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Figura 1 - Foto Aérea da localização da Escola Parque 303/304 Norte. 
 

Fonte: Google Maps, 2017. 

 
 

Figura 2 - Entrada Principal Escola Parque 303/304 Norte 

Fonte: Arquivo Escola Parque 303/304 norte. 
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1. Apresentação da Proposta Pedagógica 

 
 

Figura 3 – Ilustração de estudante: “Como vejo minha Escola Parque” 
 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte 

 

 
A Escola Parque 303/304 Norte, ao longo dos seus 43 anos de existência, oferece  ensino 

de Artes e Educação Física de acordo às designações da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEEDF, e se empenha em evoluir dentro dos mais conceituados estudos e 

avanços educacionais. 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF a Proposta Pedagógica – PP, contida 

neste documento, segundo a Resolução nº. 1/2005 do Conselho de Educação do Distrito Federal  

– CEDF, Art. 142, define fundamentos  histórico-sócio-culturais, epistemológicos  e didático-

pedagógicos orientadores da práxis educativa, contemplando a origem histórica, natureza e 

contexto da instituição,  os  fundamentos  norteadores  da prática educativa,  a missão e objetivos 

institucionais, a organização pedagógica da educação e do ensino oferecidos, a organização 

curricular e respectivas matrizes, os processos de avaliação da aprendizagem e de sua execução 

e estratégias para a sua implementação: recursos  físicos,  didático-metodológicos, pessoal 

docente, de serviços especializados e de apoio, assim como a gestão administrativa e 

pedagógica. 
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A Proposta Pedagógica – PP, para o ano letivo de 2020 foi revisada pela equipe 

pedagógica da escola e adequada à proposta da Rede Integradora da SEEDF para as Escolas 

Parque – Educação em Tempo Integral. Atendendo às determinações de aulas não 

presenciais a partir de 29 de junho de 2020, por motivo de pandemia mundial de COVID-

2019. 

Durante a semana pedagógica em fevereiro de 2020, aspectos pedagógicos da Escola 

Parque 303/304 Norte pertinentes ao planejamento e reformulação do presente documento foram 

discutidos pelo coletivo de professores, coordenadores, equipes de apoio e equipe gestora, assim 

se iniciando novamente o preparo da PP de 2020. Conforme decidido no ano anterior, o tema 

gerador do título da PP 2020 mantem-se retirado, visando oportunizar o desenvolvimento de 

temáticas variadas nos projetos artísticos e/ou esportivos aqui desenvolvidos, abrindo portas para 

a criatividade de forma diversa.  

Infelizmente em março de 2020 as atividades escolares presenciais foram suspensas por 

motivo de Pandemia Mundial de COVID-19, quando os planos de ação precisaram ser 

repensados uma vez que a realidade mundial exigia atenção e prioridade em relação à saúde, 

bem estar físico, mental, dificuldades financeiras e emocionais de toda uma população incluindo 

nossa comunidade escolar e suas famílias.  

A função social e os objetivos estratégicos da Escola Parque 303/304 Norte são aqueles 

elencados em documentos normativos da SEEDF. Esta Proposta Pedagógica constitui, portanto, o 

planejamento tático-operacional para realizar o programa e projetos específicos desta unidade 

escolar para o ano letivo de 2020. O foco do trabalho realizado na Escola Parque 303/304 Norte 

são os estudantes, buscando favorecer o desenvolvimento dos mesmos de forma satisfatória, 

bem como atender as expectativas das famílias, no sentido escolar. Assim, a Proposta 

Pedagógica foi elaborada de forma participativa, por meio de avaliações pedagógicas e 

administrativas realizadas pela equipe gestora e coordenadores durante o ano de 2019 e início de 

2020, com a participação da comunidade escolar e seus estudantes, e ainda o corpo docente da 

Escola Parque. A Supervisora Pedagógica Raquel Di Maria foi responsável pela revisão e 

atualização deste documento contando com a participação da equipe gestora e coordenadores 

pedagógicos, com a orientação da Coordenadora Intermediária Juliana Gonçalves Pinto, a partir 

da elaboração e relato do processo de planejamento pela mesma Supervisora Pedagógica no ano 

de 2019. A logomarca da Escola Parque 303/304 Norte foi criada pelo professor Lauro Mendes, 

coordenador pedagógico dessa Unidade de Ensino. 
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Imagem 4: Ilustração de estudante: “Como eu vejo minha Escola Parque” 

 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte, 2020. 

 

 
2. Historicidade da Escola Parque 

Em 1947, o então governador da Bahia, Otávio Mangabeira, preocupado com a falta de 

assistência social e educacional para as famílias de baixa renda, incumbiu  à  época  ao secretário 

de educação do estado e educador Anísio  Spíndola  Teixeira,  organizar  um plano para estruturar 

o sistema educacional vigente. 

Anísio Teixeira era a favor do ajustamento da educação à diversidade das condições 

concretas, fazendo dela um instrumento de mudanças e desenvolvimento progressivo. Ele tinha 

como base as ideias filosóficas e pedagógicas do norte-americano John Dewey (1859-1952)  que 

defendia a relação educação-ação. Segundo Dewey, só poderia haver educação onde houvesse 

práticas de experiências da vida. O currículo deveria centrar-se nas atividades e ocupações 

cotidianas e não somente em matérias convencionais (DEWEY, 2002). 

O educador Anísio Teixeira tinha profundas preocupações com a educação do país e 

principalmente do estado. Estabeleceu um segundo plano de reforma quando surgiu a Lei 

Orgânica de Educação e Cultura do Estado da Bahia. Sua intenção era de refazer o que havia em 

educação, ampliando a escolaridade comum e obrigatória. 

Havia tanto a reconstruir que as dificuldades o levaram a um plano prioritário: a criação  de 

um Centro Educacional Popular, que funcionaria em tempo integral e o mesmo seria o 
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modelo para implantação de outros semelhantes no futuro, em toda a cidade de Salvador e em 

outras capitais do país. 

Em 1950, a 21 de outubro, inaugurou-se parte do Centro Educacional Carneiro Ribeiro – 

CECR, localizado nos bairros da Liberdade, Caixa D’água, Pero Vaz e Pau Miúdo, em Salvador, 

no estado da Bahia. Este Centro atendia a população destes bairros e era constituído de quatro 

Escolas-Classe e uma Escola-Parque. Três Escolas-Classe atendiam o ensino primário e a 

quarta oferecia Educação Complementar – 1ª e 2ª séries do Ginásio e Educação Ginasial – 3ª e 

4ª séries. 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro – CECR tinha como meta principal preparar o 

educando para ser um cidadão compreensivo, suscitar vocações para a iniciação profissional, 

conforme a sua participação efetiva em alguns setores de práticas educativas. Com isso, o 

indivíduo, teria possibilidades de formar famílias, com habilidades para direcionar os filhos a 

uma boa educação, ampliando suas capacidades e conhecimento, com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida. 

A Escola Parque no Centro Educacional Carneiro Ribeiro – CECR funcionava como 

complemento do ensino curricular das Escolas-Classe, onde os educandos continuavam sua 

educação em horário diverso, de modo a oferecer àquelas crianças o dia inteiro de 

permanência em ambiente escolar, a fim de dar-lhes a oportunidade de maior integração e 

participação nas atividades. 

 Setor de Trabalho: artes aplicadas, industriais e plásticas; 

 Setor de Educação Física e Recreação: recreação, jogos e ginástica; 

 Setor Artístico: música instrumental, canto, dança e teatro de arena ao ar livre (construído 

mais tarde); 

 Setor Administrativo e Almoxarifado: direção e administração geral do Centro, currículo, 

supervisão e orientação educativa; 

 Setor de Extensão Cultural, Socializante e Biblioteca: leitura, estudo, pesquisa, etc. 

 Setor de Assistência Médico-odontológico aos educandos; 

 Setor de Assistência Alimentar. 

As Escolas Classe rodeavam a Escola Parque, sendo esta destinada a atividades de 

práticas educativas e industriais que se dividiam em setores da seguinte forma: 

A implantação do plano educacional venceu as barreiras e fronteiras, trazendo a 

construção das Escolas-Classe e Escolas Parque para o Distrito Federal. 

 
Baseado no modelo do Centro de Salvador foi organizado o Sistema Escolar de Brasília, 
cujo plano traçado teve o propósito de abrir oportunidade para a capital do país oferecer 
à nação um conjunto de escolas que pudessem constituir exemplo e demonstração para 
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o Sistema Educacional do país (TEIXEIRA, Anísio Spíndola. Educação não é privilégio. 
São Paulo, Editora Nacional, 1977 – 132:1977). 

 

 
A primeira unidade escolar de complementaridade curricular, a Escola Parque da 

SQS 308 Sul, hoje Escola Parque 307/308 Sul, foi o marco inicial do Plano Educacional 

proposto. Iniciou suas atividades em 21 de abril de 1960, junto com a nova Capital, sendo 

inaugurada em 20 de novembro de 1960. Cabe ressaltar que a nomenclatura parque vem da 

ideia de “parque industrial”, onde se realizam diversas atividades. 

No dia 21 de abril de 1977 foi inaugurada a Escola Parque 303/304 Norte com 

proposta do Centro Educacional Carneiro Ribeiro de complementar o ensino curricular das 

Escolas Classe, considerando a evolução natural do ensino da Arte e Educação Física e as 

prerrogativas da Proposta Educacional em vigor. 

A Escola Parque 303/304 Norte, desde o início, trabalhou com a comunidade escolar, 

levando em conta as expectativas e necessidades específicas desta, priorizando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor, com o intuito de encaminhar os seus 

educandos para uma ação transformadora da sociedade. 

Em 2002 foi proposto e constituído um Grupo de Estudos para analisar a forma de 

atendimento aos educandos das Escolas Tributárias nos quesitos: entrada, retorno às aulas 

após o recreio, número de educandos por turma, educandos especiais, modulação de 

educadores, saída de educandos antecipadamente, grade horária e oficinas. 

Tendo como ponto de partida as orientações contidas no Relatório Final do Grupo de 

Estudos, a direção desta escola reformulou o sistema de atendimento. Neste sistema, o 

educando passou a fazer três aulas por turno, uma em cada área, da seguinte maneira: 

Figura 5 – Organização das Áreas 2002: 
 

 
Verde 

Área I – 
Área II – Amarelo Área III – Azul 

 
Física 

Educação Artes 

Música 

Visuais ou Artes 

Literatura 

Cênicas ou 

Fonte: Escola Parque 303/304. 

 

 
Os educandos das séries iniciais do Ensino Fundamental eram atendidos por um trio de 

educadores oriundos de cada área, as turmas eram montadas pelos educadores, ao passo que 
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os educandos das séries finais optavam em cada horário/área por uma das oficinas ou 

modalidades oferecidas, respeitando o número de vagas por turma. 

Em 2009, com a vinda de novas escolas tributárias para a escola parque, devido ao 

quantitativo de educandos, aos projetos da Escola Integral da SEEDF e experiências realizadas 

no ano de 2008 com os trios de educadores para as séries finais, houve a necessidade de 

reestruturar a forma de atendimento. Assim, a organização pedagógica manteve as três áreas, 

associando desta vez as áreas de Artes Cênicas e Música em uma única área, facilitando e 

valorizando a interdisciplinaridade com as demais áreas. 

A distribuição das áreas passou a vigorar da seguinte forma: 

 

 
Figura 6 – Distribuição de Áreas 2009. 

 

Área I – Verde Área II – Amarelo Área III – Azul 

Educação Física Artes Visuais 
Artes Cênicas ou 

Música 

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte. 

 

Em 2011 esta instituição de ensino continuou atendendo por áreas e por ciclos de acordo 

com a orientação da Coordenação Regional de Ensino. 

Os educandos do 1º ao 5º ano passaram a ser atendidos em um dia letivo de 05 horas 

semanais, no mesmo turno da escola classe. Cada turma recebeu um nome dado pelos 

educadores de acordo com sua área específica. Por exemplo: turma de Artes Visuais – nome 

de um artista plástico; Educação Física – atleta; Música – cantor/compositor e Artes Cênicas – 

ator/ dramaturgo, conforme o projeto da escola. 

Essas séries iniciais eram atendidas por três áreas em sistema fechado, formando assim 

o trio de educadores, como por exemplo: música, artes visuais, e educação física, propiciando 

planejamento interdisciplinar, visando o desenvolvimento das atividades pedagógicas e o 

estudo e análise das questões comportamentais, entre outras. 

Os educandos dos 6º ao 9º anos eram atendidos de forma complementar no contraturno 

dos Centros de Ensino Fundamental - CEF, duas vezes por semana, 5 horas diárias, nos 

mesmos sistemas de trios. 

Em 2014, por determinação da então GENESP, foi criada uma nova área, composta 

somente por educadores de Música, sendo possível implantar assim o sistema de quartetos, 

onde cada turma passaria a ter aulas com um educador de cada área: Educação Física, Artes 

Visuais, Música e Artes Cênicas. 
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Nesse sistema, as Escolas Parque receberiam apenas educandos dos anos iniciais (1º ao 

5º anos) em turmas fechadas, respeitando a seriação e a turma  da  Escola  Classe, bem  como o 

número máximo de 18 educandos, de acordo com a estratégia de matrícula da Escola Parque. 

No ano de 2015, a Escola Parque 303/304 Norte passou a atender a nove escolas classe: 

EC 106 Norte, EC 302 Norte, EC 304 Norte, EC 403 Norte, EC 405 Norte, EC 306 Norte e EC 708 

Norte. A distribuição foi feita conforme a seriação, da seguinte forma: segunda-feira, turmas de 1º 

e 2º anos; terça-feira, turmas de 2º e 3º anos; e quarta feira, turmas de 4º e 5º anos. Também foi 

prevista a continuação do serviço de ônibus para possibilitar a vinda dos educandos da Escola 

Classe do Varjão e da Escola Classe Granja do Torto, que fazem parte da Coordenação Regional 

de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro, sendo destinadas a estas a quinta-feira, para as turmas de 

1º, 2º e 3º anos, e a sexta-feira para as turmas de 4º e 5º anos. Esta organização serviu de base 

para um novo formato de atendimento da Escola Parque 303/304 Norte no ano de 2016. 

A partir do ano de 2017, com a inclusão das Escolas Parques no Projeto da Rede 

Integradora da SEEDF houve a necessidade de adequar o funcionamento da escola, mantendo o 

foco na melhoria constante do atendimento aos educandos, já se apresentando neste documento. 

 
2.1 Caracterização Física e Didático-Pedagógica 

 
 

Figura 5 – Planta Baixa da Escola Parque 303/304 Norte 
 

 
Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte 
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A Escola Parque 303/304 Norte desenvolve suas atividades presencialmente, em salas 

ambiente, distribuídas conforme as áreas dos componentes curriculares de Artes e Educação 

Física. Ao todo são 20 salas de aula, sendo cinco salas para a área de Artes Cênicas, cinco 

salas para a área de Música, cinco salas para a área de Artes Visuais e cinco salas 

adaptadas para a área de Educação Física. 

A área de Educação Física dispõe de 4 quadras poliesportivas, uma quadra de areia e 

uma pista de atletismo, todas sem cobertura, além de uma sala de espelhos, uma sala de 

jogos com tênis de mesa, dois vestiários e duas piscinas. 

Além dos espaços destinados à regência, a escola conta ainda com uma biblioteca 

com banheiros masculino e feminino, Auditório, Teatro de Arena coberto, duas Tele Salas, 

sala do SOE, sala dos professores, secretaria, sala de coordenação, sala dos coordenadores, 

sala do setor administrativo, sala da Direção e Supervisão Pedagógica, sala da Vice-direção, 

almoxarifado (material pedagógico), depósito administrativo, cantina com depósito para os 

gêneros alimentícios, pátio central coberto utilizado em grande parte como refeitório, pátio de 

entrada coberto, sala de vigilantes e sala dos servidores de higiene e conservação. Há ainda 

banheiros para ambos os gêneros: dois destinados aos educandos no patio central e dois 

para funcionários e educadores. A sala de informática está desativada por falta de manutenção 

nos equipamentos, estrutura e professor específico para atuar com os estudantes. 

Quanto aos materiais didático-pedagógicos, associados ao acervo da Biblioteca 

Machado de Assis, a Escola Parque 303/304 Norte dispõe de publicações literárias diversas, 

adquiridas em feiras de livros ou doadas à escola, priorizando sempre literatura adequada à 

faixa etária dos estudantes atendidos nessa UE, bem como publicações referentes à prática 

pedagógica aqui realizada. Parte dessse material oriunda da SEEDF. Nessa biblioteca está 

lotada uma professora readaptada. Esta Instituição de Ensino possui ainda um depósito de 

materiais didáticos e pedagógicos específicos para os componentes curriculares que atende 

(Educação Física e Artes) e uma Instrumentoteca para a organização e armazenamento dos 

equipamentos da área de música. Estes materiais são adquiridos principalmente com 

recursos oriundos do PDAF e da APM, desde itens como bolas de futsal e de tênis de mesa, 

redes de vôlei, cordas, bambolês e outros recursos utilizados nas atividades físicas a 

recursos como lápis para desenho, diferentes tipos de papéis, pincéis, tintas e outros materiais 

empregados nas Artes Visuais e nas Artes Cênicas, bem como diversos instrumentos musicais 

e outros materiais utilizados nas aulas de Música. 
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2.1.1 Estrutura Organizacional 

 
 Figura 6 – Estrutura Organizacional. 

 
 

Fonte: Escola Parque 303/303 Norte - 2020. 

 
 
 
 

2.1.2 Direção/Vice-Direção  

O Regimento Escolar da SEEDF é claro quanto ao perfil da Direção. O Artigo 12º 

apresenta as obrigações e responsabilidades do Diretor e Vice-Diretor, em articulação com os 

órgãos colegiados. 

Em Outubro de 2019, foram realizadas as eleições para direção na Escola Parque. 

Houveram duas chapas interessadas sendo a chapa 1 composta pela professora Ana Paula 

Poças Zambelli dos Reis e o Prof. Reinaldo César Burgardt da Silva, e a chapa 2 composta 

pela professora Virgínia Feitosa e o professor Héder Agostinho. 

A Chapa 1 obteve dos 30 e a chapa 2 obteve 19 votos no segmento MAT; no 

segmento PRE a cahapa 1 obteve 195 votos e a chapa 2  obteve 61. Nesse ultimo segmento 

foram contabilizador 6 votos nulos. Assim, a chapa reeleita foi a chapa 1, elegendo como 
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diretora a professora Ana Paula dos Reis e como vice-diretor o professor Reinaldo Burgardt. 

 

2.1.3 Conselho Escolar  
 

O Conselho Escolar é um órgão de natureza consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mobilizadora e 

representativa da comunidade escolar. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições 

definidas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF: garantir a participação efetiva da 

comunidade escolar na gestão da unidade de ensino; garantir a participação da comunidade 

escolar na construção da Proposta Pedagógica; garantir que as prioridades definidas pela 

comunidade escolar sejam atendidas com o uso eficiente dos recursos financeiros da escola; 

garantir transparência na prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros, através da 

divulgação de informações referentes ao uso desses recursos, à qualidade dos serviços prestados 

e aos resultados obtidos; participar, juntamente à direção, de todas as ações administrativas e 

pedagógicas da unidade de ensino como órgão fiscalizador, consultivo e deliberativo, como na 

elaboração da proposta de Calendário Escolar, na avaliação de projetos elaborados ou em 

execução, na intermediação de conflitos, na proposição de ações referentes a educação inclusiva, 

na proposição de estratégias que assegurem aprendizagem significativa e na avaliação da unidade 

escolar nos aspectos técnico, administrativo e pedagógico, considerando inclusive os indicadores 

escolares de rendimento, conforme disposto no Regimento da Rede Pública de Ensino do DF, 

2019: 

 

Art. 23. Em cada unidade escolar pública do Distrito Federal, funcionará um Conselho Escolar, 

órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da 

comunidade escolar, regulamentado pela SEEDF. 

Parágrafo Único. O Conselho Escolar será composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, vinte e 

um conselheiros, conforme quantidade de estudantes da unidade escolar prevista em legislação 

vigente. 

Art. 24. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal - CEDF: 

I - elaborar o seu Regimento Interno; 

II - analisar, modificar e aprovar o Plano Administrativo Anual elaborado pela equipe gestora da 

unidade escolar sobre a programação e a aplicação dos recursos necessários à sua manutenção e 

à sua conservação; 

III - garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP da unidade escolar; 
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IV - divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao 

uso dos recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos resultados obtidos; 

V - atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, nos recursos interpostos 

por estudantes, famílias e/ou representantes legalmente constituídos e por profissionais da 

educação; 

VI - estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e convocá-la nos termos deste 

Regimento; 

VII - participar da elaboração de proposta de Calendário Escolar, a ser encaminhada ao nível 

central da SEEDF, observada a legislação vigente; 

VIII - fiscalizar a gestão da unidade escolar; 

IX - participar, periodicamente, da avaliação da unidade escolar nos aspectos técnico, 

administrativo e pedagógico, considerando, inclusive os indicadores escolares de rendimento; 

X - analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos segmentos que 

compõem a comunidade escolar; 

XI - intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas as possibilidades de 

solução pela equipe gestora e pelo Serviço de Orientação Educacional; 

XII - propor ações na perspectiva educacional inclusiva, no âmbito de todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica; 

XIII - debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor estratégias que 

assegurem aprendizagem significativa para todos os estudantes. 

§ 1º Em relação aos aspectos pedagógicos, serão observados os princípios e as disposições 

constitucionais, os Pareceres e as Resoluções dos órgãos normativos federal e distrital e a 

legislação do Sistema de Ensino do Distrito Federal. 

§ 2º Quando se tratar de deliberação que exija responsabilidade civil ou criminal, os estudantes no 

exercício da função de conselheiro escolar serão representados, no caso dos menores de 

dezesseis anos, ou assistidos, em se tratando de menores de dezoito anos e maiores de dezesseis 

anos, por seus pais ou responsáveis, devendo comparecer às reuniões tanto os representados ou 

assistidos como os representantes ou assistentes. 

Art. 25. Os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos os membros da comunidade 

escolar habilitados, em voto direto, secreto e facultativo. 

Art. 26. O Diretor da unidade escolar integrará o Conselho Escolar como membro nato. 

Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos no Conselho Escolar, o Diretor será substituído, 

com as mesmas prerrogativas, pelo Vice-Diretor ou, não sendo possível, por outro membro 

indicado pela equipe gestora. 
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Art. 27. O mandato de Conselheiro Escolar será de três anos, permitida uma reeleição consecutiva. 

Art. 28. O exercício do mandato de Conselheiro Escolar será considerado serviço público relevante 

e não será remunerado. 

 

 
2.1.4 Supervisão Administrativa 

O corpo administrativo é responsável pela gestão dos recursos materiais, administrativos 

e pedagógicos, através de recursos oriundos do orçamento do GDF e da comunidade em geral 

(APM, doações, etc.). São comprados materiais de acordo com a demanda de todas as áreas 

escolares, sejam administrativas ou pedagógicas, que é feita anualmente por questionário e 

aprovado pelo Conselho Escolar. 

A modulação da carreira assistência prevê a cada 500 educandos um servidor de apoio 

técnico. Atualmente a Escola Parque 303/304 Norte atende 659 educandos. Portanto, além do 

Supervisor Administrativo e do Chefe de Secretaria, os serviços administrativos da escola 

contam com 2 servidores de apoio técnico. 

 

2.1.4.1 Serviços de Segurança  

Nessa Instituição contamos com dois vigias diurnos e dois noturnos, sendo que a 

demanda diurna é intensa; os turnos contam com 345 a 314 educandos. Contamos ainda com 

uma porteira readaptada da função, atuando no turno matutino e parte do turno vespertino. 

 
2.1.4.2 Serviços de Conservação e Limpeza, Vigilância e Cozinha 

Atualmente, dezesete servidores da empresa Juiz de Fora, quatro servidores da 

empresa Global e seis servidores da empresa GIE fazem o trabalho de conservação e 

limpeza, vigilância e atuação na cozinha da Escola Parque 303/304 Norte, respectivamente. 

Essa equipe terceirizada vêm se dedicando e apresentando um resultado satisfatório, dentro das 

limitações existentes, cumprindo as orientações da equipe gestora.  

É claramente perceptível que um número menor de funcionários da limpeza seria 

insuficiente para manter a limpeza de toda a escola, que conta com cerca de 12 mil metros 

quadrados e uma logística de funcionamento intensa durante a semana, entre 8h da manhã e 

6h da tarde, e em alguns sábados. No ano de 2019 ocorreram atrasos nos pagamentos de 

salários, vales transporte e vales de alimentação, ocasionando diversas ausências que, de 

forma indireta, prejudicaram o trabalho pedagógico. Situação dessa natureza não ocorreu 
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nesse ano de 2020, porém, a rotina intensa de trabalho ocasiona o desgaste de muitos 

funcionários, gerando uma constante rotatividade, por motivos diversos. 

Atualmente estamos com o número fixo de 27 funcionários terceirizados, atuando no 

decorrer da rotina de atendimento escolar de 10 horas diárias nesse modelo de Educação 

Integral. Além de cuidar da escola e do material utilizado em cada atividade, ou de 

providenciar os trabalhos solicitados, os auxiliares de serviços gerais integram-se ao 

processo educacional da escola atendendo o corpo docente e o corpo discente. Assim sendo, 

são orientados a manter conduta adequada ao ambiente escolar. 

 
Figura 7 - Quadro de Colaboradores Terceirizados em junho de 2020. 

 

 

Antônio Oliveira 
Conservação e 

limpeza 
Débora Cabral 

Conservação e 

limpeza 

Eliane Vieira 
Conservação e 

limpeza 
Marleide Gonçalves 

Conservação e 

limpeza 

Francisca Ferreira 
Conservação e 

limpeza 
  

Luis Lopes 
Conservação e 

limpeza 
José Erivaldo Vigilância 

Leonardo Pinheiro 
Conservação e 

limpeza 
Mailson Rodrigues Vigilância 

Valdevino Conceição 
Conservação e 

limpeza 
Renato de Jesus Vigilância 

Wagna Célia 
Conservação e 

limpeza 
Wilian Santos Vigilância 

Thalyta Rocha 
Conservação e 

limpeza 
Simone Simão Cozinheiros 

Terezinha de Jesus 
Conservação e 

limpeza 
Cleber de Souza Cozinheiros 

Greicy Fonseca 
Conservação e 

limpeza 
Maria Sirlei Cozinheiros 

Wilson Macedo 
Conservação e 

limpeza 
Maria José Cozinheiros 

Maria Aurineide 
Conservação e 

limpeza 
Ana Cléria Cozinheiros 

Hayne Leine 
Conservação e 

limpeza 
Natalino Luiz Cozinheiros 

Colaboradores Terceirizados Colaboradores Terceirizados 
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Felipe Lisboa 
Conservação e 

limpeza 

  

Francisco Cláudio 
Conservação e 

limpeza 

  

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte – 2020. 

