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APRESENTAÇÃO 
 

 
   Processo de Construção 

 
 

O CAIC Ayrton Senna desenvolve o processo pedagógico, a partir de um planejamento 

participativo e comunitário, envolve atividades conjuntas da escola, família e comunidade, em 

reuniões pedagógicas e convites à comunidade a participar, objetivando a melhoria da 

qualidade de ensino, com empenho e dedicação de todos os seguimentos envolvidos. 

 

 
    Sujeitos Participantes 

 
O presente instrumento é fruto das reflexões, discussões e considerações que 

ocorrem no âmbito da escola pelos protagonistas: os professores do quadro efetivo e 

temporário, os membros da Equipe Gestora, os profissionais do Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional, Atendimento Educacional 

Especializado (Sala de Recursos Generalista), representantes dos segmentos da carreira 

assistência, dos pais/responsáveis e funcionários terceirizados. 

 

É de suma importância a participação de todos os membros da comunidade escolar, 

por se tratar do documento de identidade e referência da unidade escolar. 

Em relação aos professores, a LDB 9.394/1996, no Art. 13º estabelece: 
 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
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   Instrumentos/procedimentos que promoveram a participação da comunidade     
escolar 

 
O Projeto Político Pedagógico do CAIC Ayrton Senna tem como objetivo resgatar e 

reforçar valores, emoções e sentimentos, envolvendo todos os participantes desta escola em 

atividades dinâmicas e coletivas. 

O processo de formação continuada propõe um trabalho coletivo e sistematizador e 

consiste em ser o principal ponto de apoio e aliado precioso, para garantir a eficácia do processo 

educacional, ademais, as ações precisam ser uma construção contínua e solidária. 

A participação dos professores e demais servidores da escola se deu durante a 

Semana     Pedagógica e nas coordenações coletivas para estudo e discussão do documento. 

 
 Formação Continuada 

 

 

 

REUNIÃO COM OS PROFESSORES ESTUDO 

DO PPP 

REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS DOS 

ALUNOS/CONSULTAS 
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Houve por parte dos participantes das reuniões para compor o Projeto Político 

Pedagógico algumas considerações importantes sobre valores que orientam nossa prática 

pedagógica,  fazendo-se necessário ter respeito ao senso comum, cooperação, diálogo, 

responsabilidade, ética, compreensão. Temos como objetivo educar para: 

 

● A Sustentabilidade: Pensar nas gerações futuras, bem como a preocupação com 

o consumo consciente, meio ambiente, estimulando práticas saudáveis como 

reaproveitamento e reciclagem para uma melhoria da qualidade de vida escolar e 

seu entorno. 

● Diversidade: Respeito às diferenças, inclusão, pluralidade religiosa e cultural, 

diversidade de gênero, enfrentamento da discriminação e preconceitos. 

● Cidadania e Educação: Formação integral do estudante para ser crítico, empático, 

participativo, conhecedor dos seus direitos e deveres. 

● Direitos Humanos: Despertar o altruísmo, cuidado com o próximo, convivência em 

paz e respeito aos seus pares, conscientizar-se sobre seus direitos e deveres na 

vida em sociedade. 

● Emoções e Sentimentos: Trazer reflexão no sentido de desenvolver o controle 

das próprias emoções e atitudes salutares. 

 

O grupo entende ainda que a função social da Escola é assegurar o desenvolvimento 

como um todo. Oferecer oportunidades e a continuidade das aprendizagens aos estudantes 

cidadãos. Para isso se faz necessário desenvolver projetos direcionados e contextualizados de 

acordo com a necessidade da comunidade. 

Já em relação ao currículo sempre prezar pela foram flexíveis e adaptadas com 

necessidades dos estudantes. Desta forma a avaliação deve ser diagnóstica e formativa. 

Por fim, o administrativo por sua vez, deve buscar parcerias para enriquecer projetos, 

como dança arte, esporte, teatro, entre outros. 

Sobre a Escola inclusiva, o grupo entende que é aquela que reconhece às diversidades, 

e potencialidades de cada educando. O ensino deve ser pautado na qualidade social. Além disso, 

o professor que age diretamente com a inclusão deve ser valorizado e acompanhado através de 

apoio material, curso de capacitação e recursos didáticos. 
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Para isso, a comunidade escolar reúne para decidir os pontos necessários para uma 

educação de qualidade nesta Instituição Educacional, em coletivas semanais, em Cursos da 

EAPE, como formação de Projeto Interventivo, reagrupamento, o projeto norteador de 2022: 

Sentimentos e Emoções, elaborados na semana pedagógica. 
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1. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 

1.1 DESCRIÇÃO HISTÓRICA 
 

O CAIC Ayrton Senna foi inaugurado oficialmente no dia 18 de maio de 1994, mas 

já estava em pleno funcionamento desde o início do ano letivo (11 de março) e já contava 

com um total de 884 estudantes matriculados e distribuídos entre Pré-escola, CBA (Ciclo 

Básico de Alfabetização), 3ª e 4ª série, que em sua maioria veio encaminhado de outras 

instituições, já apresentando uma grande defasagem de idade/série. 

 

A criação dos CAIC AYRTON SENNA (Centro de Assistência Integral da Criança e 

do Adolescente) foi inspirada em dois projetos anteriores: o da Escola Parque, que teve como          

idealizador o professor Anísio Teixeira; e os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEP), criado por Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro na década de 1980, durante a gestão de 

Leonel Brizola. Instituídos pelo decreto nº 91/1990, os inicialmente denominados Centros 

Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente (CIAC) passaram a fazer parte do Projeto 

Minha Gente, cuja elaboração compete à Legião Brasileira de Assistência Brasileira de 

Assistência e a coordenação ao Ministério da Criança. Segundo Gomes (2010), Brizola 

juntamente com Darcy Ribeiro convenceram o presidente Fernando Collor de Melo da 

importância dos CIEPs e da escola atender em tempo integral, sendo assim, surgiu a política 

pública que implantou os Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC AYRTON SENNA). 

 

Após a renúncia do presidente Collor, Itamar Franco assume o poder, extingue o 

Ministério da Criança e redefine o ―Projeto Minha Gente‖ como ―Programa Nacional de Atenção 

à Criança e ao Adolescente‖ (PRONAICA) e os CIACs passam a ser denominados CAIC – 

Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente com a intencionalidade de oferecer a 

comunidade um ensino integral, com atendimento médico/odontológico e também cursos 

profissionalizantes, porém, pouca coisa saiu do papel. Hoje funcionamos como uma instituição 

escolar, como as demais. 

 

Para dirigir essa grande estrutura contou inicialmente com três diretores: Diretor Geral, 

Diretor da Escola e Diretor da Pré-escola que com o passar do tempo foram diminuindo a equipe 

até chegarmos ao número reduzido que é apresentado hoje. 
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A busca da erradicação da distorção idade/série sempre foi uma constante no CAIC 

AYRTON Senna Ayrton Senna e vários projetos no decorrer dos anos foram desenvolvidos: 

 supletivo (1996); 

 CAA – Classe de Aceleração da aprendizagem-nível de 1ª a 4ª série (2000); 

 Projeto de Aceleração da Aprendizagem de séries finais do Ensino 

Fundamental (2001); 

 EJA - Educação de Jovens e Adultos - que funcionava no noturno e diurno 

(2000 a 2005); 

 Se liga, em parceria com o Instituto Ayrton Senna (2007 e 2009); 

  Acelera, em parceria com Instituto Ayrton Senna (2008 e 2009); 

  e, neste ano corrente, oferecemos Educação Infantil e Ensino Fundamental 

de Anos Iniciais. Desde 2008, atendemos estudantes dentro da proposta da 

Educação Integral. 

 

Em 2000 foi implantada a oficina pedagógica para atender aos professores da rede na 

produção de materiais pedagógicos. A oficina ficou parada nos anos de 2005 e 2006, voltou                       a 

funcionar em 2007, mas em 2015 foi realocada em outra instituição. 

 

Em 2004 começou a funcionar a sala de recursos para atender os estudantes 

Pessoas com Deficiências (PCD’s) e Transtorno Funcional Específico (TFE’s) da integração 

e inclusão inversa do CAIC Ayrton Senna e também das escolas vizinhas. Porém, em 2018, 

a escola passou a contar com uma professora itinerante para atender estes estudantes 

durante apenas uma manhã e uma tarde, com o isso, o trabalho ficou comprometido devido 

ao pouco          tempo de permanência da profissional nesta instituição, não é possível atender 

todos os estudantes. 

 

Com o passar dos anos, a demanda de estudantes também vem sendo alterada de  

acordo com as e t a p a s  oferecidas pela escola. 

 

Alguns pais e/ou responsáveis entrevistados, relataram que com a construção dos 

CEPIs (Centro de Educação da Primeira Infância),  eles preferem matricular as crianças de até 

5 anos, nessas instituições, por ofertarem educação integral; o que ajuda aos familiares a 

trabalhar,  por não terem alguém para cuidar das crianças no contraturno. 
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1.2  A PANDEMIA DA COVID-19 E AS CONSEQUÊNCIAS NA VIDA ESCOLAR 

 

A declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março 

de 2020, forçou o fechamento das escolas para evitar  a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS-CoV-2), causadora da COVID-19, por meio do Decreto nº 40.520, de 14 de março de 

2020, quando não se tinha ainda vacina nem se entendia como o vírus era transmitido e qual era 

sua taxa de transmissão, nem as formas eficazes de barreira a essa propagação acelerada. 

Paralelamente, o Decreto nº 40.546 de 20 de março de 2020, firmou o teletrabalho, em caráter 

excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e 

fundacional do Distrito Federal.  Posteriormente, o Decreto nº 40.817 de 22 de maio de 2020, em 

conformidade com a orientações dos organismos internacionais e das autoridades sanitárias 

locais, mantiveram a suspensão das atividades escolares até 31 de maio de 2020, com a 

recomendação do distanciamento social com protocolos rigorosos a serem seguidos pela 

população do Distrito Federal. 

 

Muitas providências e documentações oficiais, pareceres, Nota Técnica da PROEDUC e 

portarias  fazem parte da legislação em relação ao COVID-19, na educação do Distrito Federal. 

Assim,  como a Portaria Nº 133, de 03 de junho de 2020, que trata  sobre os critérios para 

atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino 

do Distrito Federal, nas atividades educacionais não presenciais, no período de pandemia 

pelo coronavírus; a Recomendação SEEDF – Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, de  21 de maio de 2020, trata sobre a reorganização do Calendário Escolar, os 

planejamentos pedagógico e administrativo e o cômputo de atividades não presenciais, para fins 

de cumprimento da carga horária mínima anual, com o intuito de minimizar o impacto decorrente 

da Pandemia COVID19, nas aprendizagens. 

 

 E como resultado do período de pandemia, onde o isolamento das pessoas fez-se             

necessário, os profissionais do CAIC Ayrton Senna, iniciaram uma jornada na construção e 

aprendizado, via internet. Inicialmente,  aconteceu um processo de adaptação para o ensino 

remoto, com os professores se preparando, participando de cursos e treinos, com auxílio do 

CRTE de Samambaia, de lives por meio do Canal do Youtube da Coordenação de Ensino de 

Samambaia para o novo aprendizado, a fim de obter domínio do uso da plataforma educacional  
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EducaDF SEEDF e, adequando o Currículo para melhor atendimento aos nossos estudantes. 

 Apesar de muitos esforços das equipes educacionais da escola, para realizar busca ativa 

e convencimento do uso das plataformas digitais pelos educandos, 90% dos estudantes optaram 

para receberem material impresso no intuito de realizarem as atividades pedagógicas. 

 

 Os professores se esforçaram para elaborar atividades de qualidade, para produzir                                   

material impresso e para atender na plataforma digital. Para aqueles estudantes que 

dispunham de                  condições de frequentar as aulas diárias online,  os professores deram aulas 

por meio de chamada de vídeo no  Whatsapp e no aplicativo Meet. Apesar de tanto esforço 

dos agentes da educação do CAIC  Ayrton Senna, a maioria dos estudantes não alcançou as 

metas estabelecidas neste ano atípico. 

 

Visando manter o relacionamento                 família-escola e minimizar em nossa comunidade 

escolar os efeitos desastrosos da pandemia, as famílias foram atendidas na escola, pela 

equipe gestora, - uma vez que compareciam à escola para buscar e devolver as atividades 

impressas - também, para receber cestas básicas,     cestas verdes e máscaras para os estudantes. 

  

O administrativo da escola se adaptou em oferecer atendimento online no período da 

suspensão das aulas presenciais.  

 

Em 31 de julho de 2021, a Secretaria de Educação do Distrito Federal encaminhou  a 

Circular Nº 04/2021  às unidades escolares  com as Recomendações para a retomada das 

atividades escolares presenciais após mais de um ano e meio de ensino remoto, por causa da 

pandemia. 

A Orientação Educacional, juntamente com a Sala de Recurso, tem feito 

periodicamente momentos de conversas com os responsáveis, estudantes, professores, 

coordenadores, equipe gestora e com os terceirizados, para melhor atendê-los em relação ao 

período difícil em que vivemos da Pandemia de COVID, a lidar com o luto, perdas em geral e 

identificar famílias que necessitam de maior apoio. 

