao longo 

do ano, outros valores que norteiem o trabalho e outros temas transversais. A equipe de 

apoio pedagógico (supervisão, orientação e coordenação) dará suporte estrutural e 

pedagógico aos professores. A prática do projeto deve ser aplicada de forma criativa e 

lúdica. As atividades podem ser executadas em vários formatos. Seguem ideias para sua 

aplicação.  

 

− Desenvolver atividades, como: Desenhos, músicas, peças teatrais, dinâmicas, jogos, 

desafios, paródias, correios, intercâmbio de turmas, leitura de textos, meditação, yoga, 

relaxamento guiado, conversas e palestras, dentre outras ações conforme o interesse do 

professor; 

− Registrar cada atividade desenvolvida com vídeos e fotos; 

 

PÚBLICO ALVO: Toda a comunidade escolar. 

CRONOGRAMA: 

Ano letivo. 

CRONOGRAMA PROJETO “VIVENCIANDO VALORES”  

 

VALORES E VIRTUDES BASEADOS NA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

2º BIMESTRE  

Valores: Autoconhecimento, Autocontrole, Empatia, Amizade, Família, \\, Ética, Honra, 

Integridade, Disciplina, Caráter, Valorização Da Vida. 
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DATA PROFESSOR ATIVIDADE MATERIAL 
    

    

    

 

3° BIMESTRE  

Valores: Liberdade, Excelência, Respeito, Confidencialidade, \\ Cidadania, Honestidade, 

Solidariedade, Respeito, Verdade, Sinceridade, Confiança.  

DATA PROFESSOR ATIVIDADE MATERIAL 
    

    

    

    

    

 

4º BIMESTRE  

Valores: Igualdade, Fé, Ética, Desafios, Criatividade\\ Tolerância, Humildade, Valorizar 

Diferenças, Igualdade, Justiça, Compaixão. 

DATA PROFESSOR ATIVIDADE MATERIAL 
    

    

    

    

 

 EQUIPE ENCERRAMENTO  
 

AVALIAÇÃO:  

Dar-se-á, de acordo com a participação do corpo docente e discente, continuamente 

durante todo o desenvolvimento do projeto. 

CULMINÂNCIA: 
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− Quinzenalmente professores estruturam uma dinâmica interativa, de preferência para toda 
escola apreciar, com os temas sugeridos no bimestre, dessa forma vamos concluindo 

gradativamente.  

− Ao final do projeto será construído um histórico dos momentos vivenciados, utilizando os 

registros (fotos, vídeos e relatos) que foram dando vida as atividades, podendo ser 

representada por meio de escultura, móbile, performance, curta metragem, livros 

ilustrativos, dentre outros. 

 

 

PARTICIPANTES: Comunidade escolar. 

 

 

BIBLIOGRAFIA:   

 

- Currículo em Movimento, http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-

educacao-basica-2/ 

- PCN - Temas Transversais, http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf- 

- Site http://www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos/10o-concurso-de-desenho-e-redacao-

da-cgu-2018 
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http://www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos/10o-concurso-de-desenho-e-redacao-da-cgu-2018
http://www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos/10o-concurso-de-desenho-e-redacao-da-cgu-2018


 
 

121 
 

. Projeto Promoção à Saúde 
 
 

Projeto Horta/Compostagem  -  Reaproveitamento e Melhoria na 
Alimentação de Estudantes na Escola Integral. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ano 2020 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A implementação da Educação em Tempo Integral gerou a necessidade de 
aprimorar os hábitos de alimentação na escola, hoje, oferta-se duas refeições para cada 

turno: café da manhã/ lanche e almoço. Visando garantir a qualidade dos alimentos e 

proporcionar certa autonomia por parte da escola, temos como objetivo utilizar nossa 

horta para ampliar a produção de hortaliças, frutas e verduras, apresentamos como 

justificativa a promoção de uma educação para alimentação saudável usando recursos 

próprios, reaproveitando as sobras alimentares que são descartados diariamente, para 

produção de adubo. O objetivo deste projeto é difundir a prática do cultivo de hortaliças, 

frutas e verduras, utilizar técnicas interdisciplinares, ensinar os estudantes a planejar, 

implantar e manter ecossistemas produtivos, realizar a reeducação alimentar, conhecer o 

valor nutricional dos vegetais, introduzir a educação ambiental, construir a concepção 

sobre o equilíbrio do meio ambiente como fundamento para a sustentabilidade de nosso 

planeta. (IRALA & FERNANDEZ, 2001).  

 A escola vêm buscando assumir uma mentalidade cada vez mais ambientalista, 

dando espaço para novos hábitos que os tempos modernos vêm exigindo, reutilização e 

reciclagem. Para isso, usaremos também a técnica de compostagem na produção de 

adubo no tratamento da terra.  Já produzimos em pequena escala, frutas e hortaliças, 

porém, por falta de profissionais específicos, a horta não é explorada ao máximo de sua 

capacidade produtiva, nos limitamos a pequenas produções, entretanto pretendemos com 

esse projeto ampliar o potencial que a terra oferece, de forma que atinja toda comunidade 

escolar, além de diminuir os dejetos oriundos das refeições oferecidas, a horta 

proporciona possibilidades abrangentes a níveis pedagógicos, que vão além de uma 

simples produção de alimentos.  

De forma interdisciplinar, pretende-se desenvolver com estudantes visitações ao 

espaço, participarão do plantio, compostagem e colheita, tendo o produto final alimentos 

produzidos por eles mesmos, o que proporcionará mais saúde, produtos orgânicos e 

frescos, além da vivencia de uma prática prazerosa irão consumir o próprio alimento, algo 

distante da realidade das crianças urbanas, experiência inovadora que desperta o cuidado 

e a mentalidade de autonomia, consumo consciente, responsabilidade compartilhada e a 

clara noção das etapas cíclicas que cooperam para a preservação do meio ambiente que 

vai desde a matéria prima, consumo e descarte. 