 
 

2.1.5 Supervisão Pedagógica 

O Artigo 13º do Regimento Escolar da SEEDF define que “o Supervisor Pedagógico, em 

articulação com os demais profissionais da equipe gestora, será responsável pela supervisão 

pedagógica (...) da unidade escolar, em consonância com as deliberações do Conselho Escolar, 

respeitadas as disposições legais”. 

Divulgar e incentivar a participação dos educadores em todas as ações pedagógicas e de 

formação continuada, promovidas pela SEEDF, assim como, orientar e acompanhar o trabalho 

docente na implementação do Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal são exemplos das ações que o Supervisor deve promover. 

 
2.1.6 Chefe de Secretaria 

É responsabilidade do Chefe de Secretaria Escolar controlar e organizar os arquivos com 

registros da vida acadêmica dos estudantes, registrar em atas as sessões e atividades 

acadêmicas específicas, prestar atendimento ao público, colaborar na realização do 

planejamento e gestão escolar, atuar na organização de registros e arquivos escolares, 

operacionalizar processos de matrícula e transferência de estudantes, organizar a formação de 

turmas e registro do histórico escolar, informar e orientar o corpo docente a respeito da 

organização e funcionalidade de diários escolares além de participar das reuniões pedagógicas 

e de gestão escolar, em parceria direta com a direção da escola. 

 

2.1.7 Serviço de Orientação Educacional - SOE 

A Orientação Educacional tem como objetivo contribuir para a melhoria do ensino, 

promovendo ação-reflexão das atividades educativas como forma de facilitar a socialização do 

conhecimento e ampliar as possibilidades do aluno de compreender e agir no mundo como 

cidadão crítico e participativo.  

 
2.1.8 Coordenação Pedagógica 

O papel da coordenação pedagógica é definido pelo Regimento Escolar da SEEDF. No 
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Artigo 119º do referido regimento, a coordenação tem por finalidade “planejar, orientar e 

acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de darem suporte ao Projeto Político 

Pedagógico”, promover ações que contribuam para a aplicação do Currículo de Educação 

Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor, e articular ações que garantam a 

realização da Coordenação Pedagógica. 

O momento de coordenação pedagógica na Escola Parque 303/304 Norte é dividida 

em momentos dirigidos pelos(as) coordenadores(as) em conjunto com a Supervisão 

Pedagógica e Equipe Gestora. Nesta parte dirigida, são desenvolvidas atividades de cunho 

formativo, com temáticas relacionadas ao ensino da Educação Física e das Artes, bem estar 

e saúde e apresentação de questões administrativas e pedagógicas da rotina escolar. E, por 

fim, uma parte não dirigida, onde o educador pode ocupar-se de suas demandas como, por 

exemplo, a elaboração de atividades didáticas. 

Ainda de acordo com o Regimento Escolar da SEEDF, o Coordenador Pedagógico 

deverá, em linhas gerais, articular ações pedagógicas entre educadores, equipes de direção e 

da CRE-PPC, assegurando o fluxo de informações, propor ações educativas que visem ao 

avanço de estudos e a recuperação do processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme prevê o Artigo 32º da Portaria nº 284 de 31 de dezembro de 2014, “Nas 

Escolas Parque haverá 4 (quatro) Coordenadores Pedagógicos Locais de 40 (quarenta) horas 

semanais, independentemente do número de turmas atendidas”. 

Com a adesão ao Projeto de Educação da Rede Integradora, houve a necessidade de 

um profissional para mediar as ações integrais, o Coordenador Integral. Na Escola Parque 

303/304 Norte esse profissional atua nos dois turnos e é o responsável pelos Educadores 

Sociais Voluntários, por coordenar o embarque/desembarque dos alunos, coordenar o almoço e 

lanche dos alunos e fazer a conexão com as Escolas Classes Tributárias. (Plano de Ação - 

anexo ao Apêndice B). 

 
2.1.9 Corpo Docente 

As Escolas Parque contam com equipes docentes especializadas em duas áreas de 

conhecimento, Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais, Música e Dança) e Educação Física. 

Observando-se esta particularidade, o corpo docente da Escola Parque 303/304 Norte 

segue além da legislação em vigor, a Portaria nº 284 de 31 de dezembro de 2014 e o 

Regimento Escolar da SEEDF.  

Em 2020, a Escola Parque 303/304 Norte conta com uma equipe pedagógica de 42 



19  

educadores: 36 educadores regentes, 1 professora readaptada, 1 orientadora educacional, 4 

coordenadores de área. No inicio do ano foi lotada 1 pedagoga para complementar o 

atendimento pedagógico, porém, a professora responsável pela carência foi remanejada para 

outro setor na Regional de Ensino, permanecendo a carêcia em aberto até o atual momento. 

 
Figura 8 – Quadro da equipe docente em salas de aula: 

 

ÁREAS MATUTINO VESPERTINO 

Educação Física 5 4 

Artes Cênicas 5 4 

Música 5 4 

Artes Visuais 5 4 

TOTAL 20 16 

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte – 2020. 

 
 
 

Figura 9 - Quadro de educadores regentes junho de 2020: 
 

MATUTINO VESPERTINO 

Alessandra Brumana Ed. Física Luciane Mendes Ed. Física 

Ana Claudia  Ed. Física Gustavo Adolfo Ed. Física 

André Passos Ed. Física Virgínia Mendes Ed. Física 

Delva Alves Ed. Física Virgínia Feitosa Ed. Física 

Guilherme Rohlfs Ed. Física Hermano Braga Artes Visuais 

Alberto Carvalho  Artes Visuais Maria Regina Artes Visuais 

Andrea Prado Artes Visuais Silmara Rubim Artes Visuais 

Alice Duarte Artes Visuais Sônia Sant´anna Artes Visuais 

Aline Rezende Artes Visuais Jeane Gonçalves Artes Cênicas 

Daniela Pimentel  Artes Visuais Leonardo Dourado Artes Cênicas 

Eli Braga Artes Cênicas Waleska Ferreira Artes Cênicas 

Isabela Andrade Artes Cênicas Wanderson 
Rosalves 

Artes Cênicas 

Jacqueline Bittencourt Artes Cênicas Bianca Pittaro Música 

Mary Leoni Artes Cênicas Nailzon Artur Música 

Sandra Leão Artes Cênicas Priscilla Calazans Música 
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Alessandra Brandão Música Tãmara Brito Música 

Cristina Ziller Música   

Davi Abreu Música Deborah Pacheco Coordenador 

Deize Bentim Música Hélder Agostinho Coordenador 

José Dario  Música Lauro Mendes Coordenador 

Ana Lúcia Rodrigues SOE Susana Stadniki Coordenador 

Esequiel Mesquita SOE Fernanda Hissa Biblioteca 

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte – 2020. 

 

O corpo docente da Escola Parque 303/304 Norte é composto por professores artistas 

e atletas, formados em áreas específicas das artes e educação física. Característica 

importante a se destacar sobre essa escola de Natureza Especial que objetiva o 

desenvolvimento e a sensibilização artística e física de seus estudantes. As equipes 

pedagógicas da presente UE realiza diariamente atividades pedagógicas com específicidades 

que somente professores formados na área são capazes de proporcionar aos estudantes. O 

desenvolvimento cognitivo, físico, artístico e emocional do corpo discente das Escolas Parque 

é sem dúvida, um grande diferencial na formação de cidadãos dentro da rede educacional da 

SEEDF.  

É uma realidade na Escola Parque 303/304 Norte a falta de professores efetivos e a 

rotatividade de professores temporários. Priorizando a qualidade no ensino, é fundamental 

garantir o preenchimento das carências de forma adequada à nossa realidade pedagógica, 

respeitando as específicidades de cada área de conhecimento aqui oferecidas. 

A ausência de professores, por motivos de saúde, por carência de professores na rede e 

a lotação de professores fora de sua área de formação, nesse caso específico de artes (artes 

visuais, artes cênicas, música ou dança), muitas vezes prejudicam a qualidade do trabalho 

pedagógico realizado em sala de aula e como consequencia, o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes, que muitas vezes tem a continuidade dos conteúdos da área e 

a motivação para a participação nos trabalhos, prejudicadas. 

É fundamental para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, trazer a comunidade 

escolar, o Conselho Escolar, e as instâncias superiores da SEEDF para debater e encontrar 

soluções para sanar essas debilidades relativas à falta de regras específicas para lotação nas 

áreas de docência artística, e ainda, falta de pessoal de apoio administrativo e pedagógico, 

como bibliotecário, professor de Informática e Educadores Sociais Voluntários (ESVs) em 

quantidade inadequada à realidade das escolas que pertencem à Rede Integradora. Ainda 
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nesse contexto, é importante reforçar a importância da SEEDF planejar alguma ação efetiva 

que tenha como objetivo reduzir sensivelmente a falta constante de educadores, seja por 

licenças médicas (LTS), abonos legais ou do T.R.E. visando a melhoria dos quadros 

escolares de forma geral. 

A Escola Parque 303/304 Norte entende que, para melhorar a qualidade de nossa 

educação, é essencial que todos esses pontos elencados acima, sejam respeitados e 

considerados como de extrema importância, uma vez que, para que a proposta de Ensino em 

Tempo Integral da SEEDF seja realizada de forma satisfatória é necessário o reconhecimento 

e o atendimento às necessidades identificadas pelas equipes atuantes na prática efetiva 

diária com a comunidade escolar. 

 

2.1.10 Educadores Sociais Voluntários 

 

A atuação dos ESVs na rotina da Escola Parque 303/304 Norte é de grande 

importância nesse atual modelo de ensino em tempo integral de 10 horas diárias, com 

atendendimento a 4 Escolas Classes em dois turnos. Com a grande rotatividade e faltas de 

professores efetivos e de contrátos temporários, por motivos diversos, os ESVs atuam, 

principalmente oferecendo suporte ao trabalho dos coordenadores dentro e fora da sala de 

aula no atendimento das turmas de estudantes sem professores. Sob a supervisão e 

orientação dos coordenadores pedagógicos e da equipe gestora, realizam atividades 

recreativas e acompanham as estudantes ANEE’s durante todo o turno, assim impedindo que 

os estudantes permaneçam ociosos ou sem acompanhamento de um adulto nos diversos 

momentos da rotina escolar. Para além disso, contribuem na organização de momentos 

coletivos dos estudantes como por exemplo, os períodos de almoço, lanche, recreio, entrada e 

saída, embarque e desembarque. 

No inicio do ano de 2020, as escolas pertencentes à Rede Integradora foram 

surpreendidas com a redução drástica de ESVs em suas equipes de apoio, fato que causou 

dificuldade em iniciar o ano letivo na data prevista pelo calendário escolar da SEEDF. Com 

atraso de dois dias, as atividades pedagógicas em sala de aula foram iniciadas na Escola 

Parque 303/304 Norte, ainda assim com certo prejuizo aos estudantes, que tiveram sua rotina 

escolar modificada até que a situação fosse resolvida e a segurança dos estudantes 

garantida nos momentos coletivos externos às salas de aula na rotina escolar. A equipes de 

coordenação e gestão se encontraram sobrecarregadas, assumindo turmas de professores 
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ausentes, ao invés de focar suas ações nas funções de planejar reuniões de coordenação, se 

colocar à disposição do Corpo Docente para auxiliar no desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos e atender a demanda dos estudantes. O coletivo de professores assumiu 

funções além das obrigações de sala de aula, muitos chegando à exaustão rapidamente, uma 

vez que o atendimento às turmas se tornou extremamente intenso, numa realidade de grande 

número de estudantes atendidos em nossa escola diariamente, sem o apoio da equipe de 

ESV’s. 

Mesmo após várias manifestações por parte da comunidade escolar e da direção junto 

a SEEDF, o quantitativo de ESVs nesse ano ainda se encontra muito inferior ao ideal, e até 

mesmo em relação ao quantitativo do ano de 2019. Atualmente a Escola Parque 303/304 

Norte conta com 19 ESV’s. 

 
Figura 10 - Quadro de Educadores Sociais Voluntários em junho de 2020: 

 

Adeisla Pereira ESV Neuza Dantas da 
Silva 

ESV 

Adriano Vieira ESV Nohany Dantas ESV 

Ana Patrícia Siqueira ESV Pâmela de Kássia ESV 

Anna Sprovieri ESV Priscila de Kássia ESV 

Antonia Dailany ESV Pedro Henrique de 
Moraes 

ESV 

Beatriz dos Santos ESV Pedro Henrique 
Rodrigues 

ESV 

Edvone Barreto  Rafael Gaspar ESV 

Maria Stéfany ESV Rafael Tatsch ESV 

Matheus do Carvalho ESV Roseane de Andrade ESV 

Matheus do Carmo ESV   

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte – 2020. 

 
 

2.1.11 Corpo Discente 

A Escola Parque 303/304 Norte recebe ao longo da semana, 653 educandos oriundos 

MATUTINO VESPERTINO 
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de quatro Escolas Classe, divididos em dois turnos: Escola Classe 403 Norte, escola Classe 

302 Norte, Escola Classe 407 Norte e Escola classe 708 Norte.   

É possível observar em anexos da presente Proposta Pedagógica que o corpo discente 

atendido nessa UE apresenta características sociais, econômicas e culturais, diversas. Tais 

informações são de grande valia para que o planejamento das ações pedagógicas seja 

realizado visando atender às necessidades dos estudantes e suas famílias de forma mais 

eficaz possível, considerando tal diversidade. 

Os Artigos 306 e 307 do Regimento Escolar da SEEDF estabelecem os direitos e 

deveres dos educandos. Entre os principais direitos apontados pelo regimento destacamos o 

direito de ser reconhecido e respeitado na sua dignidade como pessoa humana, à opinião, a 

tomar ciência do processo de ensino e aprendizado, a participar de entidades estudantis. Já 

entre os deveres do educando, podemos destacar a observância do horário das atividades 

escolares, os preceitos de higiene, o uso de uniforme, o respeito ao outro e ao patrimônio, e a 

realização das atividades propostas em aula e o respeito aos professores.  

 

 

  

Figura 11 – Total de estudantes atendidos no ano de 2020. 
TURNO MATUTINO 

ESCOLAS ALUNOS 

EC 302 Norte 138 

EC 403 Norte 207 

 

 
 

TURNO VESPERTINO 

ESCOLAS ALUNOS 

EC 407 Norte 176 

EC 708 Norte 138 

 

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte – 2020. 

 

Atualmente, o bom relacionamento desta escola com a comunidade, fruto do esforço 

coletivo do corpo administrativo e corpo docente, vem proporcionando, de forma gradativa, uma 

maior participação das famílias dos educandos nas atividades extraclasse oferecidas, mas 

TOTAL GERAL de EDUCANDOS 659 
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ainda com uma representatividade pequena em relação ao quantitativo de educandos 

atendidos pela escola. O resultdo das avaliações dos eventos realizados na escola são uma 

importante ferramenta de melhoria do atendimento à comunidade escolar a cada ano. 

A Escola Parque 303/304 Norte atende uma clientela diversificada: filhos de funcionários 

públicos, empreendedores, trabalhadores do setor de serviços e crianças com necessidades 

especiais e de inclusão. 

Face ao exposto, estudar é uma atividade essencial a todos e torna-se, para alguns, a 

única opção concreta para o convívio social e ainda, no caso da Escola Parque, acesso às 

artes e desenvolvimento físico. Sendo assim, cabe à Direção, Supervisão, Coordenação e 

Corpo Docente a tarefa diária de oferece-lhes as melhores condições possíveis de educação e 

inserção no meio social. 

 
2.2 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 

RECURSOS HUMANOS 

 
 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro – CRE-PPC 

Nome: Escola Parque 303/304 Norte 

Endereço: EQN 303/304, Área Especial, Asa Norte, Brasília-DF CEP: 70.735-400 
 

Telefone: (61) 3901-7598 
 

E-mail: escolaparque303304n@gmail.com 
 

Níveis e modalidades: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 
 

Diretora: Ana Paula Poças Zambelli dos Reis 
 

Vice-diretor: Reinaldo César Burgardt da Silva 
 

Supervisor Pedagógico: Raquel Di Maria Mitrovick Pacheco Pereira da Silva 
 

Supervisora Administrativa: Suely Borges da Silva 

Chefe de Secretaria: Jonas Nogueira de Souza 

Corpo Docente: 36 professores regentes 

Coordenação: Deborah Pacheco 

mailto:escolaparque303304n@gmail.com
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Hélder Agostinho 

Lauro Mendes 

Susana Stadniki 

 

Orientadora Educacional: Esequiel Mesquita de Moura Júnior 
 

Portaria: Rosimeire Pereira 

 

CNPJ: 00522110/0001 
 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTyi7-USzQ4mulxsRt2t1mQ 
 
Facebook: https://www.facebook.com/Escola-Parque-303304-Norte-179314225564346/ 

 
 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
 

Em abril de 2020 foi realizada pesquisa avaliativa com os estudantes/famílias da 

Escola Parque 303/304 Norte por meio de formulário on-line, na ferramenta Google Forms. Já 

em período de pandemia de COVID-19, com as aulas presenciais suspensas, a participação 

da comunidade escolar foi muito baixa, com apenas 52 respostas. Parte da avaliação prevista 

para as famílias dos estudantes, com a avaliação sócio-econômica, ficou sob 

responsabilidade das escolas atendidas pelas Unidaddes Escolares da Rede Integradora, 

que também tiveram dificuldade em obter resultados satisfatórios por pouca participação. 

Tal resultado, apesar de longe do ideal, é absolutamente compreensível, uma vez que 

o mundo inteiro vive uma situação ímpar de perdas das mais diversas formas, preocupações 

com higiene, saúde, bem estar famíliar, financeiras, gerando assim uma grande insegurança 

e desestabilidade emocional em grande parte da população. 

Ao se iniciar o período de afastamento da rotina social, a equipe de gestão e 

coordenação iniciou um projeto de acolhida aos estudantes via canal no YouTube, onde os 

professores puderam postar vídeos diversos com atividades, mensagens, conselhos, tudo 

com o intuito de fazer com que a comunidade escolar se sentisse acolhida e próxima do 

ambiente escolar. O canal iniciou com poucos acessos a princípio, mesmo contando com as 

Escolas Classe atendidas pelas Unidades Escolares da Rede Integradora para ajudar na 

https://www.youtube.com/channel/UCTyi7-USzQ4mulxsRt2t1mQ
http://www.facebook.com/Escola-Parque-303304-Norte-179314225564346/
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divulgação via WhatsApp.  

Num segundo momento, em encontro virtual com os professores, via Google Meet, 

alguns professores levantaram a possibildade de entrar em contato com as famílias dos 

estudantes para saberem como estavam passando pelo período de isolamento social, se 

estavam com saúde ou com alguma necessidade. A partir dessas ligações, foram 

identificados diversos tipos de necessidades que algumas famílias estavam passando, por 

desemprego e falta de renda de uma forma geral. Iniciou-se a Campanha da Solidariedade 

nesse momento onde além de ajudar as famílias com uma cesta básica e certa quantia em 

dinheiro, tivemos também a oportunidade de identificar a realidade em que muitos estudantes 

vivem e como isso poderia influenciar na retomada das aulas não presenciais.  

Foi possivel perceber após todas essas ações que a grande maioria dos estudantes 

não acessaram a pesquisa on-line, não acessaram o canal do YouTube, não souberam da 

Campanha da Solidariedade por dificuldades na comunidação, gerando desinformação. Fica 

claro então que a comunicação em tempos de pandemia ainda não acontece de forma 

eficiente. Há a necessidade de repensar como alcançar novamente a comunidade escolar em 

tempos de distanciamento. 

 Durante o momento de isolamento social, foi solicitado aos estudantes que enviassem 

desenhos e frases que retratassem opiniões mais objetivas sobre o seguinte tema: “O que eu 

mais gosto e o que eu menos gosto na minha Escola Parque?”. Seguem alguns exemplos: 

 

Figura 13: Ilustração de estudante (avaliação da Escola Parque 303/304 Norte)
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Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte - 2020 

 
Figura 14: Avaliação de estudante (avaliação da Escola Parque 303/304 Norte) 

 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte - 2020 

 

Figura 15: Avaliação de estudante (avaliação da Escola Parque 303/304 Norte)

 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte - 2020 
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Figura 16: Avaliação de estudante (avaliação da Escola Parque 303/304 Norte) 
 

 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte – 2020 

 

Figura 17: Avaliação de estudante (avaliação da Escola Parque 303/304 Norte) 

  

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte – 2020
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Outro procedimento avaliativo que a Escola Parque 303/304 Norte adota, além dessa 

etapa diagnóstica citada acima, é a avaliação dos eventos realizados na escola por meio de 

avaliação escrita onde as famílias e os docentes têm a oportunidade de manifestar suas 

opiniões em relação a pontos positivos, negativos e sugestões para o ano seguinte. O 

levantamento dessas avaliações encontra-se em anexo nesse documento bem como o 

modelo de avaliação. As reuniões de pais também são importantes momentos onde as 

famílias tem condições de expressar impressões, críticas e elogios à equipe da escola, 

buscando em conjunto com a escola, estreitar as relações em prol do bem estar dos 

estudantes. Ao final do ano, o corpo docente pode realizar a Avaliação Institucional do ano de 

2019, onde foram avaliados aspectos pedagógicos gerais da Escola Parque 303/304 Norte. 

O resultado de todas as avaliações é de extrema relevância para o aprimoramento e 

melhoria das atividades propostas, se tornando referências para a revisão e reelaboração dos 

eventos e projetos pedagógicos aqui realizados. Diante de todos os pontos revelados nas 

avaliações, são ponderadas modificações nos projetos pedagógicos, porém nesse ano, os 

projetos realizados presencialmente no ambiente escolar encontram-se suspensos. 

 Ainda assim, podemos relatar que em relação ao atendimento dos professores aos 

estudantes, a escola realiza presencialmente projetos como “Mediação Coletiva” buscando 

estimular e orientar os professores e estudantes a enfrentarem os conflitos de forma 

dialogada. Esse projeto se estende a orientação da atuação dos Educadores Sociais 

Voluntários e equipe dos transportes escolares, que atuam intensamente no atendimento aos 

estudantes. Sobre limpeza do ambiente escolar e atendimento no momento de alimentação e 

qualidade da merenda escolar, foram planejadas reuniões com as equipes responsáveis onde 

seriam repassadas todas as informações, visando a melhoria do trabalho realizado. 

Atualmente, em relação à infraestrutura, a Escola Parque 303/304 Norte dispõe de três portões 

de acesso, sendo um principal, na saída para a Avenida W2 Norte, porém de difícil acesso a 

portadores de necessidades físicas e idosos, devido à escada, muito íngreme e sem o apoio 

de rampa de acesso (sendo essa uma obra já requerida junto à SEEDF), outro voltado para a 

SQN 304, que não tem sido utilizado pela comunidade escolar por determinação legal, e mais 

um acesso, voltado para a SQN 303, utilizado para entrega de gêneros alimentícios e demais 

demandas da escola. 

A Escola Parque 303/304 Norte atende uma clientela diversificada de estudantes: filhos 

de funcionários públicos, empreendedores, trabalhadores do setor de serviços e crianças com 

necessidades especiais e de inclusão. Sobre o perfil das famílias, a maioria dos responsáveis 

pelos estudantes estão na faixa etária de 30 a 40 anos, se declarando pardos, com renda 
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mensal de até R$ 4.150,00. Grande parte possui nível médio completo e residem em imóvel 

alugado. Foi revelado ainda que a maioria das famílias frequentam cinema, museu ou teatro 

uma ou duas vezes por semestre, porém, boa parte das famílias não frequenta tais ambientes 

culturais. 

Face ao exposto, estudar é uma atividade essencial a todos e torna-se, para alguns, a 

única opção concreta para o convívio social e cultural. Sendo assim, cabe à Direção, 

Supervisão, Coordenação e Corpo Docente a tarefa diária de oferece-lhes as melhores 

condições possíveis de educação, cultura e inserção no meio social. 

 
4. Função Social da Escola Parque 303/304 Norte 

 
 

A prática educativa, no contexto da Escola Parque 303/304 Norte, envolve um conjunto 

de atividades didáticas, coordenadas entre si, que se desenvolvem de acordo com a 

organização curricular vigente. Conforme o Regimento Escolar da SEEDF de 2015, no artigo 3o, 

a Escola Parque é “destinada a oferecer atividades complementares e/ou intercomplementares 

ao currículo”. 

Portanto, esta unidade de ensino dá atenção especial à educação estética, relacionada 

ao fazer artístico e à cultura corporal do movimento atrelada à realidade social do educando. O 

papel do educador é de instrumentalizar os educandos para a conquista dos conhecimentos e 

suas aplicações na vida prática, demonstrando a importância dos estudos na melhoria de suas 

condições de vida. 

O Regimento Escolar esclarece que as ações desenvolvidas nas Escolas Parques 

seguirão as orientações emanadas da Coordenação Regional de Ensino, em articulação com as 

diretrizes da SEEDF. 

A Pluralidade Cultural, o Meio Ambiente e os Direitos Humanos sempre foram os Temas 

Transversais adotados pela Escola Parque 303/304 Norte, a partir da Política de Promoção da 

Cidadania e Cultura da Paz proposta pela SEEDF, através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Atualmente, tais temas correspondem aos atuais Eixos Transversais do Currículo em 

Movimento, quais sejam: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. 

Neste sentido, esta instituição continua a desenvolver sua proposta pedagógica dentro 

de temas relevantes para a sociedade, buscando assim, entre outros objetivos, a construção da 

identificação do educando com a Escola Parque 303/304 Norte, estabelecendo uma relação de 

respeito e afetuosidade que promovam a mobilização social e a formação da consciência e da 
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prática da Cidadania, incentivando a presença da comunidade na Escola, em suas festividades, 

em suas reuniões e realizações socioeducativas. 