 

Atualmente, ano corrente de 2022, as aulas acontecem 100% presencial, os estudantes 

estão frequentando as classes com os devidos cuidados recomendados e, são recebidos na 

entrada, pelos coordenadores e equipe gestora que os encaminham aos professores em suas 

salas de aula. 
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1.3 GESTORES DESDE A CRIAÇÃO DO CAIC AYRTON SENNA 

 

Desde a inauguração, do CAIC Ayrton Senna, contamos com o desempenho de diretores 

que dentro de suas possibilidades, muito contribuíram para o desenvolvimento pedagógico da 

escola. 

DIRETOR (A) VICE-DIRETOR (A) PERÍODO 

Herotildes Milhomen Diretor Geral Janeiro de 1994 a  

11/02/1996 

Obs. Havia um Diretor por etapa e um 

Diretor Geral. 

Não havia Vice-Diretor 

Maria Celinalva Diretora da Escola 

Dirce Maria Freire Costa Diretora da Educação 

infantil 

Ivanir Greco Diretor Geral 12/02/1996 a  23/02/1997 

Obs. Havia um Diretor por etapa e 1 

Diretor Geral. 

Não havia Vice-Diretor 

Márcia Cortês 

Francisca Borges 

Diretora da Escola 

Cleia Maria Fialho de 

Sousa 

Diretora da Educação 

Infantil 

Marisa Santos Célia Moreira 24/02/1997 a 23/12/1999 

 

Dirce Maria Freire Costa Marcia Cortês 24/12/1999 a 21/09/2000 

 

Antônia Herenice 

Tavares Martins 

Lúcia Gleide 

Solange 

Castro 

22/09/2000 a 03/07/2007 

(Informação não encontrada e/ou não 

obtida referente ao segundo Vice- 

Diretor do mandato) 

Cícera Leandro Custódio Ruth Barbosa de Sousa 

Miriam Felizardo dos 

Santos 

04/07/2007 a 09/09/2012 

10/09//2012 a 01/01/2017(Segundo 

Vice- Diretor do mandato) 

 

Miriam Felizardo dos 

Santos 

Alessandra Araújo 

Adriana Alves Leite 

02/01/2017 a 05/08/2019 

06/08/2019 a 01/01/2020 

(Segundo Vice- Diretor do 

mandato) 

 

Miriam Felizardo dos 

Santos 

Adriana Alves Leite 

Rodrigues 

Mandato  em curso: 

de 02/01/2020 até 31/12/2022 
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Atualmente, contamos com profissionais do SEAA (pedagoga), OE (orientadoras), 

e  Sala de Recursos (professora) em plena atuação, em assistência aos nossos estudantes. 

 

Nossos professores estão participando de formações continuadas oferecidas pelo 

EAPE, além das coletivas em que recebemos profissionais capacitados em áreas específicas 

para                            orientação e sugestões proveitosas para o enriquecimento de ações educacionais. 

 

Em relação à cultura de paz, o CAIC Ayrton Senna, programou a escuta sensível por 

meio da Pedagoga e Orientadoras, que recebem todos os seguimentos desta unidade 

educacional com data e hora marcada para dialogar, escutar e registrar os anseios individuais, o 

que cada um considera satisfatório e insatisfatório nas atividades cotidianas e nos 

relacionamentos estabelecidos durante as atividades, em seguida propor sugestões de 

soluções para cada situação. No início do ano, todas as salas de aula, todos os seguimentos 

de servidores efetivos, contratados, terceirizados já participaram da escuta sensível e receberam 

propostas soluções de conflitos. 

Foi executada uma coletiva pela Orientadora, para sugerir a possibilidade de usar a 

meditação em sala de aula com o objetivo de proporcionar aos educandos momentos de reflexão, 

conhecimento de si e respeito ao próximo propondo a possibilidades de mudança das atitudes 

negativas e inserindo as atitudes de empatia. Os educadores, levaram as   ideias para sala 

de aula, procurando implementá-las, respeitando as especificidades de  cada turma. 

 

Também realizamos leituras que propiciam a cultura de paz, apresentação de peça 

do ministério da Cultura: Família Zezito, que traz como objetivo respeito e união familiar. 
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1.4 DADOS DA IDENTIFICAÇÃO DO CAIC AYRTON SENNA 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL 

- CAIC AYRTON SENNA 

ENDEREÇO COMPLETO - QR 117 ÁREA URBANA, CEP: 72301-700 

 

TELEFONE/FAX/E-MAIL 

- 3901-7741 

- caicayrtonsennadesamambaia@edu. 

se.df.gov.br 

 

LOCALIZAÇÃO - SAMAMBAIA SUL – DF 

CÓDIGO DO INEP - 53008944 

DIVISÃO - CRESAM  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE 

ENSINO DE SAMAMBAIA 

DATA DE CRIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL 

- 04/08/1993 

CÓDIGO DA UNIDADE - 990260000039 

INAUGURAÇÃO - 18/05/1994 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO - MATUTINO 

- VESPERTINO 

NÍVEL DE ENSINO  - EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

ETAPAS OFERTADAS - EDUCAÇÃO INFANTIL 

- ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) 

- EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

OUTROS 

 

- SALA DE RECURSOS, 

- SALA DE ATENDIMENTO 

PSICOPEDAGÓGICO, 

- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

- CID FUTSAL 
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1.5  MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO CAIC AYRTON SENNA 

 
 

 
 

 
1.6 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 
 

O CAIC Ayrton Senna possui 54 salas, 22 banheiros, 1 refeitório com cozinha dos 

estudantes, ginásio com banheiros e área para esportes marciais, pátio coberto, quadra aberta, 

sala de leitura, áreas destinadas para o bom funcionamento da Escola (2 cozinhas para 

professores e demais funcionários, Coordenação, Direção, Sala dos professores, Secretaria 

Escolar, guarita (para porteiros). 

 

Parque destinado à Educação Infantil, Parque para estudantes do Ensino 

Fundamental, grande área livre, espaço destinado à Educação Integral. Temos estrutura para 

o atendimento da Educação Infantil e contamos com salas reservadas para o uso de 

atividades extraclasse, como: 

● 1 Auditório; 

● 3 Salas de vídeo; 

● 1 Sala de leitura; 

● Sala de jogos; 

● Sala de recurso (AEE); 

● Sala para o SEAA 
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● Sala para a OE; 

● Sala para SAA; 

● Sala para cursos. 

 

Neste ano, foram feitas renovações na pintura externa do bloco do ensino fundamental 

e da educação infantil, reforma do piso do pátio da Educação Infantil e dos banheiros. Embora 

tenha havido estes reparos, a escola precisa de maior atenção na estrutura do prédio, nas 

instalações elétricas, hidráulicas reforma nas grades das cercas, no portão eletrônico, se faz 

necessário criar estacionamentos externos, recompor os ventiladores das salas de aula e ativar 

sala de informática. O CAIC Ayrton Senna não possui sistema de Câmeras de Segurança. 

Ilustrações das Reformas 

 
 

  Banheiro para deficiente  
   Banheiro Masculino  

Banheiro Feminino Pintura da Fachada 
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Existem no CAIC Ayrton Senna algumas salas que apoiam o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico e que precisam de reformas na estrutura, elétrica, hidráulica e substiuição 

de armários e computadores. 

 

 

Pia para higienização das mãos 

da Ed. Infantil 

Pia para higienização das mãos do 

Ensino Fundamental 

  Sala dos Professores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Sala da Coordenação  
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1.7  ATOS DE REGULAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 
 

 DATA DE CRIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: 04/08/1993 

 INAUGURAÇÃO: 18/05/1994 

 CÓDIGO DO INEP: 53008944 

 CÓDIGO DA UNIDADE: 990260000039 
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

 

2.1  CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS DA COMUNIDADE 

 

Parte fundamental de todo o planejamento, o Diagnóstico da Realidade Escolar nos 

apresenta a situação atual de como se encontra a comunidade escolar. É por meio desse 

diagnóstico que podemos identificar as principais dificuldades e desafios que pretendemos 

redefinir. 

De acordo com os diálogos realizados com os pais e/ou responsáveis e estudantes, 

o CAIC Ayrton Senna apresenta as seguintes características: 

 A comunidade neste momento está constituída em sua maioria por 

trabalhadores  assalariados; 

 Raça/cor autodeclarada entre branca e parda; 

 Religiões católicas, evangélicas e espíritas; 

 A mulher representa a maioria dos chefes de família, promovendo o sustento 

da família; 

 A família é composta por no mínimo 2 (dois) até 9 (nove) pessoas;  

 Grau de escolaridade dos pais e/ou responsáveis constatou-se que a maioria 

cursou o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, sendo que parte completou o 

Ensino Fundamental – Anos Finais, e alguns o Ensino Médio e Ensino Superior; 

alguns se declararam analfabetos ou com pouco estudo e outros relataram que 

estão cursando ou concluíram o Ensino Superior; 

 Sobre a renda familiar, onde a maioria sobrevive com apenas 1 salário-mínimo 

(R$1.212,00); 

 Algumas famílias estão sendo assistidas pelo Programa Bolsa Família, Prato 

Cheio, Cartão Material Escolar e Vale Gás. 

 Tais condições financeiras não contribuem para uma melhor condição de vida 

para os nossos educandos, que em sua maioria não possuem computador 

com acesso à internet e tem pouco contato com livros e revistas em suas 

residências; 

 Os estudantes, em sua maioria, moram nas imediações da escola locomovem-

se andando, outros usando carro ou bicicleta; 

 Constatou-se que neste ano está matriculado no CAIC Ayrton Senna muitos 

estudantes de regiões distantes que precisam usar o transporte público; 
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 Como opção de esporte e lazer, na região existe a opção do Centro Olímpico 

Rei  Pelé, porém, menos de 100 estudantes utilizam o espaço; 

 Próximo à escola, possui a Assistência Social Casa Azul, não 

governamental, que oferecem cursos em diversas áreas, onde cerca de 70 

estudantes participam no período contrário às aulas, como um reforço 

educacional. 

 

Diante do trabalho pedagógico realizado pela escola a comunidade escolar entre 

pais/responsáveis e estudantes consideram a Instituição de Ensino como ótima e boa. 

 

 
2.2  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS DE INDICADORES, ÍNDICES E DADOS 

 

 
Segundo o IDEB, a região administrativa de Samambaia está abaixo da meta 

estipulada para 2021 para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais, embora desde 2005, a escola 

pública apresenta crescimento paulatino; e, a média de 2022, ainda será observada no final do 

ano letivo, conforme o quadro demonstrativo: 

 
 
 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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2.3 RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIAIS E ESPAÇOS  PEDAGÓGICOS 

2.3.1 Demonstrativo de Pessoal técnico- Administrativo, de Apoio e Corpo Docente 

 

Funcionários Quantitativo 

Regência 

Professores em regência 60 

Professores readaptados 5 

Coordenadores pedagógicos 5 

Diretor 1 

Vice-diretor 1 

Supervisor Pedagógico 2 

Secretário Escolar 1 

Auxiliar de Secretaria Escolar 1 

SOE – Orientador Educacional 2 

Educador Social 8 

EEAA – Pedagogo 2 

Serviços de suporte à organização/conservação/limpeza do 

espaço escolar 

Agente de gestão educacional - 

Portaria 

0 

Agente de gestão educacional - 

Vigilantes 

4 

Cozinheiro geral 5 

Auxiliar de serviços gerais 10 
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2.3.2 Recursos Materiais 

Dispomos de vários jogos educativos, plastificadora e materiais de papelaria para 

confecção de novos jogos, máquina de Xerox, duplicadoras, e impressoras, caixa de som, 

microfone, salas de vídeo com Smart TVs, no Ensino Fundamental, na Educação Infantil e   nas 

Salas de Educação Integral, para apoio nas aulas. Estamos implantando a sala de jogos 

também diferenciada para os níveis fundamental e infantil. 

 

O acervo bibliotecário disponível na escola é razoável. Entendendo a importância desse 

espaço para a melhoria do trabalho pedagógico e para desenvolver o hábito de leitura. Após 

sua montagem a Sala de Leitura recebeu o nome de José de Almeida dos Santos, pois,  

foi inaugurada no ano do falecimento do Sr. José que trabalhou muitos anos como vigia em 

nossa escola. 

 

A sala de leitura é aberta para os professores frequentarem com seus estudantes 

sempre que quiserem. 

 

Em 2022, no último remanejamento, foi aberta a carência para professores que desejem 

realizar o trabalho na sala de leitura, porém, até o momento não houve candidatos para este 

cargo. 

Não temos um projeto de leitura devido à falta de funcionário para atendimento na 

biblioteca. 

