
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 

 

 

 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

 

 

ESCOLA CLASSE 06 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAZLÂNDIA-DF 

2022 

 

 

 



 

p. 2 

 

SUMÁRIO 

 

 

I- Apresentação PÁGINA   03 

II- Histórico da Unidade Escolar PÁGINA   04 

III- Diagnóstico da realidade da Unidade Escolar PÁGINA   05 

IV- Função Social PÁGINA   08 

V- Missão da Unidade Escolar PÁGINA   09 

VI- Princípios  PÁGINA   10 

VII- Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens PÁGINA   10 

VIII- Fundamentos Teóricos-metodológicos  PÁGINA   11 

IX- Organização curricular da unidade escolar PÁGINA   11 

X- Organização do Trabalho Pedagógico da unidade escolar PÁGINA   12 

XI- 
Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem: concepções e 

práticas  
PÁGINA   13 

XII- Plano de Ação para a implementação do Projeto Político- Pedagógico PÁGINA   14 

XIII- Planos de Ação Específicos  PÁGINA   21 

XIV- Projetos Específicos da Unidade Escolar PÁGINA   26 

XV- Acompanhamento e avaliação do Projeto Político- Pedagógico PÁGINA   39 

XVII- Referências  PÁGINA   40 

 

 

 



 

p. 3 

 

I. Apresentação 

A Escola Classe 06 fica localizada na Área Especial N°01 da Vila São José em 

Brazlândia-DF, telefone 33913690. 

Na busca da construção de referenciais, para orientar nas mais variadas formas, 

direcionando o trabalho de educação comunitária que tem como início a identificação 

das necessidades reais da comunidade, por meio de uma ação conjunta governo- 

comunidade- escola, assim, baseado nessa inter-relação que o Projeto Político-

Pedagógico da EC06 está sendo implementada para o ano de 2022, levando em 

consideração o atual momento de “pós pandemia” em que vivenciamos e que 

acreditamos que irá modificar radicalmente o processo de ensino aprendizagem do qual 

estávamos acostumados. 

Se entendermos a educação como uma profunda dimensão política, ela é, sim, uma 

agência a serviço da comunidade com a função definida e que para cujo desempenho, 

faz-se necessário a participação de todos os segmentos da sociedade democrática. 

O Projeto Político-Pedagógico EC 06 prevê ações, procedimentos e objetivos 

previamente planejados e organizados de forma a atender as necessidades particulares 

da comunidade, a qual está inserida, dentro de um contexto sócio-político, econômico e 

cultural. 

O planejamento e seleção de atividades são determinados pelos objetivos que se 

pretendem atingir e pelas características dos alunos a serem atendidos. 

Para o planejamento foram realizadas atividades coletivas diferenciadas, com o intuito 

para que o levantamento de dados fosse o mais real possível para a montagem deste. 

Foram realizadas: coordenações coletivas entre os funcionários, reunião de 

pais/responsáveis com a equipe gestora, além de questionários com os estudantes.  

As atividades planejadas deverão ser flexíveis, podendo ser modificadas de acordo 

com as necessidades e interesses dos alunos, respeitando suas individualidades, 

proporcionando aos alunos a construção de sua aprendizagem, através de experiências 

vivenciadas que desafiem seu pensamento, encorajando-os a chegar às suas próprias 

conclusões, sem perder de vistas os objetivos propostos. 

Sendo assim, o Projeto Político-Pedagógico da escola está elaborado conforme a 

necessidade e interesse dos alunos e comunidade escolar visto que ações planejadas 

em conjunto preveem o atendimento aos alunos do 1º ao 5º ano, incluindo alunos com 

necessidades educacionais especiais (SÍNDROME de DOWN, TDAH, DPAC, dentre 

outros) por se tratar de uma escola inclusiva. Objetivando, assim, estimulá-los a serem 

cidadãos críticos capazes de pensar, agir com autonomia compreendendo que as suas 
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ações individuais, completam um processo de socialização que compõe a história da sua 

sociedade. 

 

II. Histórico da Unidade Escolar 

A Escola Classe 06 de Brazlândia, surgiu devido à grande necessidade da 

comunidade escolar, pois só havia na proximidade uma escola que atendia alunos da (1ª 

a 8ª série). Assim, iniciou suas atividades em 05 de março de 1987 com os alunos e 

professores remanejados do Centro de Ensino nº 01, antiga “escola de lata”, tendo a 

professora Santina Gema Moreira como responsável pela direção nesta data. 

Em 05 de junho do mesmo ano, foi inaugurada pelo governador José Aparecido de 

Oliveira. Desde então, a escola vinha funcionado normalmente com anos iniciais do 

Ensino Fundamental Diurno. O funcionamento foi interrompido durante a pandemia de 

COVID 19, sendo as aulas suspensas em março de 2020 e retornando incialmente de 

forma online e com atividades impressas para os estudantes que não tinham recursos 

para acompanhamento online. Em 2021 o atendimento começou online/impresso, no 

segundo semestre em curso voltou de forma hibrida e por último 100% presencial, porém 

com a carga horária reduzida de 5 para 4 horas de regência. 

 

A escola possui uma área de 3.000m2 sendo área construída 2.009 m² . Fica 

localizada na área Urbana, Quadra 38 área especial N° 01, Vila São José em Brazlândia, 

telefone 3901 3690/ 33913331. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) da escola é 53005112. A escola possui 3 blocos. 

Dois com salas de aula, onde também há salas para Pedagogo, Orientadora 

Educacional, mecanografia, sala de leitura e Secretaria Escolar e um bloco que fica a 
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direção, sala dos professores, banheiros   servidores/alunos, cantina, sala de reforço, 

sala e banheiros dos servidores terceirizados. 

Em 2002 e 2003 a escola funcionou com Educação de jovens e adultos – 1º 

segmento no noturno. Além de atividades envolvendo a comunidade escolar como: 

reuniões de associação de moradores, encontros religiosos, grupos de capoeira, grupo 

de alcoólicos anônimos e implementado este ano o grupo dos Narcóticos Anônimos. 