Proporcionar um ensino de qualidade para o exercício da cidadania e desenvolvimento 

intelectual dos educandos é nossa função social e um dos grandes desafios da Escola Parque 

303/304 Norte. Para isso, a Escola conduz suas atividades numa interação dos conteúdos de 

Arte e Educação Física com o propósito de propiciar aos educandos competências, habilidades, 

atitudes e valores indispensáveis a uma efetiva participação na sociedade em que vivem. 

Compreende-se por uma participação efetiva a apropriação das condições e meios 

necessários para se movimentarem com propriedade diante das questões sociais, interagindo 

com as relações que nelas se estabelecem, produzindo e usufruindo bens culturais, de forma a 

contribuir sempre para uma ação transformadora. É preciso, assim, ter consciência de que uma 

educação com base nos princípios citados requer um compromisso em favor de uma prática 

pedagógica que possibilite ao educando o desenvolvimento das aprendizagens definidas nos 

Quatro Pilares da Educação, segundo Paulo Freire e a UNESCO: 

- Aprender a aprender: de modo a beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela 

educação ao longo da vida; 

- Aprender a fazer: por meio do desenvolvimento de competências e habilidades que o 

educando se torna uma pessoa apta a enfrentar as numerosas situações da vida e a trabalhar 

em equipe; 

- Aprender a conviver: desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências; 

- Aprender a ser: para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir 

com maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. 

 
 

5. Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e Administrativas 

 
 

5.1 Gestão Compartilhada 

O Artigo 2º da Lei 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, orienta que a Gestão Democrática 

na Rede Pública de Ensino do DF visa garantir a centralidade da escola no sistema e seu 

caráter público quanto ao financiamento, à gestão e à destinação, observando os princípios da 

participação da comunidade escolar nas decisões, o respeito à pluralidade, diversidade, ao 

caráter laico da escola pública e aos direitos humanos, a autonomia das escolas, nos termos da 

legislação, a transparência da gestão, a garantia de qualidade social na busca do pleno 
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desenvolvimento da pessoa, do preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, a 

democratização das relações pedagógicas e de trabalho e a criação de ambiente seguro e 

propício ao aprendizado e à construção do conhecimento e a valorização do profissional da 

educação. 

A busca da melhoria da qualidade de ensino levou à descentralização e democratização 

da gestão administrativa e pedagógica nesta escola, possibilitando um trabalho associado de 

pessoas, analisando situações e decidindo encaminhamentos para a ação conjunta. Trabalhar 

em conjunto requer a compreensão dos processos desse grupo para desenvolver competências 

que permitam, de fato, uma construção participativa. 

O currículo da educação básica do DF está fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica 

e na Psicopolgia Histórico-Cultural, considerando a realidade social, econômica e cultural dos 

estudantes, visando assim, atender às necessidades cada vez mais heterogêneas dos 

estudantes. O projeto de educação integral do DF se orienta pela mesma linha pedagógica e 

psicológica, seguindo os seguintes princípios: 

-Integralidade: diz respeito à formação integral dos estudantes, buscando desenvolver 

dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras e sociais. 

-Intersetorização: visa potencializar a articulação entre setores diversos das políticas 

públicas, por meio de projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos. 

-Transversalidade: considera conhecimentos e formas variadas de pensar trazidas pelos 

estudantes, fazendo sentido numa realidade escolar intertidisciplinar, vinculando o 

conhecimento á realidade da comunidade escolar. 

-Diálogo Escola e Comunidade: buscar constantemente tornar a escola num espaço 

comunitário, valorizando assim saberes próprios da comunidade. 

-Territorialidade: ultrapassar o espaço físico da escola buscando novos espaços de 

aprendizagens. 

-Trabalho de Rede: Significa trabalho em conjunto em prol do processo de aprendizagem 

dos estudantes, envolvendo professores e toda equipe da rede de ensino. 

 
6. Objetivos Institucionais 

 
 

A Escola Parque 303/304 norte integra o Projeto da Rede Integradora Educação em 

Tempo Integral e de acordo ao Regimento Escolar da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal assume como missão a democratização do ensino e aprendizagem das Artes e da 

Educação Física, como meio de formação intelectual e cidadã, para o desenvolvimento das 
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capacidades cognitivas e críticas dos educandos, com o objetivo de formar cidadãos ativos e 

participantes da sociedade, aptos a lutar pelas modificações sociais que se fizerem 

necessárias. As Escolas Parque têm como objetivo destacar-se no ensino das Artes e da 

Educação Física, servindo como referência nacional a partir do reconhecimento da comunidade 

escolar como modelo na formação do cidadão, além de buscar implementar ações junto às 

famílias visando estabelecer relações de apoio pedagógico e financeiro, incentivando a 

participação das famílias em todos os âmbitos de ação da escola, por meio de reuniões de pais, 

eventos, participação junto aos representantes do Conselho Escolar e contribuição com a APM. 

O Art. 356º do Regimento Escolar da SEEDF estabelece, como objetivo geral das  

Escolas Parque “propiciar ao educando o acesso ao conhecimento em Arte e em Educação 

Física por meio da oferta de atividades de Artes Plásticas - Visuais, Cênicas, Música, Literatura, 

Dança, Cultura Corporal, Esporte, Lazer e Educação Ambiental”. 

Determina também, em seu Parágrafo Único, como objetivos específicos: 

 Ampliar a capacidade crítica, criativa e expressiva dos educandos; 

 Desenvolver aprendizagem significativa em Educação Ambiental e Educação Patrimonial; 

 Promover o vínculo da comunidade com a unidade escolar por meio da Cultura e do 

Esporte; 

Além disso, como objetivos específicos da Escola Parque 303/304 Norte, estão 

elencados: 

 Promover atividades que favoreçam a integração, buscando proporcionar um ambiente 

harmonioso entre escola/família. 

 Oportunizar na rotina escolar momentos de formação e orientação a todos os segmentos 

de servidores da escola, a fim de melhorar o atendimento aos estudantes; 

 Intensificar o diálogo junto à Regional de Ensino do DF, com o apoio da comunidade 

escolar, visando agilizar o recebimento de verbas destinadas às Escolas Parque. 

 
 
 

7. Concepções Teóricas - Princípios 

O Currículo da Escola Parque 303/304 Norte, está fundamentado nos Pressupostos 

Teóricos do Currículo em Movimento da SEEDF, que resgata para o Distrito Federal a 

concepção de Educação Integral e oportunizam por meio da educação, condições para que as 

crianças, jovens e adultos se humanizem, apropriem se da cultura, produto do desenvolvimento 

histórico humano. 

O Currículo em Movimento baseia-se nos pressupostos da Teoria Crítica e Pós-Crítica, 



34  

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural para sua construção e aplicação 

no cotidiano escolar, por entender que esse movimento nunca está acabado, e sim, se 

ressignificando e sendo construído no dia a dia por toda vivência escolar. 

A Escola Parque 303/304 inspirada pela proposta inovadora de Anísio Teixeira ao 

conceber o Plano Educacional de Brasília em 1957, busca desde sua inauguração ampliar os 

espaços de saberes e interação dos estudantes através da Educação Integral e do ensino das 

artes e da educação física. 

Ancorados pelo Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais (SEEDF), obrigatório na área de Artes e Educação Física, Orientação Pedagógica, 

Diretrizes da Avaliação Educacional, Diretrizes da Educação Integral, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, a Base Nacional Curricular Comum - BNCC, a LDB e o entendimento 

que temos de pedagogia, baseamos nossas concepções teóricas também na Proposta 

Triangular do Ensino da Arte tanto para o conteúdo das Artes como para o da Educação Física. 

De acordo com Maria Cristina de Souza Rizzi (BARBOSA, 2002), a Proposta Triangular 

se apoia em três pilares, o Ler, o Fazer e o Contextualizar: 

 Ler: Leva em consideração a crítica e a estética da arte, relaciona sujeito-obra-contexto. No 

caso das Artes, levamos essa proposta ao pé da letra em como interpretar criticamente o 

objeto artístico (seja ele na área de artes cênicas, de música ou de visuais) podendo utilizar 

critérios como pertinência, coerência, possibilidades, esclarecimento, entre outros. Assim, em 

uma interpretação livre, podemos levar tais critérios ao desporto que também possui em si a 

possibilidade de, a partir da cultura corporal do movimento, traduzir o gesto, a criatividade e a 

percepção do ser. 

 Fazer: Domínio da prática, tanto das Artes como da Educação Física. 

 Contextualizar: Ato de conhecer a História bem como os Fundamentos de cada área, 

possibilitando a interdisciplinaridade dos temas abordados. 

Ao longo da história, a Arte-Educação e o ensino da Educação Física buscam adequar- 

se aos moldes teóricos nos quais se baseiam as Escolas e os demais componentes 

curriculares. 

De acordo com Irene Tourinho (apud MAE, 2002), para que o ensino da Arte-Educação e 

da Educação Física conquistasse seu espaço dentro da escola foi necessária uma ampla 

discussão acerca da sua inserção na grade curricular, uma vez que não eram consideradas 

como componente curricular obrigatório da Educação Básica, o que resultou na promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96. 

A partir dessa conquista, fez-se necessário pensar o ensino das Artes de forma 

diversificada já que, para fazer uma leitura completa, devem-se levar em consideração os vários 
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ângulos que elas apresentam, não só a historicidade, ou os fundamentos de leitura de obras, ou 

só a prática. 

Quanto à Educação Física como componente curricular, tem como pressuposto básico 

disseminar conhecimento sistematizado sobre a cultura corporal de movimento, capacitando o 

educando para a regulação, interação e transformação em relação ao meio em que vive, 

contribuindo para a formação do sentido de ser humano. 

No que diz respeito às Escolas Parque, há que se considerar que ao serem concebidas 

por Anísio Teixeira, durante o movimento da Escola Nova, tinham como proposta o fazer 

artístico e educacional, contemplando a formação técnica como foco principal. Porém, diante da 

realidade social cultural do Distrito Federal e as mudanças sociais ocorridas ao longo dos anos, 

a Escola Parque 303/304 Norte entende que tem o compromisso de oferecer, através do seu 

currículo, conexões que ampliem a visão de mundo dos seus alunos, que superem a técnica e 

que possibilitem aos educandos entender o multiculturalismo sem desconsiderar as relações de 

poder que estão na base da produção das diferenças, utilizando o apoio dos eixos transversais: 

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

para a Sustentabilidade dentro do seu currículo, buscando expandir a formação dos mesmos. 

Outro ponto relevante desse compromisso nosso, é a concepção de Educação Integral 

que dilata o tempo, os espaços e as oportunidades de convivência e resgata o ideal de Anísio 

Teixeira de escola como um espaço de múltiplas funções e de convívio social, que busca o 

desenvolvimento integral do ser humano. Dessa mesma forma, como escola de Educação 

Inclusiva, a Escola Parque realiza esse atendimento ao seu público, seguindo os princípios 

da Educação Inclusiva de acordo coma concepção adotada pela SEDF. 

Na sociedade atual, a escola é convidada a exercer intensivamente um conjunto de 

papéis diversos. Essa pluralidade de funções traz, para o ambiente escolar, responsabilidades 

que não eram vistas como tipicamente função da escola, mas que, se não forem garantidas, 

podem comprometer o processo educacional. 

A Escola Parque 303/304 Norte busca alinhar o seu planejamento, sua organização e a 

execução das suas ações com princípios da Educação Integral das escolas públicas do Distrito 

Federal descritos nos pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento que propõem que 

sejam observados pontos importantes na construção do currículo como a integralidade, 

intersetorização, transversalidade, diálogo com a comunidade, territorialidade e trabalho em 

rede, conforme esclarecido anteriormente. 

 

8. Organização do Trabalho Pedagógico 
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O Art. 357 do Regimento Escolar da SEEDF estabelece o atendimento da Escola Parque 

em regime de intercomplementaridade com as unidades escolares vinculadas a ela, 

denominadas escolas atendidas pelas Unidades de Escolares da Rede Integradora. A Escola 

Parque 303/304 Norte atende a quatro escolas de Ensino Fundamental - Anos Iniciais, e é 

responsável pela Base Nacional Curricular Comum de Artes e Educação Física. 

De acordo com o Regimento Escolar, Artigo 354 e 355, a Escola Parque deve seguir as 

orientações dos setores do nível central da SEEDF que acompanham as políticas públicas 

relacionadas ao ensino de Arte e de Educação Física e incrementa com metodologias 

específicas para o desenvolvimento das linguagens, definidas na sua Proposta Pedagógica. 

De acordo com o Artigo 359 do Regimento Escolar, o regime de ensino adotado nas Escolas 

Parque é anual. 

Atualmente, a Secretaria de Estado de Educação aderiu ao Programa Novo Mais 

Educação em parceria com o Governo Federal. A execução do Programa começou no ano 

letivo de 2017. Esse programa foi Instituído pela Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016 e 

Resolução CNE Nº 05, 25 de outubro de 2016. Atende, ainda, o fixado pela referida lei quanto 

à progressiva ampliação do período de permanência dos estudantes na escola. Visa a 

ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a complementação da 

carga horária de 05 (cinco) ou 15 (quinze) horas semanais, sem contar com o período de 

almoço e descanso, no turno e contraturno escolar, o qual deverá ser feito por meio da 

realização de acompanhamento pedagógico, obrigatório, em língua portuguesa e matemática e 

de desenvolvimento de atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer. Nesse novo 

formato as Escolas Parques são responsáveis por fornecer educadores especialistas em Artes 

Visuais, Artes Cênicas, Música e Educação Física, no contraturno escolar em parceria com as 

Escolas Classes, tornando-se referências nessas áreas. 

A Organização Pedagógica da EP 303/304 Norte adota os seguintes procedimentos: 

Estratégia de matrícula para educandos provenientes das escolas tributárias; informações de 

caráter pedagógico e administrativo à comunidade escolar; reuniões de pais e mestres e 

desenvolvimento de atividades (festividades) pedagógico-culturais, visando estreitar os laços 

entre escola e famílias (suspensas nesse momento de Pandemia mundial de COVID-19); 

constituição da representatividade da APM e Conselho Escolar; encaminhamento das Atas do 

Conselho de Classe às Escolas Tributárias; encaminhamento dos Resultados das Avaliações 

Bimestrais e Finais dos educandos, através da Secretaria da Escola Parque às Escolas 

Tributárias. 

A Escola Parque oferece os componentes curriculares: Arte e Educação Física para 
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educandos do 1º ao 5º ano que frequentam a escola todos os dias no contra turno das Escolas 

Tributárias, sendo distribuídos na seguinte forma de atendimento: No turno Matutino são 345 

estudantes: Escola Classe 403 Norte – 207 estudantes e Escola Classe 302 Norte – 138 

estudantes. No turno Vespertino são 314 estudantes: Escola Classe 708 Norte – 138 

estudantes e Escola Classe 407 Norte - 176 estudantes. 

A escola atende nos dois turnos 659 estudantes. As turmas são formadas pelo secretário 

escolar, respeitando o ano e a escola de origem do educando, podendo a mesma ser dividida 

de acordo com a realidade da Escola Parque. 

A distribuição de turma, embora obedeça a Portaria da SEEDF que trata da escolha de 

turma pelos professores, deverá ser realizada de modo que a estrutura de atendimento da 

escola seja obedecida, ou seja, o atendimento tanto por área quanto por quarteto. A escolha 

será feita por professor, onde o integrante de maior pontuação deverá escolher um bloco. 

Dessa forma cada quarteto atenderá a um bloco com 4 turmas. Essa modulação das turmas 

será realizada pelo secretário escolar e pela Direção previamente, obedecendo a previsão de 

alunos por turma e alunos ANEEs incluídos. Os estudantes são atendidos pelas quatro áreas 

em sistema fechado, formando assim o quarteto de educadores, propiciando o planejamento 

interdisciplinar, a troca de ideias para o desenvolvimento das atividades, a revisão e o 

posicionamento nas questões comportamentais, entre outros. 

As estratégias que a Escola Parque 303/304 Norte utiliza para que so estudantes com 

deficiência sejam incluidos são: 

 Considerar a organização dos tempos e espaços, ouseja,  de que forma são utilizados os diferentes 

tipos de tempo e como são utilizados os espaços dentro e fora da escola.  São organizados de modo 

que os alunos executem suas atividades com auxílio do professor e educador social sempre que 

necessário respeitando seus limites; 

 Organização escolar em ciclos e/ou semestralidade, onde as turmas são divididas de acordo com 

modulação prevista na proposta curricular da SEEDF, obedecendo a previsão de alunos por turma e 

alunos ANEEs incluídos;  

 Relação escola-comunidade não se resume à reunião de pais/responsáveis para entrega de notas. 

A comunidade escolar, como um todo, é bem presente. A Gestão Democrática é uma das diretrizes 

da escola, por isso as principais decisões que demandam essa prática são adotadas. Além disso, os 

nossos profissionais são solidários com questões sociais colocando-se sempre em função da 

melhoria da qualidade de vida e bem estar dos nossos estudantes; 

 Na Escola Parque 303/304 Norte a educação inclusiva nunca passa desapercebida; todos os 

olhares são para que nossos estudantes tenham seus direitos respeitados. Nossas principais 
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estratégias são: 

• Acolhimento por toda equipe escolar desde os motoristas, monitores, professores, 

equipes de atendimento. Esse acolhimento se dá através de conversas, escuta sensível e 

ajuste de horários; 

• Adaptação curricular. Promovemos atividades que o aluno possa desenvolver seu 

raciocínio lógico, crítico, abstrato e, principalmente, sua criatividade; 

• Ambientação social em que o estudante se sinta realmente parte do grupo da escola, 

que não se sinta rejeitado, excluído e que também respeite as regras. 

 Atualmente nossa escola conta apenas com o SOE, apesar de termos toda estrutura e demanda 

para as demais equipes e isso vem acarretando uma queda na qualidade dos serviços para os 

estudantes. O SOE da Escola Parque desenvolve projetos que visam melhorar a qualidade do 

rendimento escolar, do respeito mútuo, da amizade, da liderança e, principalmente, da cidadania. 

 A atuação dos Educadores Sociais Voluntários é de total auxilio e suporte no processo pedagógico e 

acompanhamento dos nossos ANEEs durante todo o horário escolar e atividades que exige apoio 

como lanche, almoço, embarque e desembarque dos ônibus e outros necessários. 

O dia letivo do educando nesse modelo de atendimento não presencial é dividido em 

aulas do BNCC e projeto de promoção à saúde. Todas as turmas tem aulas duplas de uma 

hora e meia por dia, sendo qu,e cada dia da semana um professor ministra sua matéria de 

segunda a quinta-feira (Educação Física, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música). Todos os 

dias de sexta-feira são destinados às aulas de Promoção à Saúde. As aulas da Escola 

Parque acontecem no contra turna das Escolas Classes. 

Esse Projeto de Promoção à Saúde abrange todas as ações que se fazem necessárias 

ao desenvolvimento/despertar de uma convivência salutar nos momentos de higiene, refeição 

e bons hábitos, relativas à: 

I. Incorporação dos hábitos de higiene necessários antes e pós alimentação, como o 

lavar de mãos, antebraços e rosto, além de uma escovação dentária eficiente; 

II. Orientação nos momentos das refeições, na conscientização sobre a importância e 

necessidade de conhecer a diversidade de tipos dos alimentos para se obter uma alimentação 

saudável, aprendendo sobre o funcionamento do corpo em processo digestivo e ainda sobre o 

respeito à alimentação ofertada, evitando o desperdício ao valorizar os profissionais que 

proporcionam a alimentação (desde o agricultar e o transportador, até as merendeiras); 

III. Incentivo e orientação no momento do descanso, ensinando práticas de relaxamento 

que oportunizem uma boa digestão, meditação e recuperação de energia para as atividades 

que se seguirem. 

IV. orientação relativa a bom comportamento e conduta adequada durante as viagens no 
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transporte escolar, favorecendo a segurança no trânsito. 

O horário de atendimento da escola ficou estabelecido no turno matutino de 8h às 13h, e 

no turno vespertino de 12h30 às 17h30. 

Os educandos participam de cinco horas de atividades diariamente. Semanalmente são 

25 horas, divididas em 12 horas de aula – BNCC, 3 horas de oficina e 10 horas de Projeto de 

Promoção a Saúde. 

Os educadores atuam 25 horas em regência de classe e 15 horas em coordenação 

pedagógica. Contamos com 36 profissionais efetivos em sala de aula, sendo nove educadores 

de Educação Física, nove de Artes Visuais, nove de Artes Cênicas e nove de Música. Desde 

o ano de 2019, a Escola Parque não conta mais com a Sala de Recursos, cujo atendimento 

era exclusivo aos estudantes ANEE’s. Atualmente, esse público conta com o apoio de 

Educadores Sociais Voluntários e da Sala de Serviço de Orientação Pedagógica (SOE) 

com um orientador educacional. 

A escola conta com a atuação dos Educadores Sociais Voluntários (ESV’s), que 

trabalham auxiliando, tando os professores quanto a coordenação pedagógica, no 

atendimento aos estudantes. Realizam atividades recreativas-educativas realcionadas às artes, 

esportes, leitura, horta e higiene, orientados pela equipe de coordenadores. Além disso, têm 

suas ações focadas e organizadas para auxiliar na organização da rotina escolar da Escola 

Parque. 

A Escola Parque conta ainda com um laboratório de informática que atualmente está 

desativado por falta de um profissional da área e falta de manutenção dos equipamentos 

existentes. Outro espaço importante é a Biblioteca, que conta com um grande acervo de 

literatura infantil, cordéis e livros pedagógicos.  2 professoras em processo de readaptação, se 

responsabilizam pela biblioteca e ainda desenvolvem o projeto “Cantinho da Leitura”, que 

acontece diariamente no pátio da escola durante o recreio, na “pracinha” de jogos e leitura. 

O planejamento pedagógico é uma atividade contínua do educador. Na Escola Parque 

303/304 Norte, os educadores se reúnem em Coordenações Coletivas semanais e em 

atividades de coordenação pedagógica por área (por disciplina) e por quarteto (um educador de 

cada área: música, artes cênicas, artes visuais e educação física). A coordenação pedagógica é 

a conquista do espaço tempo de extrema importância para a realização e avaliação deste 

planejamento. Na coordenação o educador recebe orientação da equipe de Coordenação e da 

Supervisão Pedagógica, socializa suas experiências e alinha suas ações aos objetivos desta 

Proposta Pedagógica. 

A Coordenação Pedagógica é organizada de forma a proporcionar, em momentos 
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distintos, formação continuada por área de conhecimento ou relacionada à temática da 

educação; discussão de aspectos administrativos e pedagógicos relacionados ao cotidiano da 

escola, realização do planejamento e da avaliação das aulas. Assim, a condução da 

coordenação é intermediada pelos(as) coordenadores(as) e/ou pelo supervisor pedagógico. Às 

quartas-feiras a coordenação é dirigida (reunião coletiva), e as terças e quintas o educador 

realiza ações que atendam suas demandas pedagógicas, como solicitar materiais, avaliar 

trabalhos, formação continuada, escrita e avaliação de projetos, reunir-se com seu quarteto ou 

com os colegas de área. 

 
8.1 Planejamento 

O planejamento pedagógico realizado durante as coordenações pedagógicas coletivas e 

individuais trata de definições da prática educativa, visando a efetivação de propósitos 

estabelecidos pela escola e o corpo docente de forma intencional - a formação do cidadão 

participativo, responsável, crítico e criativo, situando-se num horizonte de possibilidades. 

A função do planejamento é orientar a prática pedagógica da relação ensino- 

aprendizagem, neste sentido o educador deve seguir as Orientações Curriculares, cujos moldes 

encontram-se no Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da educação 

Básica da SEEDF e documentos oficiais que orientam a rede que trazem como avanço às 

expectativas de aprendizagem relacionadas a cada conteúdo. 

O educador, além do conteúdo a ser abordado, deve delinear em seu planejamento de 

regência: 

 Competências: desenvolvimento das capacidades cognitivas mediante o domínio de certo 

nível de conhecimentos sistematizados.

 Habilidades: que têm foco no próprio ensino e aprendizagem, tendo em vista a 

assimilação ativa e aplicação pelos educandos na sua prática cotidiana;

 Atitudes: motivação, comportamento ético e social, capacidade de auto- regulação das 
emoções;

 Metodologias e procedimentos adotados na regência de classe: tarefa mais importante 

do processo, visto que é preciso levar em conta a experiência e a prática social dos 

educandos, articulados com as concepções da proposta pedagógica da escola e a 

área de conhecimento abordada.

 

9. Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação 

O processo de avaliação é contínuo e sistemático. Entende-se por avaliação formativa, o 

processo de observação pelo educador do desempenho e do crescimento da criança em 
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relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os pares (SEEDF, 2014, pg. 14). Esta 

avaliação atinge todas as fases da prática educativa de forma ampla e constitui o 

desenvolvimento integral do educando. 

A avaliação vincula-se à definição dos objetivos propostos no planejamento, no projeto e 

na proposta pedagógica, portanto, avaliar a aprendizagem, implica em avaliar o ensino 

oferecido. O educador acompanha o processo de aprendizagem do educando em sala de aula 

para realizar as intervenções que julgar necessárias para promover o progresso e a qualidade 

do aprendizado do estudante. 

Os momentos avaliativos na Escola Parque 303/304 Norte consistem em: 

 autoavaliação por parte dos estudantes, por ser considerada, sua visão da 

escola, importante e significativa para a convivência dentro do ambiente 

escolar, sua participação no processo de avaliação e aprendizagem escolar. 

 avaliação institucional, que prevê a avaliação do trabalho da escola junto à 

comunidade escolar e a equipe da Escola Parque, buscando aprimorara a 

qualidade da aprendizagem por meio dos serviços prestados pela mesma. 

 Avaliação formativa do educando, realizada em sala de aula, onde o professor 

analisará as dificuldades apresentadas e planejará, a partir daí, intervenções 

que ajudem o estudante a superar tais dificuldades. 

Essa diretriz avaliativa se caracteriza por levar em consideração a diversidade, a 

heterogeneidade, os rítmos de aprendizagens e as motivações de cada estudante. Para as 

séries e anos iniciais os resultados das avaliações são registrados no Relatório de Avaliação 

do Estudante - RAE ao final de cada bimestre. 

 Essas avaliações serão construídas sistematicamente ao longo do ano em sala de 

aula, coordenações pedagógicas coletivas, em dias temáticos e reuniões de pais e mestres. 