 

 O patrimônio do CAIC Ayrton Senna é composto de: 

 
 
 
 

 Computadores 

 Caixa de som 

 Televisão   

 Copiadora 

 Duplicadora 

 Impressora 

 Datashow 

 Máquina fotográfica 
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2.3.3 Espaços Pedagógicos para a Educação Infantil 

 
 

 Área de acolhida: os estudantes se reúnem, cantam e dançam na entrada da aula no                       pátio  

 

 

 Área Interna: Temos como recurso as salas de aula e a sala  de vídeo 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Dvd 

 Estantes em todas as salas de 

aula; 

 Mesas 

 Materiais Pedagógicos 
 (jogos,mapas, globo terrestre, alfabeto móvel, livros literários, 

sistema solar, esqueleto e dorso humano, entre outros) 

Pátio da Educação Infantil 

Sala de Aula e Sala de Vídeo da Educação Infantil 
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 Áreas externas: Além do pátio, temos jardins e parquinho 

 

 

 

 

2.3.4 Espaços Pedagógicos para o Ensino Fundamental 
 

 

 Área de acolhida é o pátio, que serve também para realização de atividades lúdicas em geral 

 

 

 
 
 

Pátio da Educação Fundamental 
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 Área Interna do Ensino Fundamental 

 

 

 

Sala de aula para alunos do Ensino 

Fundamental                ( 4º aos 5º anos) 

Sala de Leitura 

Sala de Aula para alunos do 

Ensino (1º aos 3º anos) 

Sala de vídeo do Ensino Fundamental 
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Quadra de esporte coberta Sala de aula da Ed. Integral 

Refeitório Auditório 
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Áreas externas do Ensino Fundamental  

 Além da quadra aberta tem parquinho para estudantes maiores, jardins e espaço para 

atividades diversas: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Espaço externo para atividades lúdicas Quadra de esporte aberta 

Jardim área para atividades lúdicas Jardim área para atividades lúdicas 
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3 FUNÇÃO SOCIAL 
 

 

A função social do CAIC Ayrton Senna é propiciar situações em que os discentes 

possam desenvolver suas potencialidades e aprimorar as habilidades ainda não desenvolvidas 

por meio dos direitos de aprendizagens. Sendo assim, a escola assume a finalidade de dar 

condições para que o estudante seja incluído socialmente, respeitando suas singularidades 

e se torne um conhecedor do mundo que o rodeia, para se localizar, refletir e participar das 

transformações sociais que ocorrem no mundo. 

 

 Assim, o CAIC Ayrton Senna busca contribuir para a formação integral de seus 

estudantes visando garantir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE). 

 

A educação deve ser centralizada no discente que tem por um de seus objetivos sua 

participação ativa e responsável e da comunidade escolar na construção da aprendizagem 

significativa. Assegurando, desta forma, ao estudante seu desenvolvimento pleno, formação 

básica para o trabalho e para a cidadania, aprimorando o estudante como ser humano 

desenvolvendo seu pensamento crítico, reflexivo e criativo. 

 

A educação centrada no estudante procura dar-lhe a oportunidade de expressar seu 

juízo de valor, avaliar seus próprios enganos (autoavaliação), aceitar com responsabilidade 

novos conceitos e comportamentos, tornando-os mais abertos à realidade e às experiências. 

 

Com a prática de atividades criativas, será oferecida ao estudante a oportunidade de 

vivenciar novas experiências que vão contribuir para o seu sucesso escolar, sua realização 

pessoal e seu engajamento sociocultural. 

 

O respeito à individualidade do estudante é fundamental num processo educativo, 

assim sendo, a escola cumpre a sua finalidade que é o de formar cidadãos capazes e íntegros. 
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4 MISSÃO 

 

 

 

 
A missão do CAIC Ayrton Senna é edificar por meio de uma gestão democrática, ser um 

centro inovador de aprendizagem global, que promova uma educação de qualidade a todos os 

estudantes, levando-os a construir sua história acadêmica, com responsabilidade, dignidade e 

autonomia, de forma que os auxiliem a se tornarem cidadãos que contribuam para edificação 

de uma sociedade onde prevaleça a justiça e igualdade para todos. 
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5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

 
5.3 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

O CAIC Ayrton Senna, pauta-se no princípio epistemológico para guiar e investigar, a 

visão de mundo com objetivo de reconstruir a realidade dos estudantes, usando sempre 

elementos do utilitarismo que considera a boa ação e a boa regra de conduta. 

 

A interdisciplinaridade que relaciona os conteúdos de diferentes disciplinas, para 

estudar um tema com o objetivo de capacitar o estudante. 

 

A contextualização para que haja um correto entendimento sobre certo assunto, visto 

que são apresentadas, neste caso, as circunstâncias que ajudam a formar uma compreensão 

total a respeito de um tema e não de modo fragmentado. 

 

A flexibilização, como uma revisão proposta e seleção dos objetivos ou marcos de 

aprendizagem essencial prevista para o calendário escolar, como prevê o Currículo em 

Moviento. 

5.4 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

O referido Projeto baseia-se no Currículo em Movimento da Educação Básica, na 

Base Comum Curricular, nas Diretrizes de Avaliação Educacional, nas concepções teórico- 

filosóficas da SEDF e nas visões que os professores possuem acerca desses assuntos e sobre 

educação. O documento segue as orientações da SEDF e os princípios para o planejamento, 

organização e execução das ações de Educação Integral. Os princípios são: 

 

Integralidade – consiste em formar os estudantes em todas as dimensões humanas 

(cognitiva, afetiva, psicomotora e social); 

 

Intersetorialização – trata-se da articulação entre as políticas públicas de diversos 

campos visando o aumento de seus serviços em prol da melhoria da qualidade da 

educação; 
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Transversalidade – consiste na concepção interdisciplinar dos conhecimentos vinculados 

a realidade dos estudantes e da comunidade. Mantemos as parceria com a Creche Ipê 

Roxo  e com a Casa Azul. 

 

Diálogo Escola e Comunidade – ações realizadas pela escola para acolher a comunidade 

buscando valorizar seus princípios para resgatar assim sua cultura e tradição. Buscamos 

fazer rodas de conversa com os estudantes e seus familiares, reuniões bimestrais com a 

comunidade, convocação da família sempre que necessária festa junina, festa da família 

que visa proporcionar momentos de lazer com os pais e filhos e semana da criança. 

 

Territorialidade – aprimorar as possibilidades educativas por meio da exploração da 

comunidade e da cidade. 

 

Trabalho em Rede – consiste na ligação entre as Instituições de Ensino visando que os 

profissionais da educação se percebam como parte integrante de uma equipe, de uma escola 

e de uma rede. 

O CAIC Ayrton Senna conta com a parceria de órgão do governo             para apoio ao atendimento 

dos docentes: 

- Conselho Tutelar, cujo responsável é o Lucas; 

- Equipe vermelha do Posto de Saúde, cujo a responsável é a Maria de Fátima 

Fernandes; 

- CRAS; CREA, Centro da Juventude; 

- Centro Olímpico; 

- Delegacia da Criança e do Adolescente; 

- Delegacia 322 

- Ministério Público 
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5.5 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

  Desde 2003, todas as unidades escolares da Rede Pública de Ensino que ofertam a 

Educação Básica e as Instituições Educacionais Parceiras, são inclusivas. Para tanto, é 

necessário oferecer aos estudantes, recursos e serviços pedagógicos especializados que 

viabilizem o seu acesso à aprendizagem. 

A inclusão é a oferta de educação à todas as crianças, em respeito às suas 

especificidades e potencialidades, independentemente das condições que possam 

apresentar. 

 

O CAIC Ayrton Senna se propõe a ser uma escola inclusiva, acolhendo todos os 

estudantes que ela chegam; isto é, leva em conta a diversidade dos estudantes. Sendo essas 

diversidades étnica, cultural, intelectual, econômica, social, de condições físicas, de tempo para 

a aprendizagem, sensoriais e de gênero. 

 

Para isso, essa o CAIC Ayrton Senna busca flexibilizar os critérios e procedimentos 

pedagógicos, permite discussões e propicia medidas diferenciadas metodológicas, de 

avaliação e promoção que contemplam as diferenças individuais dos estudantes. 

 

A escola visa favorecer e estimular a diversificação de técnicas, procedimentos e 

estratégias de ensino, de modo que ajuste o processo de ensino e aprendizagem às 

características, potencialidades e capacidades dos estudantes. 

 

Durante os 28 anos de existência do CAIC Ayrton Senna foram desenvolvidos várias 

atividades extracurriculares, entre elas: 

 Feira Cultural, Circuito de Ciências, Feira do Livro, Plenarinha 

 passeios em pontos turísticos do DF, tais como: Planetário, Zoológico, Cinemas, etc. 

 

Todos os eventos enriqueceram nossas atividades pedagógicas, e para desenvolvê-

las, contamos com a participação dos professores, estudantes e equipe gestora. 
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6 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

6.3 OBJETIVO GERAL DA EDUCAÇÃO 

 
Ofertar um ensino de qualidade visando à promoção do desenvolvimento integral dos 

discentes em todos os seus aspectos (cognitivos, afetivo, psicomotor e social), onde a 

competência, a integração e qualidade do trabalho pedagógico partem de um planejamento 

participativo, comunitário, político, que prioriza o acesso, a permanência e a qualidade do ensino, 

condições básicas para a formação de um estudante crítico, capaz de perceber a realidade que 

o cerca modificando-a, tornando-se um cidadão consciente e responsável por suas ações. 

 
 

6.4 OBJETIVO DO ENSINO 

O CAIC Ayrton Senna, tem como objetivo do ensino na Educação Infantil, o 

desenvolvimento de habilidades motoras e sociais, por meio de brincadeiras, atividades 

artísticas e reconhecimento do “Eu, outro e nós”. Neste ano estamos focando na habilidade do 

estudante se compreender e compreender o outro, por meio do Projeto―Emoções e 

Sentimentos‖. 

A partir do objetivo da Educação Infantil, apresentam-se os princípios e  os seis direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017) 

 Os Princípios 

1. Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às 

diferentes culturas, identidades e singularidades; 

2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos 

direitos de cidadania; 

3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de 

expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. 
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            Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e 

partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e 

às diferenças entre as pessoas; 

4. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

5. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão 

da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: 

escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das 

diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio; 

6. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de Educação 

Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

7. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e sensível, 

suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes 

experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição das artes nas suas 

diversas manifestações; 

8. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação 

Infantil. 
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No Ensino Fundamental o foco é na criação das habilidades básicas para o estudante, 

como escrita, leitura, cálculo, interpretação e lógica. Também, é feito um trabalho de formação 

cidadã, com a compreensão de valores sociais, morais e éticos através do projeto 

desenvolvido. 

 

6.4.4 Objetivos específicos do Ensino Fundamental 

 

 Sensibilizar a comunidade escolar da importância de sua participação, resgatando o 

papel formador da família na construção de uma sociedade democrática, igualitária e 

participativa. 

 Aperfeiçoar esforços de toda a comunidade escolar para garantir a eficiência, eficácia 

e relevância do plano de trabalho pedagógico e deste Projeto Político Pedagógico. 

 Buscar meios para melhor disponibilizar recursos materiais, favorecendo o 

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas de forma menos desgastante. 

 Revisar constantemente a Projeto Político Pedagógico visando incluir as atividades 

extracurriculares que melhor atendam os anseios da comunidade escolar. 

 Assegurar a permanência dos estudantes na escola, reduzindo a evasão escolar. 

 Buscar parcerias, junto à comunidade local, visando diminuir despesas e dar 

melhores                               condições de trabalho a toda equipe escolar. 

 Cultivar valores, enfatizando o respeito mútuo (diversidade cultural, étnica, religiosa e 

sexual); 

 Colaborar na formulação de propostas de intervenções voltadas para a reorganização do 

trabalho pedagógico, tendo em vista o progresso e sucesso dos estudantes da escola. 

 Refletir sobre a prática docente, de forma a aprimorar, avaliando os resultados obtidos e 

sistematizando conclusões a respeito. 

 Promover por meio das coordenações coletivas momentos de estudo e oficinas 

destinados à formação continuada do docente e, consequentemente, a melhoria na 

qualidade do ensino ofertado; 

 Integrar as diversas associações existentes (Conselho Escolar, parceiros 

empresariais, batalhão escolar, ONG’S, dentre outras), buscando caminhos para 

resolução de problemas; 

 Implantar gradativamente melhorias no atendimento a educação integral. 
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6.5 Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental  

 

De acordo com as normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (2013), os objetivos de aprendizagem: 

 possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a 

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

a Sustentabilidade; 

 

 promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos 

letramentos; 

 
 oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-

geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da 

tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se 

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial; 

 
 fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos 

e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, 

permanência e formação integral dos estudantes;  

 
 compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo estudantil. 
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7 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

Ninguém  ignora  tudo.  Ninguém  sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. 

Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.  Paulo Freire 

 

Concepção de Currículo 

A SEEDF ao construir o Currículo em Movimento optou pela Psicologia Histórico- 

Cultural e pela Pedagogia Histórico-Crítica, pois as práticas escolares contemplam os 

conhecimentos prévios que os estudantes já possuem sobre sua sociedade para desenvolvê- 

los por meio da mediação dos professores para alcançar a cidadania, o respeito aos direitos 

humanos e a sustentabilidade. 