 

III. Diagnóstico da realidade da Unidade Escolar 

 

Atualmente a direção é composta pela professora Ana Maria Vale de Lacerda como 

Diretora, professora Iracy Francisca de Araujo Lima como vice-diretora, Antônio 

Raimundo da Silva Santos como supervisor administrativo e Jasiel Ricardo de Sousa 

como chefe de secretaria, ambos da carreira assistência. 

Possui 20 professores regentes, 02 coordenadoras, uma orientadora, um pedagogo 

e 10 funcionários da carreira Assistência, sendo 4 vigias, 2 da carreira da assistência 

como membros da equipe gestora, 1 auxiliar da secretaria, os demais são agentes de 

conservação e limpeza que exercem funções diferenciadas. Possuímos carência na 

portaria, sendo um desafio diário a relocação destes funcionários que antes faziam parte 

da limpeza, sendo em sua maioria readaptados, para exercer essa tarefa. 

Constantemente nos sentimos vulneráveis diante desse fato. 

A Escola atualmente atende 380 alunos matriculados do 1º ao 5º ano, é inclusiva, 

atendendo alunos com necessidades especiais. A Educação Inclusiva se configura na 

diversidade inerente à espécie humana, buscando perceber e atender as necessidades 

educativas especiais de todos os sujeitos-alunos, em salas de aulas comuns, em um 

sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento 

pessoal de todos. Independentemente de qualquer limitação, a criança deve frequentar 

a escola e ter acesso a tudo que é disponibilizado regularmente às outras crianças. No 

planejamento é levado em consideração que toda pessoa é capaz de aprender. O corpo 

docente está composto por profissionais graduados e especialistas que buscam 

melhorias participando de cursos e visando o aperfeiçoamento no aspecto pedagógico. 

Os projetos são elaborados conforme a realidade e necessidades dos alunos e 

comunidade escolar, sendo desenvolvidos com empenho para obter melhor êxito na 

aprendizagem. 

Boa parte dos pais ou responsáveis pelos alunos participam de reuniões e eventos 

promovidos pela escola. 
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Uma quantidade considerável dos alunos possui condições econômicas precárias, 

observamos que esse número aumentou devido a pandemia, não podendo usufruir de 

momentos de lazer, sendo a escola um dos únicos meios existentes na realização de 

atividades que envolvam lazer (passeios a clubes, teatros, cinema, museus, etc.). Para 

que possamos realizar essas atividades são necessárias parcerias na locação de ônibus, 

o custo do transporte de Brazlândia para outras localidades é alto, na maioria das vezes 

temos que repassar esse custo aos alunos e desta forma diminui a participação daqueles 

que não tem condições, por diversas vezes tivemos que cancelar passeios 

(pedagógicos/lazer) por não conseguir o mínimo para locação de ônibus.  

Quanto a estrutura física da escola, a falta de espaço adequado para desenvolver 

as atividades extraclasse é o que mais traz prejuízos pedagógicos diariamente. Diversas 

atividades se tornam limitadas, desde as internas como as que a comunidade é 

convidada a participar. Nossa escola não possui quadra e nem mesmo um espaço para 

desenvolver qualquer atividade fora da sala de aula. O recreio é prejudicado, pois os 

alunos do 1° ao 5° ano dividem o mesmo espaço, causando diversos acidentes, muitas 

vezes graves. Em momentos que são necessários unir turmas para ensaios para 

apresentações ou outras atividades, as outras turmas são prejudicadas devido ao 

barulho. 

A escola tem 35 anos de atividades. A busca por uma ampliação é anual juntamente 

com a administração, Coordenação Regional de Ensino, representantes políticos e 

comunidade local. Com o espaço ampliado teríamos como objetivo principal a construção 

de uma quadra, laboratório de informática, um auditório e salas de multiuso que poderiam 

ser utilizadas para diferentes objetivos, como por exemplo, o reagrupamento e reforço 

no contra turno. Diversas ações já foram realizadas para reduzir esses problemas: 

divisão do intervalo por ciclos, transporte dos alunos para outro espaço próximo a escola, 

locação de salões para eventos comunitários, etc. 

No IDEB de 2019, houve uma evolução significativa nos índices. Podemos avaliar 

que antes da pandemia estávamos num planejamento alcançando nossos objetivos, 

acreditamos que as intervenções realizadas e a credibilidade com a comunidade 

participativa em todos os momentos tenham influenciado nesses resultados. Há uma 

preocupação atual com o retorno presencial de como realizar esse novo planejamento, 

tendo em vista que não houve políticas públicas preparatórias relacionadas ao 

pedagógico e estrutura física quanto ao recebimento dos estudantes “pós pandemia” 

(esta ainda não acabou) e algumas que foram implementadas como por exemplo o 

aumento do número de alunos em sala de aula que certamente causa prejuízos 
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pedagógicos. Estamos, diariamente, debatendo e nos adaptando a esse recomeço como 

todos os envolvidos. Abaixo dados do IDEB de 2019, que demonstram as melhoras nos 

índices. 
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IV. Função social  

 

A Educação é um fenômeno social complexo, uma vez que toda a organização e 

funcionamento da sociedade constituem-se em uma situação educativa, na medida em 

que no ambiente escolar se refletem as manifestações das produções e criações 

humanas, veiculadas por meio das relações sociais. 

A Instituição Educacional, segundo Rios (2005), objetiva transmitir o saber 

acumulado no percurso histórico da sociedade, com intuito de formar os indivíduos e 

habilitá-los a participar ativamente da construção dessa sociedade. E pelo fato das 

pessoas se inter-relacionarem e se organizarem para fazer funcionar a instituição 

escolar, tornando-a um sistema aberto e complexo, que sofre influências do seu exterior 

(sociedade) e do seu interior (seus atores), mas que, por sua vez, também influencia a 

ambos. Logo, as convergências, incoerências, ideias, valores, conceitos e preconceitos 

presentes na sociedade, refletem a diversidade presente no ambiente escolar, que 

requer medidas adaptativas e reflexivas nesse contexto, visando estimular e respeitar a 

diversidade presente na instituição colaborando para o sucesso escolar. 