Ao longo das coordenações, reunidos por área ou quartetos, cada educador tem a 

oportunidade de trocar informações sobre seus educandos e podem alterar seus planos de aula 

de acordo com a realidade encontrada. Assim, a direção em conjunto com a equipe pedagógica 

estabelece como diretriz, no que se refere ao planejamento e execução do processo de ensino 

e aprendizado, a coerência do conteúdo programado com o disposto pelas Orientações 

Curriculares da SEEDF para cada ano. 

As escolas que constituem nossa Rede Integradora planejam trabalhar em conjunto às 

escolas tributárias, desde o ano de 2018, também no que se refere à avaliação formativa do 

educando, realizando encontros bimestrais entre seus docentes para a realização dos 

Conselhos de Classe. Esse modelo de Conselho de Classe, onde as escolas classes recebiam 
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representantes da Escola Parque e vice-versa, é bem avaliada por todas as escolas da Rede 

Integradora porém até o momento, não foi encontrado um modelo ideal de encontro das 

equipes pedagógicas das Escolas Classes e Escola Parque, por logística de horários entre as 

escolas. 

Nas Escolas Parque as aulas se caracterizam por se mostrarem extremamente 

práticas, assim, exigindo dos educando alguma ferramenta avaliativa que facilite o processo 

avaliativo de forma justa e clara, tanto para os estudantes quanto para o reconhecimento da 

comunidade escolar em relação à qualidade de ensino aqui oferecido.  

A necessidade de se criar uma ferramenta que auxiliasse o processo avaliativo surgiu 

no ano de 2018, a partir do aumento de questionamentos dos pais de alunos em relação à 

aprendizagem e como ocorria a avaliação. Nesse momento foi percebido pela equipe gestora 

que cada professor adotava seu procedimento avaliativo, muitas vezes não sendo esclarecido 

aos estudantes e suas famílias, nem mesmo às equipes gestoras e de coordenação 

pedagógica. Ou seja, a avaliação se mostrava como parte frágil do processo pedagógico da 

Escola Parque 303/304 Norte. Diante dessa situação, o primeiro passo a ser dado foi realizar 

uma reorganização nos conteúdos do Currículo em Movimento. Os professores se reuniram 

por área e relizaram essa etapa com êxito, assim uniformizando os conteúdos por ano, em 

cada área. Tal reorganização objetivou conquistar uma evolução mais perceptível no 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, uma vez que o conteúdo de cada ano se 

torna base para o aprendizado do conteúdo do ano seguinte. O segundo passo a ser dado 

nesse sentido foi incluir metas a serem alcançadas bimetralmente pelos estudantes, relativas 

aos conteúdos, partindo da proposta de Avaliação Formativa, objetivando faciliatar ao 

professor a análise das dificuldade de cada estudante e o planejamento das intervenções a 

serem realizadas a fim de ajudar o estudante a superar tais dificuldades. Nesse momento, no 

início desse ano de 2020, a escola recebeu a visita da equipe da UNIEB, conforme solicitado 

no ano anterior, que realizou um dia de formação com os professores, em dia de 

coordenação coletiva com o tema Avaliação Formativa, como forma de iniciar e nos auxiliar 

nesse processo de criação coletiva de uma ferramenta avaliativa que condiza à realidade 

pedagógica da Escola Parque e que acima de tudo, acrescente em resultados positivos no 

desenvolvimento do corpo discente. 

A ideia seria de se criar um tipo de planilha que contenha informações de cada 

estudante, por turma, relativas ao alcance individual de metas a serem avaliadas 

bimestralmente. As avaliações bimestrais e finais do processo de aprendizagem dos 

educandos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais são expressos por meio dos seguintes 
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conceitos: aprendizagem construída (AC); aprendizagem em andamento (AA); aprendizagem 

iniciada (AI); ainda não aprendeu (AN). Além dos conceitos relativos à aprendizagem, o 

conselho de classe aponta pontos positivos e negativos do educando em relação à sua 

conduta no convívio social, participação, interesse, pontualidade e frequência nas atividades 

pedagógicas. 

Como escola inclusiva, a Escola Parque 303/304 Norte tem o compromisso de assegurar 

aos seus alunos incluídos um processo avaliativo que englobe todos os elementos constitutivos 

do processo para a aprendizagem sejam garantidos, bem como a adequação curricular em 

casos específicos. O educando com licença médica fará trabalho escrito relativo aos 

conteúdos aplicados nas atividades escolares, observando a especificidade da área de 

conhecimento ou poderá ser incluído em outra atividade à qual se adapte de forma adequada, 

sem danos à sua integridade física, psíquica ou moral, respeitando o Regimento Escolar. 

A avaliação deve ser um instrumento no qual se possa identificar e analisar a evolução, o 

rendimento e as modificações do educando, confirmando a construção do conhecimento. A 

escola deve assegurar uma avaliação conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

(MEC,1998), tomando como base o Currículo em Movimento e amparada legalmente pelas 

Diretrizes de Avaliação da SEEDF “Avaliar para aprender, aprender pra avançar”. 

 
10. Organização da Proposta Curricular da Escola 

A Escola Parque 303/304 Norte adota em seu contexto uma proposta curricular, baseada 

no Currículo em movimento da SEEDF, voltada para a importância das Artes e da Educação 

Física no desenvolvimento e formação do Cidadão. Essas áreas de conhecimento têm como 

eixo metodológico a ênfase nas aprendizagens significativas relativas à criatividade, 

desenvolvimento motor e cognitivo, ampliação da visão de mundo e responsabilidade da ação 

social. 

Nesse ano de 2020, durante a Semana Pedagógica, foi decidido pelo corpo docente 

manter a proposta de uma PP sem tema gerador, visando oportunizar o desenvolvimento de 

temáticas variadas nos projetos artísticos e/ou esportivos aqui desenvolvidos, abrindo portas 

para a criatividade de forma diversa. O trabalho pedagógico com projetos é uma realidade 

constante na Escola Parque 303/304 Norte, fato que não seria diferente nesse ano. 

Normalmente os professores se reúnem por área ou por quarteto para planejar projetos 

artísticos e esportivos que atendam ao desenvolvimento dos conteúdos previstos no Currículo 

em Movimento. Durante o ano, são realizadas apresentações artísticas e esportivas, 

exposições, normalmente durante as semanas das festas Arraial Cultural, Olimparque e 
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Expoarte. Dessa forma, as famílias têm a oportunidade de se envolverem no contexto das 

aprendizagens, acompanhando de perto o desenvolvimento do currículo da escola parque, uma 

vez que a culminância dos projetos ocorre em datas festivas onde toda a comunidade escolar 

é convidada para prestigiar tais eventos. Assim se contextualiza a organização do Currículo 

em Movimento com as atividades de Educação Integral, relacionando e integrando conteúdos, 

projetos e intenções. Infelizmente, parte desse processo foi suspenso uma vez que em 

março, com a suspensão das aulas presenciais e o impedimento de atividades que geram 

aglomerações de pessoas, cancelou os eventos festivos da escola, prejudicando os 

momentos de apresentações artísticas, exposições e eventos esportivos. 

Durante a Semana Pedagógica o corpo docente da escola se reuniu para rever a 

reorganização do Currículo em Movimento, realizada pelos mesmos no ano de 2019, de 

forma que os conteúdos sejam apresentados e desenvolvidos uniformemente pelos 

professores, a cada ano, dentro de seus planejamentos pedagógicos. Tal reorganização 

objetivou conquistar uma evolução mais perceptível no desenvolvimento da aprendizagem 

dos estudantes, uma vez que o conteúdo de cada ano se torna base para o aprendizado do 

conteúdo do ano seguinte. O segundo passo a ser dado nesse sentido foi incluir metas a 

serem alcançadas bimetralmente pelos estudantes, relativas aos conteúdos, partindo da 

proposta de Avaliação Formativa, objetivando faciliatar ao professor a análise das dificuldade 

de cada estudante e o planejamento das intervenções a serem realizadas a fim de ajudar o 

estudante a superar tais dificuldades.  

 

 
10.1 O Componente Curricular “Artes” 

A LDB 9.394/96 define que “o ensino da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório de educação infantil e do ensino 

fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos educandos” (artigo 26, 

parágrafo 2º). 1 

O ensino de Arte como definem os Parâmetros Curriculares Nacionais exige espaço 

específico e atividades regulares. O educando estabelece inter-relações entre a teoria e a 

produção artística individual e coletiva, observando, analisando, criticando e contextualizando, e 

tendo em vista uma construção histórica e social da arte. 

Dentro desse contexto, a elaboração do planejamento das Artes se dá a partir de três 

premissas básicas da abordagem triangular: a fruição – sensibilizar os educandos para a 

compreensão dos códigos que compõem a obra apreciada; o fazer – experimentação de 
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materiais visuais e sonoros, na produção de trabalhos individuais ou coletivos, utilizando os 

códigos que compõem a linguagem artística; e o contextualizar – entender a importância da 

arte dentro do contexto, histórico, geográfico, social e econômico, para uma compreensão mais 

ampla do conceito de arte e de como este se insere na sociedade e na formação do sujeito 

crítico. 

O Currículo em Movimento aponta o ensino da arte como um meio para que o educando 

desenvolva o letramento em Arte, aprendendo a dar significado aos seus objetos e, se possível, 

produzi-los, com base nesse conhecimento. Saberes tradicionais, culturas que habitam a escola 

e culturas do mundo contemporâneo são elementos essenciais para se pensar e fazer Arte na 

escola. 

O conteúdo aplicado em sala de aula obedece a organização pedagógica em 

ciclos/seriação proposta pela grade curricular da SEEDF, de forma a inserir, gradualmente, os 

códigos das linguagens artísticas, os aspectos históricos que contextualizam o tema abordado e 

norteiam o fazer artístico. Cada conteúdo está relacionado a uma expectativa de aprendizagem, 

ao desenvolvimento de habilidades relativas à triangulação proposta por Ana Mae Barbosa: a 

produção, a fruição e a contextualização da arte. 

O ensino de Arte na Escola Parque 303/304 Norte se constitui da seguinte forma: 

a) Artes Visuais; 

b) Artes Cênicas; 

c) Educação Física; 

d) Música; 

e) Dança. 

 

 
10.1.1 Artes Visuais 

O trabalho desenvolvido em Artes Visuais favorece uma visão ampla do mundo por meio 

do contato e compreensão da linguagem visual, utilizando-se de aulas teóricas e práticas, que 

vão de aspectos históricos e conceituais ao desenvolvimento de técnicas como o desenho, a 

pintura, a escultura, a gravura e outras modalidades resultantes dos avanços tecnológicos. 

As atividades desenvolvem-se dentro da metodologia triangular defendida por Ana Mae 

Barbosa: “a construção do conhecimento baseado na experimentação, decodificação e 

informações”. 

De acordo às Orientações Curriculares da SEEDF, os conteúdos a serem ministrados 

obedecem à organização pedagógica em ciclos/seriação de nove anos e devem ser articulados 

com os temas transversais. 
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REORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ÁREA 

ARTES VISUAIS 

 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

- Elementos - Autorretrato e - Desenho de - Estudo da relação da - Desenho de 

básicos: ponto, releitura; observação criação arte e do artesanato observação, auto- 

plano, texturas, - Pesquisa de livre; com a cultura do retrato 

formas; elementos, cores e - Apreciação de estudante; - Maquetes; 

- Desenho livre e formas pressentes obras de artistas; - Apreciação de - Visita a pontos 

observação; na fauna, flora e - Cores terciárias; artistas que utilizaram turísticos da cidade; 

- Pintura, colagem, cerrado; - Harmonia das a cidade e temáticas - Visitas guiadas à 

modelagem, - Explorar a cores (ciclo sociais para a museus, mostras, 

dobradura; imaginação e a cromático); elaboração dos exposições, galerias 

- Instrumentos e expressividade por - Manifestação trabalhos; e outros); 

materiais; meio de temas que folclórico; - Revisão dos - Noções de plano e 

- Elaboração contextualizem a - Aprofundamento conteúdos relativos espaço bi e 

plástica a partir da ação criadora; do uso de aos elementos da tridimensional; 

leitura de imagens - Cores instrumentos no linguagem; - Construções 

de artistas; secundárias, frias e desenho (régua, - Bi e tridimensionais; 

- Cores primárias e quentes; compasso, outros). Tridimensionalidade - Criação e 

secundárias; - Figura-fundo  - Noções de apresentação de 

 - Noção espacial,  perspectivas; portfólio 

 noção básica de  - Explorara a  

 composição;  imaginação,  

   expressividade e  

   criatividade  
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Figura 17 – Festa Arraial Cultural - 2018 

Fonte: Arquivo Escola Parque 303/304 Norte. 

 
 

10.1.2 Artes Cênicas 

As Artes Cênicas englobam o teatro, a dança, a performance, as linguagens associadas 

ao palco e à cena. O ensino do teatro no âmbito escolar favorece a socialização do educando, o 

desenvolvimento de sua capacidade expressiva, ao ampliar seu repertório gestual e vocal, sua 

noção de tempo e espaço. Colocar-se no papel de outra pessoa permite ao educando 

compreender e avaliar o comportamento do outro em situações diversas, o que irá contribuir 

para expansão do seu senso crítico e de sua inteligência emocional. 

A metodologia triangular também é aplicada no desenvolvimento das atividades cênicas, 

que envolvem um grau de complexidade pertinente a cada ano. Desta forma, o foco do ensino 

do teatro no Ensino Fundamental concentra-se basicamente no reconhecimento das diversas 

manifestações do universo cênico como formas de expressão e comunicação a partir de sua 

fruição, produção e contextualização. 
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REORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ÁREA - TEATRO 
 

 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

- Arte como 

manifestação da 

cultura e identidade 

de um povo; 

- Manifestações 

folclóricas e 

populares; 

- Cenas corporais, 

improvisação teatral, 

jogos dramáticos; 

- Expressão corporal e 

vocal, dramatização 

de história; 

- Interpretação de 

personagens de 

narrativas e textos 

infantis; 

- Elementos teatrais, 

visuais e sonoros: 

Máscaras, 

maquiagem, cenário, 

sonoplastia, figurino, 

iluminação; 

- Movimentos 

expressivos: ações 

dramáticas por meio 

da exploração de 

deslocamento, de 

plano de peso e 

fluência; 

- Expressividade 

corporal em 

movimentos 

socioculturais e outros 

do contexto 

extraclasse; 

- Arte como 

manifestação da 

cultura e identidade de 

um povo; 

- Manifestações 

folclóricas e populares; 

- Cenas corporais; 

- Improvisação teatral; 

- Jogos dramáticos; 

- Expressão corporal e 

vocal, dramatização 

de história; 

- Interpretação de 

personagens de 

narrativas e textos 

infantis; 

- Elementos teatrais, 

visuais e sonoros: 

Máscaras, 

maquiagem, cenário, 

sonoplastia, figurino, 

iluminação; 

- Exercitar atitudes de 

plateia; 

- Expressividade 

corporal em 

movimentos 

socioculturais e outros 

do contexto 

extraclasse; 

- Arte como 

manifestação da 

cultura e identidade 

de um povo; 

- Manifestações 

folclóricas e 

populares; 

- Cenas corporais; 

- Improvisação 

teatral; 

- Jogos dramáticos; 

- Expressão corporal 

e vocal, 

dramatização de 

história; 

- Interpretação de 

personagens de 

narrativas e textos 

infantis; 

- Elementos teatrais, 

visuais e sonoros: 

Máscaras, 

maquiagem, cenário, 

sonoplastia, figurino, 

iluminação; 

- Expressividade 

corporal em 

movimentos 

socioculturais e 

outros do contexto 

extraclasse; 

- Arte como 

manifestação da 

cultura e identidade 

de um povo; 

- Manifestações 

folclóricas e 

populares; 

- Cenas corporais; 

- Improvisação 

teatral; 

- Jogos dramáticos; 

- Expressão corporal 

e vocal, 

dramatização de 

história; 

- Interpretação de 

personagens de 

narrativas e textos 

infantis; 

- Elementos teatrais, 

visuais e sonoros: 

Máscaras, 

maquiagem, cenário, 

sonoplastia, figurino, 

iluminação; 

- Dramatização de 

histórias; 

- Coreografias de 

danças folclóricas, 

populares e outras 

do contexto do 

estudante (produção 

e criação); 

- Expressividade 

corporal em 

movimentos 

- Arte como 

manifestação da 

cultura e identidade 

de um povo; 

- Manifestações 

folclóricas e 

populares; 

- Cenas corporais; 

- Improvisação 

teatral; 

- Jogos dramáticos; 

- Expressão 

corporal e vocal, 

dramatização de 

história; 

- Interpretação de 

personagens de 

narrativas e textos 

infantis; 

- Elementos 

teatrais, visuais e 

sonoros: Máscaras, 

maquiagem, 

cenário, 

sonoplastia, 

figurino, 

iluminação; 

- Expressividade 

corporal em 

movimentos 

socioculturais e 

outros do contexto 

extraclasse; 

- Comunicação 

espontânea das 

diferentes 
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   socioculturais e sensações 

outros do contexto Tríade essencial do 

extraclasse; teatro: ator, texto e 

- Comunicação plateia. 

espontânea das  

diferentes sensações  

Tríade essencial do  

teatro: ator, texto e  

plateia  

 
 
 

Figura 18 – Apresentação no Auditório 

Fonte: Arquivo Escola parque 303/304 Norte. 

 
 

 
10.1.3 Música 

A Educação Musical na Escola Parque parte do conhecimento e das experiências que os 

educandos trazem de seu cotidiano e de seu meio sociocultural. Estabelece relações com 

músicas de grupos locais, regionais, nacionais e internacionais, assim como, também, participa 

de eventos musicais escolares, festivais e apresentações extraclasses, como preconizam as 

Orientações Curriculares. 

Assim também os conteúdos a serem ministrados do 1º ao 5º ano obedecem à 

organização pedagógica em ciclos/seriação de acordo com as Orientações Curriculares da 

SEEDF e devem ser articulados com os temas transversais. 
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REORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ÁREA 

MÚSICA 

 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

- Pulsação - Pulsação; - Adotar um caderno - Pulsação e tempo - Marcação do tempo 

- Andamento - Andamento; de música; forte nos forte e das pulsações 

- Parâmetros do - Tempo forte; - Pulsação; compassos; nos compassos; 

som, de forma - Imitação e percepção - Tempo forte; - Imitação e - Imitação e percepção 

prática; melódica (escala - Compassos; percepção melódica; 

- Som e silêncio; maior); - Imitação e percepção melódica de - Ditado melódico 

- Apreciação de - Apreciação de melódica (escala escalas e arpejos; - Apreciação musical; 

músicas eruditas e músicas eruditas e maior); - Notação melódica - Imitação, percepção e 

populares; populares; - Introdução à na pauta; notação rítmica (4 

- Imitação e notação - Imitação e notação notação; - Apreciação semicolcheias e suas 

rítmica (mínima, rítmica (mínima, - Apreciação de musical; variações); 

semínima e semínima e pausa, músicas eruditas e - Imitação e - Canto coral; 

colcheias duplas); colcheias duplas); populares; notação rítmica - Introdução ao 

- Imitação melódica - Desenvolvimento do - Imitação e notação (semicolcheias e Instrumento 

(de Dó a Sol); canto coral (afinação e rítmica (semibreve, pausa); - Composição; 

- Introdução ao respiração); mínima e pausa, - Canto Coral; - Apresentação de 

canto coral - Introdução aos mínima pontuada, - Introdução ao filmes pedagogicamente 

 instrumentos de semínima e pausa, Instrumento contextualizados 

 percussão; semínima pontuada, - Composição;  

 Introdução à colcheias); - Apresentação de  

 composição - Canto coral; filmes  

  - Introdução à flauta pedagogicamente  

  doce contextualizados  
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Figura 19 – Apresentação de Música na Escola de Governo, 2019. 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte 

 
 

 
10.2 O Componente Curricular “Educação Física” 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação Física apresentam uma proposta 

democrática, humana e diversificada para a prática pedagógica da área no âmbito escolar, 

assim como subsidia o educador nas discussões, planejamentos e avaliações no 

desenvolvimento de suas atividades culturais. 

O aprendizado e a prática de habilidades motoras fundamentais são a base da 

construção e do desenvolvimento da alfabetização motora. O desenvolvimento e domínio das 

habilidades motoras fundamentais devem ocorrer durante os primeiros anos, na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Sem o domínio de habilidades motoras 

fundamentais, as crianças perdem o interesse e, consequentemente, abandonam as atividades 

físicas. 

Na atualidade novas demandas sociais vêm ocupando papel de destaque nas 

discussões educacionais relacionadas à educação e saúde, “...pelas funções que exerce na 

escola, a Educação Física também assume a responsabilidade de promover atitudes favoráveis 

para a formação de hábitos saudáveis, com impacto positivo na saúde da população infanto- 

juvenil, que hoje já apresenta índices alarmantes de doenças, que antes eram diagnosticadas 

somente em adultos e/ou idosos.” (CATUNDA, 2014, p.23) 
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Ainda, segundo Catunda (2014), outros motivos justificam a prática da Educação Física: 

o estímulo às capacidades cognitivas, o domínio corporal, o desenvolvimento das habilidades 

motoras e competências (concentração, atenção, determinação, comunicação e expressão, 

equilíbrio emocional), o monitoramento e detecção de problemas de déficit de crescimento, 

obesidade, respiração, frequência cardíaca, entre outros, o preparo para a vitória e a derrota, o 

estímulo à autonomia, melhoria da autoestima e do trabalho em grupo, reforçando o valor da 

cooperação. Por fim, a educação física colabora no processo de construção de hábitos para um 

estilo de vida ativo e saudável. 

Para as Orientações Curriculares o ensino da Educação Física trata do conhecimento 

produzido e exercido pela sociedade a respeito do corpo e do movimento, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, ou ainda como possibilidade de promoção, recuperação e 

manutenção da saúde. 

As Orientações Curriculares para os anos iniciais propõem conteúdos que abordem 

aspectos que vão da psicomotricidade à sociomotricidade do educando, indicando atividades 

que desenvolvam suas habilidades motoras, espaciais, temporais, criativas e sociais. 

As modalidades que constituem o desenvolvimento pedagógico são realizadas de acordo 

com o rodízio dos espaços físicos disponíveis na Escola Parque 303/304 Norte. 

 
REORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ÁREA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

- Dinâmica lateral e 

esquema corporal; 

- Habilidades 

locomotoras, 

manipulativas, 

estabilizadoras; 

- Regras de 

convívio e 

conceitos de 

cooperação e 

competição; 

- Ritmos, 

expressão corporal 

e cultural incluindo 

afro e indígena; 

- Dominância 

lateral e esquema 

corporal; 

- Habilidades 

locomotoras, 

manipulativas, 

estabilizadoras; 

- Regras de 

convívio e 

conceitos de 

cooperação e 

competição; 

- Ritmos, 

expressão corporal 

e cultural incluindo 

- Dominância lateral e 

esquema corporal; 

- Habilidades 

locomotoras, 

manipulativas, 

estabilizadoras; 

- Regras de convívio e 

conceitos de 

cooperação e 

competição; 

- Ritmos, expressão 

corporal e cultural 

incluindo afro e 

indígena; 

- Jogos, incluindo os 

- Combinação de 

habilidades motoras 

básicas e específicas; 

- Regras de convívio e 

conceito de 

cooperação e 

competição; 

- Atividades rítmicas e 

culturais folclóricas, 

incluindo afro e 

indígena; 

- Jogos pré- 

desportivos, com 

regras adaptadas, 

intelectivos, 

- Combinação de 

habilidades motoras 

básicas e específicas; 

- Regras de convívio e 

conceito de cooperação 

e competição; 

- Atividades rítmicas e 

culturais folclóricas, 

incluindo afro e 

indígena; 

- Jogos pré-desportivos, 

com regras adaptadas, 

intelectivos, brincadeiras 

populares 
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- Jogos e afro e indígena; intelectivos, regras brincadeiras populares  

brincadeiras - Jogos, incluindo adaptadas e  

(adaptadas/ os intelectivos, brincadeiras  

populares); regras adaptadas e   

 brincadeiras   
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Figura 20 – ilustração feita por estudante. 

 
Fonte: Escola Parque 303/304 Norte, 2020. 
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11 Plano de Ação Para Implementação e Desenvolvimento da PP 2020 

 
 

11.1 Dimensão Pedagógica 
 

 
Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Desenvolver os conteúdos 

de Artes e Educação Física, 

bem como os temas 

transversais e a educação 

patrimonial, de forma lúdica, 

visando favorecer a 

experiência individual do 

educando em cada disciplina 

da E.P. 

Em 4 bimestres 
Coordenando individualmente/equipe 

por área e por quarteto para projetos 

desenvolvidos pela escola de acordo às 

demandas. 

Planejando projetos individuais de 

educadores para as suas disciplinas 

conforme apresentados à Supervisão 

Pedagógica. 

Promovendo projetos que incluam jogos 

ou atividades lúdicas relacionadas à PP 

da escola, realizando oficinas durante 

as aulas pelos próprios educadores ou 

por parceiros/convidados. 

De forma expositiva e 

escrita, durante 

coordenação 

pedagógica. 

Equipe gestora, 

coordenadores e 

professores. 

Durante todo o ano. 

Priorizar a formação 

continuada dos docentes e 

da equipe, principalmente 

durante as coordenações 

realizadas on-line, 

assim    como    nos    cursos 

Terças e quintas-feiras 

destinadas à 

coordenação individual 

e por área ou por 

quarteto, quando os 

professores podem 

realizar cursos on-line. 

Realizando a “Conversa Pedagógica” 

com os professores durante as 

coordenações sobre temas do cotidiano 

escolar embasado por pesquisa, 

artigos, experiências. 

De forma expositiva 

e/ou escrita, pelos 

professores 

participantes. 

Equipe gestora. Nas coordenações 

pedagógicas 

coletivas, durante o 

ano letivo. 
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promovidos pela EAPE e em 

suas práticas nas 

respectivas áreas de 

conhecimentos. 

formação; 
 
 

Quartas-feiras 

destinadas a 

coordenações coletivas 

 
1 profissional por 

semestre para realizar 

formação continuada 

 
 

Estimulando a inovação docente na sua 

prática artística/atlética e educativa. 

Oferecendo suporte físico/material para 

o desenvolvimento das atividades 

(Instrumentos musicais, equipamento 

de som, forno p/cerâmica, cavaletes, 

prensa p/ impressão de gravuras, 

mapotecas, máquina de cortar filete, 

encadernadores, dois aparelhos de 

solda para as artes com 

complementos/arame), objetos de cena, 

material para figurino/cenário e material 

para educação física (bolas, cordas, 

cones, jogos). 