Para que o projeto seja desenvolvido com sucesso, solicitamos um profissional da 

área específica de 40 horas para que possa juntamente com a equipe pedagógica, 

desenvolver e estruturar na prática os aspectos técnicos e de aprendizagem, visando 
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implementar a cultura  do cuidado com a produção de alimentos por meio da horta e 

composteira, dando ênfase à participação e envolvimento dos alunos, funcionários, 

professores e comunidade, sempre sobre sua  supervisão, trocando experiências sobre a 

prática do cultivo, assumindo a implantação e manutenção da horta com alunos e todos 

os envolvidos.  

O profissional contribuirá com aspectos importantes, como: escolha das espécies a 

serem cultivadas, divisão dos canteiros, semeadura, manejo da horta: adubação, 

tratamento das pragas, fungos e podas, escolha dos materiais material orgânico, 

estruturação do planejamento para educação ambiental e desenvolvimento de temas 

relacionados a ele, com aulas teóricas e práticas. 

Em 2019 a Escola Parque contou com a parceria das  engenheiras ambientais 

Elizabeth Kellen Morais e Elayne Santana Soares que nos ofertaram formações sobre 

reciclagem, reaproveitamento, cuidados com o meio ambiente, separação de lixo e 

compostagem, envolvendo  estudantes e servidores da escola, esse encontro foi de 

fundamental importância para que os primeiros passos fossem dados na implementação 

sobre a educação ambiental, nos orientando quanto ao espaço que a escola ocupa 

nessas novas concepções de mundo, nos direcionando em quais ações na prática, 

colaboram com a melhoria e manutenção ambiental.  

Além de breve análise da horta, essa parceria culminou na construção de uma 

composteira, desenvolvida com algumas turmas, realizando a produção de adubo para o 

plantio de 2020. No entanto, esse apoio é limitado, pois é realizada de forma colaborativa, 

não onerosa, ou seja, um trabalho altruísta. Para o próximo ano, temos expectativas que 

continuemos com o apoio das profissionais, mas não existem garantias formais para que 

exista uma continuidade dessas atuação, por isso, frisamos a importância de um 

profissional da rede para executar e continuar o projeto, pois quando se trata de ações a 

longo prazo, é necessário um mediador direto, responsável em efetivar e garantir a 

qualidade dos aspectos pedagógicas durante o percurso. 

Outros aspectos estruturantes e conceituais que serão desenvolvidos no projeto visam: 

- Utilizar a horta como espaço de observação, pesquisa na promoção a 
alimentação saudável. 

- Ensinar, através de metodologias ativas, sobre ecologia e educação ambiental, 

temas como: cadeia alimentar; ciclos da matéria; decomposição; fotossíntese; equilíbrio e 

sustentabilidade ambiental; criação e manutenção de ecossistemas produtivos; uso e 

conservação do solo; erosão, assoreamento, adubação e agrotóxicos; qualidade da água, 

solo e ar; desenvolvimento de culturas alimentares.  

- Promover a interação homem/meio ambiente estimulando a realização de um 



 
 

124 
 

trabalho interdisciplinar.  

- Facilitar aos alunos o aprendizado do cultivo de horta e ampliar o repertório sobre 

concepções nutricionais às famílias e comunidade escolar. 

- Criar área verde na escola, sobre a qual todos se sintam responsáveis. 

- Compreender a importância da reciclagem, por meio da confecção de 

composteiras, reduzindo assim o impacto ambiental ocasionado pelo acúmulo de lixo 

orgânico. 

Os prazos referente ao desenvolvimento do projeto, estará ligado diretamente ao 
profissional destinado ao desenvolvimento dele, no caso de um profissional de 40 horas, 

atenderá a pelo menos quatro turmas diariamente por turno, pois usaremos os horários de 

oficina, para a aplicação das técnicas. Como se trata de alimentos que são plantados, a 

relação do tempo é sazonal, pois há etapas que vão desde semeadura, adubação, 

crescimento das plantas, poda e colheita. A ideia é que os estudantes passem por todo 

processo, inclusive nos momentos de espera entre uma etapa e outra, haverá aulas 

expositivas que abordará teoricamente o processo agrônomo. O prazo de execução 

seguirá basicamente o próprio calendário da secretaria de educação, dentro da previsão 

dos dias letivos, além de estar previsto na grade horária da escola. 

Exemplo: 

 
 Ed. FÍsica Artes Visuais Música Teatro Segunda 

Feira 

 

OFICINA 

Professor Junior Aline Fabiana Gisele 

1º horário BEGE PRATA VINHO CINZA 

 Recreio Recreio Recreio Recreio 

2º horário PRATA BEGE CINZA VINHO 

 

Na escola Parque uma vez por semana, em cada disciplina o professora tem um 
espaço para ministrar oficinas, nesse caso montaríamos uma parceria entre o professor 

da horta e o professor em regência, utilizando essas horas destinadas ao projeto que será 

montada a partir do momento em que houver um profissional técnico, juntamente com a 

Supervisão Pedagógica. A situação aqui exemplificada é algo que pode ser adaptável, 

ajustável dependendo da análise técnica e pedagógica que será pensada para um ano de 

projeto. 

A Avaliação do projeto entra no mesmo sistema de avaliação das outras 

disciplinas, acontecendo em coordenações coletivas, juntamente com professores 

parceiros e coordenadores, além da avaliação feita em Conselho de Classe, sobre o 

próprio rendimento do estudante. Para mérito de experimentação, pretendemos acolher 
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pelo menos um ano de projeto, em caso de êxito, renovaremos para os próximos anos.  