Nesse sentido, o trabalho visa um planejamento global e sistematizado para 

desencadear todas as atividades a serem desenvolvidas, visando uma qualidade e 

eficácia nos projetos a serem realizados com o corpo discente e que abrangem de forma 

eficiente aos alunos que atendemos em nossa comunidade. 

Para nortear os trabalhos pedagógicos, buscamos seguir os moldes do Projeto 

Político-Pedagógico da Secretaria de Educação. 

O trabalho pedagógico é realizado de maneira interdisciplinar baseados nos 

componentes curriculares e contextualizado conforme necessidade e interesse dos 

educandos. Investigamos as atividades e brincadeiras que os interessam, os temas que 

são mais relevantes para a comunidade escolar, com intuito de oferecer um ensino de 

qualidade. Partimos do princípio de trabalhar de forma coletiva na Instituição de Ensino, 

buscando fortalecer laços de harmonia entre todos os segmentos, para que possamos 

obter êxito na realização de nossas atividades em geral. 
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V. Missão da Unidade Escolar 

 

Várias são as mudanças ocorridas na sociedade nos últimos anos. A Escola, como 

instituição social, sente a legítima necessidade de ampliar seus horizontes em função de 

contribuir para a formação integral de cidadãos capazes de atuar criticamente na 

sociedade, sendo sujeitos de sua própria história. 

A Escola para cumprir sua função social, precisa estar em harmonia com a sociedade 

a qual está inserida, estimulando sua participação e contribuição nas atividades 

desenvolvidas. 

Para tanto,  faz-se necessária participação de toda a comunidade escolar, 

principalmente na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica, que é a 

expressão coletiva dos desejos da comunidade escolar por meio de planejamento e 

execução conjunta de objetivos comuns da comunidade escolar. 

É nosso dever ampliar os conhecimentos científicos tecnológicos de forma 

interdisciplinar, proporcionando ao discente transformar e reestruturar seus 

conhecimentos relacionando à sua realidade, pois o cidadão que queremos formar não 

é somente aquele que conhece sua realidade, mas aquele que conhece e transforma 

essa realidade. 

 

VI. Princípios  

 

A Escola Classe 06, adota como pressuposto epistemológico e didático pedagógico 

a Aprendizagem Significativa, num contexto sócio interacionista da pedagogia da 

cooperação, tornando-se uma instituição na qual o sujeito “busca sua formação de forma 

intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas e relações de mediação. 

A escola adota princípios epistemológicos, didáticos pedagógicos, éticos e estéticos que 

orientam a prática pedagógica e administrativa de todos os agentes envolvidos no 

processo educacional desta instituição. 

O projeto político-pedagógico é entendido, neste estudo, como a própria 

organização do trabalho pedagógico da escola. A construção do projeto político-

pedagógico parte dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática 

e valorização do magistério. 
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VII. Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens 

 

Criar condições para o desenvolvimento integral do educando, promovendo 

atividades que visam melhorar o desempenho cognitivo do aluno, levando-o a ler e 

interpretar o mundo da escrita, exercendo sua função de cidadão e ajustando isso a sua 

realidade propondo transformações. 

 

Objetivos Específicos 

 

✔ Identificar estratégias para a melhoria do desempenho; 

✔ Promover momentos de reflexão, análises, críticas e transformação entre docentes, 

discentes e auxiliares da Educação; 

✔ Despertar o interesse pela pesquisa, levantando hipóteses de soluções; 

✔ Avaliar o aluno como um todo respeitando a diversidade na aprendizagem; 

✔ Promover atividades pedagógicas para desenvolver a leitura e a interpretação/ 

✔ Evidenciar nos projetos que serão desenvolvidos conhecimentos de ciências e 

tecnologia envolvidos no seu cotidiano e levantar hipóteses de explicações para 

fenômenos químicos, físicos e naturais; 

✔ Resgatar a autoestima dos alunos em distorção idade-ano; 

✔ Aumentar nota IDEB.  

Objetivos por Modalidade 

 

 

 

1º Bloco do 2º Ciclo (BIA – 1º, 2º e 3ºano) 

 

✔ Usar estratégias para desenvolver a alfabetização e letramento, evidenciando a 

semântica das letras, ou seja, contextualizando a alfabetização levando o aluno a ler e 

interpretar o mundo da escrita. 

2º Bloco do 2º Ciclo (4º e 5ºano) 

✔ Ler e interpretar o mundo da escrita de forma autônoma, extrapolando o âmbito 

escolar até à sua vida diária, lidando com situações-problemas, levantando hipóteses e 

estratégias para solucioná-las. 
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VIII. Fundamentos Teóricos-metodológicos  

 

A Escola Classe 06 fundamenta suas práticas pedagógicas no Currículo em Movimento 

da Educação Básica do DF, que se baseia na pedagogia histórico-crítica e na psicologia 

histórico-cultural, considerando que o trabalho pedagógico tem por base a prática social e 

a mediação, a linguagem e a cultura, em que as aprendizagens ocorrem mediante a 

interação do sujeito com o meio e com os outros. 

 

IX. Organização curricular da unidade escolar 

 

Os conteúdos escolares refletem os significados e valores culturais e sociais que 

foram e são construídos no infinito processo de interação do homem com o mundo 

natural e social. 

O currículo das escolas públicas do Distrito Federal privilegia a aquisição de 

aprendizagens significativas, seus princípios estruturantes são: a diversidade de 

experiências e vivências pessoais do aluno; a resolução de problemas de diferentes 

tipos; o domínio da palavra escrita como ferramenta para compreender o mundo; o 

conhecimento como recurso para tomar decisões de acordo com os eixos transversais 

(Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 

Educação para a Sustentabilidade). As atividades pedagógicas são planejadas de 

maneira a atender os eixos integradores do ensino fundamental de Anos Iniciais 

(Alfabetização, Letramento e Ludicidade), com vistas à aprendizagem de todos os 

estudantes, e com isso proporcionar variadas oportunidades de ensino e de 

aprendizagem, o que pode ser um ganho significativo na formação dos educandos, tanto 

no sentido de reunir, diversificar e suprir possíveis atrasos de conhecimentos. 