 

7.3 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

Nossa primeira discussão partiu do conceito de educação e a educação que 

desejamos repassar e adquirir em nosso ambiente de trabalho, aprendizado, evolução, 

crescimento... Discutindo qual a nossa concepção de ensino-aprendizagem, e como faremos a 

prática educativa construindo a identidade da nossa escola. 

Educação: em termos etimológicos, a palavra tem sua origem de dois verbos latinos: 

Educare e Educere. 

Educare: transmitir informações a alguém. 

Educere: extrair, desabrochar, desenvolver algo que já está no indivíduo. 

 

No sentido de educação de educare podemos associar as concepções de uma 

pedagogia tradicionalista. De outro lado, ao sentido derivado de educere podemos associar a 

concepção que há alguns anos fundamenta nosso trabalho, dentro de uma pedagogia moderna; 

onde não enxergamos nossos estudantes como ―depósitos‖ (uma vez que a origem da 

palavra estudante significa―sem luz‖), que os professores (os ―seres detentores do 

conhecimento‖) vão depositando conhecimento ao longo dos anos sem considerar as relações 

e experiências de vida que cada estudante já vivenciou. Diante dessa necessidade de levar em 

consideração a historicidade da nossa comunidade para formar estudantes críticos e 

responsáveis pelas modificações sociais, o Currículo em Movimento traz as concepções da 

Psicologia Histórica- Crítica para embasar a práxis pedagógica. 
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Desta forma, concluímos que neste momento, que presenciamos e vivenciamos uma 

nova era educacional; onde somos regidos pela globalização da economia, das comunidades, 

da educação, da cultura, vinculadas ao pluralismo de nossa comunidade e de novas tecnologias 

educacionais; leva-nos a reafirmar as suas reivindicações pela participação, autonomia e contra 

a uniformização da singularidade e multiculturalidade. Sendo assim, a organização 

administrativa e pedagógica do CAIC Ayrton Senna está pautada na concepção                                       de educação 

para o todo, tendo nosso estudante como agente e foco principal de uma aprendizagem que lhe 

seja significativa. 

 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares 

tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola 

e sala de aula promove a mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que 

revela os signos e sentidos culturais.É a partir desse pressuposto que a comunidade do CAIC 

Ayrton Senna se fundamenta para a elaboração do Projeto Político Pedagógico para o ano de 

2022, partindo do pressuposto que o P.P.P não é um documento engessado, pelo contrário, é 

um instrumento teórico-metodológico que segundo Vasconcellos (1995): 

“visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 

consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa além de uma 

metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da 

instituição (p.143)” 

 

7.4  PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Diante dessa proposta, pautada nos diferentes níveis de aprendizagem, o Currículo 

se fundamenta na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, pois o currículo 

escolar não pode desconsiderar o contexto social econômico e cultural dos estudantes.Essas 

teorias presentes no Currículo em Movimento vislumbram uma educação integral pautada na 

unicidade entre teoria e prática. 

O CAIC Ayrton Senna está pautado na avaliação diagnóstica, para melhor planejar 

o fazer pedagógico e que também, leva em consideração conhecimentos prévia para produção 

de novos conhecimentos relacionados à cultura local e a avaliação recebe um caráter 

emancipatório. Assim, deixando de lado a teoria tradicional de transmissão de saberes de forma 

inquestionável e a avaliação classificatória descontextualizada. 
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7.5 TEORIAS CRÍTICAS E PÓS-CRÍTICAS 

 
As Teorias Críticas trazem como função do currículo, mais do que um conjunto 

coordenado e ordenado de matérias, seria também a de conter uma estrutura crítica que 

permitisse uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas 

populares. As práticas curriculares, nesse sentido, eram vistas como um espaço de defesa das 

lutas no campo cultural e social. 

 

As teorias curriculares críticas basearam o seu plano teórico nas concepções marxistas 

e também nos ideários da chamada Teoria Crítica, vinculada a autores da Escola de Frankfurt, 

notadamente Max Horkheimer e Theodor Adorno. Outra influência importante foi composta pelos 

autores da chamada Nova Sociologia da Educação, tais como Pierre Bourdieu e Louis Althusser. 

 

Já as teorias curriculares pós-críticas emergiram a partir das décadas de 1970 e 1980, 

partindo dos princípios da fenomenologia, do pós-estruturalismo e dos ideais multiculturais. 

Assim como as teorias críticas, a perspectiva pós-crítica criticou duramente as teorias 

tradicionais, mas elevaram as suas condições para além da questão das classes sociais, 

indo direto ao foco principal: o sujeito.Desse modo, mais do que a realidade social dos 

indivíduos, era preciso compreender também os estigmas étnicos e culturais, tais como a raça, 

o gênero, a orientação sexual e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. 

Nesse sentido, era preciso estabelecer o combate à opressão de grupos semanticamente 

marginalizados e lutar por sua inclusão no meio social. 

 

Portanto, o CAIC Ayrton Senna busca seu embasamento teórico nos referenciais da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem elementos 

objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não 

somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, buscando identificar as 

causas da evasão escolar através de nossa equipe do SOE, implementando projetos 

interventivos e reagrupamentos em sala de aula buscando atender as especificidades 

individuais dos educandos. 

  

Nessa perspectiva, a escola estabelece objetivos, metas e ações                  em reuniões 

pedagógicas, que permitam uma melhor orientação no trabalho pedagógico, considerando a 

pluralidade e diversidade social e cultural em nível global e local. 
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8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
O Ciclo de Aprendizagem é uma organização do tempo e espaço escolar que visa o 

atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes levando em conta a lógica 

do processo de ensino-aprendizagem. Para isso é necessário um trabalho focado no empenho 

coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa que garanta as aprendizagens e a progressão 

dos estudantes do CAIC Ayrton Senna. Deixando de considerar a reprovação como meio para 

garantir o aprendizado dos estudantes e trabalhando para respeitar o tempo e as singularidades 

de cada estudante por meio da progressão continuada. Dessa forma o estudante parte  do 

conhecimento que já possue e o complementa com os saberes que ainda não foram assimilados. 

Essa proposta também busca ressignificar a Coordenação Pedagógica como espaço de 

formação continuada, na perspectiva da democratização de saberes e da garantia dos direitos 

de aprendizagem. 

 

O Projeto Político Pedagógico do CAIC Ayrton Senna vai ao encontro com as diretrizes 

de avaliação da SEDF, que é avaliar para incluir, com isso lançar estratégias que maximizam o 

aprendizado do estudante,  o que pressupõe também outra atitude por parte do mestre: em vez 

de preocupar em punir os erros, tirando pontos do estudante, acreditamos em um tipo de ensino 

que trate a ortografia como objeto de reflexão‖ (Artur Gomes de Morais). 

 

 Utilizamos o teste da psicogênese defendida por Emília Ferreiro, para nortear as 

intervenções pedagógicas quanto às práticas de escrita, leitura e produção para os estudantes 

do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização). 

 

 No letramento matemático o CAIC Ayrton Senna utiliza a Proposta             de Teste 

Diagnóstico para direcionar o trabalho de todas as turmas dos Anos Iniciais. Para as turmas 

de 4º e 5º anos também é utilizada a Ficha Proposta de Teste Diagnóstico nas práticas de 

escrita, leitura e produção de texto. Esses diagnósticos são solicitados ao início do ano 

(inicial) e ao final de cada bimestre.  

 

Esses dados são analisados pela equipe pedagógica para logo a seguir, oferecer 

uma devolutiva para os professores auxiliando-os na criação de estratégias de intervenções 

a fim de ajudá-los a sanar as dificuldades encontradas. 
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Para os estudantes do BIA utilizamos a proposta do Reagrupamento e Projeto 

interventivo, segundo as orientações das Diretrizes Pedagógicas. 

 

Para os estudantes dos 4º e               5º anos são realizadas oficinas de acordo com as 

necessidades educativas dos estudantes. 

 

8.3 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: CICLOS 
 

As unidades escolares, com organização em ciclos, proporcionam uma continuidade 

que tem por base o regime de progressão continuada diferente de automática, dessa forma o 

educando tem maior tempo/etapas para adquirir as habilidades necessárias para cada ciclo. 

 

● Ciclo da Primeira Infância (Educação Infantil) 

- 4 e 5 anos 

● Ciclo da Segunda Infância (Ensino Fundamental) 

- Bloco I – Bloco Inicial de Alfabetização – BIA 

- Bloco II – 4º e 5º anos 

 
No ano de 2022, o CAIC Ayrton Senna funciona atendendo 672 estudantes no total: 

 Educação                     Infantil 219 estudantes 

 Ensino Fundamental - Anos Iniciais 453 estudantes 

 
Quadro com o quantatiivo de turmas e estudantes 
 

 
EDUCAÇÃO  INFANTIL 

Quantidade de Estudantes/Turmas 

Matutino Vespertino 
Turmas Estudantes Turmas Estudantes 

I Período 2 37 3 64 

II Período 4 47 4 71 
 

 

Turmas  
Quantidade de estudantes com deficiências / turmas 

Matutino Vespertino 
 

Turmas 
 

Estudantes 
 

Especificação 
 

Turmas 
 

Estudantes 
 

Especificação 

I Período  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

II Período  

2 

2 DF/MNE 
TEA 

1 1 TEA 
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Turmas 
Ensino 

Fundamental 
 

Quantidade de estudantes com deficiências /turmas 

Matutino Vespertino 

Turmas Estudantes Especificação 
Turma s 

Estudant
es 

Especificação 

1º Ano 1 1 TGD/AUT 3 3 DF/BNE/TEA/ 
TGD/ AUT 

2º Ano - - - - - - 

3º Ano - - - 1 3 TEA/DEMU/ 
AUT 

4º Ano 1 2 TOD/TGD/ 
AUT 

- - - 

5º Ano 3  DI/TEA/ 3 4 TGD/AUT/ 
TDAH/DI/TE A 

 

 

 

    

 
Turmas 

 
Ensino Fundamental- 

Anos Inciais 

 

 

Quantidade de estudantes-turmas 
 

Matutino Vesperti
no 

Turmas Estudantes Turmas Estudante

s 

1º Ano 4 56 5 64 
2º Ano 2 38 2 45 
3º Ano 2 48 2 40 
4º Ano 2 39 1 29 
5º Ano 3 55 3 37 

ENSINO                ESPECIAL   1 2 
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8.4   ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

 
 

O CAIC Ayrton Senna, elabora a Proposta de trabalho, determinando os horários de 

atividades escritas, atividades esportivas, atividades extraclasse e temas que impulsionarão o 

trabalho pedagógico em geral, na semana pedagógica no início do ano letivo com equipe gestora 

e os professores. 

Para o Currículo em Movimento, a gestão do tempo em sala de aula deve focar no “tempo de 

aprendizagem” que contempla três variáveis distintas e mensuráveis: O tempo concedido – 

relacionado à quantidade de tempo de ensino destinado ao trabalho dos(as) estudantes e para 

a realização de tarefas escolares, normalmente definidos pelos(as) professores(as), 

gestores(as) e calendários escolares; o tempo de empenho, relacionado ao período em que 

os(as) estudantes ficam atentos às aulas e atividades com vistas ao alcance dos objetivos de 

aprendizagem. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS, 2014, p. 13) 

 

 

 Este ano ficou estabelecido, início das aulas no matutino 07h30 min e término às 

12h30min, no período vespertino as aulas iniciam às 13h e terminam às 18h. 

  

Todos os dias cada turma irá se deslocar para o lanche no refeitório, tendo para isso 20 

minutos, o intervalo para os estudantes de 15 minutos,  usando os espaços dos parques, pátios, 

quadra aberta e espaços livres, uma vez na semana cada turma terá seu tempo de 1h para ir à 

sala de vídeo e/ ou sala de leitura. 

 

 

 No auditório, é ministrada a Coletiva Formação Continuada e de informações 

administrativas e pedagógicas, semanalmente na quarta-feira, podendo outras reuniões serem 

convocadas, quando necessário; os professores usam a sala dos professores para planejamento 

diário e para as compartilhadas quinzenais, com os coordenadores e supervisor pedagógico. 
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8.5   RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

 
Em cada bimestre  são realizadas a Reunião de Pais. Além destes contatos, os 

responsáveis são  convocados à escola, quando for necessário ao interesse do estudante. 

As orientadoras e Pedagoga fazem atendimentos diários aos responsáveis e aos estudantes 

em salas próprias. 

 

Os estudantes com def ic iência são atendidos na sala de recurso em horário contrário 

da sala de aula. 

 

A família faz parte integrada no processo educacional, sendo ouvida antes das 

tomadas de decisões. 

 

8.6 ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA 

O CAIC Ayrton Senna, trabalha de forma articulada para melhor atendermos todos os 

seguimentos e da melhor forma possível, utilizando os recursos disponíveis com a maior 

coerência possível. 

A Orientação educacional planeja e faz atendimentos em conjunto com a Pedagoga e 

em vários momentos a profissional da sala de recurso participa para traçar objetivos e metas 

da educação inclusiva e contam com o apoio da equipe gestora. 