   

  
Convidando profissionais às 

coordenações pedagógicas que 

possam abordar temas de importância 

para a atualização e aprimoramento do 

trabalho pedagógico (ex: especialistas 

nos temas “Brincar”, questões étnicas, 

de gênero, mediação de conflitos e 

experiências educacionais exitosas). 

  
Realizando momentos bimestrais para 

compartilhar vivencias e práticas 

docentes,  com o objetivo de  multiplicar 

o      conhecimento      adquirido      nas 
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  formações continuadas e nas práticas 

em sala de aula.  

 

Oferecendo oficinas e palestras com 

profissionais 

renomados. 

   

Incentivar o conhecimento de 

si, do outro e o meio que o 

cerca possibilitando a 

transformação da realidade. 

Requisição de 1 
pedagogo 

 

 
 

2 atividades por ano. 

Criando departamento de Orientação 

Educacional disponível para atender 

família, educadores e educandos. 

Desenvolvendo o Projeto de Promoção 

a Saúde. 

De forma expositiva e 

escrita, durante 

coordenação 

pedagógica,  pelos 

professores. 

Equipe do SOE 

junto à equipe 

gestora. 

Início do primeiro 

semestre. 

 
Durante as reuniões 

de pais. 

  Desenvolvendo atividades pedagógicas 

que levem os educandos a refletir sobre 

as suas atitudes individuais e coletivas, 

visando a cultura de paz e cidadania a 

fim de coibir brigas e bullying no 

ambiente educacional. 

De forma escrita, 

pelas  famílias,  em 

questionário 

disponibilizado  pela 

escola (em anexo) 

  

  
Promovendo valores essenciais 

(amizade, respeito, justiça, higiene) 

visando à formação de seres humanos 

melhores, com atitudes de respeito e 

consideração para consigo mesmo e 

com o próximo. 

Pelos estudantes por 

meio de formulário 

avaliativo (em anexo). 
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Buscar uma maior integração 

entre a equipe da Escola 

Parque e suas Escolas 

Tributárias com o objetivo de 

uma  aproximação recíproca 

em benefício da comunidade 
escolar. 

2 reuniões entre 

gestores e docentes no 

ano. 

 

4 reuniões em conselhos 

de classe no ano 

Programando os encontros semestrais 

com objetivos pedagógico- 

administrativos entre os gestores da EP 

e suas tributárias. 

Programando encontros bimestrais 
com objetivos pedagógicos entre o 
corpo docente de EP e suas 
tributárias, com participações 
conjuntas em Conselho de Classe e 
festividades. 

De forma expositiva e 

escrita, durante 

coordenação 

pedagógica,  pelos 

professores. 

Equipe gestora, 

coordenadores e 

professores. 

Eventos: 

- Estreitando Laços, 
Arraial Cultural, 
Olimparque, Balaio 
de Gatos e 
Expoarte, 
suspensos em 
tempo de Pandemia 
mundial  de COVID-
19 por 
caracterizarem 
atividades 
presenciais no 
ambiente escolar.  

- Durante os 
conselhos de classe. 

 

Reduzir o impacto da 

carência de educadores e 

servidores pertencentes ao 

quadro da escola, bem como 

procurar estratégias 

pedagógicas para as 

ausências ocasionais dos 

educadores. 

1 Profissional para cada 

carências. 
Atuando constantemente junto à 

SEEDF/CRE-PPC, para assegurar o 

suprimento das carências de 

educadores e servidores e permanência 

de educadores substitutos. 

A partir da resposta e 

tentativa da SEDF, de 

resolução da 

realidade. 

Equipe gestora Durante o ano letivo 
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11.2 Resultado Educacionais 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Planejar as ações pedagógicas com 
base no estabelecido no Currículo em 
Movimento. 

2 planejamentos Elaboração do planejamento anual 

individual do BNCC. 

Por meio de 

observações do 

desenvolvimento   das 

Docentes. Semana pedagógica 
 
 

Coordenações 

  Elaboração do planejamento habilidades propostas  individuais 

  semestral das Oficinas. em sala de aula.   

     Coordenações 

  Elaboração e registro de projetos 
pedagógicos individuais ou em grupo, 
dos docentes e oportunidade de 
apresentação aos colegas, em 
coordenação coletiva. 

  coletivas 

Orientação aos docentes em relação 
aos projetos pedagógicos. 

1 vez/quinzenal  A partir da ativação do 

espaço, pela 

comunidade escolar e 

equipe gestora. 

Coordenação 2º semestre 

Orientação aos docentes em relação 
à diários, conselho de classe e RAV. 

1 vez/semana Chefe de secretaria confere o 
preenchimento dos diários do BNCC e 
PPS semanalmente repassando aos 
docentes o que é necessário ser 
ajustado. 

Pela equipe gestora, 

chefe de secretaria e 

docentes em 

momento de 

avaliação, por escrito. 

Chefe de 

secretaria, 

coordenação  e 

direção 

1º semestre 

Desenvolver, de forma Ano de 2020 Apresentar ao corpo docente um Pela coordenação e Equipe gestora 1º semestre 

coletiva, ferramenta que modelo, como sugestão, que oriente o equipe gestora, a e coordenação.  

auxilie o processo avaliativo desenvolvimento da proposta. partir da devolutiva   

e que se adeque à realidade  dos professores.   

pedagógica da Escola Parque     
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11.3 Gestão Participativa 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Realizar reuniões com a 
Comissão do Conselho 
Escolar, a fim de tornar 
transparente as ações 
administrativas e 
pedagógicas realizadas 
pela equipe gestora. 

1 reunião/bimestre Convocação dos representantes para 

as reuniões. 

 
Promovendo transparência do gasto 

público por meio de informes à 

comunidade sobre as decisões do 

Conselho Escolar referentes a gestão 

financeira. 

Pela própria comissão 

a partir das ações 

realizadas. 

Equipe gestora. Durante todo o ano 

Incentivar a colaboração 

financeira da comunidade 

escolar por meio da 

contribuição da APM 

1 vez/mês Envio de bilhetes mensais, nas agendas 

dos estudantes, relembrando às 

famílias sobre a contribuição. 

 
Envio de bilhetes às famílias que 

contribuem, agradecendo a ação. 

 

Conscientizando a comunidade escolar 

das necessidades da escola, por meio 

Pela equipe gestora 
juntamente com a 
tesoureira, 
comparativamente a 
cada mês. 

Equipe gestora 
e tesouraria 

Todo o ano 
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  de comunicação eletrônica 

(site/Facebook da escola e canal do 

YouTube) e demais canais de 

comunicação, para, através dessa 

ação, aumentar a contribuição da 

comunidade para a Associação de Pais 

e Mestres. 

   

Utilizar a agenda dos 

estudantes,  murais e página 

Atingir 100% 
comunidade escolar 

da Enviar bilhetes informativos sobre 

assuntos gerais e  específicos  de cada 

Pelas respostas das 

avaliações, por parte 

Equipe gestora 

e coordenação 

Todo o ano 

do facebook e YouTube, e 
telefone como 

 estudantes pelas agendas. da comunidade   

meios de comunicação entre   escolar e participação   

famílias/escola.  Manter os murais atualizados com os da mesma nos   

  projetos desenvolvidos na escola. eventos   

   proporcionados pela   

  Atualizar as postagens das atividades escola.   

  realizadas na página do Facebook    

  mensalmente.    

 
 

 

11.4 Dimensão de Gestão de Pessoas 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Valorizar a Escola Parque 

por meio da participação e 

contribuição da comunidade 

escolar buscando 

Participação de ao 

menos 80% da 

comunidade escolar 

dos eventos festivos; 

Promovendo eventos que envolvam 

pais/educandos/funcionários nas 

atividades      escolares      de      forma 

interdisciplinar,         vivenciando       as 

As avaliações são 

feitas pelas famílias 

ao fim de cada evento 

e pelos professores 

Equipe gestora, 

coordenação e 

professores 

- Atividades 
presenciais 
suspensas por 
decreto distrital, por 
pandemia mundial 
de COVID-19.  
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conscientizar seus membros 

(pais, educandos e 

funcionários), da importância 

das Artes e da Educação 

Física  para o 

desenvolvimento integral do 

educando e a construção de 

sua identidade e 

pertencimento à comunidade 

escolar. 

 
Comparecimento de ao 

menos 50% dos pais 

nas reuniões de pais e 

mestres. 

especificidades das áreas 

desenvolvidas na Escola Parque. 

Realizando palestras abertas à 

comunidade e eventos culturais 

(mostras, apresentações teatrais, 

musicais, exposições de artes visuais, 

concursos de poesias e saraus) e 

eventos esportivos (festival/torneios). 

Transformando espaços ociosos em 

galeria de arte permanente. 

em coordenação 

coletiva, por meio de 

formulário (em anexo). 

  

  Mobilizando a comunidade, pais e 

responsáveis, para participarem das 

reuniões semestrais de pais e mestres, 

bem como dos eventos proporcionados 

pela escola e do cotidiano escolar de 

forma geral. 

  

  
Promovendo a melhoria do clima 

organizacional (atitude de cooperação) 

em um ambiente favorável à relação 

ensino-aprendizado, a partir de novas 

posturas nas relações humanas. 

Cultivar um ambiente agradável de 

trabalho, envolvente e motivador para 

que os educadores se sintam parte 

integrante deste. 
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  Buscando 

otimização 

escola. 

parcerias que 

dos espaços 

auxiliem 

físicos 

a

 

d

a 

   

 

 
 

11.5 Gestão Financeira 
Objetivos Metas Ações Avaliação das 

Ações 
Responsáveis Cronogram

a 
Utilização dos 

recursos do 

PDAF e 

contribuição da 

APM para 

material de 

expediente, 

administrativo, 

didático e 

pedagógico. 

Pagamento do 

serviço de internet 

contratada: 

R$100,00 

Serviços: Contratação de 

pequenos serviços para 

manutenção da estrutura 

física da escola (calçadas, 

paredes, banheiros e 

demais consertos). 

A partir dos 

resultados das 

ações, com a 

ativação dos 

espaços e 

serviços, pelo 

público atuante. 

Equipe 
gestora. 

Todo o ano 

 

 
 

 

 
 

Material Permanente: 

Aquisição de equipamentos 

necessários para apoiar as 

áreas administrativas e 

pedagógicas

 (com

putadores, impressoras, 

filmadora, instrumentos 

musicais, dentre outros). 

   

   

Custeio de material 

educativo e esportivo; 

material de processamento 

de dados; material de copa 

e cozinha; material de 

limpeza e produção de 

higienização. 
 
Manutenção e Locação de 
aparelhos para higiene da 
Piscina 
 
 

   

Prestação de 
contas dos 
gastos de UE 

quadrimestralmente Encaminhamento da 
prestação  de 

contas a cada 4 meses para 
a UNIAG, com todos os 

Realizada pelo 
serviço 

de
 contabili

Equipe gestora Todo o ano 
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gastos discriminados, via 
SEI promovendo 
transparência do gasto 
público por meio de informes 
à comunidade sobre as 
decisões do Conselho 
Escolar referentes a gestão 
financeira. 

dade contratado 
pela UEX. 

 

Prestação de 
contas dos 
gastos de UE 

quadrimestralmente Encaminhamento da 
prestação  de 

contas a cada 4 meses para 
a UNIAG, 

Realizada pelo 
serviço 

de
 contabili
dade 

Equipe gestora Todo o ano 

  com todos os gastos 
discriminados, 

contratado pela 
UEX. 

  

  via SEI.    

   

Promovendo transparência 
do gasto 

   

  público por meio de informes 
à 

   

  comunidade sobre as 
decisões do 

   

  Conselho Escolar referentes 
a gestão 

   

  financeira.    

 
 
 
 
 

 

11.6 Dimensão Administrativa 
 

objetivos metas ações 

Avaliação das 

ações 
responsáveis cronograma 

Realizar melhorias no 

espaço físico da 

escola, de acordo 

com as prioridades 

apontadas pelo 

Conselho Escolar em 

consulta ao corpo 

administrativo e 

docente. 

 
 

Realizando 

manutenção e 

reparos nas 

salas de aula e 

espaços 

coletivos 

 

A partir dos 

resultados das 

ações, com a 

ativação dos 

espaços e 

serviços, pelo 

público atuante. 

Equipe gestora. 
 
 
 
 
 
 

 

1º semestre 
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 Revisão da parte Elétrica 
 
 
 
 
     Reparos nas valvulas 
de descargas dos 
banheiros dos alunos 
 
 
 
 
Diminuir o Fluxo de Alunos 
na hora do embarque e 
desemberque 
 
 
 
Pintura do Prédio 
 
 
 
 
 
Impermeabilização do 
Telhado da Escola 
 
 
 
 
Instalação de Central de 
Gás 
 
 
 
 
 
Adequação ao momento 
de prevenção contra 
COVID 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Substituição de 
luminárias e 
refletores queimados 
 
 
 
Substituição de 
valvulas danificadas. 
 
 
 
 
Abertura do acesso 
lateral da escola 
para recepcionar os 
alunos 
 
 
Pintura de Salas de 
Aula, Parte interna 
do Pátio e quadras 
de esposrtes 
 
 
 
Diminuir com 
goteiras em época 
de chuva 
 
 
 
 
Seguir 
recomendação da 
Defesa Cívil para 
Instação de Central 
de Gás 
 
 
 
Instalação de 
recipentes de alcool 
em gél nas 
dependencias da 
escola/ aquisição de 
termometros digitais, 
tapetes de 
desinfecção no 
acesso para escola , 
entre outros. 

Realizando um 

planejamento de 

reparos, 

manutenção, 

segurança, 

cuidados com 

higiene de 

acordo às 

normas de 

saúde pública 

para uso dos 

espaços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe gestora 
 
 
 
 
Equipe gestora 
 
 
 
Equipe gestora 
 
 
 
Equipe gestora 
 
 
 
 
Equipe gestora 
 
 
 
 
 
 
Equipe gestora 
 
 
 
 
 
Equipe gestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Semestre 
 
 
 
 
1º Semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º SEMESTRE 
 
 
 
 
 
2º SEMESTRE 
 
 
 
 
 
2º SEMESTRE 
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Ativação do laboratório 

de informática. 

Aquisição de 5 

computadores. 
 
 
 

 A partir da 

ativação do 

espaço, pela comunidade escolar e equipe gestora. 

Equipe gestora e 

comunidade 

escolar 

2º semestre 

Manutenção da rede hidráulica e elétrica 100% de

 ambas as redes 

Solicitação de 

reforma junta à 

equipe de 

engenharia da 

SEDF 

 SEDF 1º semestre 

 

12. Acompanhamento e Avaliação da PP 

 
 

A Avaliação Institucional, destina-se a analisar a implementação da Proposta 

Pedagógica para identificar as potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com 

vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar e a reflexão coletiva. Trata-se 

de uma autoavaliação pela escola que analisa, retoma, reorganiza os processos 

utilizados na avaliação para as aprendizagens. A avaliação normalmente é realizada ao 

final do ano letivo e contempla a análise do trabalho escolar nas dimensões da: Gestão 

Pedagógica, Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais, Gestão 

Participativa, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e Gestão Administrativa. 

Porém, durante o ano letivo são realizadas avaliações com procedimentos e 

instrumentos avaliativos produzidos nas reuniões de pais e mestres, conselhos de 

classe, coordenações pedagógicas coletivas, dias temáticos, reuniões com as escolas 

tributárias e a própria SEEDF e reuniões com o conselho escolar e autoavaliação por 

parte dos estudantes. 

A Proposta Pedagógica desta Unidade de Ensino vem sendo escrita ao longo dos 

anos e sendo constantemente avaliada nas Semanas Pedagógicas e final de cada ano 

letivo. Quando finalizada a redação da PP, o texto é disponibilizado de forma impressa 

para aprovação da comunidade escolar, representada pelo Conselho Escolar, bem 

como é encaminhada para a CRE-PPC via SEI. 

Em períodos de aulas preseciais, os educandos são avaliados por seus 

educadores em sala de aula. Bimestralmente, os educadores se reúnem em conselho 

de classe para conceituar o educando de acordo às observações, percepções e troca 

de informações ocorridas durante as coordenações coletivas. Essas avaliações do 
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educando têm a intenção primordial de auxiliar a prática docente para a criação de novos 

estímulos aos mesmos, a desenvolverem suas potencialidades levando em conta, 

principalmente, os avanços individuais dentro da coletividade e a participação no 

desenvolvimento de todas as atividades no decorrer do ano letivo. 

A avaliação dos projetos coletivos (festas, torneios, concertos, apresentações) 

acontece de forma continuada, ao término do evento. Ao final do ano, os educadores 

registram em planilhas suas percepções e diagnosticam os pontos positivos e negativos 

de cada ação sugerindo melhorias para o ano letivo seguinte.  
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14. ANEXOS  

 

14.1 PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA 

 

Por causa da pandemia de COVID-19, segundo delineamento da Portaria nº61 de 23 de 

março de 2020, medidas governamentais foram realizadas para evitar contágio, como a 

suspensão das aulas nas escolas do Distrito Federal. Após três meses de suspensão às aulas, 

está sendo implementado um Plano de Volta às aulas com atividades não presenciais. 

Entretanto, esse plano não apresenta orientações sobre o funcionamento das Escolas Parque 

e o documento será organizado pela SEDF para inicio das atividades não presenciais em 

13/7/2020. 

Os projetos a seguir apresentados são adequados a esse momento de aulas não 

presenciais e projetos já desenvolvidos março do ano de 2020, em período de aulas 

presenciais. 

 

 
a. Projeto de Educação e Promoção à Saúde Integral 

O Projeto “Com saúde não se brinca” trata-se de um Projeto de Promoção à Saúde 

e Formação Pessoal e Social da Escola Parque 303/304 Norte. A Escola Parque 303/304 

Norte no ano de 2017 passou a integrar o Projeto da Rede Integradora da Regional Plano 

Piloto e Cruzeiro, essa alteração trouxe para a Escola Parque a responsabilidade de 

ministrar 08h dos componentes da Base Nacional Comum - BCN de Artes (Cênicas, 

Música e Visuais) e Educação Física, 10h do Projeto de Promoção à Saúde e Formação 

Pessoal e Social e 07h de Atividades Artísticas, Culturais, Esportivas e Motoras (em forma 

de oficinas), perfazendo um total de 25 horas semanais. Diante desse fato faz se 

necessário desenvolver ações e planejar o desenvolvimento de um projeto interventivo 
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para a Promoção à Saúde e Formação Pessoal e Social. 

Este Projeto abrange todas as ações que se fazem necessárias ao 

desenvolvimento/despertar de uma convivência salutar nos momentos de higiene, 

refeição e descanso, transporte, embarque e dembarque, relativas à: 

i. Incorporação dos hábitos de higiene necessários antes e pós-alimentação, 

como o lavar de mãos, antebraços e rosto, além de uma escovação dentária 

eficiente; 

ii. Orientação nos momentos das refeições, na conscientização sobre a 

importância e necessidade de conhecer a diversidade de tipos dos alimentos 

para se obter uma alimentação saudável, sobre os hábitos de convivência e 

educação à mesa e aprendendo sobre o funcionamento do corpo em processo 

digestivo e ainda sobre o respeito à alimentação ofertada, evitando o desperdício 

ao valorizar os profissionais que proporcionam a alimentação (desde o agricultor e 

o transportador, até as merendeiras); 

iii. Incentivo e orientação no momento do descanso, ensinando práticas de 

relaxamento que oportunizem uma boa digestão, meditação e recuperação de 

energia para as atividades que se seguirem; 

iv. Realizar o embarque e desembarque dos estudantes no ônibus escolar 

com segurança e de forma organizada. 

As ações deste Projeto estão de acordo e previstas nos eixos transversais que 

consta no Currículo em Movimento da SEEDF: Ser Humano e Saúde. 

Serão atendidos todos os alunos da Escola Parque nos dois turnos do 1° ao 5° 

ano. O projeto visa possibilitar e garantir uma aprendizagem efetiva de atitudes e hábitos 

saudáveis de vida, conscientização e mudança comportamental das crianças. 

O professor/educador social voluntário ao se alimentar em conjunto com os 

estudantes cria vínculos, desenvolve o Projeto de Promoção a Saúde e Formação 

Pessoal e Social, por servir de modelo e poder, através de suas atitudes e 

comportamentos, promover a maior assimilação desses conhecimentos aos alunos. Ao 

compartilhar o alimento, sentar-se com os alunos às mesas para se alimentarem, 

entendemos que o projeto se fortalece e ganha dimensões maiores, propiciando um 

aprendizado mais significativo e afetivo, ao socializar esse momento. 

Objetivos Gerais 

 Reconhecer que higiene pessoal e ambiental são importantes à preservação 

da saúde. 

 Identificar o alimento como fonte de energia para os seres vivos. 

 Reconhecer a alimentação saudável como um fator essencial para o 
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crescimento e o desenvolvimento. 

 Construir atitudes e comportamentos favoráveis à preservação da saúde em 

relação à higiene corporal e ambiental. 

 Construir atitudes e comportamentos favoráveis durante as refeições que 

levem a desenvolver hábitos de gentileza e cortesia ao compartilhar os alimentos com os 

outros alunos e professores; preservar a harmonia e higiene do ambiente em volta da sua 

mesa; 

 Realizar as refeições sentadas à mesa, compartilhando os alimentos com os 

outros alunos e professores, tendo o professor como modelo e orientador de atitudes 

salutares à mesa. 

 Comportar-se adequadamente em todos os ambientes da escola, bem como 

no transporte, embarque e desembarque de forma civilizada e gentil. 

Conteúdos 

 Cuidados com o corpo,   higiene, alimentação  saudável: função dos 

alimentos. 

 Uso de agrotóxicos e alimentos orgânicos. 

 Convivência humana e ações éticas. 

 Convívio escolar: respeito, justiça, solidariedade no ambiente escolar. 

 Paz e justiça em diversos grupos sociais (família, escola e comunidade). 

 Amor, cooperação, justiça e respeito, como sentimentos altruístas. 

Metodologia 

 Compartilhar as refeições com os alunos. 

 Esclarecimentos sobre hábitos e etiqueta à mesa de refeição. 

 Convidar palestrantes que possam expor sobre os assuntos. 

 Utilizar a horta da escola. 

 Trabalhar em sala preparando apresentações e trabalhos sobre o tema 

(cartazes, peças musicais e teatrais). 

 
Cronograma de Trabalho 

1° Bimestre: Cuidado com o outro e valores humanos. 

2° Bimestre: Higiene ambiental, tratando da limpeza e cuidados também no 

ambiente escolar. 

3° Bimestre: Higiene pessoal, tratando cuidados com os dentes, pés, mãos e 

banho diário. 

4° Bimestre: Alimentação saudável, utilizando o espaço da horta. 
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Acompanhamento e Avaliação 

Avaliação do Projeto de Promoção à Saúde Formação Pessoal e Social será 

formativa. O acompanhamento será realizado pelos professores através do diário 

específico de cada turma. Nesse diário, tomará anotações referentes aos conteúdos, 

estratégias e objetivos da aprendizagem. Além de informações sobre o desenvolvimento, 

comportamento e atitudes dos alunos e da turma de forma processual ao longo do ano. 

 
Quadro com os Objetivos e Conteúdos de Promoção à Saúde 

 

 OBJETIVOS CONTEÚDOS 

1º 

ano 

 Compreender que a saúde, em 

seus diversos aspectos: 

pessoal, social e ambiental é 

promovida pela atuação de 

diferentes agentes. 

 Reconhecer que higiene 

pessoal e ambiental são 

importantes à preservação da 

saúde. 

 Preservar e respeitar o meio 

ambiente, participando de 

questões da vida coletiva da 

escola e de sua comunidade 

circunvizinha. 

 Entender a importância da água 

para o planeta Terra. 

 Cuidados com o corpo. 

 Higiene. 

 Alimentação saudável. 

 Preservação do ambiente 

(familiar, escolar e 

circunvizinho) e dos 

recursos naturais. 

 Práticas de conservação e 

desenvolvimento de atitudes 

sustentáveis (redução do 

consumo, reciclagem). 

 Água – importância, 

características e uso 

sustentável. 

 Convívio escolar: respeito, 

justiça, solidariedade no 

ambiente escolar. 

 Convivência      humana    e 

ações éticas. 
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2º 

ano 

 Construir atitudes  e 

comportamentos favoráveis à 

preservação da saúde em 

relação à higiene corporal e 

ambiental,  modos de 

transmissão e de prevenção de 

doenças contagiosas. 

 Identificar e adotar bons hábitos 

de alimentação, modos de vida 

saudáveis. 

 * Conhecer e valorizar o uso 

sustentável de recursos naturais 

e a reciclagem de diferentes 

 Cuidados com o corpo: 

Higiene e Alimentação 

saudável. 

 Preservação do ambiente e 

dos recursos naturais 

(economia de água e luz). 

 Valores como solidariedade, 

cooperação e fraternidade. 
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 recursos no âmbito familiar, na 

escola e na sociedade. 

 

3º 

ano 

 Compreender a importância de 

uma alimentação equilibrada. 

 Identificar e adotar bons hábitos 

de alimentação, modos de vida 

saudáveis. 

 Reconhecer diferentes tipos de 

nutrientes e suas funções, 

desenvolvendo atitudes de 

modo a valorizar os alimentos 

naturais, com utilização 

moderada e evitando 

desperdício. 

 Reconhecer que higiene 

pessoal e ambiental são 

importantes à preservação da 

saúde. 

 Cuidados 

Higiene. 

com o corpo: 

4º 

ano 

 Identificar o alimento como fonte 

de energia para os seres vivos. 

 Reconhecer a alimentação 

adequada como um fator 

essencial para o crescimento e 

o desenvolvimento. 

 Cuidados com o corpo. 

 Alimentação: função dos 

alimentos construtores, 

reguladores e energéticos. 

 Solidariedade e percepção 

do outro como postura ética. 

5º 

ano 

 Cuidados com o corpo. 

 Alimentação: função dos 

alimentos construtores, 

reguladores e energéticos. 

 Cuidados com o corpo. 

 Alimentação. 
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b. Projeto Campanha Solidária  

 

Justificativa: Em período de pandemia mundial de COVID-19, surge em conversa da equipe 

gestora com professores, após alguns meses de suspensão das aulas presenciais, a 

necessidade de se ter notícias sobre obem estar dos estudantes e suas famílias e se fosse o 

caso, realizar campanha de arrecadação de alimentos e/ou dinheiro para o fornecimento de 

cestas básicas às famílias que se mostrassem necessitadas nesse momento mundialmente 

crítico financeiramente.  