  Esta Instituição de Ensino segue o Currículo em Movimento organizado pela SEDF e 

que foi reformulado para o triênio 2020/2021/2022. Assim, o Projeto Político-Pedagógico 

visa atender as matrizes curriculares – Português, Matemática, Ciências, História, Artes, 

Educação Física, Ensino Religioso e Geografia com um intuito de atender a 

aprendizagem como um todo, respeitando a individualidade e o tempo de construção de 

conhecimento de cada educando. 
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X. Organização do Trabalho Pedagógico da unidade escolar 

 

A Instituição escolar atende à modalidade de Ensino Fundamental anos iniciais. O 

Projeto Político-Pedagógico da escola está alinhado com as Diretrizes/Orientações 

Pedagógicas para os anos Iniciais e enfatiza a inclusão das crianças com necessidades 

educacionais especiais, compreendendo não somente a dimensão educativa, mas 

combatendo atitudes discriminatórias e assegurando as nossas crianças por meio da 

convivência diária a quebrar preconceitos e melhorar a interação social. 

O trabalho da Orientadora Educacional em parceria com o Pedagogo, será também, 

de analisar e programar ações que visem o bem-estar dos alunos em geral, 

acompanhando-os e verificando fatores externos/internos que estejam prejudicando 

pedagogicamente a vida escolar do estudante, esta análise terá como princípio as 

observações realizadas juntamente com a equipe gestora, coordenadoras e professores. 

Essa escola realiza conselhos de Classes bimestrais, coordenações coletivas semanais 

ocorrem nas quartas-feiras para desenvolver um planejamento das atividades 

pedagógicas, estudos coletivos, objetivando assim, organizar e reestruturar o trabalho 

ao longo do ano, além de promover momentos de aperfeiçoamento profissional 

(oferecimento de cursos, palestras, oficinas. Nas terças-feiras e quintas-feiras ocorrem 

planejamento por ano, segundas-feiras e sextas-feiras o planejamento individual. 

A Instituição Escolar realiza o trabalho pedagógico por meio de projetos 

interdisciplinares, que visam à valorização de experiências dos alunos, aprendizagem 

significativa, socialização entre a comunidade escolar e a formação de cidadãos críticos 

capazes de atuar de forma positiva na sociedade a qual estão inseridos. 

Por meio da abordagem desses projetos, pretende-se proporcionar momentos de 

uma aprendizagem significativa e lúdica que contribua para o desenvolvimento de suas 

capacidades e aquisição de potencialidades corporais, intelectuais e emocionais, 

zelando pela construção da autonomia e uma formação integral do educando, tendo 

como base o pleno domínio da leitura, da escrita e do raciocínio lógico-matemático. 

O trabalho com Projetos Interventivos auxilia os alunos com dificuldades no processo 

de ensino-aprendizagem, promovendo a interação, ampliação das capacidades de 

comunicação, ludicidade e expressão. 

O reagrupamento será planejado conforme dificuldades dos alunos em habilidades 

e competências, previamente definidas pelo grupo de professores e equipe pedagógica 

através de avaliações institucionais e o nível apresentado no teste da psicogênese. 
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XI. Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem: concepções e práticas 

 

A avaliação de todo processo educacional assume um caráter importante na 

implementação da Proposta Político-Pedagógica, visto que também tem a função de 

detectar possíveis falhas no andamento do projeto. A partir dessa percepção, a proposta 

poderá tomar novos rumos, verificam-se quais estratégias precisarão ser modificadas e 

quais procedimentos terão que ser tomados com o intuito de alcançar os objetivos do 

projeto, durante a pandemia é uma construção ativa e permanente atrás de ações que 

possam demonstrar quais estratégias possíveis podem ser realizadas. 

Assim, a avaliação deverá ser contínua, qualitativa e realizada com a participação 

de todos os envolvidos na Proposta Pedagógica. Centrando-se na intenção de interpretar 

o andamento da proposta, “redefinindo metas e processo, a partir dessa interpretação”. 

A avaliação é assim a peça-chave para qualquer proposta escolar inovadora. (SEF, 

1994:53) 

A avaliação nos possibilita uma reflexão sobre a prática pedagógica, avanços na 

aprendizagem dos educandos, orientando o direcionamento de novas metas, uma vez 

que, este é o objetivo de se avaliar. 

Esta Instituição fará uma avaliação progressiva do trabalho como um todo, buscando 

melhorias na construção da aprendizagem não apenas de componentes curriculares, 

mas de exercício de cidadania, afinal é na escola que o aluno aprende exercer a 

cidadania com eficiência e transformar sua realidade. 

Nessa perspectiva, as críticas serão feitas de forma construtivas, visando destacar 

o positivo e construir uma nova meta em cima das potencialidades e necessidades do 

momento vivido na escola. 

A escola realizará bimestralmente o Conselho de Classe para que todo o grupo de 

professores, equipe gestora, coordenação pedagógica, pedagogo e orientadora 

educacional e coordenadora intermediária da CRE possam juntos buscar estratégias 

para que o aluno aprenda. Na coordenação coletiva semanal serão realizados vários 

estudos, dentre eles, as avaliações em larga escala como SAEB, para que os envolvidos 

no processo de ensino aprendizagem possam utilizar os resultados, de maneira 

aprofundada, observando os avanços e as dificuldades de aprendizagem dos alunos em 

várias áreas do conhecimento. E assim, intervir de maneira precisa e eficiente. 
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XII. Plano de ação para a implementação do Projeto Político- Pedagógico 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão pedagógica, 

resultados educacionais 

e gestão participativa: 

 Atendimento aos 

alunos inclusos - ANEE’s 

– com condições 

necessárias para o 

desenvolvimento da sua 

aprendizagem; 