Outros resultados a níveis didáticos também podem ser extrapolados ao próprio 

planejamento, como por exemplo momentos de feira orgânica montados com estudantes 

e familiares, incentivando assim a ideia de consumo sustentável e oportunizando a 

propagação para que as famílias se beneficiem diretamente ou indiretamente levando 

novas concepções e práticas para seus lares.  Essas ações e as que por ventura 

surgirem, serão sempre avaliados com coletas de resultados e registros, podendo contar 

com diferentes ferramentas, uma delas é pesquisa de satisfação que será respondida por 

professores, alunos e famílias, ao final de cada etapa que poderá ser, bimestral, 

semestral ou anual, dependendo do esqueleto pedagógico que será montado.  

Sabemos que a Organização Mundial da Saúde (2000) define que uma das 

melhores formas de se promover a saúde é através da escola, já que é um espaço social 

onde muitas pessoas convivem, aprendem, trabalham, passando assim grande parte de 

seu tempo. Os programas de educação para a saúde, física e ambiental têm uma maior 

repercussão, beneficiando não só os alunos, mas também suas famílias e a comunidade 

na qual estão inseridos. Nesse sentido, a literatura enfatiza que a escola é um ambiente 

propicio para aplicação de programas para educação em saúde, envolvendo os vários 

aspectos a ela relacionados. (FERNANDES, ROCHA & SOUZA, 2005) 
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. INTRODUÇÃO 
 
 

Sabemos que a Organização Mundial da Saúde (2000) define que uma das melhores 

formas de se promover a saúde é através da escola, já que é um espaço social onde muitas 

pessoas convivem, aprendem, trabalham, passando assim grande parte de seu tempo. Os 

programas de educação para a saúde têm uma maior repercussão, beneficiando não só os 

alunos, mas também suas famílias e a comunidade na qual estão inseridos. Nesse sentido, a 

literatura enfatiza que a escola é um ambiente propicio para aplicação de programas para 

educação em saúde, envolvendo os vários aspectos a ela relacionados. (FERNANDES, 

ROCHA & SOUZA, 2005) 

A necessidade da pesquisa surgiu com a implantação das escola integral e a 

necessidade dos alunos de alimentarem com uma melhor qualidade , porém o objetivo não 

só de difundir a prática do cultivo de hortaliças, como também, através da utilização de 

técnicas interdisciplinares, ensinar a planejar, implantar e manter ecossistemas produtivos; 

realizar a reeducação alimentar, ensinando o valor nutricional dos vegetais e introduzir a 

educação ambiental, construindo a noção de que o equilíbrio do meio ambiente é 

fundamental para a sustentabilidade de nosso planeta. (IRALA & FERNANDEZ, 2001).  

Os hábitos alimentares estão diretamente relacionados com a qualidade de vida das 
pessoas e percebemos que as famílias também não estão preparadas para essa nova 

realidade. 

 A vida agitada, a produção em grande escala e até mesmo as propagandas acabam 

por influenciar o modo pelo qual as pessoas se alimentam e principalmente foi constatado 

em nossa escola a má qualidade de alimentos oferecidos aos estudantes. Essa proposta na 

Escola Parque pode se tornar um fator de conscientização e motivação dos alunos e da 

comunidade para a realização de refeições mais saudáveis em vista da possibilidade de 

participação ativa nos processos de produção, colheita e preparo dos alimentos.  

A participação de alunos, professores e funcionários na implantação da horta é de 
suma importância para que haja uma integração entre as diferentes fontes de informação, 

permitindo assim uma maior troca de experiências. Com um breve levantamento durante as 

refeições realizadas na escola e uma entrevista constatamos que as famílias oferecem 

alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcar, como salgadinhos e refrigerantes.  

É preciso que se quebre esse paradigma passando a oferecer alimentos mais 

saudáveis como hortaliças, frutas e sucos, como bananas e maçãs, que são de fácil 

armazenamento e baixo custo. Não cumprir as recomendações nutricionais pode resultar em 

aumento de peso e deficiência de vitaminas e minerais. Boccaletto e Vilarta (2007) verificaram 

uma alta prevalência de baixo peso, obesidade e níveis de adiposidade entre os estudantes 

da Escola Parque facilmente percebido após uma iniciativa de estudantes de nutrição que 

atualmente vem desenvolvendo uma pesquisa na Escola Parque 210/211 Sul na faixa dos 7 
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aos 10 anos de idade, sugerindo assim, a necessidade urgente da implantação do projeto no 

sentido de solucionar este desafio.  

A implantação de horta nessa escola pode ser um dos instrumentos de auxílio para 

promover hábitos e comportamentos alimentares saudáveis e estimular a realização de 

atividade física no cotidiano. Essas atividades permitem também o resgate da cultura 

alimentar ao introduzir alimentos de diferentes regiões do Brasil, promovendo assim práticas 

mais saudáveis. 

 
. IMPLANTAÇÃO DA HORTA NA ESCOLA 

 
 

. Objetivos gerais 
 

. Estimular hábitos saudáveis de alimentação 

. Utilizar a horta como espaço de observação, pesquisa e responsabilidade com a 

alimentação. 

. Ensino, através de técnicas de aprendizagem mais ativas, sobre ecologia e educação 

ambiental, apresentando temas, tais como: cadeia alimentar; ciclos da matéria; 

decomposição; fotossíntese; equilíbrio e sustentabilidade ambiental; criação e manutenção de 

ecossistemas produtivos; uso e conservação do solo; erosão, assoreamento, adubação e 

agrotóxicos; qualidade da água, solo e ar; desenvolvimento de culturas alimentares. Promover 

a interação homem/meio ambiente estimulando a realização de um trabalho interdisciplinar. 

Facilitar aos alunos o aprendizado do cultivo de horta e ampliando a sugestão as famílias e 

comunidade da Escola. 

. Criar área verde na escola, sobre a qual todos se sintam responsáveis. 