 

Os Educadores Sociais voluntários são designados pela equipe gestora para 

acompanhar os estudantes  com deficiência em sala de aula, sempre orientados pelo professor 

da turma  conforme o planejamento da Adaptação Curricular definida juntamente com o professor 

da sala de recurso para cada estudante atendido. 

 

Nas coordenações compartilhadas, professores e coordenadoras planejam 

quinzenalmente às ações e atividades. É um momento de troca de experiências, reflexão, 

sugestões e produção de material. Também são momentos para planejar os reagrupamentos, 

testes da psicogênese e conversar sobre questões ligadas aos estudantes. 
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8.6.4 Programa Centro de Iniciação Desportiva (CID) 

 

O Programa Centro de Iniciação Desportiva (CID), regular tem como objetivo 

democratizar o acesso ao esporte para os estudantes da rede pública de ensino do Distrito 

Federal com a oferta de práticas sistemáticas e orientadas por professor de Educação Física da 

Secretaria de Estado de Educação. 

 

O CID, no CAIC Ayrton Senna, atende estudantes que participam da Educação Integral 

na modalidade Futsal. 

 

Objetivos 

 Articular, junto ao grupo de professores, ações pedagógicas que viabilizem a qualidade e 

desempenho do processo de ensino-aprendizagem. 

 Promover o diálogo aberto escola-família na solução dos problemas que visam interferir no 

rendimento escolar dos estudantes. 

 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, 

estudantes e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua 

melhoria. 

 Valorizar o espaço da coordenação coletiva como momentos prazerosos de formação 

reflexiva e interação docente. 

       Ações 

 Estimular a participação dos professores em seminários, capacitações e programas de 

formação continuada. 

 Zelar pelo cumprimento do calendário escolar embasado no Currículo em Movimento. 

 Disponibilizar informações e apoio às necessidades dos professores no planejamento 

curricular. 

 Encontros com o corpo docente nos horários de coordenação a fim de alinhar, repensar e 

avaliar uma dinâmica ativa e coerente no que diz respeito ao cumprimento das habilidades 

propostas no Currículo. 

 Incentivar e atender nossos estudantes no esporte FUTSAL. 
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8.6.5 Do Conselho Escolar 

 

De acordo com a LEI Nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, funcionará um Conselho Escolar 

na unidade escolar como órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e 

representativa da comunidade escolar, regulamentado pela SEDF, tendo como objetivo geral tomar 

decisões relacionadas ao bom desenvolvimento pedagógico e administrativo do CAIC Ayrton 

Senna. 

O Conselho Escolar formado por representantes de todos os segmentos da escola e 

comunidade: 

 

 

 

Composição do Conselho Escolar – 2019-2022 

Nome Função 

Miriam Felizardo dos Santos Membro nato (diretora) 

Tatiana da Silva Vasconcelos Presidente do Conselho (professora) 

Adriana Alves Leite Vice-presidente (professora) 

Vânia Francisca Couto Dias Santos Secretária eleita (carreira assistência à educação) 

Roney Gonçalves Conselheiro (carreira assistência à educação) 

Joseane Vieira Rocha Galvão Conselheiro (Segmento pai) 

Hélio Nogueira Lima Conselheiro (Segmento pai) 

. 
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8.5  ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 

DE EDUCAÇÃO  

 
Com o intuito de capacitar e atualizar a equipe do CAIC Ayrton Senna as reuniões ocorrem 

semanalmente em duas etapas: 

 
 Coordenação compartilhada 

 

Momento em que os coordenadores se reúnem com os professores para compartilhar 

ideias e ações, planejar, orientar e acompanhar a atividades didático-pedagógicas que 

serão trabalhadas no decorrer da semana. 

 

  Coordenação coletiva 

 

Momento voltado para a formação continuada dos professores sendo abordados 

diversos temas. A coletiva do CAIC Ayrton Senna é baseada em três eixos: 

- Conhecimento e estudo de teorias; 

- Estudo de caso e oficinas de jogos e atividades; 

- Avaliação, análise e reflexão dos rendimentos da escola, objetivando 

redimensionar as ações pedagógicas. 

 

Os temas são decididos anualmente pelos professores, juntamente com a equipe 

pedagógica e, durante o ano são revistos e podem ser modificados de acordo com a 

necessidade. Abaixo, segue algumas sugestões de temas: 

 

1. Empoderamento feminino 

2. Autoestima 

3. Saúde mental do professor 

4. Relacionamento no ambiente de trabalho 

5. Como lidar com o luto nesta época de pandemia 

6. Contação de história. 

7. Atividade de coordenação motora (Ed. Física) 

8. Formas lúdicas de se trabalhar a matemática 
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9. Jogos matemáticos 

10. Oficina de produção de textos: práticas e ideias 

11. Uso do Google Forms 

12. Psicogênese 

13. Educação financeira infantil 

14. Alimentação saudável na escola 

15. Jogos de alfabetização 

16. Oficina de psicomotricidade na educação infantil 

17. Como lidar com as dificuldades de adaptação dos estudantes na  Educação 

Infantil 

18. Brincadeiras e jogos para Educação Infantil 

19. Projetos, metodologias de ensino e construtivismo. 

20. Educação especial 

21. Dificuldades de aprendizagem e estratégias 

22. Relação professor/estudante. 

23. Educação inclusiva 

24. O trabalho lúdico na Educação Infantil 

25. Plenarinha 

26. Educação digital 

27. Estudo do currículo – conteúdos programáticos 

28. Semana do Brincar 

29. Projeto de leitura: Emoções e Sentimentos 

30. Cursos e oficinas da EAPE ou da CRESAM, online e presencial. 

 
Compete ao professor participar da elaboração  do Planejamento de Ensino com base 

no Currículo em Movimento de cada etapa,e executá-lo com qualidade e eficiência, zelando pela 

aprendizagem dos estudantes, estabelecendo estratégias didático-metodológicas diversificadas 

para os estudantes (respeitando suas especificidades), que engloba: projeto interventivo e 

reagrupamento. Quando necessário, utilizar da Adequação Curricular e do Programa de 

Intervenção para suprir as necessidades do estudante. 
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9.0 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DEAPRENDIZAGEM,  CONCEPÇÕES 

PRÁTICAS 

 

Avaliar para acompanhar mudanças que a sociedade e os sistemas sofrem e como os 

processos de ensino-aprendizagem são as atividades que provocam modificações no estudante 

e no professor, cabe à escola dispor de um sistema de avaliação adequado que possa ressaltar 

a evolução de indivíduos, em um contexto abrangente, que extrapola as medições estritamente 

quantitativas de aquisição de conhecimentos. 

 

Convergente com princípios norteadores, apresentados neste Projeto Político 

Pedagógico, o sistema de avaliação da escola CAIC Ayrton Senna tem como objetivo 

desenvolver a autonomia do educando, contribuindo para seu pleno desenvolvimento social, 

moral e intelectual. 

 

Avaliação é um processo de ajuda à efetividade do ensino e da aprendizagem. Opta-se 

pela valorização das aprendizagens significativas que assegurem o domínio de competências e 

habilidades, de estratégias mentais do ato de aprender, da formação geral do estudante e dos 

processos criativos. É entendida como um processo mais amplo do que simples aferição de 

conhecimentos constituídos pelos estudantes em um determinado momento de sua trajetória 

escolar. Determina que deva considerar tanto o processo que o estudante desenvolve ao 

aprender como o produto alcançado. Assim, a avaliação deixa de relevar somente nas 

avaliações bimestrais e passa a ser contínua, observando os avanços e também as dificuldades 

diárias de cada estudante, para assim refletir sobre a práxis pedagógica no processo de ação-

reflexão-ação. 

 

 As avaliações para as aprendizagens propiciam uma realimentação importante ao 

trabalho docente, um retrato dos avanços e das necessidades da turma, objetivando assim a 

reflexão das práticas pedagógicas e métodos de ensino, visando sempre o desenvolvimento 

dos estudantes, confirmando no que estabelece : 

O Currículo em Movimento pretende estabelecer o princípio do direito às aprendizagens por 

meio da avaliação formativa, com a adoção de avaliação diagnóstica e avaliação processual 

com o acompanhamento sistemático das aprendizagens. O novo paradigma de avaliação 

busca assegurar novos tempos e espaços de aprendizagem, partindo do trabalho diversificado 

em sala de aula e da implantação de projetos interventivos elaborados em coordenação 

coletiva de trabalho pedagógico. (p.57). 
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A proposta enfatiza, ainda, que a avaliação deve: 

 

 Ser estruturada em função dos sucessos ou fracassos no Plano de Ensino do            

professor; 

 Ir além do julgamento sobre sucessos ou fracassos do estudante; 

 Ser formativa e qualitativa; 

 Estar relacionada com as oportunidades oferecidas; 

 Ser inicial (diagnóstica), processual e contínua, para Luckesi (2014), a função da 

avaliação diagnóstica é a de desenvolver um papel dialético no processo de ensino 

aprendizagem proporcionando ao educando um instrumento de garantia de 

crescimento de suas competências e habilidades; 

 Fornecer indicadores para a reorientação da prática educacional; 

 Ser utilizada como instrumento para o desenvolvimento das atividades didáticas; 

 Ser norteada por critérios de avaliação previamente estabelecidos; 

 Realizar bimestralmente o Conselho de Classe, por 3 dias divididos por etapas: 

Educação Infantil, BIA e 4º e 5º anos. 

 

Os professores do CAIC Ayrton Senna utilizam diversos instrumentos para observar e 

avaliar os discentes diariamente.  

Alguns instrumentos avaliativos são: 

- diário de bordo, onde o professor registra os avanços, dificuldades e tudo o que 

for significativo ao processo de ensino aprendizagem dos estudantes;  

- avaliações escritas; 

- portfólios; 

- teste da psicogênese; 

- simulados   (para estudantes dos 4os e 5os anos); 

- trabalhos em grupo ou individual; 

- observações em sala; 

- observações nas atividades extras; 

- participação dos estudantes, etc. 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAIC AYRTON SENNA ALINHADA COM O  

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

 

O currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC são os 

documentos chaves para o desenvolvimento intelectual, de forma a interpretar qualitativamente, 

contínua e sistematicamente a apropriação do conhecimento pelo estudante. 

 

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), e neste ano, de acordo com as Orientações para Organização do Currículo da 

Educação Infantil e Caderno de Orientações, cujas propostas norteam o Currículo em 

Movimento, como também, os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas públicas e privadas 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio do Distrito Federal. 

• A BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que 

todos os estudantes  desenvolvam ao longo da escolaridade básica. 

• Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma- se aos propósitos que 

direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

A concepção de currículo inclui desde os aspectos básicos que envolvem os 

fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação até o marcos teóricos e referenciais 

técnicos e tecnológicos que se concretizam na sala de aula. Relacionam princípios e 

operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação. A escola voltada para o atendimento 

de todos os estudantes requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer 

pedagógico às necessidades dos estudantes. 

 

Para realizar a análise do Currículo os professores são divididos em grupos e  discutem 

se os conteúdos que foram trabalhados em cada bimestre propiciaram um bom desenvolvimento 

do trabalho, ou se a ordem deve ser modificada. A equipe pedagógica participa desse momento 

auxiliando nas dúvidas e buscando orientar os grupos a organizar o currículo de forma 

interdisciplinar, relacionando os conteúdos por afinidade e de acordo com os projetos 

desenvolvidos na escola. Em seguida, as coordenadoras digitam a organização bimestral e 

entregam aos professores. 
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O Plano de Ensino que é dividido por bimestre será analisado durante os planejamentos, 

as coordenadoras farão apontamentos de qualquer possível ajuste que seja realizado no 

decorrer de cada bimestre. E no início do ano seguinte esses apontamentos serão discutidos 

para a reestruturação (caso necessário) do documento. 

 

 Foram estabelecidas em conjunto, durante a semana pedagógica, as principais metas 

e ações pedagógicas para que nossos estudantes alcancem ao final do ano, conforme o 

planejamento de ensino: 

● Testes diagnósticos para verificação dos níveis de cada estudante; 

● Alfabetização e letramento – Projeto de Leitura; 

● Projeto Sentimentos e Emoções; 

● Diversidade Cultural (incluindo atendimento à Lei 10.639/2003); 

●  Socialização dos estudantes na entrada e no recreio  

● Formação continuada do professor  por meio de cursos da EAPE na Escola; 

● Coordenação coletiva e compartilhada; 

● Inclusão dos estudantes  com deficiências  - Parcerias com a Sala de Recursos 

(Atendimento                         Educacional Especializado - SAA) e Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem (EEAA); 

● Educação Integral para 150 estudantes. 