 

 

 Formação do 

hábito de leitura e escrita 

e desenvolvimento do 

raciocínio lógico 

matemático; 

 

 

 

Desenvolver a inclusão 

social e pedagógica de 

forma plena 

 

 

 

 

 

Amenizar a desigualdade 

de níveis que foi 

detectada “pós 

pandemia”  

 

 

 

 

 

 

 Oficinas de 
Adequação 
curricular; 

 Realizar palestras; 

 Coletivas 

informativas e de 

estudos 

 

 

 Projetos de 

alfabetização na idade 

certa; 

 Sacolinha literária; 

 Atividades 

matemáticas com uso 

de material concreto 

 

 

 

Todos os funcionários e 

comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

Coordenação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

p. 15 

 

 

 

 Resgate de 

valores e de uma cultura 

de paz; 

Estabelecer normas de 

convivência que 

respeitam as 

individualidades e 

demonstrar a 

necessidade das normas 

coletivas 

 Utilizar os 
momentos da Entrada 
(1 vez por semana) para 
além de cantar o Hino 
Nacional, trabalhar o 
tema Valores de forma 
criativa. 

 Realizar oficinas; 

 Palestras sobre 
Indisciplina, Bullying, 
Violência, Agressividade, 
luto, abuso sexual 

 Organizar 
atividades que envolvam 
a participação de todos 
os servidores da escola; 
 

Todos os funcionários e 

comunidade escolar 

Durante todo o ano letivo 

Gestão administrativa e 

de pessoas: 

 Fornecer em tempo 

hábil informações da 

rede 

 

 

 

 Bom relacionamento 

interpessoal entre os 

servidores; 

 

Transparência nas 

informações e dos 

documentos; 

 

 

 

 

 

 

Conscientizar a 

responsabilidade 

• Fichário na mesa 
dos professores para 
professores e servidores 
darem ciência nos 
documentos, instrução e 
formação no SEI 

• Estudo de leis, 
regimentos, portarias; 
 
 
 

 
• Valorização do 

profissional (autoestima); 
• Palestras; 

 

Direção, supervisor, 

chefe de secretaria, 

coordenadores 

 

 

 

 

 

Direção, supervisor, 

 

Durante todo o ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o ano letivo 
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individual como servidor 

público 

• Dinâmicas de 
grupo; 

• Melhorar a 
comunicação; 

chefe de secretaria, 

coordenadores 

Gestão financeira: 

 Proporcionar 

transparência nas ações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscientizar a 

participação na execução 

dos processos 

financeiros, além de 

conhecer o 

funcionamento 

burocrático. 

 

• Definir com o 

grupo na Ata de 

prioridades o que será 

necessário investir com a 

verba da Escola 

(Planejamento coletivo); 

• Repasse de 

informações (Prestação 

de contas); 

 

Direção 

 

Durante todo o ano letivo 
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XIII. Planos de Ação Específicos 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

✔ Identificar 

estratégias para a 
melhoria do desempenho 
na alfabetização; 

Amenizar situações que 

possam favorecer um 

melhor desempenho do 

aluno 

 Desenvolvimento 

de projetos com alunos 

não alfabetizados fora 

da idade/série 

Coordenação Durante o ano letivo 

✔ Promover 

momentos de reflexão, 

análises, críticas e 

transformação entre 

docentes, discentes e 

auxiliares da Educação; 

Desenvolver o senso de 

pertencimento com o 

ambiente e comunidade 

de trabalho 

 Palestras com 

temas diversificados e 

direcionados a grupos 

que fazem parte do 

contexto escolar. 

Todos os funcionários e 

comunidade escolar, 

além de parcerias com 

entidades 

governamentais e não 

governamentais. 

Durante o ano letivo 

✔ Resgatar a 

autoestima dos alunos 

em distorção idade-ano; 

Amenizar danos 

causados devido a 

pandemia, vários 

estudantes ficaram sem 

contato com a escola; 

• Desenvolvimento 

de projetos com alunos 

não alfabetizados fora da 

idade/série 

Coordenação, direção, 

professores regentes 

Durante todo o ano letivo 
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 PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

 
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: _ANDREA BELMONT LIMA Matrícula: _242960-8 Turno: MATUTINO/VESPERTINO 
 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-

se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 

Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. 

A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao 

Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

 

1- Implementar junto à comunidade escolar a participação de forma ativa na instituição; 
2- Otimizar ações para reduzir a infrequência e auxiliar no processo de ensino aprendizagem; 
3-Instituir reflexões nos profissionais de educação relacionados ao seu trabalho e bem estar; 
4- Promover a boa convivência entre os pares; 
5-Identificar os tipos de violências praticadas contra crianças e adolescentes e conscientizar para reduzi-

las ; 

 6-Ofertar informações sobre a violência contra as mulheres e quais os seus direitos; 

7- Elaborar práticas de apoio ao outro e valorização da vida; 
8- Ofertar ações voltadas para a sensibilização e conscientização da prevenção ao uso de 
drogas; 9-Sistematizar ações de acolhimento e reconhecimento; 

METAS: 
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TEMÁTICA 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
 

EIXO DE AÇÃO 

 
 
PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 
Ed. 

Cidadan
i a 

DH 

Ed. 
Diversid

. 

Ed. 
Susten

t. 

1- Implantação X  X -Implantação e implementação do OE; 
-Apresentação da OE com formação junto 
aos professores, estudantes e familiares; 
-Explicar aos docentes das atribuições 
pertinentes a Orientação Educacional; 

Ação junto a 

equipe gestora; 

Ação junto ao 

corpo docente; 

Ação junto aos 

estudantes; 

Início do 

Ano Letivo. 

    -Garantir os direitos e deveres das crianças; Ação junto a equipe Durante todo o 

    -Acompanhamento da frequência escolar e 
busca por 

gestora; Ano Letivo. 

    estudantes infrequentes; 

-Levantamento junto aos professores dos 

estudantes que não tiveram contato por 

nenhum meio de 

Ação junto as 
famílias, estudantes
 
e 
professores; 

 

2-Ensino e 
aprendizage
m 

X X X comunicação; 

-Contato   mediante:
 ligação,   WhatsApp, e-mail, 

Ação junto as
 Rede
s de Apoio. 