. Compreender a importância da reciclagem, por meio da confecção de composteiras, 

reduzindo assim o impacto ambiental ocasionado pelo acúmulo de lixo orgânico. 

 
ETAPAS e IMPLANTAÇÃO – HORTA NA ESCOLA PARQUE 

 

Sensibilização: 

 
Discussão sobre a importância do cuidado com a horta e compoteira, dando ênfase à 

participação e envolvimento dos alunos, funcionários, professores e comunidade, sempre 

sobre a supervisão do professor organizador que possui experiência da prática do cultivo de 

hortaliças. 

.Implantação e manutenção da horta pelos alunos e todos os envolvidos. Definição do 

local mais adequado: 

        .Escolha das espécies a serem cultivadas. 
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. Divisão dos canteiros 

. Semeadura 

. Manejo da horta: adubação, tratamento das pragas e fungos e podas sempre com material 

orgânico. 

        . Educação ambiental. Desenvolvimento de temas, em aulas teóricas e práticas. 

. Desenvolvimento de temas em sala de aula para envolvimentos de todos. 

          . Abordar temas como reciclagem que é muito utilizado em aulas de Artes Visuais. 

Armazenamento do lixo orgânico. Reciclagem de materiais descartáveis: sua importância para 

a preservação do meio ambiente. Qualidade, preservação e uso consciente da água, nos 

banheiros da escola, bebedouros e semear o conhecimento em casa 

.  Solo e ar: sua importância para a saúde da coletividade e sustentabilidade do meio 

ambiente. Confecção de materiais didáticos. Criação de apostilas para orientação do 

manejo, desenhos e imagens 

         . Visita a outras hortas de escolas circunvizinhas sempre ressaltando os temas 

abordados, publicação das atividades realizadas. 

        .  Avaliação e divulgação para a comunidade dos resultados obtidos, apresentação 

através de livros, vídeos, aulas e conferências destinadas à comunidade a fim de reforçar os 

temas trabalhados. Realização de seminários para avaliação participativa do programa. 

 
AVALIAÇÃO 

 

. Avalição será diagnóstica processual e contínua. 
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 PROJETOS ESPECÍFICOS 

 QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(EIS) 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 

Projeto Vivenciando 
Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Visa desenvolver um 
ambiente escolar focado 
nos valores humanos, uma 
educação voltada para os 
valores servirá de apoio e 
pilar aos estudantes, 
principalmente em 
situações de conflitos e 
adversidades entre eles. 
Para viver bem socialmente 
é necessário aplicá-los 
diariamente a fim de 
desenvolver maior 
sensibilidade humana. 

 

Proporcionar vivencias em 
ações práticas, para conhecer 
e aplicar o valores humanos 
no seu cotidiano por meio a 

dinâmicas, trabalhos artísticos, 
campanhas, intervenções 

artísticas entre outros. 

Equipe escolar Durante todo o ano letivo 
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Projeto Promoção à 
Saúde 

Visa criar bons hábitos 
de alimentação e higiene 
nos estudantes. Conhecer o 
valor nutricional dos 
alimentos, praticar 
escovação dentária, 
adquirir hábitos de 
descanso.  

Momentos das principais 
refeições do dia (café da manhã e 
almoço), higienização das mãos 
antes das refeições, escovação 
dentária após as refeições. 
Difundir a prática do cultivo de 
hortaliças, como também, através 
da utilização de técnicas 
interdisciplinares, ensinar a 
planejar, implantar e manter 
ecossistemas produtivos. 

Equipe escolar Durante todo o ano letivo 

Construção Coletiva 
da Festa Junina 

   Visa valorizar aspectos do 
regionalismo da cultura 
brasileira dando ênfase 
histórica na comemoração 
da festa coletiva dos 
camponeses para 
comemorar a colheita 
trazendo a importância dos 
portugueses nas 
comemorações juninas 

Por meio de atividades que 
abordam conceitos históricos e 
culturais e artísticas, trabalho de 
produção coletiva que resulta em 
um dia de festejo e comemoração 

Toda Comunidade Escolar Mês de Junho 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM  

EEAA (ANO 2020) 
 

MAPEAMENTO INSTUTICIONAL 
Dimensões da 

atuação 
Ações Envolvidos Cronograma/ 

Duração 
Avaliação 

♦ Refletir e 
analisar o 
contexto onde a 
EEAA intervém/ 
atua 

♦ Levantamento e 
construção de 
informações por meio 
de reuniões com a 
direção e a 
coordenação da 
escola; 
♦ Discussão e 
percepção sobre as 
concepções 
pedagógicas da 
gestão, da 
coordenação e dos 
professores; 
♦ Levantamento de 
informações históricas 
da instituição e sobre a 
conjuntura; 
♦ Análise de dados 
estatísticos do 
rendimento escolar. 

EEAA e, 
possivelmente, 
SOE, gestão, 
coordenação e 
docentes 
 

Acontece com mais 
intensidade no 
começo dos 
trabalhos, mas deve 
ser revisitado durante 
a atuação na escola 

A avaliação ocorre 
de forma 
qualitativa, 
contínua e 
processual  

♦ Análise das 
informações 
construídas por meio 
de discussão e reflexão 
intra-equipe (psicólogo 
e pedagogo); 
♦ Organização do 
plano de atuação da 
EEAA. 

EEAA 

ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 
Dimensões da 

atuação 
Ações Envolvidos Cronograma/ 

Duração 
Avaliação 

♦ Contribuir/ 
promover a 
análise crítica da 
identidade 
profissional e 
provocar a 
revisão/ 
atualização das 
atuações 

♦ Participar na 
elaboração do Projeto 
Pedagógico; 
♦ Articular a reflexão 
permanente sobre o 
contexto; 
♦ Participação nas 
atividades de 
planejamento e 
avaliação do trabalho 
em coordenações 
coletivas, semana 
pedagógica, conselhos 
de classe, reuniões de 
pais e funcionários, 
reuniões 
extraordinárias, 
projetos pedagógicos e 
festas comemorativas; 
♦ Contribuição com a 
formação continuada 
dos professores por 
meio de vivências e 
oficinas. 
 