 

Acreditamos que com essas ações pedagógicas atingiremos de forma eficaz 

as metas abaixo: 

 

● Manter e atender dentro da UE 100% dos estudantes; 

● Corrigir em 90% a distorção idade-série; 

● Reduzir em 95% a evasão escolar; 

● Alcançar a meta estabelecida pelo IDEB; 

● Incluir os pais no processo de aprendizagem acadêmica e no cotidiano 

escolar dos discentes, 

● Promover palestras, estudos dirigidos e oficinas pedagógicas para os docentes; 

●  Promover palestras, oficinas, ações sociais e debates com os pais para 

aproximá- los da escola e assim aproximá-los da vida escolar do(s) filho(s). 
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10.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
10.1.1 Eixos integradores da Educação Infantil  

 
Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos 

estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. Portanto, fica claro que 

essa etapa da Educação Básica não se organiza com base em conteúdos, componentes 

curriculares ou áreas do conhecimento. As crianças têm muito a aprender. Suas 

aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e se conhecer. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - 

EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018 p. 58) 

 
  

  Educar 

  Cuidar 

  Brincar 

  Interagir 

 

10.1.2 Campos de Experiências 

  O eu, o outro e o nós; 

  Corpo gestos e movimentos; 

  Traços, sons, cores e formas; 

  Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.1 

 

10.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  
 

10.2.1 Eixos Integradores 

 Alfabetização 

 Letramento 

 Ludicidade 

 

10.2.2 Componentes Curriculares 

 Linguagens: Língua Portuguesa 

 Arte (Dança, Teatro, Música e Artes Visuais) 

                                                 
1 Currículo em movimento do Distrito Federal Educação Infantil - 2ª edição 2018 
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 Educação Física 

 Matemática; 

 Ciências da Natureza; 

 Ciências Humanas (Geografia, História, Ensino Religioso)2 

 
 
10.2.3 Eixos Integradores para o Ensino Fundamental- Anos Iniciais 
 

 Alfabetização 

 Letramentos 

 Ludicidade 

 
10.2.4 Temas Transversais   

 
Temas Transversais passaram a ser chamados também de Contemporâneos. A inclusão do 

termo ‘contemporâneo’ para complementar o ‘transversal’ evidencia o caráter de atualidade 

desses temas e sua relevância para a Educação Básica, por meio de uma abordagem que 

integra e agrega permanecendo na condição de não serem exclusivos de uma área do 

conhecimento, mas de serem abordados por todas elas de forma integrada e complementar. 

A segunda mudança diz respeito à ampliação dos temas, enquanto os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) abordavam seis Temáticas, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

aponta seis macroáreas temáticas (Cidadania e Civismo, Ciência e Tecnologia, Economia, 

Meio Ambiente, Multiculturalismo e Saúde) englobando 15 Temas Contemporâneos2 “que 

afetam a vida humana em escala local, regional e global” (BRASIL, 2017, p. 19 

 

 
 

Os Temas Contemporâneos Transversais abordados na BNCC são: 

 Ciência e Tecnologia; 

 Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Diversidade Cultural, 

 Educação Alimentar e Nutricional, 

 Educação Ambiental; 

 Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais 

brasileiras; 

 Educação em Direitos Humanos; 

 Educação Financeira, Educação Fiscal; Educação para o Consumo; 

                                                 
2 Currículo em movimento do Distrito Federal Ensino Fundamental –Anos Iniciais - 2ª edição 2018 
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 Educação para o Trânsito; 

 Processo de envelhecimento, respeito e valorização do Idoso; 

 Saúde; 

 Trabalho e Vida Familiar e Social. (BRASIL, 2017). 

  

 

10.3 MATRIZ CURRICULAR DE CADA ETAPA QUE O CAIC AYRTON SENNA OFERTA 

 
10.3.1 Matriz Curricular: Educação Infantil 

 
ESCOLA CAIC AYRTON SENNA 

ETAPA: Educação Infantil - CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

REGIME: Anual TURNO: Matutino/Vespertino 
 
 

PARTES DO CURRÍCULO  
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

CRIANÇAS PEQUENAS 

 
 

 
BASE COMUM 

4 ANOS 5 ANOS 

O eu, o outro e o nós X X 

Corpo, gestos e movimentos X X 

Traços, sons, cores e formas X X 

Escuta, fala, pensamento e imaginação X X 

Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações 

X X 

Carga Horária Semanal (hora relógio) 25 25 

Carga Horária Anual (hora relógio) 1000 1000 
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10.3.2 Matriz Curricular: Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

ESCOLA CAIC AYRTON SENNA 

ETAPA: Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

REGIME: Anual TURNO: Matutino/Vespertino 
 

 

PARTES DO CURRÍCULO 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

ANOS 

 
 
 
 

 
BASE COMUM 

1º 2º 3º 4º 5º 

Língua Portuguesa X X X X X 

Matemática X X X X X 

Ciências X X X X X 

Geografia X X X X X 

História X X X X X 

Ed. Física X X X X X 

Artes X X X X X 

Ensino Religioso X X X X X 

Carga Horária Semanal (hora relógio) 25 25 25 25 25 

Carga Horária Anual (hora relógio) 1000 1000 1000 1000 1000 
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11 PLANOS DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

 

O Projeto Político Pedagógico, por ser um instrumento em que está em constante 

construção será avaliado quando se fizer necessário à adequação das ações propostas e 

projetos nele contido. Para tal será utilizado a Coordenação Coletiva, Conselho de Classe, 

Avaliação Institucional, Reuniões de Pais e/ou Responsáveis ou Reuniões com o Conselho  

Escolar. Encontros como esses poderão ocorrer semanalmente, quinzenalmente, 

bimestralmente ou semestralmente de acordo com a necessidade da(s) demanda(s) a serem 

modificadas. 

 

Dentro dessa perspectiva, cabe a toda equipe envolvida no processo pedagógico 

atuar coletivamente com o propósito de desenvolver as habilidades e competências contidas 

no currículo de forma sistemática, adequando-o ao cotidiano do discente, respeitando suas 

particularidades, inclusive suas dificuldades para o acesso às aulas daqueles que moram 

distantes da escola e precisam usar o transporte público, enquanto vivenciamos esta realidade.  

 

Este ano houve por parte dos participantes das reuniões para compor o Projeto 

Político Pedagógico algumas considerações importantes sobre valores que orientam nossa 

prática pedagógica sendo necessário ter respeito ao senso comum, cooperação, diálogo, 

responsabilidade, ética, compreensão. 

Temos como objetivo educar para: 

● A Sustentabilidade - Pensar nas gerações futuras, bem como a preocupação 

com o consumo consciente, meio ambiente, estimulando práticas saudáveis 

como reaproveitamento e reciclagem para uma melhoria da qualidade de vida 

escolar e seu entorno. 

● Diversidade - Respeito às diferenças, inclusão, pluralidade religiosa e cultural, 

diversidade de gênero, enfrentamento da discriminação e preconceitos. 

● Cidadania e Educação - Formação integral do estudante para ser crítico, 

empático, participativo, conhecedor dos seus direitos e deveres. 

● Direitos Humanos - Despertar o altruísmo, cuidado com o próximo, 

convivência em paz e respeito aos seus pares, conscientizar-se sobre seus 

direitos e deveres na vida em sociedade. 
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O Projeto Político Pedagógico, por ser um instrumento em que está em constante 

construção será avaliado quando se fizer necessário à adequação das ações propostas e 

projetos nele contido. Para tal será utilizado a Coordenação Coletiva, Conselho de Classe, 

Avaliação Institucional, Reuniões de Pais e/ou Responsáveis ou Reuniões com o Conselho 

Escolar. Encontros como esses poderão ocorrer semanalmente, quinzenalmente, 

bimestralmente ou semestralmente de acordo com a necessidade da(s) demanda(s) a serem 

modificadas. 

 
Os eixos basilares de referência das ações que orientam as decisões e 

procedimentos no campo administrativo e pedagógico são: 

 Gestão democrática, 

 A educação integral 

 E a equidade. 

O trabalho pedagógico, administrativo e financeiro do CAIC Ayrton Senna está 

pautado em alguns princípios que direcionam, norteia e valida suas ações e decisões tomadas 

pelo corpo docente e corpo diretivo. Podemos citar a gestão democrática como processo de 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar e reforçar a ideia de que a mesma 

está para além da eleição de diretor ou da equipe de gestão, implica na participação da 

comunidade escolar, na definição e na primazia das decisões pedagógicas, administrativas e 

financeiras, por meio de órgãos colegiados e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade 

escolar e na construção deste documento. 

 

11.1 Recursos Financeiros 
 

A escola é mantida financeiramente por recursos enviados pelo Governo Federal 

Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE), pelo Governo do Distrito Federal, atualmente 

pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). 

Os investimentos dos recursos acima são minuciosamente discutidos com todos os 

membros do conselho escolar, observando as necessidades físicas e pedagógicas. Este 

ano as prioridades são: aquisição de novos brinquedos para o parque da Educação Infantil, jogos 

pedagógicos, artigos esportivos (bolas, cordas, bambolês), jogos educativos, concluir a pintura 

da escola, manutenção das lâmpadas e da impressora laser destinada principalmente ao uso 

dos professores e coordenadores para impressão de atividades, relatórios, etc. 
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12 PLANOS DE AÇÕES ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 
12.1 Plano de Ação Equipe Gestora 2022 
 

  Justificativa 

Sendo a Instituição escolar uma ferramenta social onde todos devem trabalhar para 

a realização de um projeto coletivo, com o qual, todos se comprometam a com a formação de 

cidadãos, deve esta, propor a realização de um trabalho em conjunto, pois somos sabedores 

que a educação se faz numa Gestão Participativa e Democrática, integrando Escola, família e 

comunidade, na qual a participação efetiva da Comunidade Escolar: pais, professores, 

estudantes e funcionários e parcerias, que atuem na organização e construção do 

desenvolvimento, e onde a avaliação é indissociável em qualquer tipo de ação que vise 

provocar melhorias. Em uma escola comprometida com a Gestão Participativa e Democrática 

todos se realizam com o sucesso obtido, responsabilizam-se pelos insucessos e se empenham 

pela superação. 

                Partindo desta visão, é que a proposta de gestão democrática, ora apresentada 

prevê uma nova atividade: 

 Desenvolver o processo pedagógico, a partir de um planejamento participativo e 

comunitário envolvendo atividades conjuntas da escola, família e comunidade 

objetivando a melhoria da qualidade de ensino. 

A maior preocupação é desenvolver um processo educativo centrado no estudante 

e na  sua realidade pessoal e contextual que se efetive como tarefa contínua, onde 

professores, servidores, pais, estudantes e parceiros participem, não só de execuções, 

mas                     principalmente, de decisões, planejamentos, acompanhamentos, controle de avaliações 

das ações propostas. Para efetivar esta proposta, se faz necessário, que o processo 

educativo seja desenvolvido por pessoas que acreditam na dignidade, na capacidade do 

educando e na escola como um dos agentes que podem provocar melhoria em todos os níveis, 

favorecendo desta forma a melhoria da qualidade de vida. 
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Objetivo Geral 

Implantar o projeto no CAIC Ayrton Senna, onde a competência, a integração e a 

qualidade, parte de um planejamento participativo, comunitário, político, que priorize o acesso, 

a permanência e a qualidade do ensino, condições básicas para a formação de um estudante 

crítico, capaz de perceber a realidade que o cerca, qualificando-o e modificando-o, quando 

necessário. 

 

Objetivos Pedagógicos, Administrativos e Financeiros. 

 Promover uma gestão financeira que contemple a ética, autonomia e transparência, e que 

seja norteada pelo aperfeiçoamento e fortalecimento das relações com a comunidade 

escolar; 

 Continuar o desenvolvimento a avaliação institucional na escola; 

 Promover o atendimento educacional aos estudantes com necessidades especiais e 

dificuldade de aprendizagem, provendo o acesso e permanência, preferencialmente em 

classes ―comuns‖; 

 Reduzir o percentual dos estudantes defasados em idade/série, mediante a adoção de 

estratégia de intervenção; 

 Zelar pelo patrimônio público; 

 Garantir o acesso e a permanência do educando na escola; 

 Promover ações que possibilite ao docente a valorização de seu trabalho diante da 

comunidade escolar; 

 Sensibilizar os profissionais quanto ao seu potencial, buscando novos projetos, 

contribuindo assim para a melhoria da qualidade do ensino; 

 Desenvolver projetos   e   subprojetos,   sugeridos   pelos   docentes   e discentes, que 

viabilize o alcance dos objetivos da educação; 

  Promover meios que incentive a participação da comunidade escolar nas 

 atividades a serem desenvolvidos e tomada de decisões; 

 Buscar parcerias que contribuam com a qualidade de ensino e desenvolvimento dos 

discentes, através dos esportes, ofertando aos discentes e seus responsáveis; 

 Viabilizar junto a SEEDF e CRE a aquisição de recursos tecnológicos que possam 

auxiliar-nos na qualificação dos trabalhos que realizamos. 
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Metas 

 Continuar a reestruturação do parque para educação infantil; 

 Campanha de conscientização do uso do uniforme durante todo ano 

 letivo; 

 Coordenações coletivas mais voltadas para o aspecto pedagógico, inserindo 

aulas; demonstrativas, de acordo com as necessidades explicitadas pelos docentes; 

 Estruturar a sala de multiuso para realização de projetos de intervenção; 

 Estruturação do auditório; 

 Estruturação da sala de vídeo; 

 Revitalização do ginásio e academia; 

 Reestruturar o parque para o Ensino fundamental; 

 Promover ações com a participação da comunidade para a conservação e 

renovação patrimonial da Instituição; 

 Encadear parcerias para a revitalização de espaços, hoje ociosos; 

 Através de parcerias revitalizar o paisagismo da escola; 

 Buscar junto aos órgãos competentes, a reforma elétrica, hidráulica e da estrutura 

do prédio. 

