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APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Classe Altamir, a partir da união dos componentes de todos os 

segmentos: mães, pais, gestores, professores, todos outros personagens da 

comunidade escolar participaram da construção deste documento que vai nortear 

nosso trabalho ao longo do ano. Inicialmente observando a proposta anterior e através 

do estudo sistemático da Orientações do CNE, BNCC, da Lei de Diretrizes e Bases, 

Organização Curricular 2022, Resoluções, Portarias, Orientações Pedagógicas e 

demais legislações pertinentes, para posterior adequação à realidade e ao diagnóstico 

da nossa escola, definirmos então o objetivo geral e os objetivos específicos que 

norteiam nossa prática pedagógica, respeitando-se para isso os princípios 

norteadores que dão identidade à nossa Instituição. 

Aqueles que tiverem a oportunidade de ler o Projeto Político Pedagógico 

da nossa escola poderão conhecer mais da nossa unidade escolar. A organização 

curricular estruturou-se a partir da formação de valores, educação e cidadania em e 

para os direitos humanos. O aluno como protagonista do processo educativo, visando 

à formação ética, o exercício da cidadania e uma prática pedagógica fundamentada 

na interdisciplinaridade, contextualização, na relação direta de teoria e prática. Nesse 

contexto salienta-se neste projeto, o respeito às diferenças individuais, às 

necessidades especiais, à valorização dos aspectos culturais, o esforço conjunto que 

assegure melhoras significativas no processo de ensino e de aprendizagem em todos 

os seus aspectos. Evidencia-se a necessidade de acompanhamento e avaliação do 

PPP Projeto Político Pedagógico, para eventuais intervenções e efetivação satisfatória 

do mesmo. 

 

Os participantes da elaboração e análise do PPP: 

 
Equipe Gestora: Ellen Silva De Deus Professora de Educação Básica 

(Função Diretora); Jefferson Amauri Leite De Oliveira Professor De Educação Básica 

(Função Vice-Diretor); Meire Helen Mendes Viana Castro Professora De Educação 

Básica (Função Supervisora); Carla Neiva Miranda Rodrigues Professora De 

Educação Básica (Função Coordenadora Pedagógica) Nelson Ferreira do Amaral 

(Chefe de secretária); Corpo Docente: Sandra Dantas Fernandes (Pedagoga/ SEAA), 

Renata Campos Teixeira (Pedagoga orientadora); Professoras Educação Básica: 
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Adelina de Oliveira Freire, Alessandra Jose Martins de Castro, Ana Cristina Moreira 

da Costa, Ana Paula dos Reis Martins, Bruna Luisa Ribeiro de Freitas, Caio Cesar 

Pires de Almeida, Gisele dos Santos Amorim, Gleiriane Nascimento Gomes, Lana 

Guida de Carvalho Farias, Marcela Fonseca Silva, Maria Erislêda de Oliveira 

Bernardes, Maria Janny Kelly Rodrigues Moreira, Rina Lima da Silva Bays, Roberta 

Rezende do Nascimento, Rosangela Almeida Dos Santos, Sandra Maria De Oliveira. 

Agentes Educacionais: Alice Maria De Sousa, Alessandra Aline Silva Sabino, Antônio 

de Jesus Silva, Maria José Martins da Silva (Conservação e limpeza); Aparecida 

Teixeira da Silva, Helen (Cocção); Elizeu Soares Machado, Gilmar Rodrigues Faria, 

José Santana, Ludenberg Gomes De Carvalho, Pedro Emereciano de Figueredo 

(Vigilância). E demais integrantes da Comunidade Escolar: pais, responsáveis, 

crianças e estudantes.
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HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

Localizada no núcleo rural Bica do DER, a Escola Classe Altamir foi 

construída entre os anos de 1982 e 1983, para atender as crianças filhas dos 

chacareiros da região. Em um terreno doado por um membro da comunidade local, o 

Sr. Geraldo Mello. Em regime de mutirão com a participação dos pais dessas crianças 

que até então não tinham como estudar, as atividades letivas foram iniciadas no 

segundo semestre do mesmo ano. 