Objetivo: Ajudar famílias da nossa comunidade escolar com a doação de cestas básicas. 

Metodologia: alguns professores se dispuseram e se organizaram para entrar em contato com 

as famílias dos estudantes, por ligação telefônica, e dessa forma buscar saber notícias sobre 

como estavam vivendo o momento de pandemia, identificando famílias que poderiam ser 

alcançadas pela campanha. Foi arrecadado dinheiro, alguns alimentos e cestas básicas já 

prontas. No total foram montadas e entregues 45 cestas básicas com complemento de íten de 

higiene, um frango congelado e R$50,00 a cada família atendida. 

Responsáveis: membros das equipes gestora, coordenação pedagógica e de professores que 
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se dispuseram a participar. 

Avaliação: Houve grande retorno positivo por parte das famílias que receberam esse auxílio, 

enviando mensagens de gratidão via WhatsApp. 

 

c. Funcionamento da Rotina Escolar 2020 

 

1. Organização pedagógica: 

Toma como base norteadora os seguintes documentos: 

 Proposta Pedagógica da Escola Parque 303/304 Norte (2018/2019); 

 Orientação curriculares do Ensino Fundamental Series Iniciais da SEEDF- currículo em 

movimento; 

 Orientação Pedagógica e Reguladora das Escolas Parque; 

 Estratégia de matricula para o ano de 2020 

A distribuição de turma, embora obedeça a portaria do SEEDF que trata da escolha de turma 

pelos professores, deverá ser realizada de modo que a estrutura de atendimento da escola seja 

obedecida, ou seja o atendimento tanto por área quanto por quarteto. 

O Projeto de Promoção a Saúde e Formação Pessoal e Social deverá ficar a cargo do 

professor e deverá abranger todas as ações que fazem necessárias ao desenvolvimento/despertar de 

uma convivência salutar nos momentos de higiene, refeição, descanso, embarque e desembarque. 

Os educadores atuam 25 horas em regência de classe e 15 horas em coordenação pedagógica 

semanalmente. O planejamento pedagógico é uma atividade contínua do educador e praticada durante 

o horário de coordenação em três momentos: 

 Coordenação coletivas quartas-feiras (com a presença obrigatória); 

 Coordenação por área ou por quarteto: terças ou quintas-feiras (com presença 

obrigatória), a combinar conforme o dia do curso de formação do professor, lembrando que este deve 

ser devidamente comprovado por meio de declaração entregue a supervisora administrativa;  

Atividades externas: segundas e sextas-feiras. 

 

2. PERFIL DO PROFISSIONAL PARA ATUAR NA ESCOLA PARQUE 

O Professor da Escola Parque deverá: 

  Ter formação de nível superior em licenciatura plena Artes ou Educação Física; 

  Ter capacidade de trabalho observando os aspectos emocionais, físicos, nutricionais, 

sociais e de aprendizagem diante da rotina de dez horas diárias na escola; 
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 Ter capacidade criativa, domínio do conhecimento da linguagem específica para a faixa 

etária; 

 Desenvolver metodologias para o trabalho pedagógico para Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (do 1º ao 5º ano); 

 Exercer uma pratica pedagógica voltada para o trabalho INTERDISCIPLINAR E 

TRASDICIPLINAR; individualmente e em grupo; 

 Ter interesse para pesquisas sobre novas metodologias de Ensino e Aprendizagem; 

 Ter conhecimento da finalidade das Escolas Parque e da REDE INTEGRADORA. 

 Manter-se em constante ação de formação continuada nas mais variadas formas; 

 Estar apto para as adequações das práticas pedagógicas aos estudantes ANEES, TGDS, 

TDAHS, entre outras necessidades específicas; 

 Estar atento às demandas da comunidade escolar como um todo, além de planejar e 

participar das atividades proposta a esse público; 

 Estar em consonância e participativo com a Proposta Pedagógica; 

 Participar do Projeto de Promoção à Saúde compreendendo que o cumprimento de todos os 

momentos é de extrema necessidade para o estudante; 

 Propiciar aos educandos a formação necessária aos desenvolvimentos de suas 

potencialidades, bem como estar disponível ao diálogo atencioso com os estudantes com o objetivo de 

prevenir/mediar conflitos; 

 Participar de reuniões de planejamento e avaliação de atividades escolares, visando ajustar 

o seu trabalho aos demais professores, às demandas da comunidade escolar e ao trabalho global da 

Unidade Escolar; 

 Colaborar para a manutenção de um clima de cooperação permanente no estabelecimento 

de ensino, facilitando sua integração a comunidade; 

  

 

3. REQUISIÇÃO DE MATERIAL PELOS PROFESSORES 

 A ficha de requisição de materiais deverá ser preenchida, somente na coordenação 

coletiva, às quartas-feiras, e entregue aos coordenadores, para a Supervisora Administrativa fazer a 

separação dos materiais solicitados e entregá-los na sexta-feira. 

4. NORMAS E FUNCIONAMENTO DOS TURNOS 

HORÁRIO: 

Matutino     –   8h às 13h 

Vespertino – 12h 30 min às 17h 30min 
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A escola não dispõe de servidores para atendimento aos alunos antes das 8 horas e após às 

17h30 horas, portanto, os responsáveis devem observar atentamente o horário. 

A saída do aluno da escola ao final das aulas se dará de acordo com o que foi firmado na ficha 

de matrícula. Em caso de mudança o responsável deverá preencher formulário próprio no guichê de 

entrada da escola.  

Saídas eventuais (antes do término das aulas) deverão ser solicitadas pelo responsável na 

secretaria. As solicitações de saídas antecipadas não poderão ser por telefone. 

5. ESCOLAS TRIBUTÁRIAS ATENDIDAS: 

Escolas Classe 302 e 403 Norte no turno matutino, e Escola Classe 407 Norte e 708 Norte, no 

turno vespertino. 

6. PONTUALIDADE DOS ESTUDANTES: 

Tolerância de 15 (quinze) minutos para atrasos eventuais; 

Após os 15 (quinze) minutos de tolerância, o aluno deverá se dirigir à coordenação Pedagógica 

a fim de justificar, estando sujeito a entrar em sala de aula no horário seguinte.  

 

7. ROTINA ESCOLAR: 

Os alunos na Escola Parque serão divididos em grupos, numerados de 1 a 20, no turno matutino 

e de 1 a 16 no turno vespertino. Cada turma terá aula com um quarteto de professores com dois 

componentes curriculares por dia: Educação Física e Música, Artes Visuais e Artes Cênicas.  

Matutino: Ao chegar à Escola Parque os alunos serão conduzidos até o pátio e separados por 

turma, onde, sob a supervisão do professor regente do primeiro horário que encaminhará a turma para 

o espaço de aula.  O intervalo (que compreende o lanche e a recreação) será de 09h20 min até 10h. 

Após o recreio, os alunos se encaminharão ao espaço de aula do segundo horário e aguardarão o 

professor do segundo horário. Às 11:15 minutos as turmas de 1º e 2º ano encaminhadas ao refeitório 

para o almoço e às 11h30 minutos, os alunos de 3º, 4º e 5º ano. O almoço é seguido da higiene bucal 

nos banheiros e lavatórios da escola, e retorno a sala para o período de descanso. Essa rotina é 

acompanhada pelo professor regente do segundo horário. 

Vespertino: Ao chegar à Escola Parque, às 12h30, os alunos serão organizados em fila por 

turma, acompanharão o professor do 1º horário para guardar as mochilas na sala de aula/ descanso, 

seguirão para o almoço, após, para a higiene bucal nos banheiros e lavatórios da escola, e retornarão à 

sala para o momento de descanso onde permanecerão até às 13h45.  Após o período do descanso, 

tem início a primeira aula da tarde que se encerra às 15h 15 para o intervalo (que compreende a 

recreação e o lanche, às 15h35). Ao término do intervalo os alunos se encaminham para o espaço de 

aula do segundo horário onde aguardarão professor regente. Às 17h15 o portão será aberto p/ os pais 
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buscarem os alunos nas salas, as 17h30 os professores poderão levar os alunos em fila p/ o pátio de 

entrada. 

8. FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES: 

 A frequência na Escola Parque é obrigatória em todos os semestres letivos. O aluno que 

não frequentar, no mínimo, 75% das aulas dadas será reprovado, conforme Parecer 208 do CNE. De 

acordo com esse parecer, “os estudantes realizarão uma jornada escolar diária de dez horas, dividida 

em dois períodos de cinco (5) horas diárias em cada Unidade Escolar (Escola Classe e Escola 

Parque)”. 

Se houver dispensa da Educação Física por motivo de saúde, o atestado médico deverá ser 

entregue na Secretaria. O aluno que não apresentar tal documento será considerado sem rendimento, 

não obtendo aprovação neste Componente Curricular. 

9. UNIFORME: 

É obrigatório, o uso do uniforme. Demonstra organização, caracteriza a identidade do aluno e 

iguala externamente e internamente todos os estudantes. 

Uniforme diário: camiseta da Escola Classe, bermuda ou calça, de malha ou tactel, e tênis. Para 

as aulas de Educação Física não será permitido o uso de sandálias, tamancos e tipos de acessórios 

que podem vir a machucar o aluno, como: brincos grandes, anéis, pulseiras, relógios, etc. 

10. DANOS MATERIAIS: 

Os danos causados à escola (por exemplo: carteiras, materiais de uso comum, instalações 

sanitárias, lâmpadas, vidros de janelas ou portas, pichações com uso de tintas guaches e pincéis 

atômicos) pelo aluno, por ação intencional ou negligência, são considerados danos ao patrimônio 

público, e deverão ser ressarcidos pelos pais ou responsáveis. As árvores e os jardins também deverão 

ser preservados pelos alunos. 

11. APAM (Associação dos PAIS E MESTRES da Escola Parque 303/304 Norte): 

Associação sem fins lucrativos, entidade civil, com personalidade jurídica, visa integrar a escola 

e a família, buscando mais eficiência no processo educativo. 

Objetivo primordial: manutenção, pequenos reparos emergenciais e melhoria do funcionamento 

da escola (complementação da merenda, equipamentos, aquisição de material pedagógico auxiliar, 

etc.). 

A contribuição com a Associação é voluntária, porém necessária para o bom andamento da 

escola. O valor da contribuição mensal para 2020 será R$ 20,00.  

12. DEVERES DOS ALUNOS: 
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1. Tratar de forma cordial e igualitária colegas, servidores e professores, buscando uma 

convivência harmoniosa com todos; 

2. Usar linguagem compatível com as normas sociais e com o ambiente educacional; 

3. Respeitar e zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar; 

4. Zelar pelos equipamentos e materiais escolares, responsabilizando-se pela reposição do 

que for danificado; 

5. Frequentar as aulas, pontual e assiduamente, não se retirando antes do término a não ser 

por motivo justo; 

6. Comportar-se adequadamente tanto nas salas de aula como nas demais dependências da 

escola, observando as seguintes normas: não comer em sala de aula, biblioteca, sala de vídeo, 

auditório e teatro de arena e evitar saída desnecessária da sala de aula; 

7. Levar cuidadosamente os bilhetes enviados para os pais ou responsáveis; 

8. Conhecer o resultado de seu desempenho escolar; 

9. Observar os preceitos de higiene individual; 

10. Usar o uniforme adotado pela escola. 

 

13. DIREITOS DOS ALUNOS: 

1. Receber tratamento cordial e igualitário por parte dos servidores da escola, expresso por 

atitudes e linguagem compatíveis com um ambiente educacional; 

2. Expor suas dúvidas e/ou reclamações a seu professor ou à direção para receber os devidos 

esclarecimentos; 

3. Participar das atividades escolares e socioculturais programadas pela escola; 

4. Apresentar à direção, professores e demais servidores da escola sugestões úteis ao seu 

bom funcionamento; 

5. Ter garantido o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos previstos no Calendário 

Escolar; 

6. Receber ensino de qualidade. 

 

14. DEVERES DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS: 

A dinâmica da Escola Parque é diferenciada. É importante que os pais ou responsáveis: 

1. Mantenham atualizados os dados na ficha de matrícula e agenda dos estudantes, 

principalmente os telefones. 

2. Tenham sempre o número da turma que o aluno frequenta na Escola Parque. 

3. Participem das reuniões e outras atividades desenvolvidas na Escola Parque  

4. Acompanhem o rendimento escolar e o comportamento de seu (sua) filho (a) na escola 
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5. Reforçar juntos aos filhos (as) a necessidade das boas regras de: respeito aos colegas e 

aos professores, valorização da escola, respeito ao patrimônio público, boa educação, não discriminar e 

não incentivar qualquer tipo de discriminação. 

6. Fique atento ao uso do uniforme da escola, e em eventuais impossibilidades, verificar se o 

aluno (a) está trajando roupas adequadas.  

7. Crianças doentes não rendem durante as aulas. Em caso de gripe, resfriado, tosse e/ou 

qualquer outro tipo de doenças infectocontagiosas ou que a criança fique debilitada, não encaminhar 

para as atividades na Escola Parque. 

8. Apresentem atestado médico, quando for o caso, para justificar a falta do (a) aluno (a) 

9. Serem pontuais respeitando o início e o término das aulas 

10. A Escola Parque precisa de todas as informações oferecidas à Escola Classe (relatórios, 

laudos, atestados, por exemplo). 

11. Conferir e assinar diariamente os bilhetes das agendas; 

 

15. DIREITOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS: 

1. Ser atendido com cordialidade e atenção em suas solicitações quanto à vida escolar de seu 

filho. 

2. Receber informações bimestrais (boletins)sobre o rendimento escolar de seu filho. 

3. Participar das reuniões bimestrais e opinar sobre a dinâmica escolar. 

4. Ser informado sobre o calendário escolar e as atividades extraclasses desenvolvidas na 

Escola Parque. 

5. Se comunicado de qualquer ocorrência ou fato em que seu (sua) filho (a) esteja envolvido. 

 

16. TELEFONE: 

O telefone é de uso funcional em caso de emergência deve ser autorizado pela direção da 

escola. Em casos de emergência os contatos com os pais via telefone celular serão feitos. 

17. MERENDA ESCOLAR E ALMOÇO: 

A escola serve almoço e merenda diariamente, sendo vedado o envio de lanche por parte da 

família  do aluno. O cardápio ficará exposto, para que os pais saibam qual será o almoço e o lanche 

servidos no dia (sujeito a alterações mediante a disponibilidade dos alimentos). Ambos serão servidos 

no refeitório, onde o aluno deverá respeitar as regras de disciplina e higiene. Na hipótese do aluno 

possuir alguma restrição alimentar e/ou alergias alimentares, a família deverá apresentar a escola 

relatório médico com essas condições para que o cardápio seja adequado. Somente nessas hipóteses 

poderão ser realizadas as adequações. 
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18. BIBLIOTECA: 

O acervo da biblioteca Machado de Assis fica à disposição de alunos e professores da escola 

para o isso em aulas e projetos e para consulta.  

19. CUIDADO COM OS BENS DOS ESTUDANTES: 

A escola não é responsável por objetos como (telefone celular, MP3, IPOD, brinquedos e 

similares), sendo estabelecido por lei que não podem ser utilizados em sala de aula. Outros acessórios 

como óculos, bonés, gorros, boinas, skate e similares não fazem parte do uniforme escolar e, por isso, 

não será permitida a entrada do aluno portando tais objetos. O uso do boné poderá ser autorizado pelo 

professor de Educação Física durante a aula na quadra. 

Cabe às famílias a tarefa de identificar todos os objetos dos estudantes. No ambiente escolar o 

estudante é responsável pelo seu material escolar, bem como por passe estudantil, vale transporte, 

dinheiro, celular e outros. 

Porém, é importante que os professores tenham o cuidado de trancar as salas com as mochilas 

dos estudantes, em momentos de atividades externas, a fim de prevenir possíveis furtos ou situações 

adversas dessa natureza. 

20. ATENDIMENTO DA SECRETARIA: 

Para que todos sejam bem atendidos, o horário de expediente da secretaria é de 8 horas às 16 

horas, initerruptamente. 

Diretora: Ana Paula dos Reis 

Vice-Diretor: Reinaldo César 

Supervisora Pedagógico: Raquel Di Maria 

Supervisora Administrativa: Suely Borges 

Chefe de Secretaria: Jonas Nogueira 

Telefones: 39017598 

E-mail: escolaparque303304n@gmail.com 

Equipe gestora 

 

 

d. Projeto Acolhida 

 

Justificativa: O Projeto Acolhida teve início em 2019, como uma proposta da Coordenadora 

Pedagógica professora Susana Stadniki que sentia a necessidade de um momento de recepção aos 

estudantes na chegada à escola. 
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Objetivo: recepcionar os estudantes diariamente ao início das aulas, no turno matutino e no turno 

vespertino após o recreio. A intenção é de oferecer a todos os membros da comunidade escolar presentes, 

um espaço/tempo para comunicação, informes, atividades pedagógicas, apresentações dos estudantes e 

professores, além de exibição de vídeos.  

Metodologia: Inicialmente os temas/atividades previstos para este momento eram planejados de 

acordo com as demandas vindas dos próprios estudantes, professores, pais e/ou equipe gestora. Com o 

passar do tempo, o calendário das semanas temáticas propostas pela Secretaria de Educação e demais 

eventos da escola também foram sendo incorporados no projeto. O tempo destinado para a execução do 

projeto é de aproximadamente 15 minutos, diariamente. 

Responsáveis: Coordenadores, equipe gestora e professores. 

Avaliação: em consulta na Semana Pedagógica de 2020, o corpo docente avaliou que o Projeto 

Acolhida deveria continuar para este ano e o mesmo teve o seu prosseguimento até dia 12/03, data em 

que houve a suspensão das aulas devido à pandemia do novo coronavírus. 

 

 

14.2 Avaliação Institucional dos professores 
 

 

1.) Justifique os aspectos que você considerou como “pode melhorar”: 

 Variedade na merenda escolar. 

 Melhorar a qualidade do lanche, com menos biscoitos durante as semanas. 

 Falta de bibliotecário prejudicando o uso do espaço da biblioteca pelos estudantes. 

 Comportamento agressivo e desrespeitoso dos estudantes, entre si e com os professores. 

 Melhoria dos alambrados das quadras de esportes. 

 Buraco no chão da sala de materiais de Ed. Física. 

 Almoço muito gorduroso. 

 Momentos de descanso e almoço podem melhorar. 

 Higienização dos banheiros dos estudantes deve melhorar. 

 Professor deve ter autonomia de trabalho em relação à didática e metodologia.  adotadas, 

seguindo o currículo em movimento. 

 Não houve retorno do SOE sobre suas intervenções com os estudantes e turmas. 

 Rotina escolar tumultuada (escola integral).... 

 Algumas salas estão abandonadas. 

 Segurança da entrada deixa a desejar; deve ser repensada. 

 Relacionamentos entre colegas podem ser mais amigáveis. 

 Limpeza do ambiente escolar. 

 Reformas das salas de artes visuais. 

 Direção da EP demonstra ter preferências por alguns professores. Cabe a gestão não deixar 

transparecer. 

 Importante que a direção faça uma auto avaliação em relação aos conflitos e embates. 

 Pais deveriam estar mais atuantes. 
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 Controle de abonos, atestados médicos atrasos e saídas antecipadas deve melhorar. 

 Houve dificuldade na entrega de materiais aos professores conforme combinado. 

 Relacionamento ruim entre professores; Polarização de grupos de professores é ruim para as 

relações pessoais. 

 Melhorar a atenção quanto à dedetização da cozinha. 

 Relacionamento desrespeitoso entre professores e direção, professores e estudantes, professores 

e ESV’s. Diálogo precisa ser melhorado. 

 Problemas nos telhados das salas de aula. 

 Relação entre professores e ESV’s muito burocratizada, onde a intervenção dos coordenadores 

torna lento o atendimento. 

 

2.) Registre suas sugestões para a melhoria do nosso trabalho:  
 

 Realizar trabalho de conscientização junto às famílias sobre importância de se criar rotina da 

criança, facilitando a adaptação na escola. 

 Preparar materiais de diálogo entre família e escola. 

 Melhorar diálogo entre os profissionais da EP. 

 Melhorar diálogo entre EP e EC’s. 

 Funcionários da cozinha podem melhorar o tratamento direcionado aos estudantes e professores. 

 Esclarecer ás famílias sobre as diferentes condutas dos estudantes nas duas escolas da Rede 

Integradora, uma vez que os espaços são distintos e a natureza dos trabalhos realizados também.  

 Pais devem compreender que as atividades pedagógicas realizadas na EP estimulam o 

afloramento da sensibilidade artística das crianças, assim desenvolvendo sua criatividade e 

inteligência emocional. Parte desse processo passa por resolução de conflitos. Os pais dos 

estudantes devem compreender esse processo educativo. 

 Divisão dos horários das refeições, pois o refeitório fica super lotado. 

 Ar condicionado na sala dos professores. 

 Mais atividades de integração de professores. 

 Estreitar os laços entre professores e pais, a fim de melhorar o desenvolvimento do trabalho 

realizado pela EP. 

 Elaborar um “kit estudante novo” com todas as informações necessárias ao estudante que chega 

à EP. 

 Sistematizar avaliação dos professores: coordenadores assistirão as aulas dos professores e 

pontuará individualmente pontos positivos e negativos. 

 Compartilhamento de atividades exitosas. 

 Sistematizar conteúdo de acordo com etapa de ensino; detalhar o que é esperado que o 

estudante aprenda em cada etapa. 

 Sistematizar as regaras do refeitório para que cada profissional atue de forma satisfatória, dentro 

do combinado. 

 Encontros bimestrais com as professoras das EC’s. 

 Transparência e divulgação das atividades. 

 Mais profissionalismo e menos pessoalidade. 

 Mais atividades com profissionais da saúde. 

 Palestras de auto-ajuda. 

 Melhorara os equipamentos da escola para eventos. 

 Computador com internet para os professores. 

 Aparelho celular para a coordenação pedagógica, com número próprio da EP. 

 Aquecimento da piscina. 
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 Uma quadra coberta. 

 Estudar a possibilidade de o portão da EP abrir as 7h30. 

 Criar estratégias de diminuição do ruído nos momentos coletivos da rotina escolar. 

 Construção coletiva das ações pedagógicas tornará o trabalho mais eficaz e leve. 

 Sobre questões técnicas de cada área, deve-se rever regimento para possível ajuste do que não 

funcionou. 

 Sugestão de horário do vespertino para as 13h. 

 Criar cronograma de uso do parquinho. 

 Inserir dança como conteúdo da EP. 

 Manter o Jonas eternamente na secretaria. Faz um excelente trabalho. 

 

14.3 Gráficos das Avaliações dos Estudantes 

 

Diagnóstico 2020 

Estudantes da Escola Parque303/304 Norte 
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14.4 Diagnóstico sobre os estudantes na quarentena e acesso ao Canal da Escola Parque 303/304 Norte 

no YouTube 
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14.5 Avaliações dos Eventos (Pais e professores) 

 

 
Escola Parque 303/304 norte 

 

AVALIAÇÃO ESTREITANDO OS LAÇOS 2019 
Pais e responsáveis 

 
PONTOS POSITIVOS: 

 Organização, horário, materiais, lanche; 

 10 pontos, porque é bom; 

 Organização, espaço, atividades; 

 Foi tudo perfeito; 

 Que eu aprendi bastante coisas; 

 Todas as oficinas que eu participei foram bastante boas; 

 Todas as atividades, socialização; 

 Eu gostei de tudo; 

 Eu gostei mais da comida; 

 Maravilhoso; 

 Perna de pau, xadrez, capoeira; 

 Ponto nº 1 – interação familiar e social; 

 Eu amei, super legal; 

 Diversão com a família; 
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 Tudo muito bom; 

 Gostei, muito bom; 

 Ótimo; 

 Foi maravilhoso; oficinas, horário, lanche; 

 Foi bom, foi ótimo; 

 Foi maravilhoso; 

 Ótimo; 

 Entrada, música, comunicação dos professores; 

 Gostei das oficinas; 

 Ótimo; 

 Comida, música, oficinas; 

 Muito organizado e bastante lanche para os pais e crianças; 

 Muito organizado, festa alegre; 

 Muito criativo, bastante estimulante. Teve entretenimento e muita interação entre mães, 

pais e filhos; 

 Integração de pais, professores e alunos; 

 Todos, estou maravilhada; A espera por outros momentos assim; 

 Adorei essa forma em oficinas, os pais podem participar com as crianças; Fartura de 

lanche, organização e equipe com uma energia incrível. Parabéns! 

 Muito bem organizadas as atividades estavam super elaboradas; 

 Parabéns toda equipe da EP; excelente iniciativa. Ótimas oficinas, possibilitou integração 

das famílias. Clima agradável, equipe preparada e bem humorada; 

 Atividades livres, variadas e gratuitas, para todos; lanche suficiente para todos; numero de 

oficinas adequado, nem demais, nem de menos; 

 Organização; as oficinas foram ótimas; cardápio bem variado, muitas frutas; ótimo evento, 

parabéns! 

 Boa organização e bem dinâmica; 

 Tudo de bom, bem elaborado; parabéns pelo trabalho e pela parceria família e escola. 

Parabéns, parabéns! 

 Apresentação das atividades realizadas na escola; 

 Organização, comida, atividades; 

 Comida, dança, organização; 

 Variedade de oficinas e organização; gostei muito e estarei novamente no próximo; 

parabéns! 

 Gostei! 

 Momento de descontração da família; uso de equipamento público pela sociedade; 

fortalecimento da relação entre os pais e a escola; não há o que melhorar pois a equipe 

gestora e educadora é muito comprometida com o aluno e família; 

 Eu gostei muito; amei muito; 

 Organizado; tudo de bom; todos de parabéns! Sempre bom; 

 Gostei; 

 Abertura maravilhosa; apoio nas brincadeiras; 
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 Tudo ótimo; 

 Interação, atenção; 

 Todos! 

 Todos, ótimos desempenho; organização e auto estima; 

 Muito organizada; está de parabéns; 

 Muito divertido; 

 Foi muito bom; 

 Muito bom; 

 Juntar a família e a escola; atividades diversificadas; 

 Lanche coletivo; oficinas com inscrição prévia; 

 10! 