 

Estratégias 

 

 Democratizar as relações e ações coletivas na escola, favorecendo o 

aperfeiçoamento das relações interpessoais; 

 Reuniões pedagógicas com professores e direção: 

- Momento onde acontecerá o planejamento e a estruturação do trabalho 

pedagógico no bimestre, definindo objetivos e ações coletivas; 

- Organizar grupos de estudos por etapa para análise das dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes. 

 Formulação de projeto específica para atendimento aos estudantes com 

dificuldade na aprendizagem; 

 Aquisição de materiais pedagógicos: 

- através dos fundos destinados à escola, festas, etc., 

- promover a renovação de material para o uso dos professores e 

estudantes, para que as aulas se tornem mais agradáveis; 

 Reestruturar o trabalho pedagógico, articulando etapa/série e componentes 

curriculares buscando a interdisciplinaridade; 

 Coordenações pedagógicas mais dinâmicas e objetivas assegurando no 
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planejamento e integração horizontal e vertical do conteúdo em todos os turnos; 

 Promoção da semana de culminância de projetos, para que haja uma integração 

maior entre professores, estudantes e pais; 

 Proporcionar um ambiente prazeroso e harmonioso dentro da instituição, 

oferecendo condições ao estudante para  participar em trabalho de grupos, por 

meio de atividades teatrais, musicais, práticas desportivas, coral, entre outros; 

 Proporcionar no contraturno, atividades esportivas. 

Acompanhamento e Avaliação: Ações Pedagógicas,Financeiras, 

dmiAdministrativas e Temáticas 

   Para  a  concretização  deste  plano  de  trabalho,  temos  a  ciência  que 

apresentamos, neste momento, um projeto o qual admite flexibilização, conforme as 

mudanças cotidianas, pois cremos que este, como proposta de gestão, pode e deve ser 

questionado, reestruturado e avaliado constantemente, de acordo com as necessidades 

suscitadas no decorrer de sua aplicação, assim, bimestralmente avaliaremos as ações 

descritas, ou quando o Conselho Escolar, que representa nossa comunidade, notar a 

necessidade de rediscuti-lo. 

 

   Bem como no planejamento, organização e execução de atividades e eventos, 

como, as datas comemorativas nas quais proporcionarão festas com a comunidade, 

tais como, a Festa da Família, Festa Junina, Festa dos Esportes, Festa do Dia das 

Crianças, conclusão e Formatura do 5º ano, Encerramento do Ano Letivo. 

 

No decorrer das ações de cada projeto também serão anotadas as possíveis 

mudanças e novas ações que por acaso venham a surgir, ao final de cada projeto (após 

a culminância) os professores, a equipe pedagógica e gestora se reuniram durante a                        

Coordenação Coletiva para fazer a avaliação do projeto.Dessa mesma forma será 

realizada a avaliação dos eventos, festas e aulas-passeio de forma contínua, 

observando fotos, filmagens, trabalhos produzidos, apresentações e falas do grupo 

para redirecionar as ações ou criar. 
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12.2 Dos Serviços Especializados 
 

12.2.1 Plano de ação - Sala de recursos- generalista 

 
Objetivo Geral 

Propiciar situações de aprendizagem que busquem sanar ou minimizar as dificuldades dos 

estudantes com deficiência, fazendo com que se desenvolvam e reconheçam-se como 

seres importantes, integrantes e participantes da sociedade, partindo de ações individuais e 

coletivas envolvendo a comunidade escolar. 

Objetivos específicos 

 
 Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidades que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas. 

 Atuar junto ao grupo docente para definição de ações pedagógicas que possibilitem o acesso 

do estudante com necessidades especiais ao currículo e sua interação ao grupo. 

 Comunicar e orientar as famílias sobre a importância da participação, colaboração e 

envolvimento no processo educacional de seus filhos no contexto escolar. 

 Realizar sensibilização com a comunidade escolar sobre os direitos da pessoa com 

necessidades especiais. 

 Proporcionar ao estudante o conhecimento do seu corpo, levando a usá-lo como instrumento 

de expressão consciente, na busca de sua independência e na satisfação de suas 

necessidades, possibilitando o seu pleno desenvolvimento. 

 Perceber e desenvolver expressão oral e corporal, identificando as partes do corpo. 

 Trabalhar lateralidade, orientação espacial e temporal. 

 Desenvolver hábitos de higiene corporal e ambiental; 

 Identificar os objetos utilizados na higiene corporal, a fim de utilizá-los com êxito e 

independência. 

 Identificar os funcionários da escola e suas atribuições. 

 Conhecer o percurso de casa para escola e o meio de transporte utilizado. 

 Desenvolver as diversas expressões utilizando diversos materiais visuais e artísticos; 

 Reconhecer cores, números e letras, formação de frase, letras maiúsculas, nomes próprios, 

efetuar operações matemáticas; 

 Desenvolver a criatividade através da arte e da música. 
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Ações 

 Realização dos dados dos estudantes a serem atendidos pela sala de recursos; 

Organização dos documentos dos estudantes; organização e convecção de materiais 

pedagógicos. 

 Atendimento educacional especializado; atendimento pedagógico individualizado ou em 

pequenos grupos com os estudantes com deficiência. 

 Reunião com a direção e professores para apresentação do trabalho a ser desenvolvido 

pela sala de recursos – atribuição dos professores do AEE, funcionamento da sala de 

recursos e a legislação vigente; 

  Atendimento específico e individualizado aos professores que tenham estudantes em 

atendimento para auxiliá-los na elaboração da adequação curricular e sugestões de 

atividades. 

 Acolhimento às famílias e as orientações sobre o trabalho a ser realizado; anamnese. 

 

 
12.2.2 Plano de Ação Da Orientação Educacional 

 
O Serviço de Orientação Educacional do CAIC Ayrton Senna fomenta um espaço de 

compartilhamento de práticas entre os docentes, preferencialmente com apoio da coordenação 

pedagógica. Contribuir com a formação continuada dos professores, viabilizando a aquisiçãode 

conhecimentos teóricos, o desenvolvimento de habilidades e de recursos para a mobilização 

decompetências. Possui participação em: 

 Conselhos de Classe, coletivas, reuniões de planejamento e demais eventos  da  escola;  

escuta  institucional  sensível;  observações  ―in  locu‖,  ou  seja  no ambiente da sala de 

aula; 

 Reuniões de pais, propor rodas de conversa, oficinas e palestras, atendimento 

individualizado, sempre em  articulação com a Orientação Educacional; 

 Adequação Curricular; 

 Saúde Mental: ―Inteligência Emocional‖; 

 Patologização/Medicalização; 

 Mediação de conflitos e comunicação não violenta; 

 Grupos de estudo como oficinas de alfabetização e letramento matemático; 

 Realizar reuniões integradas com os gestores, os Coordenadores, Supervisão 

Pedagógica, Orientação Educacional e Sala de Recursos em articulação com os demais 

segmentos da escola. 
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 Em coordenação coletiva, favorece a reflexão sobre as estratégias pedagógicas adotadas; 

necessidade de planejamento com intencionalidade; 

  viabiliza a troca de saberes entre os docentes, contribuindo com as práticas educativas 

voltadas para o sucesso escolar. 

  Na observação do contexto escolar, conhece a dinâmica da escola; identifica as 

concepções e de ensino-aprendizagem predominantes; 

  Contribuir para a formação continuada dos professores. 

 No contexto voltado à relação família/escola, propiciar momentos de autoconhecimento para 

melhor lidar com situações de conflitos internos e externos no ambiente de trabalho. 

 Quanto aos Estudos de Caso, reavaliar o processo de escolarização dos referidos 

estudantes de forma a contribuir com o seu desenvolvimento pedagógico e nas atividades 

de vida diária, além de propor a reflexão dos profissionais que os atendem acerca de uma 

inclusão efetiva e das metodologias pertinentes a cada caso. 

Foram realizadas ao longo do 1º semestre ações importantes com nossos estudantes, 

tais como: 

 Palestra sobre ―Comunicação não violenta‖ - Professor Lacerda-Mestre em Educação 

e Idealizador da Escola da felicidade de Brasília. 

 Projeto Saúde Mental nas escolas. 

 Ação do Combate a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 Projeto Rotina Escolar do SOE. 
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12.2.3 Plano de Ação Dos Professores Readaptados 

 

Metas 

Desenvolver atividades inerentes à carreira Magistério, de forma a auxiliar os projetos 

desenvolvidos na Instituição de Ensino, respeitando as restrições apresentadas por cada 

profissional. 

Objetivos 

 Desenvolver atividades referentes ao cunho pedagógico de acordo com a Portaria Nº 55 de 

24 de janeiro de 2022, que ressalta o respeito às restrições que estabelecem a não regência 

de classe, mas desenvolvimento de atribuições relativas ao concurso de cada servidor e, 

estabelece o seguinte: 

I- Auxiliar a equipe pedagógica na UE, em sugestões e preparo de material para o 
professor; 

II- Atendimento a comunidade para informações gerais à respeito da escola e sobre 
atividades pedagógicas desenvolvidas; 

III- Em atividade de apoio à coordenação pedagógica na articulação das relações 
institucionais (visitações, palestras, projetos, entre outras); Elaboração de material 
pedagógico e confecção de murais temáticos em eventos comemorativos e outras 
atividades correlatas. 

 

 

 Acompanhar o Coordenador pedagógico nas reuniões compartilhadas com os professores 

quinzenalmente e ajudar na distribuição de materiais didáticos- pedagógicos diariamente; 

 Trabalhar de forma articulada e colaborativa com a equipe gestora e com os professores, 

sempre que necessário; 

 Orientar professores com sugestões e, ou indicando encaminhamentos possíveis, para 

solucionar problemas ou conflitos entre os estudantes e também, com conversas com os 

familiares regentes para o bom desenvolvimento das ações pedagógicas da escola, 

diariamente; 
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 Controle de sala de vídeo, biblioteca e livros do acervo pedagógico, nos dias requisitados. 

 Avaliação: 

 Será realizada durante reuniões no decorrer do no letivo de forma a aprimorar o 

desenvolvimento do trabalho executado. 

 Duração 

 Durante o ano letivo de 2022. 

 

 
12.2.4 Plano De ação Esportivo CID- Futsal 

 
Centros de Iniciação Desportiva (CID) foram criados com o objetivo de oportunizar aos 

estudantes da rede pública de ensino o conhecimento técnico e tático das práticas desportivas, 

tendo como objetivos, identificar suas diferentes aptidões e interesses, num processo de seleção 

e formação de futuros atletas a serem encaminhados a Diretoria de Desporto Escolar/Gerência 

de Técnicas Desportivas e Excelência do Desporto Escolar, visando a sua integração às 

equipes representativas do Distrito Federal e também na formação de um cidadão consciente do 

movimento humano na cultura corporal, por meio de vivências lúdicas, criativas, solidárias, 

cooperativa e impressiva compreensão histórico-crítico-social. 

 
Objetivos Gerais 

 

 Assegurar e garantir a cada cidadão o exercício de seus direitos sociais fundamentais, que 

possibilitem uma qualidade de vida digna para toda a população de acordo com as metas 

traçadas pelo plano de governo do DF; 

 Universalizar o acesso ao lazer e o desporto comunitário e de massa nas escolas públicas 

da Samambaia. 

 

   Objetivos Específicos: 

 

 Fortalecer o fenômeno educativo, através da integração escola – comunidade, estimulando 

a cooperação e o desenvolvimento da consciência crítico-social; 

 Promover a democratização da educação, através da prática do CID futsal, a partir do 

desenvolvimento de interesses de planejamento e da avaliação em grupo; 

 Colaborar no aprimoramento do desporto futsal, bem como a qualidade de vida do cidadão, 

oferecendo-lhe subsídios para incorporação e permanência de hábitos físico-motores, 
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através do desenvolvimento da consciência e da expressão corporal. 

 Buscar o conhecimento técnico e tático do futsal, identificando suas diferenças em aptidões 

e interesses, num processo de seleção e formação de futuros atletas. 

 

 Futsal 

As aulas serão desenvolvidas, através de exercícios naturais, recreativos, lúdicos 

e pré-desportivo, respeitando a individualidade do estudante e obedecendo a sequência 

pedagógica progressiva. 

 Aprender os movimentos básicos das técnicas e táticas do jogo de Futsal. 

 Iniciar as técnicas e táticas (individuais e coletivas) básicas do jogo de Futsal. 

 Proporcionar aos estudantes conhecimento da modalidade e de sua 

particularidade; 

 Adequar-se aos níveis de maturação biológica dos estudantes, proporcionando aquisição de 

experiências de movimentos facilitando a execução de ações futuras. 