A escola foi construída com a seguinte estrutura física: uma sala de aula, 

uma sala de direção (onde funcionavam juntas a direção, a secretaria e a coordenação 

dos professores), uma cantina e dois banheiros para alunos. Porém, essa estrutura 

inaugurada em 12 de março de 1985 pelo então governador do Distrito Federal (José 

Ornelas de Sousa Filho) e pela então Secretária de Educação do Distrito Federal 

(professora Eurides Brito da Silva), não pôde ser totalmente aproveitada, uma vez que 

a escola não tinha água. Assim, os banheiros não podiam ser utilizados. A água para 

beber e para o preparo da merenda era trazida pelo Sr. Eduardo Raposo do Amaral 

(membro da comunidade local) e pela professora Veluziana de Castro Salgado 

(responsável pela escola). Sob essas condições a escola atendia inicialmente, cerca 

de 50 alunos de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Ao longo dos anos, várias mudanças aconteceram e outras estão sendo 

realizadas em diversos setores e aspectos da escola. Em 1988 a escola passou a 

receber água tratada da CAESB por meio de uma mangueira subterrânea que trazia 

água desde o 1º Distrito do DER. Também em 1988 devido ao grande crescimento do 

número de alunos, foi necessária a divisão da sala de aula e a construção de outras 

duas; o que ocorreu em regime de mutirão. 

Em 1990, a escola, devido a frequentes e numerosos incidentes envolvendo 

alunos e/ou professores com pessoas alheias ao ambiente escolar, foi cercada com 

arame farpado. Nesse mesmo ano a comunidade local teve implantado um projeto de 

eletrificação rural e inaugurado pelo então governador do DF, Joaquim Domingos 

Roriz, uma quadra de esportes situada dentro da área da escola. Com materiais 

doados por comerciantes da cidade e em regime de mutirão, foi construída mais uma 

sala de aula no ano de 1996. Em julho de 1997, tem início a construção das instalações 

atuais da escola. A escola não foi totalmente concluída nem reinaugurada em função 



 

6  

da falência da empreiteira responsável pela obra. Em dezembro do mesmo ano o 

prédio antigo foi demolido. 

Em março de 1998 as aulas foram iniciadas já na nova escola, com melhor 

infraestrutura, inclusive com água filtrada. O nome Altamir definido num concurso de 

redação promovido com os alunos da 1ª turma de 4ª série da escola; foi escolhido 

porque na redação o aluno justificava que após excursões realizadas pela turma ao 

morro da Capelinha e Pedra Fundamental, descobrirá que se podia mirar (ver) a 

escola, desses pontos altos. 

A participação da comunidade, do grupo docente e discente tem garantido 

resultados positivos na elaboração e execução de nossos projetos pedagógicos. A 

escola colaborou com a Paróquia São Sebastião, cedendo espaço para a realização 

das aulas de catequese e realização de eventos festivos, até meados de 2004 quando 

foi construída a capela da comunidade. Além disso, a escola esteve e ainda está de 

portas abertas à comunidade para realizar eventos comunitários, sociais e festivos. 

Efetivamente através dos esportes, vários projetos de socialização em nossa quadra 

esportiva. 

No ano de 2005, conseguiu-se realizar a cobertura do pátio externo e em 

2013 a cobertura da quadra de esporte, criando assim espaços para a realização de 

reuniões e eventos, além de garantir a realização de atividades extraclasse para os 

alunos sem expô-los ao sol intenso. Houve o asfaltamento de uma das vias de acesso 

à escola, a pavimentação dos pátios e estacionamento de cercas e alambrados. 

Em 2020, a nova gestão escolar identificou a necessidade de reparos no 

ambiente, mesmo com o difícil cenário de pandemia causada pelo coronavírus, 

conseguiu-se a reforma do parque infantil e a realização de pequenos reparos e 

manutenção da estrutura física importantes para a conservação e preservação do 

espaço escolar. Em 2021 a equipe gestora realizou os reparos nas fechaduras e portas 

da unidade escolar e solicitou reforma para estrutura física da escola junto a CRE de 

Planaltina e conseguiu-se a troca de todo o telhado para isotérmico, troca da 

instalação elétrica, pintura de todas as salas de aula e revitalização da quadra.  