 

    convocação das famílias para identificar as   
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    dificuldades e orientar os melhores meios 
para 

  

    ajudá-los mediante as dificuldades de 
aprendizagem; 

  

    -Registro de contato em fichas/formulários 
com os 

  

    familiares e feedback aos professores.   
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-Palestra:Reflexões em Psicopatologias no 
Trabalho 

 
Ação junto a equipe 

 
Decorrer do 2° 

 
3- 
Desenvolviment
o de 
Competências 
Socioemocionai
s 

 
 

X 

 
 

X 

Docente; 

-Roda de Conversa com convidados, junto a 

equipe gestora e professores; 

-Depoimento dos Docentes; 

-Escuta Ativa; 

-Orientações de equipes especializadas de 
apoio a 

gestora; 

Ação junto
 aos 
professores; 

Ação junto as 

Redes de Apoio; 

Bimestre. 

   problemas socioemocionais;   

    - Estudo do :Caderno Orientador 

“Convivência Escolar e Cultura de Paz” 

Ação
 junt
o professores; 

aos Semana
 d
e 

Educação para 
a 

 
4-Cultura de Paz 

 
X 

 
X -Vídeos/slides de incentivando a boa 

convivência; 

-Roda de conversa sobre: 

-Valores; 

Ação

 junt

o estudantes; 

aos 
Vida(Lei 

Distrital 

n°11998/2009

). 

   -Autocuidado;    

   -Cuidado com o outro;    

    -Prevenção e Combate à Violência sexual; 

-Diálogos sobre violência sexual contra 

Ação junto
 aos 
professores; 

No decorrer do 

mês de maio. 
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5-Cidadania  

X 

 

X 

 

X 

crianças e adolescentes; 

-Cartilhas Informativas; 

-Vídeos informativos e de orientação de 

como denunciar; 

Ação junto
 aos 
estudantes; 

 

    Ação junto as Redes  

    de Apoio;  

6-Cidadania  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

- Combate à violência contra a mulher; 

-Palestra: Maria da Penha vai à escola TJDFT ; 

-Cartilhas Informativas; 
-Vídeos informativos e de orientação de 
como denunciar; 

Ação
 junt
o professores; 

Ação junto 
estudantes;Aç
ão 

aos 
 

ao
s 

junt
o 

Semana Maria 

da Penha(Lei 

Distrital 

n°6325/2019) 
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     as Redes de Apoio;  

7-

Competências 

Socioemociona

is 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 -Valorização da Vida; 

-Palestra com convidado especialista na área 

de Prevenção ao Suicídio; 

-Acolhimento e escuta dos participantes 

acerca das angústias relacionada ao tema; 

-Vídeos/slides informativos: Setembro Amarelo; 

Ação junto 

aos 

estudantes; 

Ação juntos 

aos 

professores; 

Ação junto as 

famílias. Ação junto a 

rede de apoio; 

No decorrer do 

mês de 

setembro 

8-Prevenção e 

enfrentamento 

ao uso indevido 

de drogas 

 
 

X 

  
 

X 

-Vídeos/slides relacionados ao assunto; 

-Roda de conversa sobre: Tipos de drogas e 

males que causam. 

-Prevenção; 

Ação junto 

aos 

estudantes; 

Ação juntos 

aos 

professores; 

Na semana de 

Prevenção e 

ao uso de 

drogas no 

DF(Lei Distrital 

n°1433/1997) 
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9-

Transição 

Escolar 

 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
X 

-Reunião com a comunidade escolar do 
2°Período para apresentação da escola e 
profissionais da EC 06; 
-Reunião com a comunidade escolar do CEF 
com nossos alunos para apresentação da 
escola e rotina do 6°ano; 
-Visita presencial/on-line das escolas; 
-Sugestão de livros e filmes que trabalham o 
tema; 
-Roda de conversa com estudantes, pais, e 
profissionais de ambas as escolas para 
esclarecimento do trabalho realizado em ambas 
unidades de ensino. 

Ação junto 

aos 

estudantes; 

Ação juntos 

aos 

professores; 

Ação junto as 
famílias; 

No decorrer 

do 3° e 4° 

Bimestres. 
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1- Reunião presencial e virtual; 
2- Contato por meio de mensagens, ligações, WhatsApp e presencial. 
3-Diálogos; 
4-Formulário Google; 5-

Autoavaliação; 

6- Rodas de Conversas; 
7- Feedback por parte dos participantes; 
8-Debates; 
9-Reunião presencial,virtual e participação no chat; 

Instrumentos de 
Avaliação e Indicadores 

de Resultados: 
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XIV. Projetos Específicos da unidade escolar 

 

PROJETO 01 
 
 

 

1 – Denominação do Projeto: 

SALA DE LEITURA 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadoras e a servidora da carreira assistência, SOE e EEAA 

       3 – Dados Gerais: 
 
        CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
        Escola Classe 06 de Brazlândia 
        Turno: matutino e vespertino 

         Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 
Avaliações externas e institucionais, demonstraram necessidade 
de priorizar e trabalhar a habilidade de leitura; 

5- Objetivo Geral:desenvolver o hábito de leitura para que esta habilidade 

contribua para outras competências; Criar hábitos de leitura 

6 – Período de Realização: 

Durante todo o ano letivo 

7 – Competências e Habilidades: 

Leitura e interpretação de histórias; 

8 – Procedimentos: 

Cronograma para as turmas serem atendidas uma vez por 
semana 

(empréstimo de livros ou uso da sala para outras atividades); Durante as aulas remotas: 
todas as sextas feiras serão apresentados aos alunos textos variados. 
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9 – Recursos: 

Acervo variado de livros, gibis, vídeos; ambos online 

10 – Avaliação: 

Através da participação e empenho dos alunos; 
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PROJETO 02 

 

1 – Denominação do Projeto: 

TRANSIÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O 1° ANO 

2 – Responsável pelo Projeto: 

Direção, coordenação e professores, SOE e EEAA 

3 – Dados Gerais: 

CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia  
 Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino Modalidade: Ensino Fundamental – anos 

iniciais 

4 – Justificativa: 

 A transição nesse período, costuma ser uma experiência difícil para os 
estudantes,estes estão habituados com ambientes, aprendizados 
diferentes. 