 Desenvolvimento das principais qualidades motoras (equilíbrio, ritmo, rapidez, força, 

resistência, espaço temporal). 

 Melhoria do nível técnico e físico dos estudantes. 

 Integração do grupo. 



70 

 

13 ANEXOS 
 

 
 

13.1 PROJETO DE TRANSIÇÃO 

 

 
Objetivo Geral 

 

Promover o acolhimento dos estudantes com   ações para minimizar transtornos ou 

dificuldades de adaptação dos estudantes na etapa seguinte que irão cursar (estudantes 

matriculados no 2º período da Educação Infantil,1º ano do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais e estudantes do 5º ano  para o  6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais). 

 
Objetivos Específicos 
 

 Criar ações que levem os estudantes da Educação Infantil a participar de 

momentos/atividades com os estudantes do 1º anos (ex.: intervalo, lanche, atividades 

lúdicas, recreação); 

 Mostrar o bloco de salas de aula e demais espaços usados pelos estudantes dos 1os 

anos; 

 Realizar planejamentos conjuntos entre professores dos 1os períodos e dos 1os anos 

durantes o 3º e 4º bimestre; 

 Inserir mais atividades lúdicas nas turmas de 1º ano para despertar o interesse e a 

participação dos estudantes; 

 Viabilizar parceria com o CEF 519 para promover ações conjuntas; 

 Solicitar que um professor dos Anos Finais venha conversar com os estudantes 

matriculados nos 5ºs anos; 

 Trazer alguns ex-estudantes do CAIC Ayrton Senna que estão estudando no CEF 519 

para conversar sobre como é estudar em um CEF, o que mudou na rotina escolar, etc; 

 Levar os estudantes dos 5 anos para conhecer o CEF 519; 
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O projeto surgiu da necessidade de amenizar os impactos que os estudantes sofrem 

ao mudar de etapa estabelecendo um alinhamento entre as ações pedagógicas visando deixar 

os estudantes confortáveis e confiantes dentro do ambiente em que estão inseridos. 

 

Dessa forma, a Regional de Ensino de Samambaia, por meio da UNIEB, promove 

momentos de discussão e interação entre as escolas para que sejam traçadas estratégias para 

que os estudantes consigam passar pelas mudanças entre as etapas de forma tranquila e 

principalmente para que suas singularidades e necessidades sejam assistidas pelo novo grupo 

ou pela nova escola no que se diz respeito aos estudantes que irão para os CEFs. 

 
Desenvolvimento 

O projeto será realizado de acordo com as seguintes etapas: 

 

 Conversa no início do ano letivo entre o grupo de professores CAIC Ayrton Senna, 

coordenação e supervisão pedagógica para planejar a semana de acolhida dos 

estudantes, buscando focar na socialização e explicando sobre a nova etapa. Isso deve 

ser feito em todas as turmas e principalmente nas turmas de 1ºs anos onde o tempo de 

adaptação será estendido. 

 Fazer um tour pela escola mostrando para os estudantes os espaços que a escola 

disponibiliza. 

 Durante o ano os professores do 2º período da Educação Infantil e dos 1ºs anos do 

Ensino Fundamental devem coordenar juntos pelos mesmos uma vez por mês para 

alinhar ações de integração. 

 Os professores dos 2os períodos entrarão em contato com os professores dos 1os 

anos, marcando alguns momentos que possam levar realizar a aula juntos. 

 A coordenação e a supervisão pedagógica irão buscar a parceria com o CEF 519 para 

trazer estudantes e professores para conversar com os estudantes dos 5os anos. 

 A direção e coordenação da escola buscarão parcerias para conseguir os ônibus que 

levaram os estudantes para visitar o CEF 519. 

 Buscar apoio com os professores do CID e com o CEF 519   para proporcionar jogos 

de futebol e handebol entre os estudantes dos 5 anos do CAIC Ayrton Senna e os 

estudantes do 6º ano do CEF 519 para proporcionar maior interação entre eles. 
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Cronograma: 

1º bimestre – Planejamentos conjuntos e atividades de adaptação. 

Demais bimestres – atividades conjuntas entre os estudantes dos 2os períodos e 1os anos. 

Agosto – Trazer professores do CEF para conversar com os estudantes dos 5os anos. 

Setembro – Trazer ex-estudantes do CAIC Ayrton Senna que estejam no 6º ano para 

conversar com os estudantes sobre as mudanças que estão vivenciando. 

Setembro – visita dos estudantes ao CEF 519, com o fim de conhecer as dependências e se 

familiarizar com o local e atenuar as mudanças vindouras. 

 
 

13.2 PROJETO VIVENDO EMOÇÕES E SENTIMENTOS 

 

 Diferença entre sentimentos e emoções. 
 

 

 
 
 
 

Emoção Sentimento 

 Acontece no corpo. 

 Dá para ver. 

 Resposta fisiológica diante de um 

estímulo. 

 Reação inconsciente. 

 Podem ter valência positiva ou 

negativa. 

 Acontece na                           mente. 

 É a interpretação   que 

damos às emoções. 

 Dá para esconder. 

 Construção. 

  Reação consciente. 
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 Nossa vida emocional pode ser dividida em quatro fases: 
 
 

1º) Na primeira infância, há um agrupamento pouco integrado de habilidades que serão 

base para o desenvolvimento. 

 

2º) Na infância e pré-adolescência, a criança já apresenta um senso de equilíbrio 

socioemocional que permite buscar objetivos e ―se enturmar‖. A vergonha tende a emergir 

nessa fase. Também é comum que as crianças se afastem um pouco de seus sentimentos 

para exercer habilidades sociais e compreender como funcionam os seus grupos. 

 

3º) Na adolescência, começa um processo de internalização das emoções e o 

questionamento   desses   sentimentos   (―Por   que   me   sinto   culpado   de   sentir   raiva?‖).   A 

comunicação incorpora essas emoções e existe a formação de uma moral e uma identidade. 

 

4º) Finalmente, na vida adulta, o indivíduo se sente, em geral, como quer se sentir. Aqui, 

o ideal é haver um processo de aceitação das experiências emocionais alinhadas a crenças, 

criando um equilíbrio das emoções. O objetivo final desse percurso seria, para os autores, 

perceber ―um eu altamente desenvolvido e totalmente diferenciado dos outros‖. 

 Observações: 

 

O aspecto lúdico tem muitas funções sócioemocionais. Identificar sentimentos, gerenciá- 

los de acordo com diferentes contextos, construir hábitos saudáveis e ajudar a tomar decisões 

são algumas delas. Na Educação Infantil, o trabalho com atividades que estimulam a 

imaginação pode trazer esses conceitos, muitas vezes distantes das crianças e dos pais, 

para perto de uma estrutura de aprendizado por meio do encanto – incorporado pela ação 

de bonecos e fantoches de animais. 

 

 Não existem emoções ruins. 

 

Apesar de querermos somente momentos de alegria na vida, não é assim que o mundo 

se apresenta, concorda? Todas as emoções são importantes para avaliarmos e lidarmos 

melhor com os desafios de cada etapa da vida. 
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O nojo e o medo são emoções fundamentais, ligadas diretamente à sobrevivência. É 

o nojo que nos impede de comer algo estragado e faz com que tenhamos hábitos de higiene 

pessoal, por exemplo, enquanto o medo nos sinaliza o limite tênue entre o seguro e o perigo. 

 

A tristeza, vista como desnecessária para muitas pessoas, é essencial justamente 

para identificarmos o que nos incomoda. Com ela, podemos encarar as dificuldades, pensar 

quais atitudes tomar para mudarmos a situação e encerrar etapas. 

 

 Não somos somente uma emoção. 

 

Diante de cada situação da vida, uma emoção se sobressai. Porém, as demais estão 

sempre conosco — é o conjunto e o equilíbrio entre elas que nos faz tomar as decisões na 

vida. Isso porque as memórias são fixadas no cérebro junto ao nosso estado de humor. 

 

Qualquer lembrança que guardamos traz consigo um sentimento, bom ou ruim. As 

emoções são o estopim para o comportamento, seja de proteção, seja de impulso para realizar 

algo — e tais respostas geradas pelos sentimentos criam e consolidam as memórias. 

 

Existem quatro emoções básicas que regem a nossa vida e são responsáveis pelas 

demais que sentimos e todas elas possuem uma função fisiológica positiva, são elas: 

1. Raiva; 

2. Tristeza; 

3. Medo; e 

4. Alegria. 

 

 Conceituando: Emoção é o que acontece no corpo e que você não consegue 

esconder ou suprimir. Já o sentimento que é o que acontece na mente, visto que é uma interpretação das 

emoções e por conta disso você consegue disfarçá-lo. 

https://modobrincar.rihappy.com.br/raciocinio-logico-infantil/
https://modobrincar.rihappy.com.br/raciocinio-logico-infantil/
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 Emoção: Acelera os batimentos cardíacos e dilata a pupila de forma imediata 

e pouco duradoura na maioria das vezes, pois é a primeira reação diante de um estímulo, ou 

seja, a resposta fisiológica. 

 Sentimento: É a interpretação que você faz da emoção, envolvendo 

pensamento, percepção e avaliação da situação de modo duradouro, visto que você gerou 

pensamentos que podem ser armazenados e interpretados. Não existe emoção positiva e 

emoção negativa, todas as emoções possuem uma função biológica. 

 
 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
 

Conhecer e compreender sentimentos individuais e coletivos para melhor lidar 

com as temáticas da vida. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Trabalhar a percepção de si mesmo e construção da identidade para 

professores e estudantes. (1º bimestre) 

 Compreender a necessidade de conviver nos diversos ambientes. 

(2º bimestre) 

 Resgatar valores e construção de conceitos pertinentes ao convívio social, 

principalmente para o ambiente escolar. (3º bimestre) 
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 Oportunizar novos sentimentos. (4º bimestre) 

JUSTIFICATIVA 
 
 

Em virtude das inúmeras situações vividas durante o período de pandemia por conta da 

COVID-19, a comunidade docente do CAIC Ayrton Senna, percebeu a necessidade de 

oportunizar e lidar com a problemática da construção e domínio dos valores éticos e dos próprios 

sentimentos dos estudantes a fim de que aconteça uma nova estruturação de convivência 

saudável no ambiente escolar. 

 
DURAÇÃO 

 

O Projeto ―Vivendo sentimentos e emoções‖ será desenvolvido ao longo do ano letivo, 

dividido em temas por bimestre. 

 
TEMAS GERAIS A SEREM ABORDADOS: 

 

 Valores (princípios morais que orientam as pessoas). 

 Emoções e sentimentos (sensação física e emocional provocada por algum 

estímulo imediato e a construção a longo prazo das nossas percepções e entendimentos). 

 
MATERIAIS 

 
 

 Livros literários; 

 Fantoches; 

 Ilustrações; 

 Vídeos; 

 Contos; 

 Fábulas; entre outros. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

1º BIMESTRE: 

 Filme ―Divertida Mente‖ 

PROBLEMÁTICA:Como estou me sentindo? 

EMOÇÕES A SEREM ABORDADAS: 

 Alegria, medo, tristeza, raiva e saudade. 
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TRABALHAR A PERCEPÇÃO DA IDENTIDADE, PODENDO SER COM ATIVIDADES 

DIFERENCIADAS OU INCLUÍDAS 

DENTRO DO CONTEÚDO. 

 

2º BIMESTRE: 

 Livro: ―Qual a cor do amor?‖, ―O monstro das cores‖ e ―O livro 

dos sentimentos‖. 

PROBLEMÁTICA: 

 E se eu fosse você? 

EMOÇÕES A SEREM  ABORDADAS: 

 Respeito, solidariedade, amor, tolerância e paciência. 

 

 
TRABALHAR O QUE PROMOVA A EMPATIA ENTRE OS PARES 

 

3º BIMESTRE: 

 Lendas e  fábulas. 

PROBLEMÁTICA: 

 O que podemos fazer juntos?  

EMOÇÕES A SEREM  ABORDADAS: 

 União, cooperação, cordialidade e diálogo. 
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TRABALHAR O QUE PROMOVA O COMPARTILHAMENTO   E BONS MOMENTOS. 

4º BIMESTRE 

 Biografia de uma personalidade que desperte nas crianças o sentimento de 

superação, conquista e garra. 

PROBLEMÁTICA: 

 Qual a influência do outro em meu comportamento? 

 

EMOÇÕES A SEREM ABORDADAS: 

 Inspiração, ética, justiça, gratidão, responsabilidade. 

 
 

TRABALHAR O QUE PROMOVA A REPRESENTATIVIDADE DA PESSOA EM 

RELAÇÃO AO AMBIENTE QUE INTERVÉM 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação será feita de forma qualitativa. 

 Durante o desenvolvimento do Projeto, serão realizadas rodas de conversa 

com a observação dos professores em relação a mudança de comportamento e 

atendimento dos discentes. 

 Aplicação de trabalhos e atividades que contemplem os temas. 

 

CULMINÂNCIA 
 
 

 Apresentação de teatro e exposição de trabalhos produzidos, pelos 

estudantes, com a temática do Projeto. 
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