 

EEAA e, 
possivelmente, 
SOE, gestão, 
coordenação e 
docentes 
 

Ao longo do ano 
letivo 

A avaliação ocorre 
de forma 
qualitativa, 
contínua e 
processual 
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Dimensões da 

atuação 
Ações Envolvidos Cronograma/ 

Duração 
Avaliação 

♦ Incentivar a 
reflexão acerca 
das práticas de 
ensino; 
♦ Favorecer o 
desempenho 
escolar dos 
alunos; 
♦ Incentivar a 
melhora do 
planejamento e 
da construção de 
alternativas 
teórico-
metodológicas 
de ensino; 
♦ Contribuir para 
a diminuição da 
queixa escolar e 
do fracasso 
escolar. 

♦ Observação da 
dinâmica de sala de 
aula; 
♦ Análise, com 
professores e outros 
profissionais, da 
produção do aluno; 
♦ Discussão sobre as 
concepções de ensino 
e aprendizagem e seus 
impactos no 
planejamento das 
atividades; 
♦ Desenvolvimento de 
estratégias para 
comprometimento dos 
professores no 
processo de 
acompanhamento/ 
intervenção aos alunos 
com queixas escolares; 
♦ Criação de espaço de 
escuta dos 
professores; 
♦ Avaliação dos alunos 
para 
acompanhamentos, 
adequações e/ou 
intervenções 
necessárias; 
♦ Promoção de estudo 
de caso. 

EEAA e, 
possivelmente, 
SOE, gestão, 
coordenação, 
docentes, pais 
e/ou 
responsáveis e 
alunos 
 

Ao longo do ano 
letivo 

A avaliação ocorre 
de forma 
qualitativa, 
contínua e 
processual 

  
           . PLANO DE AÇÃO SOE (ANO 2020) 
 

DIMENSÕES DA 
ATUAÇÃO 

AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

. Participar do 
processo de 
elaboração, 
execução e 
acompanhamento 
da Proposta 
Pedagógica, 
promovendo ações 
que contribuam 
para implantação e 
implementação das 
Orientações 
Curriculares. 
 
 
 
. Promover 
atividades 
pedagógicas 
orientadas para 
que os alunos da 
instituição sejam 
orientados em sua 

. Participar das 
reuniões e 
coletivas 
pedagógicas e 
discutir junto com 
docentes 
propostas 
pedagógicas que 
atendam às 
necessidades 
curriculares. 
 
. Acompanhar os 
projetos e 
planejamentos, 
dando sugestões 
de atividades aos 
professores e 
elaborar oficinas 
quando for 
necessário. 
 
 

. Pedagogo, 
Orientador 
Educacional, 
Equipe gestora e 
professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Todos os bimestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Promover junto 
ao corpo 
docente e 
equipe diretiva 
discussões para 
garantir e 
melhorar as 
Orientações 
Curriculares. 
 
 
 
 
 
. Avaliar de 
forma 
qualitativa, 
contínua e 
processual. 
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formação 
acadêmica, 
profissional e 
pessoal 
estimulando o 
desenvolvimento 
de suas 
habilidades e 
competências. 
 
. Auxiliar na 
sensibilização da 
comunidade 
escolar para 
educação inclusiva, 
favorecendo sua 
implementação no 
contexto educativo. 
 
 
 
 
. Proporcionar 
reflexões com a 
comunidade 
escolar sobre a 
prática pedagógica, 
por meio de 
discussões quanto 
ao sistema de 
avaliação, 
questões de 
evasão, repetência 
e normas 
disciplinares. 
 
. Participar da 
identificação e 
encaminhamento 
de alunos que 
apresentem 
queixas escolares, 
incluindo 
dificuldades de 
aprendizagem, 
comportamentais 
ou outras que 
influenciem o seu 
processo escolar. 
 
 
. Participar 
ativamente do 
processo de 
integração escola-
família, 
comunidade, 
realizando ações 
que favoreçam o 

 
. Criar caminhos 
por meio de 
projetos, 
conversas, 
oficinas e atitudes 
diárias que 
contribuam para 
uma educação 
inclusiva. 
 
 
. Conversas com 
a comunidade 
escolar, reuniões 
com os pais 
frequentemente, 
conversas 
formativas com os 
estudantes. 
 
 
. Identificar as 
dificuldades 
apresentadas 
pelos estudantes, 
convocar as 
famílias, 
acompanhar o 
estudante e fazer 
os 
encaminhamentos 
que se fizerem 
necessários. 
. Envolvimento da 
família no Projeto 
Vivenciando 
Valores, 
convocação das 
famílias para 
intervenções e 
eventos da 
escola. Reunião 
de pais. 
. Realizar 
coletivas 
regulares com 
professores, 
equipe diretiva e 
outras instâncias 
quando for 
necessário. 
 
. Palestras 
diversas conforme 
as necessidades 
forem surgindo, 
respeitando o 
tempo e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Pedagogo, 
Orientação 
Educacional, 
Coordenação e 
professores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. Avaliar de 
forma contínua e 
processual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Avaliar de 
forma contínua e 
processual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Avaliar de 
forma contínua e 
processual. 
 
 
 
 
 
 



 

136 
 

envolvimento dos 
pais e familiares no 
processo 
educativo. 
 
 
. Participar com 
demais instâncias 
pedagógicas da 
escola da 
identificação das 
causas que 
impedem o avanço 
do processo de 
ensino e de 
aprendizagem. 
 