5- Objetivo Geral: 

Desenvolver conhecimentos necessários para facilitar a 
transição. 

6 – Período de Realização: 

1º Bimestre 

7 – Competências e Habilidades: 

Adquirir conhecimentos sobre a próxima etapa de ensino. 

8 – Procedimentos: 

Brincadeiras, dinâmicas 

9 – Recursos: 

Professores, funcionários. 

10 – Avaliação: 

Através da participação dos alunos; 
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PROJETO 03 
 

1 – Denominação do Projeto: 
SEMANA DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA :Consciência 
Escolar E Cultura de Paz (Lei Distrital nº5.243/2013) 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadoras e professores, SOE e EEAA 

 

3 – Dados Gerais: CRE – Coordenação Regional de Ensino de 
Brazlândia 

                            Escola Classe 06 de Brazlândia 

                            Turno: matutino e vespertino  

                            Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

A sociedade exige uma formação integral de um cidadão letrado e adquirir uma 
consciência ambiental sendo fundamental para a atuação dos alunos para um 
mundo melhor. 

5- Objetivo Geral: 

Proporcionar uma aprendizagem significativa voltada para a questão ambiental local 
e mundial. 

6 – Período de Realização: 

22 a 26 de março 

7 – Competências e Habilidades: 

Debater a consciência e promover ações para um convívio de respeito mútuo 
socialmente. 

8 – Procedimentos: 

Debates de temas como preconceito, discriminação, bulling 

9 – Recursos: 

Livros, palestras, vídeos, textos jornalísticos, palestras 
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10 – Avaliação: 

Através do interesse e participação dos alunos 
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PROJETO 04 

 

1 – Denominação do Projeto: 

CELEBRANDO A DIVERSIDADE 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores, SOE e EEAA 

3 – Dados Gerais: CRE – Coordenação Regional de Ensino de 
Brazlândia 

                            Escola Classe 06 de Brazlândia 

                            Turno: matutino e vespertino 

                             Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

O estudo da cultura afro é uma obrigatoriedade no Ensino Fundamental, torna- se 
necessário uma aprendizagem e conscientização sobre o respeito humano e 
conhecimento da história e cultura afro-brasileira e Indígena (lei nº 11.645, de 
10/03/08) 

5- Objetivo Geral: 

Conscientizar os alunos sobre o respeito às diferenças; 

6 – Período de Realização: 

4º Bimestre 

7 – Competências e Habilidades: 

Conhecimento sobre a cultura afro; 

8 – Procedimentos: 

Histórias e palestras, confecção de murais, produção de textos, vídeos sobre o 
tema, apresentações culturais. 

9 – Recursos: 

Livro do professor/escritor Marcos Reis, reportagens e artigos sobre o tema; 

10 – Avaliação: 

Através do empenho e participação dos alunos 
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PROJETO 05 
 

1 – Denominação do Projeto: SEMANA LITERÁRIA 

2 – Responsáveis pelo Projeto: Direção, coordenação, 

professores, SOE e EEAA; 

3 – Dados Gerais: CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
                            Escola Classe 06 de Brazlândia 

                            Turno: matutino e vespertino 

4 – Justificativa: 

Ler e interpretar são a base para a aquisição de todo e qualquer conhecimento. 
Com a necessidade de o aluno desenvolver a leitura fluente, escrita, interpretação 
e gosto pela leitura, viu-se a necessidade de desenvolver este projeto. 

5- Objetivo Geral: 

Desenvolver habilidades relacionadas à leitura, interpretação e produção de 
textos,estimulando o gosto pela leitura e escrita, ampliando o conhecimento 
linguístico e cultural dos mesmos. 

6 – Período de Realização: 

Durante o mês de setembro e outubro. Culminância entre os dias 23 a 29 de 
outubro. 

7 – Competências e Habilidades: 

8 – Procedimentos: 

. O professor junto com sua turma irá escolherá o autor ou autores que deseja 
trabalhar com seus alunos; 

. O professor da turma fará um acompanhamento direto aos alunos durante a 
preparação dos trabalhos; 

. O professor terá o livre arbítrio de escolher como irá apresentar o gênero literário 
escolhido; 

. A culminância será durante uma semana, onde cada dia acontecerá duas 
apresentações, os pais serão convidados a assistir. 

- Busca de parcerias para conseguir brindes para a comunidade. 
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9 – Recursos: 

Pincel de quadro branco;Papel A4; 
Livros diversos; Data show;Lousa digital; 

      Roupas para apresentação; dentre outros. 

10 – Avaliação: 

Através da participação, interesse e desenvolvimento dos alunos durante todo o 
processo. 

 

 

 

PROJETO 06 
 
 

1 – Denominação do Projeto: 

SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

(Lei Distrital nº 5.714/2016) 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores, SOE e EEAA 

3 – Dados Gerais: 

RE – Coordenação Regional de Ensino de 
Brazlândia Escola Classe 06 de Brazlândia 

Turno: matutino e vespertino Modalidade: Ensino Fundamental – 

anos iniciais 

4 – Justificativa: 

A participação dos alunos incluídos na rotina escolar deve ser estimulada, para 
que ele se sinta capaz de dar respostas significativas, aprendendo a desenvolver 
suas 

potencialidades, além de se sentir inserido no ambiente. 

5- Objetivo Geral: 

Contribuir para uma escola onde o ambiente seja de cooperação, diálogo e 
solidariedade. 