Já neste ano 2022, a falta de água frequente na escola estava prejudicando 

a rotina escolar, realizamos a manutenção da caixa d’água, solicitamos o serviço da 

rede de abastecimento, no entanto, o problema persistia e por isso foi solicitado com 

urgência a instalação de um reservatório de água auxiliar com a instalação de uma 

bomba d'água junto a regional de Planaltina. O referido serviço no intuito de manter a 
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escola abastecida o suficiente para que não falte mais água para os(as) estudantes 

foi realizado no mês de maio.Temos buscado sempre por melhorias nas condições do 

ambiente escolar para sua utilização.  

Contamos com os seguintes ambientes citados a seguir: 

Salas de aula Ambientes Administrativos 

Bloco A 

Sala 01 – 37,18 m2 

Sala 02 – 37,18 m2 

Sala 03 – 37,18 m2 

Sala 04 – 37,18 m2 

Sala 05 – 37,18 m2 

Salade Mecanografia Depósito 

Bloco B 

Sala 06 – 37,18 m2 

Sala de informática / Sala de 
professores Banheiros de alunos / 

Secretaria / Cantina e depósito/ 
Direção / Sala de servidores/ Sala de 

Leitura / Quadra 

Coberta/ Parque Infantil. 
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DADOS E IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO UNIDADE DE ENSINO: 

 

Escola Classe Altamir 

Endereço: Rodovia DF 130, Km 18,5 - Núcleo rural Bica do DER Telefone: 3467 63 

41 

Localização: Setor Mestre D’Armas de Planaltina-DF 

 

Data da Criação: 18.11.90 Autorização: Resolução Nº 32 38 

Turno de funcionamento: Matutino e Vespertino 

Níveis de ensino ofertado: Educação Infantil, Ensino Fundamental/ Anos iniciais. 

 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação Endereço: Anexo do Palácio do 

Buriti 9º andar Brasília – DF Telefone: 3901-1866 / 3901 2392 

CNPJ: 00394.676/0001-07 Site: www.se.df.gov.br
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

A Escola Classe Altamir é considerada escola urbana, está inserida em 

uma comunidade que apresenta muitos desafios sócio-econômico-culturais, como 

alguns assentamentos não possui saneamento básico adequado, os alunos tem 

dificuldade de transporte escolar, as famílias apresentam dificuldades financeiras, 

onde a grande maioria vive com menos de um salário mínimo, sendo que estes 

recursos são oriundos do Programa Bolsa Família e de serviços informais realizados 

pelos pais ou responsáveis dos alunos (Informações adquiridas por meio de 

questionários respondidos na escola pelos pais ou responsáveis, no decorrer de 

reuniões e de algumas visitas realizadas às famílias). Uma pequena porcentagem 

trabalha com carteira assinada. 

Destacamos como fatores preocupantes no desenvolvimento dos 

nossos alunos, a desestrutura familiar e alguns casos de baixo acompanhamento 

familiar da vida escolar das crianças, casos de famílias com dependência química e/ou 

alcoólica. Vale ressaltar que houve uma melhora na participação das famílias, no 

entanto, ainda é um fator a ser superado. 

Diante destes fatores tornam a escola um espaço mediador de extrema 

importância para o desenvolvimento da comunidade, criando ações e projetos 

específicos com reais possibilidades para desenvolverem os aspectos socioculturais, 

oportunizando às crianças aprendizagens lúdicas, interativas, processuais e críticas, 

diante de situações adversas, que deverão ser superadas, direcionando pelo trabalho 

pedagógico, pautado na troca de experiências entre todos que compõem a 

comunidade escolar, para construirmos uma prática fundamentada na unidade 

curricular, nos princípios da ética e responsabilidade. 

Temos trabalhado com toda a comunidade escolar para que juntos haja 

a superação dos fatores ressaltados.  

As especificidades apresentadas pela comunidade escolar são sempre 

observadas e analisadas para efetivarmos uma interação coletiva que apresente 

resultados positivos significativos. 