 
. Realizar ações 
integradas com a 
comunidade 
escolar no 
desenvolvimento 
de projetos como: 
saúde, educação 
sexual, prevenção 
ao uso indevido de 
drogas, meio 
ambiente, ética, 
cidadania, cultura 
de paz e outros 
priorizados pela 
escola, visando à 
formação integral 
do aluno. 
 
. Participar dos 
Conselhos de 
Classe. 

maturação de 
cada um 
enquanto 
indivíduo e/ou 
grupo. 
. Projeto 
Vivenciando 
Valores, Projeto 
Horta. 
 
. Avaliar e discutir 
com o grupo de 
professores 
estratégias de 
ações que visam 
a ajudar o 
estudando o 
processo 
educativo e no 
seu 
desenvolvimento 
integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Pedagogo, 
Orientador 
Educacional, 
Equipe Gestora e 
professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Ao final de cada 
bimestre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - ESTUDANTES 

Prezado (a) Estudante, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e 
conhecer a sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas 
características pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por você. Os dados 
serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 
1. Qual o seu sexo? 
( ) Masculino. 
( ) Feminino. 
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2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 4 anos.  

( ) 5 anos 

( ) 6 anos 

( ) 7 anos 

( ) 8 anos 

( ) 9 anos 

( ) 10 anos 

( ) 11 anos 

( ) 12 anos 

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 15 ou mais 

 
3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 
AC  AL   AM AP BA CE 
DF ES   GO MA MG MS 
MT  PA  PB PE PI PR 
RJ RN           RO RR RS SC 
SE SP  TO Exterior 
 
5. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.  
( ) Lago Sul. 
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(    ) Planaltina. 
(    ) Sobradinho. 
(    ) Asa Norte. 
(    ) Asa Sul. 
(    ) Santa Maria. 
(    ) Guará. 
(    ) Núcleo Bandeirante. 
(     ) Taguatinga. 
(     ) São Sebastião. 
(     ) Recanto das Emas. 
(     ) Samambaia 
(     ) Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 

(     ) Águas Claras 
(    )Recanto das Emas 
(    )Sobradinho II 
(    )Sudoeste/Octogonal 
(    )Brazlândia 
(    )Riacho Fundo II 
(    )Paranoá 
(    )Riacho Fundo 
(    )Estrutural 
(    )Cruzeiro 
(    )Jardim Botânico 
(    )Park Way  
(    )Candangolândia 
(    )Varjão 
(    )Fercal 
(    )Ceilândia 
(    )SAI 
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(    )Entorno ( ) Outra 
_______________________________ 

 
6. Com quem você mora atualmente? 
( ) Pais 
( ) Mãe 
( ) Pai 
( ) Avó/Avô 
( ) Parentes 
 
7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 
 
8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes e desenhos)  
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 
(     ) Games. 
(     ) Documentários, programas informativos e/ ou educativos 
 
9. Você utiliza a internet para a realização de pesquisas e tarefas de casa? 
( ) Sim, as vezes 
( ) Sim, sempre 
( ) Não 
 
10.Alguém te ajuda a realizar suas tarefas de casa? 
(    )Sim 
(    )Não 
(    )As vezes 
 
11. Quantas pessoas moram na sua casa? 
(    ) Duas. 
(    ) Três ou quatro. 
(    ) Cinco ou seis. 
(    ) Mais de seis. 
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12. Como você vem para a escola?  

(    ) A pé. 

(    ) Ônibus. 

(    ) Bicicleta. 

(    ) Carro. 

(    ) Metrô 

(    ) Moto 

(    ) transporte escolar 

(    ) Outro: 
___________________________________ 

 
 
13 - Avaliação do trabalho da escola. Conte para nós o que você acha: 

 Boa/bom REGULAR RUIM 
Da sua escola    
Da direção    
Dos professors    
Da secretaria    
Da orientação Educacional    
Das regras de convivência da escola    
Da qualidade do Ensino    
Da merenda e do almoço    
Da limpeza e hygiene    
Da segurança    
Da biblioteca    
Do relacionamento entre colegas    
 
 
 
 
14. Registre suas críticas, sugestões ou elogios: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - PROFESSORES 

Prezado (a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos professores e 
conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas 
características pessoais e às condições de ensino e procedimentos vivenciados por você. Os dados 
serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
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2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 

( ) De 25 a 29 anos. 

( ) De 30 a 39 anos. 

( ) De 40 a 49 anos. 

( ) De 50 a 54 anos 

( ) 55 anos ou mais. 

 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) De 3 a 5 mil 
( ) De 5 a 7 mil 
( ) De 7 a 10 mil. 
( ) Acima de 10 mil  

 

 

5.  Em que Região Administrativa você mora? 
(     ) Itapoã.              
(     ) Lago Norte.  
(     ) Lago Sul. 
(     ) Paranoá.            
(     ) Varjão.     
(     ) Planaltina. 
(     ) Sobradinho. 
(     ) Asa Norte. 
(     ) Asa Sul. 
(     ) Santa Maria. 
(     ) Guará. 
(     ) Núcleo Bandeirante. 
(     ) Taguatinga. 
(     ) São Sebastião. 
(     ) Recanto das Emas. 
(     ) Samambaia 

(     ) Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 
(     ) Águas Claras 
(    )Recanto das Emas 
(    )Sobradinho II 
(    )Sudoeste/Octogonal 
(    )Brazlândia 
(    )Riacho Fundo II 
(    )Paranoá 
(    )Riacho Fundo 
(    )Estrutural 
(    )Cruzeiro 
(    )Jardim Botânico 
(    )Park Way  
(    )Candangolândia 
(    )Varjão 
(    )Fercal 
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(    )Ceilândia 
(    )SAI 

(    )Entorno 
( ) Outra 
_______________________________ 

 
6. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois 

 

7. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) Ensino Superior  

( ) Pós-Graduação  

( ) Mestrado. 