6 – Período de Realização: 

08 a 12/03 

7 – Competências e Habilidades: 

Adquirir conhecimentos sobre a rotina das pessoas com deficiência; 
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8 – Procedimentos: 

Contação de histórias, palestras com pessoas que são exemplos de superação (da 
comunidade escolar), 

9 – Recursos: 

Livros infantis sobre o tema, vídeos; 

10 – Avaliação: 

Através do empenho e participação dos alunos 

 
 
 
 

PROJETO 07 
 

1 – Denominação do Projeto: 

SEMANA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS (Lei Distrital n°1.433 de 
21/05/1997) 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores, SOE e EEAA 

3 – Dados Gerais: RE – Coordenação 
Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 

Turno: matutino e vespertino Modalidade: Ensino 

Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

Nossos alunos estão inseridos numa comunidade em que se faz 
presente uso de tabaco, álcool e diversos tipos de drogas ilícitas, assim 
se faz necessário prevenir nossos alunos dos males causados por tais 
vícios. 

5- Objetivo Geral: 

Alertar alunos sobre malefícios causados pelo uso de drogas. 

6 – Período de Realização: 

Setembro  
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7 – Competências e Habilidades: 

Discutir com colegas, amigos, pais e familiares sobre a ocorrência de problemas 
relacionados ao uso e drogas, 

• Participar de situações de produção oral e escrita de textos, 

Apreciar diferentes formas de manifestações do teatro em diferentes contextos, 
conhecendo aspectos de formação de plateia. 

• Criar cenas dramáticas por meio de histórias ou memórias utilizando o corpo. 

Interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a autocrítica, o senso 
estético e desenvolver a autodisciplina e liberdade de auto expressão. 

• Produzir e encenar pequenas peças teatrais. 
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8 – Procedimentos: 

Durante a semana será tratado do assunto por meio de palestras, teatro, 
vídeos,confecção de cartazes e textos informativos. 

9 – Recursos: 

Pincel de quadro branco; Papel A4; livros diversos; data show; 
Lousa digital; 

Jogos pedagógicos. 

10 – Avaliação: 

A avaliação ocorrerá perante a participação dos alunos e demais envolvidos. 

 
 
 

PROJETO 08 
 

1 – Denominação do Projeto: 

CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores, SOE e EEAA 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de 
Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 

Turno: matutino e vespertino Modalidade: Ensino 

Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

A escola deve ser um espaço que permita o aluno pensar, aprender e agir. Com isso 
o Circuito de Ciências seria a prática do que é ensinado teoricamente. 

5- Objetivo Geral: 

A escola deverá explorar as diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos 
da natureza e as transformações produzidas pelo homem comparando-os dentro de 
uma concepção científica, tecnológica e atual. 
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6 – Período de Realização:  

Setembro 
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7 – Competências e Habilidades: 

Serão realizadas experiências científicas de acordo com as habilidades curriculares 
de ciências previstas para cada o ano; 

8 – Procedimentos: 

Alunos farão experimentos em sala ou em casa dependerá do retorno das aulas 
presenciais, com estudos diversos; 

As experiências serão apresentadas para a comunidade escolar. 

9 – Recursos: 

Livros didáticos, vídeos da internet, materiais diversos de acordo como o 
planejamento; 

10 – Avaliação: 

Após a realização do Circuito será realizada uma pesquisa de opinião sobre o 
evento, destacando pontos positivos, negativos e sugestões. 

 
 

 

PROJETO 09 
 

1 – Denominação do Projeto: 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores, SOE e EEAA 

3 – Dados Gerais: CRE – 
Coordenação Regional de Ensino de 
Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 

Turno: matutino e vespertino Modalidade: Ensino 

Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

De acordo com a LEI Nº 11.988, DE 27 DE JULHO DE 2009, todas 

as escolas públicas do país, deverão por uma semana a ser 
determinada pela Secretaria de Educação,ministrar temas que não 
fazem parte do componente curricular. 

5- Objetivo Geral: 

Debater sobre temas transversais de forma diferenciada. 

6 – Período de Realização: 

Maio 

7 – Competências e Habilidades: 

O assunto a ser debatido ocorrerá conforme orientação da CRE. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.988-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.988-2009?OpenDocument
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8 – Procedimentos: 

Serão realizadas: pesquisas, palestras, debates sobre notícias; 

 

9 – Recursos: 

Vídeos, reportagens. 

10 – Avaliação: 

De acordo com a participação da comunidade e interesse dos alunos pelas 
atividades. 

 

PROJETO 10 
 
 

 

1 – Denominação do Projeto: 

COMUNIDADE PRESENTE NA ESCOLA (Festa Junina, Dia das mães, Dia dos 
pais, Cantata de Natal, formatura 5° anos) 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores, SOE e EEAA 

3 – Dados Gerais: RE – Coordenação 
Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 

Turno: matutino e vespertino Modalidade: Ensino 

Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

Devido a necessidade de uma maior interação com a comunidade, é 
necessário arealização de eventos para que esta possa participar 
diretamente. 

5- Objetivo Geral: 

Realizar eventos onde haja apresentações e participação efetiva dos 
alunos e comunidade. 

6 – Período de Realização: 

Durante o ano letivo. 

7 – Competências e Habilidades: 

Trabalhar a diversidade das apresentações coletivas, conhecer as 
danças, músicas,artistas, comidas de acordo com a região. 

8 – Procedimentos: 

Ensaios para apresentações, Gincana para a arrecadação de 
mantimentos, apresentações de danças culturais e tradicionais; 
premiação com passeio para as turmas que vencerem a Gincana. 
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XV. Acompanhamento e avaliação do Projeto Político- Pedagógico 

 

O processo de avaliação envolve a escuta e o movimento de se colocar no lugar do outro, 

tornando-se, portanto, necessária a participação de todos: equipe escolar (todos de 

profissionais que atuam na escola), estudantes, famílias e comunidade. Esta será realizada 

através de reuniões pedagógicas, palestras educativas, formulários de pesquisas, eventos 

culturais e principalmente o diálogo realizado diariamente entre os envolvidos. 
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