 Tudo ótimo; 

 Interação coma sociedade; oficinas; 

 Tudo muito lindo e organizado; minha filha adorou; 

 Gostei muito, parabéns; incluir a família para poder participar com as crianças é ótimo; 

 Excelente festa; estão de parabéns; 

 Os trabalhos feitos pela escola para interagir com os alunos, comunidade e família sempre vem 

para agregar; gosto muito; 

 Conhecer os professores; conhecer a escola; conhecer o entusiasmo e otimismo dos profissionais; 

 Tudo foi maravilhoso, bem organizado, horários cumpridos; percebi o interesse das crianças pelas 

oficinas e me contagiou; 

 Boa organização; oficinas interessantes; bom atendimento; 

 Aprender a dançar; a comida estava boa; 

 Comprometimento da equipe organizadora; equipe de professores; 

 Organização; diversidade; adorei a interação com professores e colegas, além de trabalhar com a 

minha filha; 

 Excelente a oficina de artes cênicas; atividade bastante completa e com profissionais bem 

qualificados. Fiquei muito contente com as atividades desenvolvidas com meu filho; a ideia de 

confraternização com a família sem alusão ao dia das mães ou pais; parabéns pela iniciativa; 

 Estreitando laços familiares; conhecendo valores; participação da comunidade; 

 Foi possível interagir em todas as atividades; 

 Organização ótima; atenção nota mil; criatividade dos professores excelentes; educadores muito 

atenciosos; 

 Atividades (oficinas, música); organização; alimentação; a disponibilidade das pessoas envolvidas 

no evento; 

 Tudo maravilhoso; pessoas trabalhando com amor; vocês são criativos e sempre nos surpreendem; 

 Tudo perfeito; as brincadeiras saudáveis; lanches; 

 Organização; equipe integrada; 

 Organização muito boa; as oficinas bem dinâmicas; parabéns! 

 Foi muito legal; adorei as oficinas; gostei muito de ter participado; continuem fazendo o que está, 

pois estou achando ótimo; 

 Gostei muito; achei interessantes as aulas, muito importante entreter as famílias com a escola; 

 Suco natural; pontualidade; 

 Gostamos muito da música (músicos convidados) e das várias oficinas; 
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 As oficinas maravilhosas; virei mais vezes e super indicarei; tudo muito bom, estão de parabéns 

todos! 

 Achamos bem interativo, muito criativas todas as atividades e com certeza participaremos de todos 

os Estreitando Laços da EP 303/304 Norte. Parabe´ns a toda equipe; 

 Estar na escola; utilizar mais os espaços; as pessoas e a interação de todos. Amamos; 

 Interação dos pais com a escola, os alunos e os filhos; 

 Aulas maravilhosas; pessoas dedicadas; espaços limpos e organizados; 

 Escola Parque está de parabéns; 

  Interatividade entre família e escola; interatividade entre pais e filhos; possibilidade para ver os 

trabalhos expostos e interagir com professores e comunidade escolar; 

 Atenção com as crianças; variedade de atividades; fracionaram as frutas para que houvesse 

desperdício; 

 
PONTOS NEGATIVOS: 

 Algumas oficinas lotaram rápido; 

 Tempo maior de oficinas; 

 Queria poder fazer participação em todas as oficinas, porém nunca consigo; 

 Deveriam durar mais tempo as oficinas; 

 Na hora que chegamos havia oficina vazia mesmo assim a informação era que não era mais 

possível; 

 Limitação de vagas por oficina; 

 Na minha época não funcionava a piscina (2012); 

 Pouca divulgação; 

 Um pouco sem direção no inicio do lanche, mas deu certo; 

 Algumas atividades (taichi) ficaram com espaço muito quente com telhado baixo e fechado; pensar 

em aumentar o tempo de cada oficina; 

 Pouca participação das famílias; 

 Poderia ter mais vagas na oficina de pulseira; 

 Só podia escolher duas oficinas; 

 
IDEIAS PARA MELHORAR: 

 O dia todo: manhã e tarde; 

 Podia ter natação, picolé, fut na piscina e luta; 

 Novas atividades; 

 Poder escolher 5 atividades e picolé; 

 Mais tempo e outras oficinas; 

 Salão maior e ventilação; 

 Salão maior; 

 Mais famílias da estrutural deveriam participar; 

 Uma oficina com os pais para trabalhar educação ambiental: não deixar lixo no chão; 

 Ter mais frequência nos encontros; 

 Fazer a abertura com oficina de dança com pais, filhos e famílias; 

 Mais brincadeiras para as crianças pequenas; 

 Horário: Poderia ser mais tarde; 

 Faltou tempo; deveria demorar mais; passou rápido; 
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 Gostaria que houvesse mais momentos como esse; 

 Continuem existindo; 

 Aumentar o tempo do evento; 

 As oficinas podem ser menores para possibilitar a participação de mais oficinas (a depender da 

oficina ex: pneu e perna de pau); 

 Verificar as atividades mais demandadas e aumentar o número de vagas e as com menos 

demandas retirar da lista; podia acontecer mais vezes, talvez uma vez a cada três meses; 

 Não deixar uma grande quantidade de frutas expostas com o intuito de não gerar desperdício, uma 

vez que não se po pode doar nem reaproveitar alimentos; 

 Bota mais oficinas; 

 Massagem, corte de cabelo, maquiagem, pois é aberto aos pais de todas as idades; exercícios, 

yoga e futebol; 

 Estrutura da escola; pisos escorregadios; 

 Reduzir ou eliminar o uso de descartáveis; cada família trazer seu próprio recipiente (copo, talher, 

etc); poderia ter um tempo maior; 

 Realizar eventos deste nível com mais frequência; 

 Ter mais vezes durante o ano; 

 Maior divulgação; 

 Colocar para acontecer em um dia que não coincida com data comemorativa como dia das mães, 

no dia seguinte, pois as famílias já tem que se ausentar de casa e acabam não vindo para o 

Estreitando Laços; 

 Aumentar os monitores para as atividades que ficam mais cheias; 

 

AVALIAÇÃO ESTREITANDO LAÇOS 2019 
PROFESSORES (22 avaliações) 

PONTOS POSITIVOS: 

 Programação; organização (ouvi elogios); variedade das oficinas; lanche; 

 O lanche coletivo; participação das famílias nas oficinas; 

 Boa organização; boa divulgação; bom desempenho da equipe encarregada da produção e 

execução da festa; 

 Integração e desenvolvimento e troca de vivências; 

 Abertura muito boa; variedade de oficinas; 

 Boa apresentação inicial (música); lanche ficou farto; 

 Organização; oficinas; parcerias externas; 

 Organização; oficinas; parcerias externas; 

 Lanche gostoso e farto coma participação de todos; boa organização; 

 A presença dos pais; boas atividades; empenho dos professores; 

 Justificativa da festa (aproximar a família); pais vivenciarem atividades que os filhos 

realizam na EP; valorização e compreensão da EP; 

 Achei bem organizado; muito bem cuidado; 

 Ótimas oficinas; muito bom a abertura pedagógica; lanche; bom horário; 

 As oficinas; o lanche; as apresentações; a motivação dos envolvidos; o nome do evento; a 

arrumação da escola; os painéis; 
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 Horário; lanche comunitário; oficinas; participação dos colaboradores (dança, escoteiros...); 

 Integração entre alunos, pais e professores; organização do evento (oficinas e lanche); 

 Organização, oficinas e a integração tanto nas atividades quanto no momento do lanche; 

 Bom lanche; boas opções de oficinas; 

 Organização do lanche e qualidade da comida; cronograma das oficinas e pontualidade na 

realização das tarefas; projeto visual e decoração da escola; apresentação no início da 

festa; 

 Organização dos espaços das oficinas; lanche coletivo; participação da família; 

 Organização; lanche coletivo; participação das famílias; 

 Boa organização; oficinas excelentes; boa participação da família; 

PONTOS NEGATIVOS: 

 A quantidade de oficinas fez com que o público de diluísse muito e algumas oficinas 

ficaram com menos da metade dos participantes; 

 Faltou cadeiras na chegada para convidados idosos; 

 Comunicação com professores do turno matutino ausente, desse modo aconteceram 

duas oficinas com o mesmo tema e objetivos; 

 O público foi abaixo da expectativa; 

 Muitas oficinas para pouco público e 2 oficinas iguais de teatro; pipoca sem sal; 

 Achei que poderia ter trabalhado mais com os alunos, com antecedência, o encontro 

deste dia, de maneira a sensibilizá-los apara trazerem a família; 

 Ser no sábado; se for no sábado, disponibilizar transporte escolar; amarrar no contrato 

da empresa de transporte, o transporte dos alunos em 1 ou 2 sábados; 

 Ter alguma atividade para os alunos que chegam atrasados nas oficinas, pois ficaram 

sem opções; 

 Poucos pais; 

 Pouca participação da comunidade (poderia ter mais alunos); 

 Pouca participação das famílias; 

 Distanciamento de alguns pais perante a proposta do evento; 

 Deixar o lanche para os pais; 

 O tempo de cada oficina foi muito longo; 

 Oficinas com pouca ou nenhuma frequência; 

 
IDEIAS PARA MELHORAR: 

 Oferecer as oficinas somente em um horário; 

 Colocar alguma apresentação para os pais, seja dos alunos, seja dos professores; 

 Mais divulgação; 

 Divulgar mais; envias 2 convites; 

 Colocar como convite os trabalhos feitos pelas crianças; 

 Deixar claro para o público que ao se inscrever nas oficinas, tem que participar; 
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 A data da festa ser em um dia e horário em que uma parte significativa de pais e alunos 

possam estar presentes; enviar um questionário aos pais somente para levantar melhor 

dia e horário para os pais;  

 Sensibilizá-los (alunos) para este dia, foco na família; anterior à festa, trabalhar o tema: 

família, envolvendo os familiares; buscar meios para valorizar este encontro tão 

importante: família e escola; na abertura, colocar as oficinas, explicar bem detalhado, 

todas as atividades para as famílias aproveitarem mais este encontro tão importante 

para a escola; 

 Sugiro menos oficinas para ter mais público em cada, exemplo, 4 a 5 oficinas por turno 

mais os apoiadores da escola, sem necessariamente ser todos; 

 Muitas frutas foram partidas pela quantidade de pessoas. Seria melhor contar e depois 

aos poucos partir mais; 

 Colocar algumas cadeiras no pátio de entrada para as pessoas idosas sentarem; 

 Organização para não acontecer oficinas do mesmo tema e objetivo; 

 Menos opções de oficinas pois a quantidade de convidados não é tão grande; 

 Organizar as oficinas de modo que não haja oficinas com o conteúdo similar, como 

aconteceu com as oficinas dos módulos de teatro matutino e vespertino; 

 

AVALIAÇÃO ARRAIAL CULTURAL 2019 
PROFESSORES (21 avaliações) 

PONTOS POSITIVOS: 

 Qualidade das apresentações; melhorou a qualidade e a diversidade da alimentação; 

 Boas apresentações; organização das apresentações; horário, material; barraquinhas; 

 Organização, horário e cronograma; 

 Boas apresentações; escola bem enfeitada; boa divulgação junto às famílias; 

 Boa organização; boa divulgação; horário das apresentações cumpridas; barracas dos 

alimentos com boa diversidade; 

 Momento significativo e agradável para confraternizar escola e comunidade escolar; 

 As apresentações; as barracas desmontáveis; o local da praça de alimentação; a 

organização; a abertura; apresentações durante a semana (antes e depois); 

 A organização do auditório, estrutura e equipe de apoio; barracas de alimentos; venda de 

tickets; tudo muito bem organizado; 

 Decoração da escola; engajamento da equipe gestora e professores; 

 Comida, cumprimento dos horários das apresentações, preços, horário da festa, decoração 

da escola, variedade de comidas e barraquinhas, quantidade de apresentações; 

 Diversidade nas apresentações; diversidade nas comidas típicas; 

 Apresentações; comida (barracas); interação família/escola; decoração; 

 Apresentações; 

 Enriquecer o conhecimento da turma através das atividades propostas; perceber a 

importância do trabalho em equipe; 

 A festa como um todo, o evento é importante; as apresentações foram lindas; 



109  

 Todas as apresentações começaram na hora; ornamentação linda; ótima comida; 

excelente participação dos pais e comunidade escolar; 

 Professores e direção; as apresentações; espaço seguro; 

 Apresentações; organização da festa; 

 Participação dos alunos; preço das comidas; excelentes apresentações; 

 Gincana para arrecadação dos gêneros alimentícios; duas caixas; apresentações no 

auditório; empenho de toda a equipe no evento; decoração ficou linda; 

 Apresentações das crianças foram muito bonitas, foi bonito de ver; a equipe estava 

organizada e todos se ajudaram/ apoiaram; 

 
PONTOS NEGATIVOS : 

 Atrasos de pais e alunos para as apresentações. Interferências das famílias no palco na 

hora das apresentações, desconcentrando a crianças; 

 Mesas ficaram isoladas e deu a impressão de poucas pessoas circulando no pátio; 

 Espaço das apresentações longa das barracas; 

 A cortina do auditório está estragada;  entrada e saída do público no auditório entre uma 

apresentação e outra; 

 Ficou tudo distante, barracas/auditório; a sala de jogos não foi divulgada na apresentação, 

então foi pouco aproveitada; 

 A data poderia ter sido bem antes do recesso escolar; 

 Apresentações concentradas em um único local; poucos caixas para compra de fichas; 

 Poderia ter usado o teatro de arena; ausência de muitos alunos e pais; 

  A não participação de 100% dos discentes; 

 Pouca participação dos alunos e famílias; 

 Faltou uma quadrilha; 

 Dia e horário; 

 
IDEIAS PARA MELHORAR: 

 Fazer no sábado; 

 Cada quarteto ensaiar uma quadrilha; encerramento com uma apresentação no pátio 

central; oferecimento de transporte para os alunos saindo das escolas tributárias; 

 Conscientizar os pais da importância da participação dos alunos nas atividades propostas 

pelos professores; 

 Utilizar todo o espaço da escola para a festa; dividir as apresentações em outros pontos da 

escola que não seja o auditório; utilização das salas para arrumar os alunos somente pelos 

professores que ocupam a sala nos dias de aula; 

 De alguma forma incluir os professores na formulação da programação dos horários das 

apresentações; 

 Começar a festa no horário do almoço para que as famílias possam aproveitar e saborear 

melhor nossos quitutes; 

 Fazer ou elaborar uma atividade/ apresentação junto com a comunidade escolar; 

 Apresentações no pátio; indicar melhor os caixas; 
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 Ter ensaios gerais com as crianças no local das apresentações com entrada e saída, 

roupa e som; organizar as apresentações por turno, exemplo: matutino começa as 

apresentações, fazem todas, tem um intervalo e depois todas as apresentações do 

vespertino, tipo 1º e 2º atos; 

 Mais participação dos pais; apresentações; sugestões; 

 Uma maior interação entre professores e direção para a organização da festa; um maior 

envolvimento dos alunos com o tema da festa da cultura popular; contextualizar, refletir 

sobre a cultura popular (festa junina); incrementar as barracas com mais comidas típicas; 

 Concentrar a festa em um único espaço; abrir um portão nas quadras 2 e 3 para usar as 

quadras nos eventos; 

 Mais atrações no pátio e fora do auditório; brincadeiras de festa junina com brinquedos 

sustentáveis/educativos; decoração feita pelas crianças; 

 

AVALIAÇÃO OLIMPARQUE 2019 – Professores 
PONTOS POSITIVOS: 

 Envolvimento dos alunos com os esportes; Incentivo a uma participação saudável dos alunos; 

  

 Participação da equipe de coordenadores e professores; modalidades variadas para inscrição dos 

alunos; 

 Empenho da equipe organizadora; motivação dos alunos na participação dos jogos; modalidades 

diversificadas; 

 Divertido, pedagógico e envolvente; valoriza a prática física que corrobora a estabilidade mental 

das crianças; forma laços entre o corpo docente e estudantes e entre os alunos também; 

 Comprometimento das áreas para execução do projeto; disponibilidade de toda a equipe da escola 

em prol da execução do projeto; 

 Integração das áreas; atividades diferentes; sair da rotina; um dia para cada ano; 

 Oportunidade dos alunos vivenciarem a participação em jogos escolares; oportunizar vivências da 

execução de projeto esportivo envolvendo toda a escola; 

 Organização; 

 A organização foi boa e ter feito a abertura na sexta antes, com gritos de guerra e jogos dos 

professores, achei um ótimo começo; 

 Incentivo ao esporte e a socialização; 

 Foi muito interessante desenvolver com cada turma o grito de torcida; estudamos as características 

de cada país e cada grupo de aluno escreveu uma parte da letra; 

 A construção foi feita de forma coletiva; houve participação de todos estudantes, professores e 

ESV’s; a direção providenciou todo o material necessário para a realização do evento; 

 Lanche que os alunos gostam e atividades que eles se divertem; organização e colaboração de 

todos; 

 A denominação das turmas com nomes de países; elaboração dos gritos e coreografias; deu 

oportunidade de conhecer as características dos países; 

 Bem organizado, a programação foi bem estruturada e devidamente informada ao professorado, 

com antecedência; atividades adequadas às faixas etárias; 

 Participação da maioria dos professores no acompanhamento dos alunos; envolvimento e grande 

ajuda dos educadores sociais sem o qual teria sido inviável; 
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 Boa organização; boa divulgação; boa escolha das atividades com os alunos e pais; 

 Organização; premiação; envolvimento estudantes, professores e servidores serviços gerais; 

 Atividades variadas abrangendo todas faixas etárias; reuniões antecipadas para organização, 

participação dos professores na organização;  

 
PONTOS NEGATIVOS:  
 

 Pouca participação dos quartetos; 

 Turma 9 só jogou entre si, o que perde um pouco o sentido do evento, a confraternização; sei que 

não algo que não estava previsto; 

 A estrutura dos jogos não deu caráter de um evento especial; 

 Falta de competições pois estimula a participação; 

 Houve pouca participação entre as turmas de assistir as competições; 

 Deveria ter todos os anos; 

 Mudança do cronograma em cima da hora; 

 As turmas participarem somente uma vez por semana; não é colocado no “holofote” aquele aluno 

que tenha uma habilidade, um talento específico e que não foi exigido no evento; 

 Medalhas para todos; poucos na piscina; muitas equipes; 

 Premiação extra para dois anos específicos, não combinados no grupo; recusa de colega em 

receber quantitativo maior de alunos para sanar situação de emergência (situação específica mas 

com o apoio das demais professores de ed. Física, o problema foi sanado); 

 Não houve desempate entre ESV’s e professores no vôlei; 

 Falta de uma atividade de entretenimento para os alunos que não estão na torcida e nem em sala; 

 Falta de divulgação das modalidades para a torcida; falta de uma cerimônia de premiação para os 

alunos;  

 
IDEIAS PARA MELHORAR: 

 Acho que podemos comprar medalhas mais baratas, pois vi alguns alunos raspando as mesmas no 

chão; conversar nas coordenações sobre como vai ser o evento (faltaram alguns acertos);  

 Cerimônia de abertura com mais atividades; mais opções de jogos entre professores; cerimônia de 

pódio para os participantes; 

 Atividades para entretenimento da torcida; melhorar a abertura, sugestão desfile de turmas; 

melhorar a cerimônia de premiação, sugestão pódio; 

 Rever a forma de distribuição dos alunos nas atividades; 

 Mais opções de atividades; diminuir as equipes; 

 Construir um formato de Olimparque que ocorra durante a semana toda, envolvendo todas as 

turmas; prof. Felipe sugeriu um projeto de gincana onde haveria jogos como futebol, queimada, 

xadrez, caça ao tesouro, natação, ou seja, oportunidades para serem exploradas diversas 

habilidades, não só as habilidades motoras; 

 Todos os dias na semana, nos dois horários, os alunos poderiam estar imersos no tema, ou seja, 

mesmo estando com os professores das outras áreas, serem direcionados para isso. Um dia jogam 

e nos outros dias assistem filmes sobre, documentários, chamar atletas pra escola, conhecer mais 

dos esportes no Brasil e coisas afins; 

 Atividades sobre valores, ligado ao esporte; 
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 Gincana esportiva; 

 Mais atividades para mais turmas em mais dias envolve mais a escola e caracteriza uma semana 

especial; 

 Inserir outras atividades como filmes ou documentários sobre atletas, vida de atletas. Mas o evento 

está redondo, não tem muito o que melhorar; 

 Mais tempo para as competições; 

 Mais dias para cada turma, duas semanas; formato festival; formato competição por bandeiras. 

 

AVALIAÇÃO - BALAIO DE GATOS 2019 - Professores 
PONTOS POSITIVOS: 

 Apresentação dos professores, comida e lanche coletivo, oficinas realizadas; 

 Pedagógico, divertido e envolvente; ótimo nível; 

 Grupo de professores e direção; horário escolhido; 

 A participação dos professores em um espetáculo musical possibilitou a integração dos 

turnos matutino/ vespertino; 

 Integração com os estudantes e famílias; lanche coletivo; 

 Promoveu o relacionamento mais significativo dos funcionários e gestão, promovendo a 

aproximação dos mesmos; 

 Os ensaios e as apresentações; lanche coletivo; o contato lúdico com a família; o clima 

festivo de clube; a alegria das crianças nos brinquedos infláveis; empenho de todos; 

 Trazer a comunidade “pais” para dentro da escola; oportunizar pais a fruírem de eventos 

culturais e artísticos; oportunizar pais a conhecerem os diferentes talentos dentre o corpo 

docente da escola;  

 Aumento da interação entre os professores melhorando relacionamento entre os pares; 

Lanche coletivo; 

 Apresentação dos professores; lanche farto; 

 Os ensaios; a comunhão; a escolha do tema Saltimbancos; o horário da apresentação; 

 Integração da comunidade escolar; 

 Interação escola-família; celebração do dia das crianças; lanche coletivo; 

 
PONTOS NEGATIVOS: 

 Ser no sábado; público menor; 

 Atrasos; 

 Pouco público; pouco envolvimento dos pais; 

 As atividades externas não estavam bem divulgadas; 

 Poucos pais; poucos estudantes para assistir; desinteresse dos pais; 

 Se esforçar ao máximo para que todo o corpo docente participe; ter mais de uma 

apresentação no programa; 

 As oficinas podiam ser melhoradas; algumas tiveram pouco público; pais atrasados 

para a apresentação 

 Poucos pais participaram das oficinas; 
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 Cansativo 4 apresentações no mesmo dia; 

 Horário do começo da apresentação; divulgação da festa; 

IDEIAS PARA MELHORAR:  

 Começar a festa com as oficinas e colocar a apresentação dos professores mais tarde, 

depois do lanche; divulgar mais a festa nas escolas tributárias e com mais bilhetes; 

 Achei que foram poucos pais na apresentação no sábado. De repente, colar 2 vezes os 

bilhetes nas agendas para chamar mais atenção dos pais/ responsáveis. Ou ainda, 

alguém da direção passar nas salas, na véspera, avisando/ reforçando o convite; 

 Mais participação dos pais; 

 Focar em atividades que tenham mais públicos; 

 Formar comissão para os adereços e vestuário com antecipação; 

 Talvez avaliar a opinião dos pais durante o evento; 

 Ser uma apresentação cultural propriamente dita: com programa, intervalo, composta 

de mais de uma apresentação, por exemplo, uma declamação de um poema, uma 

dança, um “stand up comedy”, uma banda de rock, um recital de flauta ou piano etc; 

 Melhorar a divulgação apesar de que foram enviados bilhetes nas agendas; colocar a 

apresentação dos professores após as oficinas para que tenham mais público; 

 Melhorar a divulgação prévia e no dia; procurar juntar, aproximar ao máximo as 

atividades; 

 Fazer do Balaio de Gatos algo oficial dos professores da EP; 

 Começar mais cedo; 

 Ser durante a semana; atingir um público maior. 

 

AVALIAÇÕES EXPOARTE 2019 – Pais e responsáveis 
PONTOS POSITIVOS 

 Parabéns a todos da EP, equipe da direção e professores por todo empenho e melhorias da escola; 

por toda atenção; 

 Parabéns professores, excelente trabalho; 

 Organização ótima; 

 Tudo, amei! 

 Criatividade; 

 Organização, escolha das músicas; 

 Reconhecimento dos dons e valorização dos mesmos; 

 Organização, atenção, cuidado e estrutura; 

 Integração dos estudantes; 

 Carinho, cuidado, dedicação e atenção; organização, alimentação e limpeza; 

 Escola bastante criativa; 

 Tarde maravilhosa. A minha neta é dez em tudo! 

 Excelente apresentação da professora. Muita animação e alegria; 

 Participação dos professores nas apresentações; presença das famílias na escola; 
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 Horário excelente; 

 Fortalecimento da cultura; 

 Organização, comprometimento, profissionalismo, respeito, diversão para a família; 

 Apresentações, recepção, professores; 

 Apresentações bem elaboradas; 

 Muito lindo, bem organizado, professores dedicados; 

 Excelente trabalho, profissionais de qualidade; 

 Competência da equipe, profissionalismo, dedicação com as crianças; 

 Excelente trabalho da tia Priscilla e da tia Waleska, parabéns! 

 Organização, encontro das crianças; 

 Variedade de possibilidades artísticas; 

 Trabalhos bonitos; 

 Boa organização; 

 Organização, espaço, decoração, som, atendimento; 

 Tudo muito bonito, parabéns! 

 A ideia do evento é ótima! 

 Acolhimento, trabalhos, alimentação; 

 Exposição muito bem organizada, belos trabalhos; 

 Organização, horário, comida, apresentações; 

 Evento muito animado; 

 Ótimo; 

 Muito bom; 

 Gostei muito; 

 A escola é maravilhosa, desenvolvimento em artes é maravilhoso; 

 Tudo muito bom principalmente as pessoas que trabalham com tanto amor; 

 Tudo muito bom; 

 Organização dos espaços. Elogio aos professores Lauro, Taiara, Déborah, Helena e Alessandra 

Lopes; 

 Tudo perfeito e maravilhoso; 

 Organização; 

 Interação com os estudantes, motivação para ideias originais, valorização do ser humano infantil; 

 Informações para os pais, organização, professores; 

 Dedicação que percebemos da equipe da direção e dos professores nos trabalhos apresentados. 

Interação entre as famílias. 