( ) Doutorado. 

 

8. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 

( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 

( ) De 8 a 14 anos. 

 

9. Há quantos anos você trabalha como professor? 
(     ) Menos de um ano 
(     ) 1-2 anos.        (     ) 11-15 anos. 
(     ) 3-5 anos.        (     ) 16-20 anos. 
(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 
 

10. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 
(     ) Menos de um ano 
(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 
(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 
(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 
 

11.  Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra 
neste momento? 

(    ) Menos de um ano. 
(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 
(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 
(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 
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12. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 
horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem 
na sua área de atuação? 

(    ) Não participei. (    ) Sim, e houve um impacto moderado. 
(    ) Sim, e não houve impacto.. (    ) Sim, e houve um grande impacto. 
(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 
 

13. Quantas vezes por semestre você tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 
 

14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 

 (     ) Sites sobre educação.  
 (     ) Outro: ________________________________________ 
 
15 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR RUIM 
Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    
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Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e 
alunos 

   

Relacionamento entre alunos e 
direção 

   

 
     16. Registre aqui suas sugestões e observações para melhoria do trabalho na escola.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  - SERVIDORES, ESV E DEMAIS COLABORADORES 

Prezado (a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos servidores e 
conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas 
características pessoais e às condições de ensino e procedimentos vivenciados por você. Os dados 
serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 

 

2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 

( ) De 25 a 29 anos. 

( ) De 30 a 39 anos. 

( ) De 40 a 49 anos. 

( ) De 50 a 54 anos 

( ) 55 anos ou mais. 

 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até um salário mínimo  
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( ) Até dois salários mínimos 
 
( ) Até três salários mínimos 
( ) Até quatro salários mínimos 
( ) Acima de quatro salários mínimos 
 

 

5.  Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.  
( ) Lago Sul. 
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(     ) Planaltina. 
(     ) Sobradinho. 
(     ) Asa Norte. 
(     ) Asa Sul. 
(     ) Santa Maria. 
(     ) Guará. 
(     ) Núcleo Bandeirante. 
(     ) Taguatinga. 
(     ) São Sebastião. 
(     ) Recanto das Emas. 
(     )Samambaia 
(     )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 
(     )Águas Claras 
(    )Recanto das Emas 
(    )Sobradinho II 
(    )Sudoeste/Octogonal 
(    )Brazlândia 
(    )Riacho Fundo II 
(    )Paranoá 
(    )Riacho Fundo 
(    )Estrutural 
(    )Cruzeiro 
(    )Jardim Botânico 
(    )Park Way  
(    )Candangolândia 
(    )Varjão 
(    )Fercal 

(    )Ceilândia 
(    )SAI 
(    )Entorno 
( ) Outra 
_______________________________ 
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6. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois 

 

 

7. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) Ensino Fundamental - Anos Iniciais ( do 1º ao 5º ano) 

( ) Ensino Fundamental - Anos Finais ( do 6º ao 9º ano) 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Superior 

( ) Pós-Graduação  

( ) Mestrado. 

( ) Doutorado. 

 

 

8. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 

( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 

( ) De 8 a 14 anos. 

 

 

9. Há quantos anos você trabalha nessa função?  
    (     ) Menos de um ano 

(     ) 1-2 anos.        (     ) 11-15 anos. 
(     ) 3-5 anos.        (     ) 16-20 anos. 
(     ) 6-10 anos.       (     ) Mais de 20 anos. 
 

10. Há quantos anos você trabalha nesta escola? 
(     ) Menos de um ano 
(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 
(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 
(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 
 
 

   11. Quantas vezes por semestre você  tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
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( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 
 

12. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 
(     ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes ou desenhos)  
(     ) Esporte. 
(     ) Jornais. 

 (     ) Sites sobre educação.  
 (     ) Outro: ________________________________________ 
 

 
15 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR RUIM NÃO SEI INFORMAR 
Organização geral da escola     

Direção     

Corpo Docente     

Serviços de Secretaria     

Orientação Educacional     

Orientação Disciplinar     

Qualidade do Ensino     

Merenda     

Limpeza e Higiene     

Segurança     

Biblioteca     

Laboratório de Informática     

Relacionamento entre colegas     

Relacionamento entre professores e 
alunos 

    

Relacionamento entre alunos e 
direção 
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16. Registre aqui suas sugestões e observações para melhoria do trabalho na escola.  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - FAMÍLIAS 

 
 

1-Qual é o Ano escolar do (a) aluno(a)? 
 
 
2. Grau de parentesco:  

( ) Pai.  

( ) Mãe. 

( ) Avós     
 

3-Você participa da vida escolar do (a) aluno (a)? 
 
(     ) Sim 
(     ) Não 
(     ) EM PARTE 
 
 
4.Qual o seu sexo? ( do responsável)  
( ) Masculino. 
( ) Feminino. 
 
5. Qual a sua faixa etária? 

( ) De 18 a 30 anos.  

( ) De 31 a 40 anos. 

( ) De 41 a 50 anos. 

( ) De 51 a 60 anos     

( ) + 61 anos 

 

6. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
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( ) Não quero declarar. 
7. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até um salário mínimo  
( ) Até dois salários mínimos 
 
( ) Até três salários mínimos 
( ) Até quatro salários mínimos 
( ) Acima de quatro salários mínimos 
 
8. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 
   (      ) Nenhuma escolaridade. 

( ) Ensino Fundamental - Anos Iniciais (do 1º ao 5º ano) 

( ) Ensino Fundamental - Anos Finais (do 6º ao 9º ano) 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Superior 

 
9. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.  
( ) Lago Sul. 
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(     ) Planaltina. 
(     ) Sobradinho. 
(     ) Asa Norte. 
(     ) Asa Sul. 
(     ) Santa Maria. 
(     ) Guará. 
(     ) Núcleo Bandeirante. 
(     ) Taguatinga. 
(     ) São Sebastião. 
(     ) Recanto das Emas. 
(     )Samambaia 
(     )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) 
(     )Águas Claras 
(    )Recanto das Emas 
(    )Sobradinho II 
(    )Sudoeste/Octogonal 
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(    )Brazlândia 
(    )Riacho Fundo II 
(    )Paranoá 
(    )Riacho Fundo 
(    )Estrutural 
(    )Cruzeiro 
(    )Jardim Botânico 
(    )Park Way  
(    )Candangolândia 
(    )Varjão 
(    )Fercal 
(    )Ceilândia 
(    )SAI 
(    )Entorno 
( ) Outra _____________________________ 
 
10. Qual tipo de moradia que você vive: 
( ) Própria. 
( ) Alugada. 
( ) Cedida. 

 
11. Na sua casa tem carro? 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 
( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 
( ) Sim, dois 
 
12. Na sua casa tem quartos para dormir? 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 
( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 
( ) Sim, dois. 
 
13. Na sua casa tem computador? 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 
( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 
( ) Sim, dois. 
 
14. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
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( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 
15. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes, desenhos, etc.)  
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 
( ) Documentários 
( ) Outros 
 
 
16.Avaliação da QUALIDADE DA LIMPEZA DA ESCOLA. Assinale o conceito que você considera 
adequado: 

 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 
Pátio      

Salas de aula      

Banheiros      

Área externa      

 
 
17. Avaliação da QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS ALUNOS. Assinale o conceito 
que você considera adequado: 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 
Trabalho pedagógico desenvolvido 
pela Escola 

     

Atividades pedagógicas realizadas 
em sala 

     

Acolhimento dos alunos no pátio na 
entrada 

     

Projeto: Aniversário da Escola      

Projeto: Festa da Família      

Projeto: Festa das Regiões      
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Projeto: Feira de Ciências      

Projetos Literários ( Mala Voadora, 
Pasta Literária e Segunda Literária) 

     

Atividades na Sala de Informática      

Lanche da Escola Classe      

 
 

18. Avaliação das RELAÇÕES INTERNAS DA ESCOLA. Assinale o conceito que você considera 
adequado: * 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 
Família-Professora      

Família-Agente de Portaria      

Família-Servidores da Limpeza e 
Cantina 

     

Família-Secretaria      

Família-Professora da Sala de 
Recursos 

     

Família-Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem 
(Psicóloga/Psicopedagoga/Sala de 
recursos) 

     

Família-Orientadora Educacional      

Família-Coordenadora      

 
19. Avaliação da PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA. Assinale o conceito que você 
considera adequado: 

 

 SIM NÃO AS VEZES 
Conhece a professora do aluno?    

Participa das reuniões pedagógicas?    

Participa das palestras e atividades 
socioculturais? 

   

Acompanha a agenda escolar do aluno?    

Acompanha as tarefas de casa e de sala do    
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aluno? 

Providencia diariamente uniforme e materiais 
escolares do aluno? 

   

Providencia a assiduidade diária do aluno na 
escola? 

   

Cumpre o horário de chegada e saída do 
aluno? 

   

Contribui com a APM?    

Conhece a Proposta Pedagógica da escola?    

Conhece o Regimento Interno da escola?    

 
20. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso 
trabalho: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ 
 
PARA AS ESCOLAS QUE POSSUEM ATENDIMENTO NA ESCOLA PARQUE 
 
21. Avaliação da QUALIDADE DA LIMPEZA DA ESCOLA PARQUE. Assinale o conceito que você 
considera adequado: 
 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 
Pátio      

Salas de aula      

Banheiros      

Refeitório      

 
22. Avaliação da QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NA ESCOLA 
PARQUE. Assinale o conceito que você considera adequado: 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 
Trabalho pedagógico desenvolvido 
pela Escola 

     

Atividades pedagógicas realizadas      
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em sala 

Acolhimento dos alunos no pátio na 
entrada 

     

Descanso       

Projetos da escola      

Lanche      

Almoço      

 
 
23. Avaliação das RELAÇÕES INTERNAS DA ESCOLA PARQUE. Assinale o conceito que você 
considera adequado: 

 MUITO BOM BOM REGULAR  RUIM NÃO SEI 
Família-Direção      

Família-Professores      

Família-Agente de Portaria      

Família-Servidores da Limpeza e do 
Refeitório 

     

Família-Secretaria      

Família-Professora da Sala de 
Recursos 

     

Família-Orientadora      

Família-Coordenadores      

 
24. Avaliação da PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA PARQUE. Assinale o conceito que 
você considera adequado: 

 SIM NÃO AS VEZES 
Conhece os professorres do aluno?    

Participa das reuniões pedagógicas?    

Participa das palestras e atividades 
socioculturais? 

   

Acompanha a agenda escolar do aluno?    

Providencia diariamente uniforme e materiais    
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escolares do aluno? 

Providencia a assiduidade diária do aluno na 
escola? 

   

Cumpre o horário de chegada e saída do 
aluno? 

   

Contribui com a APM?    

Conhece a Proposta Político Pedagógica da 
escola? 

   

Conhece o Regimento Interno da escola?    

 
25. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso 
trabalho: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
26.Como podemos melhorar a participação da família nas escolas: Classe e Parque? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Reinauguração da Escola Parque 210/211 Sul como Escola Inclusiva em 1994. Na época 
chamada de Escola Integradora. 
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. Visita da equipe de alunos da Faculdade de Nutrição do UNICEUB. Parceria com o 

Projeto Promoção à Saúde. 
 

    
 
  
. Registro do “Cine Integrado”. Encontro dos professores da Escola Classe com a Escola 
Parque para trabalhar planejamentos integrados neste ano. 
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