PONTOS NEGATIVOS: 

 Algumas turmas não se apresentarem porque os professores não prepararam os estudantes, como 

por exemplo turmas 1 e 2 do matutino. Alguns pais não trazerem crianças no sábado; 

 Horário não compatível com o horário dos pais, mas confesso que é muito difícil conciliar; 

 Pouca participação dos pais; 
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 Ausência de trabalhos e fotos dos alunos do primeiro ano. Lamento imensamente por minha filha 

não poder apresentar seja teatro ou música por não ter trabalhado os conteúdos em sala; 

 Preços salgados; 

 Falta uma forma de pagamento por debito; 

 Fila da comida; 

 Faltaram interações; 

 Pouca frequência dos envolvidos, demora do atendimento do churrasco; 

 Pouca adesão dos pais; 

 A escada;  

 Faltou churrasco; 

 Não fotografem as crianças, algumas são repetidamente fotografadas e não vi uma única foto do 

meu filho; 

 Pouca comida; 

 Muita fila no churrasquinho; 

 Desejo que, quando necessário, seja feita a substituição de professores sem demora para nossos 

alunos. E a melhoria no refeitório por causa dos pombos. 

 
IDEAS PARA MELHORAR: 
 

 Trabalhar com a conscientização dos pais para incentivar seus filhos na arte e cultura. Trazer os 

pais mais para a escola; 

 Deixar os estudantes verem as apresentações dos professores; 

 Poderia passar cartão (crédito/ débito); 

 Melhorara a comunicação entre pais e professores; 

 Expandir o acesso às artes; 

 Reforma de banheiros e outros; 

 Arrumar os banheiros; 

 Interação nas apresentações com família; 

 Mais opção de lanche; 

 Estrutura interna; 

 Brinquedos para as crianças; 

 Colocar a apresentação primeiro; 

 Mais exposições;  

 Mais espaços para visitação; 

 Mais variedades de programação no mesmo horário; 

 Continuar no mesmo horário; começas as 11h com almoço e terminar as 16h; 

 Forma de compra no crédito; 

 Comunicação ser mais efetiva; criação de grupo de WhatsApp oficial da EP, com lista de 

transmissão dos eventos; mais engajamento dos professores do turno matutino, 1º ano; 

 Promover horários aos sábados; 
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 Colocar o evento ou só pela manhã ou só a tarde. Melhor a tarde. 

 

AVALIAÇÕES  EXPOARTE 2019 – Professores 
 
PONTOS POSITIVOS 

 Conteúdos ministrados de forma lúdica e eficiente; 

 Capricho e dedicação dos professores nos trabalhos apresentados; envolvimento dos 

professores; integração da maioria dos professores em relação ao tema; 

 Expoarte ter acorrido em duas semanas; 

 Horário da festa; horário do almoço foi muito acolhedor; horário no sábado; 

 Organização das apresentações; 

 Organização do evento; Organização do coordenador Davi; materiais; colaboração de toda a 

equipe da EP; 

 Envolvimento das crianças nas apresentações;  

 O tema foi muito interessante; trouxe alegria e animação; atual e dentro do universo dos 

estudantes; 

 Tema único; possibilita o enriquecimento da festa; 

 Variedade de obras e exposições; 

 Professores caracterizados; 

 Abertura com apresentação de professores e ESV’s; muito criativa; 

 Qualidade das apresentações e exposições de obras; lindas; 

 Apresentações muito bem elaboradas; 

 Apresentações dos estudantes de teatro e música; 

 Batalha de dança; 

 Apresentações dos estudantes na semana anterior, pois muitas famílias não podem 

comparecer no dia de culminância do projeto (sábado); 

 Qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e professores; 

 Aproximação dos componentes curriculares; 

 Trabalhos expostos em áreas externas; 

 Valorização dos trabalhos dos professores expostos; 

 O evento estimula a criatividade e a socialização; 

 Participação de todos os servidores da EP; 

 Interação entre pais, estudantes direção e professores; 

 Divulgação, organização, estratégias, som, coordenação e alimentação; 

 Decoração da EP; 

PONTOS NEGATIVOS 
 Baixa participação dos estudantes e pais; baixa frequência da comunidade escolar; poucos 

pais; poucos estudantes; falta de compromisso das famílias com relação à vinda dos 

estudantes para as apresentações; participação das famílias aquém da expectativa; 

 Pouco interesse nas exposições; 

 Saída de estudantes durante algumas apresentações; 

 Falta de uma ação pesquisa sobre o tema nas coordenações e nos módulos;  
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 Alimentação deixou a desejar; pouco almoço; serviço do almoço; comida aparentemente do 

dia anterior; pouca variedade; poucas opções; em horário que não dava para sair para se 

alimentar; não havia comida gratuita; 

 Data chocou com formatura de 5º ano na EC; 

 Escolha do tema foi tardia; 

 Envolvimento de funcionários e/ou outros nas atividades propostas; 

 Nossos estudantes forma impedidos de passar o som e se organizarem no palco antes da 

apresentação, o que causou falhas no momento; 

 Em relação às apresentações dos professores, não foram todos convidados a participar. 

Houve segregação. 

 O programa a ser apresentado foi modificado muito próximo ao evento. Toda contribuição é 

bem vinda mas sem prejudicar outras apresentações já estabelecidas; 

 Semana de exposições muito longa;  

 Baixo número de pessoas, talvez por falta de divulgação sistêmica; 

 Horário; horário no sábado; 

 Pouca variedade de apresentações no dia do evento; 

 Festa vazia (provavelmente devido à data em dezembro); rever a data; 

 Poucas apresentações (poderia ter tido mais envolvimento dos professores); 

 Não ter ônibus escolar para os estudantes; 

 Apresentações deveriam começar mais cedo; 

 Quantidade pequena de estudantes; 

IDEIAS PARA MELHORAR 
 Registrar as apresentações com equipe especializada e fazer um arquivo áudio visual; 

 Encontrar solução para trazer os estudantes no sábado; 

 Investir na alimentação; professores trazerem pratos em troca de coordenação; ofertar mais 

opções de alimentos; oferecer ao menos uma opção de almoço/lanche gratuitos; mais 

opções no cardápio; diversificar 

 Poderia ter barracas para a venda de alimentos; 

 Expoarte acontecer em um só período; matutino, não pegando o almoço; pela manhã 

encerrando antes das 12h; 

 Mudar o dia do evento para sexta-feira; começando no fim da tarde; 

 O interesse de todos para uma visão mais pedagógica do tema da Expoarte; 

 Colocar trabalhos em áreas diferentes e até fora do espaço escolar, adjacentes; 

 Envolvimento dos funcionários nas ações escolares; 

 Planejar melhor dia e horário do evento; realizar em novembro; final de novembro 

 Melhorar a comunicação entre as Ec’s para que eventos não aconteçam simultaneamente; 

 Aproximar mais as famílias da EP; 

 A EP realizar as formaturas de 5º anos junto às EC’s; utilizar a expoarte como evento de 

formatura dos 5º anos, e demais turmas, como homenagem aos estudantes que não 

estarão no próximo ano; 

 Pensar em como aumentar a presença dos estudantes no sábado de evento; 

 Quando for feito o cronograma, há que se lembrar que é necessário tempo de preparação e 

desmanche; 

 As apresentações dos estudantes, e não dos professores, deve ser a prioridade; 
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 Diversificar e ampliar o acervo exposto; 

 Ambiente interativo para as crianças; 

 O tema deveria ser escolhido no inicio do ano, ou no máximo, do semestre, para que 

possamos ter um direcionamento e um envolvimento maior; definição do tema na semana 

pedagógica; 

 Todos os professores seguirem o tema proposto, já que o tema é escolha de todos; 

 Divulgação prévia, com bastante antecedência;  

 Decorar a escola com o tema da Expoarte; 

 Fazer campanha com os pais;  

 Colocar suportes nas paredes do mezanino, para os trabalhos expostos; suportes altos para 

exposições de artes visuais; 

 
 
 
 
 

14.6 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 
 

Objetivos Ações e Estratégias Parcerias 

Envolvidas nas 

Ações 

Público Cronograma Avaliação das 

Ações 

Promover o 
estudo, 
avaliação e 
implementaç 
ão da PP 

Suporte e organização 

dos eventos, reuniões e 

projetos da escola. 

Apoio, organização e 

A equipe de 

coordenação 

conta com a 

parceria de toda 

Corpo 

docente 

Durante todo o 

ano nas 

coordenações 

coletivas e 

Nos 

momentos de 

coordenação 

coletiva e 

 orientação do projeto de equipe que atua  individuais. individual, com 

 promoção à Saúde no funcionamento   rodas de 
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 (embarque/desembarque/ da escola: corpo   conversa e/ou 

almoço e lanche) docente, direção, avaliação 

Avaliar e adequar a PP à ESV’s e escrita. 

realidade escolar, às serventes.  

expectativas do grupo, às   

necessidades do aluno e   

da escola.   

Adequações curriculares   

em conjunto com os   

professores e supervisão   

pedagógica.   

Divulgar as Manter quadro de avisos Direção e Corpo Corpo Durante o ano. De acordo 

informações na sala de professores. Docente docente,  com 

e assegurar Utilizar correspondência  ESV’s e  feedbacks do 

o fluxo de eletrônica para  comunidad  corpo docente. 

informações comunicação.  e escolar.   

 Enviar e confeccionar     

 bilhetes e avisos para os     

 estudantes e familiares.     

Apoio e Auxiliar os professores Direção, corpo Corpo Quinzenalmen Durante os 

suporte oferecendo suporte docente, ESV’s e docente e te dias de 

pedagógico pedagógico e realizar SOE discente.  coordenação 

 intervenções pedagógicas    individual e de 

 em sala de aula.    quarteto/ área, 

 Auxiliar os módulos e    onde os 

 quartetos na confecção    coordenadores 

 do planejamento anual e    oferecem 

 projetos.    orientação e 

 Auxiliar os professores na    avaliam o 

 confecção do    trabalho dos 

 planejamento anual.    professores. 

 Acompanhamento do     

 planejamento     

 pedagógico,     

 Reunião com pais de     

 alunos (estabelecer     

 estratégias pedagógicas e     

 de convívio com os     

 alunos e professores)     

 Atendimento de     
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 emergências. 

Atendimento disciplinar 

dos alunos. 

Apoio a direção, sala de 

recursos e SOE. 

Organização, orientação 

e controle dos ESV. 

    

Promover a Organizar e conduzir a Profissionais de Corpo Durante todo o Por meio de 

formação coordenações áreas específicas docente ano nas feedback dos 

continuada pedagógicas, conversa que possam  coordenações professores 

dos pedagógica sobre temas orientar e  coletivas e durante as 

professores referentes ao cotidiano contribuir na  individuais. coordenações. 

nas escolar. formação dos    

coordenaçõe  professores.    

S      

 
 
 

14.7 PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

   
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 

ESCOLA PARQUE 303/304 NORTE 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO SOE 2020 
ESCOLAS PARQUES 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFIC
OS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIA
S 
ENVOLVID
AS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRA
MA 

AVALIAÇÃ
O DAS 
AÇÕES 

Organizar e 
sistematizar 
o trabalho a 
ser realizado 
na Unidade 
Escolar. 

1- Organização 
do espaço virtual; 

Equipe 
gestora e 
pedagógica 

Comunid
ade 
escolar. 

Durante as 
aulas não 
presenciais. 

Estruturaç
ão do 
espaço 
virtual e 
organizaçã
o dos 
instrument
os de 
registros e 
documento
s. 

2- Atualizar e∕ou 
elaborar 
formulários, 
instrumentos de 
registro e de 
rotina.  

GOE, 
orientadores 
educacionai
s da CRE 
PP/C e 
secretaria 
escolar. 

Comunid
ade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 
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3-  Estudar, 
consultar e 
analisar 
documentos que 
respaldam a ação 
pedagógica da 
Orientação 
Educacional.1 

Equipe 
pedagógica 
e 
comunidade 
escolar. 

OE e 
comunida
de 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promoção 
da 
identidade 
da 
Orientação 
Educacion
al. 

5 - Apresentação 
e acolhimento 
virtual do SOE à 
comunidade 
escolar. 

 Direção e 
Coordenaçã
o 

 
Comunid
ade 
escolar 

 Início do ano 
letivo. 

6- Estabelecer 
comunicação 
ativa e atualizada 
com a 
comunidade 
escolar pelas 
plataformas. 

Direção, 
professores, 
SEAA 
 

Comunid
ade 
escolar 

 Durante o 
ano letivo. 

7- Participação 
nos cursos de 
formação da 
EAPE e outros 
validados pelo 
MEC; 

EAPE e 
outras 
instituições. 

Orientado
res 
Educacio
nais 

Durante o ano 
letivo 

Aperfeiçoa
mento da 
prática. 

8- Participação 
nos encontros 
virtuais de 
articulação 
pedagógica dos 
orientadores 
educacionais da 
CRE PP. 

GOE, 
coordenaçã
o 
intermediári
a dos 
orientadores 
educacionai
s e outros. 

Orientado
res 
Educacio
nais 

Durante o ano 
letivo. 

Aperfeiçoa
mento e 
atualizaçã
o da 
prática. 

                                                
1  Gestão Estratégica para a realização  das atividades pedagógicas não presenciais e presenciais da SEEDF; 
   Portaria nº 120 Institui os Comitês Central, Regional e Local para a implementação e operacionalização do regresso 
dos estudantes às atividades educacionais não presenciais e presenciais; 
   Circular nº 141 Plano de Ação de Acolhimento; 
   Guia de para Acolhimento à Comunidade Escolar no Contexto de Atividades Pedagógicas Não Presenciais; 
   Portaria nº 133 Retorno Teletrabalho; 
   Circular nº 151 Normativos por Etapas/ Modalidades (Anos Iniciais); 
   Portaria nº 03 de 06 de janeiro de 2020; 
   Circular nº151.  
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Conhecer a 
clientela e 
identificar a 
demanda 
escolar a ser 
acompanhad
a pelo SOE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1- Proceder o 
mapeamento 
institucional; 

Secretaria 
escolar, 
SEAA, 
equipe 
gestora, 
professores, 
Escolas 
Classes. 

Comunid
ade 
escolar 

Primeiro 
semestre. 

Análise e 
compreens
ão dos 
dados 
coletados. 

2- Análise 
coletiva das 
informações e 
dados coletados 
no mapeamento 
institucional; 

Equipe 
escolar. 

Comunid
ade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

3- Colaboração 
na análise de 
indicadores de 
aproveitamento, 
evasão, 
repetência e 
infrequência. 

Secretaria 
escolar e  
Coordenaçã
o. 

Estudante
s. 

Durante o ano 
letivo. 

Entrega 
das 
atividades 
virtuais e 
acompanh
amento da 
aprendizag
em. 

Contribuição 
com a 
articulação 
da 
comunidade 
escolar, na 
elaboração e 
na 
implementaç
ão da PP e 
da Avaliação 
Institucional 

1- Participar da 
construção 
coletiva da PP; 

Equipe 
escolar. 

Comunid
ade 
escolar. 

Primeiro 
semestre. 

Aprovação 
da PP. 

2- Participação 
do Comitê Local 
de retorno não 
presencial das 
aulas; 

Direção, 
representant
e dos pais, 
carreira 
assistência, 
dos 
professores. 

Comunid
ade 
escolar 

A partir Junho 
de 2020 

Plano de 
Ação da 
Unidade 
Escolar. 

3 - Elaborar o 
Plano de Ação 
Anual da 
Orientação 
Educacional; 

Orientadore
s 
educacionai
s do Plano 
Piloto 

Comunid
ade 
escolar. 

Primeiro 
semestre. 

Aprovação 
do Plano 
de Ação 
Anual do 
SOE. 
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4 - Articular 
ações e projetos 
com o Nível 
Central da 
Orientação 
Educacional 

Coordenaçã
o 
intermediári
a dos OEs e 
GOE 

Comunid
ade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

  

5- Sensibilizar e 
promover o 
conhecimento 
das normativas 
constantes no 
Regimento 
Escolar das 
Escolas Públicas 
do DF, bem como 
leis que versam 
sobre crianças e 
adolescentes; 

Direção, 
coordenaçã
o, SEAA, 
equipe 
pedagógica. 

Comunid
ade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

Seguiment
o do 
Regimento 
Escolar e a 
garantia 
dos 
direitos 
das 
crianças e 
adolescent
es. 

6- Contribuir com 
a equipe gestora 
nos 
encaminhamento
s e nas ações 
que envolvam 
diretrizes e 
legislações 
pertinentes à 
defesa dos 
direitos dos 
estudantes e de 
suas famílias; 

Direção, 
Conselho 
Tutelar, 
Vara da 
Infância e 
da 
Juventude. 

Comunid
ade 
escolar. 

Quando 
necessário, 
de acordo 
com a 
demanda. 

Garantia 
dos 
direitos 
dos 
estudantes
. 

7- Mediar 
situações de 
conflito; 

SEAA, 
Direção, 
professores. 

Comunid
ade 
escolar. 

Quando 
necessário. 

 
Convivênci
a saudável 
  
  

8- Realização de 
ações integradas 
com o corpo 
docente no 
desenvolvimento 

Professores, 
Direção, 
SEAA. 

Comunid
ade 
escolar 

Durante o ano 
letivo. 
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de projetos sobre 
saúde, cultura de 
paz, hábitos de 
estudo, respeito, 
projeto de vida 
entre outros 
conforme a 
demanda 
levantada. 

Integrar 
ações do 
SOE às do 
professor, 
como 
colaboração 
no processo 
de 
aprendizage
m e no 
desenvolvim
ento do 
estudante. 

1- Atender 
individualmente 
e∕ou 
coletivamente os 
professores, 
inclusive 
virtualmente; 

SEAA, Sala 
de 
Recursos, 
equipe 
pedagógica, 
Direção 

Professor
es. 

Quando 
necessário. 

 
Verificação 
do 
atendiment
o da 
demanda. 
  

2- Participar das 
coordenações e 
reuniões 
coletivas, 
incluindo 
virtualmente; 

Equipe 
escolar e 
outros 
parceiros. 

Equipe 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

Análise 
dos 
objetivos 
da reunião. 

3-  Sondar as 
demandas ou 
dificuldades 
indicadas pelo 
corpo docente, 
incluindo 
virtualmente; 

SEAA, 
equipe 
pedagógica, 
Direção, 
Famílias. 

Professor
es 

Durante o ano 
letivo. 

 
Atendimen
to das 
demandas 
levantadas
. 

4- Participação 
no Conselho de 
Classe, incluindo 
virtualmente; 

Equipe 
escolar. 

Professor
es. 

Bimestralmen
te. 

Avaliação 
das 
queixas e 
das 
intervençõ
es.   

5- Acolhimento 
dos professores 
no contexto de 
ensino não 
presencial. 

Direção, 
equipe 
pedagógica, 
Sala de 
Recurso, 
Sala de 

Professor
es. 

A partir de 
junho de 
2020. 

Escuta/ma
nifestação 
dos 
professore
s. 
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Apoio, 
SEAA. 

Contribuir 
para o 
desenvolvim
ento integral 
do 
estudante, 
ampliando 
suas 
possibilidade
s de interagir 
no meio 
escolar e 
social, como 
ser 
autônomo, 
crítico e 
participativo. 

1- Atendimentos 
de estudantes 
individuais e∕ou 
em grupo (ex: 
Google meet) de 
acordo com suas 
necessidades; 

Direção, 
SEAA e 
equipe 
escolar. 

Estudante
s. 

Durante o ano 
letivo. 

 
Atendimen
to da 
demanda. 

2- Subsidiar a 
organização 
eficiente do 
trabalho e da 
rotina escolar; 

Direção, 
Professores 
e Família. 

Estudante
s 

Durante o ano 
letivo. 

 Efetivação 
da rotina e 
organizaçã
o dos 
estudos. 

3- Acolhimento 
dos estudantes 
no contexto de 
ensino não 
presencial; 

Direção, 
equipe 
pedagógica, 
Sala de 
Recurso, 
Sala de 
Apoio, 
SEAA. 

Estudante
s 

A partir de 
junho de 
2020. 

Escuta/ma
nifestação 
dos 
estudantes 

Participar do 
processo de 
integração 
entre família, 
escola e 
comunidade, 
realizando 
ações que 
favoreçam o 
envolvimento 
dos pais no 
processo 
educativo. 

1- Atendimentos 
individuais/coletiv
os das famílias 
para identificação 
das causas que 
interferem no 
avanço do 
processo de 
ensino e 
aprendizagem do 
estudante e 
orientação para a 
compreensão da 
cultura escolar e 
para a 
importância da 
formação de 
hábitos de 
estudo; 

SEAA, 
Direção, 
equipe 
pedagógica. 

Famílias. Durante o ano 
letivo. 

 
Acompanh
amento 
das 
famílias no 
processo 
educativo. 
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2- Acolhimento 
das famílias no 
contexto de 
ensino não 
presencial; 

Direção, 
equipe 
pedagógica 
e SEAA. 

Famílias A partir de 
junho de 
2020. 

Escuta/ma
nifestação 
das 
famílias 

3- Participação 
nas reuniões 
bimestrais com 
as famílias, 
conforme a 
demanda 
apresentada pela 
comunidade 
escolar; 

SEAA, 
Direção, 
equipe 
pedagógica 
e outros 
parceiros. 

Famílias. Bimestralmen
te. 

 
Participaçã
o e retorno 
das 
famílias. 
  
  

4- Encontros 
(Google meet) 
com as famílias 
para desenvolver 
temas de acordo 
com a demanda 
da comunidade 
escolar. 
  

SEAA, 
Direção, 
professores 
e outros 
parceiros. 

Famílias. Ao longo do 
ano letivo, de 
acordo com a 
demanda. 

5- Reunião com 
os pais dos 
estudantes 
ANEE's. 
  

SEAA, Sala 
de Recursos 
(Escola 
Classe) e 
Direção, 
Equipe 
pedagógica. 

Famílias. Ao longo do 
ano letivo. 

Integrar as 
ações do 
SOE com 
outros 
profissionais 
da unidade 
escolar e 
instituições 
especializad
as para 

1- Mapear as 
instituições e os 
parceiros da rede 
de Promoção, 
Garantia e 
Defesa dos 
Direitos da 
Criança e do 
Adolescente. 

SEAA, 
profissionais 
da Rede de 
Apoio, 
Equipe 
escolar e 
Direção. 

Estudante
s. 

Ao longo do 
ano letivo. 

 
Atendimen
to recebido 
pelos 
estudantes
e pelas 
famílias. 
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atender os 
estudantes 
que 
apresentam 
problemas 
de conduta e 
dificuldades 
específicas 
de 
aprendizage
m. 

2-  Colaboração 
no 
encaminhamento 
de estudantes 
que apresentem 
vulnerabilidade,  
dificuldades de 
aprendizagem 
e/ou problemas 
de ajustamento 
psicossocial para 
o 
acompanhamento 
especializado 
adequado no 
âmbito 
educacional e/ou 
da saúde; 

SEAA, 
Direção, 
Equipe 
escolar, 
área da 
saúde, 
Conselho 
Tutelar, 
Vara da 
Infância e 
da 
Juventude 
entre outros. 

Estudante
s e/ou 
famílias. 

Quando 
necessário. 

3- 
Encaminhamento 
para consulta 
oftalmológica; 

UNIAE. Estudante
s. 

Ao longo do 
ano letivo. 

  
Atendimen
to das 
necessida
des do 
estudante. 
  

5- Realizar 
estudos de caso; 

Equipe 
escolar, 
SEAA, Sala 
de Recurso, 
Sala de 
Apoio e 
profissionais 
da área de 
saúde. 
(CRE) 

Estudante
s. 

Quando 
solicitado. 

  
 

 
 

14.8 Modelo de Avaliação Institucional dos professores 
Prezados professores, 

A avaliação do trabalho da escola é imprescindível para que novas ações sejam 
planejadas de forma a promover melhorias nos serviços prestados. Nessa oportunidade, 
solicitamos sua valiosa contribuição na avaliação do trabalho desenvolvido em nossa escola, 
respondendo o questionário abaixo. 

Sua opinião é fundamental para a construção de uma escola emancipadora, 
democrática e igualitária. 
 

3.) Avaliação do trabalho da Escola Parque. Marque com um X o conceito que você considera 
adequado:  

 

 ÓTIMO SUFICIENTE 
DEVE 
MELHORAR 
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1. Atuação pedagógica da direção    

2. Atuação administrativa da direção     

3. Atuação da Supervisão Pedagógica    

4. Atuação da Supervisão Administrativa    

5. Atuação da Secretaria    

6. Atuação da Coordenação Pedagógica    

7. Atuação da Orientação Educacional 
(SOE) 

   

8. Organização da rotina escolar    

9. Limpeza e organização da escola    

10. Instalações físicas da área interna da 
escola (salas, banheiros, quadras, pátios) 

   

11. Segurança    

12. Qualidade da merenda (alimentação)    

13. Qualidade dos serviços da cozinha 
(atendimento e limpeza) 

   

14. Biblioteca    

15. Relacionamento entre professores    

16. Relacionamento entre professores e 
estudantes 

   

17. Relacionamento entre professores e 
direção 

   

18. Relacionamento entre professores e 
coordenação 

   

19. Relacionamento entre professores e 
servidores terceirizados 

   

20. Relacionamento entre professores e 
ESV’s 

   

21. Relacionamento entre professores e 
pais e/ou responsáveis 

   

22. Eventos da escola    

23. Projetos pedagógicos    

 
1.) Justifique os aspectos que você considerou como “pode melhorar” 

2.) Registre suas sugestões para a melhoria do nosso trabalho 

Agradecemos a sua participação, pois ela é essencial para o fortalecimento da nossa escola. 
Atenciosamente, 
 

Equipe gestora. 

  

 

 

 

14.9  Modelo de Formulários de Avaliação dos eventos 

 



129  

 


	1. Apresentação da Proposta Pedagógica
	2. Historicidade da Escola Parque
	3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
	4. Função Social da Escola Parque 303/304 Norte
	5. Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e Administrativas
	6. Objetivos Institucionais
	7. Concepções Teóricas - Princípios
	8. Organização do Trabalho Pedagógico
	9. Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação
	10. Organização da Proposta Curricular da Escola
	11 Plano de Ação Para Implementação e Desenvolvimento da PP 2020
	12. Acompanhamento e Avaliação da PP
	14. ANEXOS
	14.1 PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA
	Por causa da pandemia de COVID-19, segundo delineamento da Portaria nº61 de 23 de março de 2020, medidas governamentais foram realizadas para evitar contágio, como a suspensão das aulas nas escolas do Distrito Federal. Após três meses de suspensão às ...
	Os projetos a seguir apresentados são adequados a esse momento de aulas não presenciais e projetos já desenvolvidos março do ano de 2020, em período de aulas presenciais.