Atualmente, a escola atende 254 crianças, sendo 131 no turno matutino 

e 123 no turno vespertino. A seguir a organização das modalidades atendidas pela 

nossa escola: 
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MODALIDADES DE ENSINO: 

Educação Infantil - 1º Período Educação Infantil - 2º Período 

Ensino Fundamental de Nove Anos - 1º ao 5º ano 

 

FUNCIONAMENTO:  

MATUTINO: De 07h15 as 12h15 

Uma turma de Educação Infantil 2° Período 

Cinco turmas 1º Bloco/2° Bloco: 1º ao 5º Anos do Ensino Fundamental 

 

VESPERTINO: De 13h00 as 18h00 

Duas Turmas de Educação Infantil 1 Período e 2º Período quatro Turmas do 

BIA 1° Bloco: 1 ao 3° anos e 2º Bloco: 4º e 5º Anos 

Observação importante: Como acordado com as famílias em reunião, temos feito a 

abertura do portão 10 minutos antes do início e do final da aula previsto para que a 

correta higienização das mãos seja realizada com calma e tranquilidade evitando 

atrasos na carga de horário e segurança para todos seguindo os protocolos de saúde 

e segurança.  

Etapa Turma 
Quantidade de 

alunos 

1º Ciclo: EDUCAÇÃO INFANTIL 

1º Período A Vespertino 23 

2º Período A Matutino 23 

2° Período B Vespertino 24 

2º Ciclo: 1º Bloco – BIA 

1º Ano A Matutino 16 
1° Ano B Vespertino 17 
2° Ano A Matutino 26 
2° Ano B Matutino 19 

3º Ano A Vespertino 24 

2º Ciclo: 2º Bloco 

4º Ano A Matutino 24 
4º Ano B Vespertino 22 
5º Ano A Matutino 18 

5º Ano B Vespertino 18 
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FUNÇÃO SOCIAL 

De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, SEE/DF, na educação: 

 

[...] há muitos processos que vão além do sistema social 
e buscam ver na educação não só um aparelho ideológico 
de Estado, mas a possibilidade de transformação, de 
construção de uma identidade, de convivência com a 
diversidade: diferentes formas de ação curricular, 
diferentes movimentos educativos, diferentes jeitos e 
sujeitos de agir e pensar. Para tanto, a escola pública do 
DF atua para que a função social da escola seja a 
construção de outra sociedade, quando instaura 
procedimentos para que a legislação seja cumprida. 

 

Dessa maneira, a função social da Escola Classe Altamir é garantir o direito 

à educação para os (as) estudantes e para toda a comunidade escolar, tendo em vista 

que a mesma também está inserida no processo de ensino aprendizagem direta ou 

indiretamente. E nesse viés, ofertar uma formação que compreende a formação 

integral para o exercício da cidadania, para a inserção no mundo do trabalho e para a 

emancipação do indivíduo que se torna consciente da importância da sua participação 

para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e igualitária. 

 
 

MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

A missão da escola é o desenvolvimento integral de nossos alunos, 

respeitando a legislação vigente, o compromisso ético e o estudo contínuo. 

A escola fundamenta-se na valorização da prática social, na melhoria 

sistemática da prática pedagógica, na união de todos os membros da escola e da 

comunidade para viabilizar ações que efetivem a permanência de nossos alunos na 

escola e aprendizagem significativa, em consonância com a BNCC, o Currículo de 

Educação Básica e demais documentos norteadores, formando cidadãos conscientes 

da importância de sua participação crítica e atuante para melhor ressignificação de 

uma sociedade futura. 

A escola favorece o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da 

prática pedagógica, buscando sempre a qualidade e respeito à equidade de direitos e 

deveres, pais, alunos e demais servidores e profissionais da educação. 
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PRINCÍPIOS 

 

Os princípios orientadores das práticas pedagógicas desenvolvidas nesta 

unidade escolar visam o direito à educação na sua integralidade, por meio da práxis,  

teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, liberdade de participação, 

flexibilidade, respeito à laicidade, diversidade, multiculturalismo, educação inclusiva, 

diálogo permanente, democracia na gestão escolar, formação para a cidadania, para 

o mundo do trabalho e para a emancipação do indivíduo. 

Portanto, com intuito de desenvolver nas nossas crianças, trabalham-se 

princípios como: 

Princípios políticos: referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o 

exercício da criticidade e do respeito à democracia. A criança participante da vida 

social, que modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com 

a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. 

Princípios éticos: referem-se à valorização da autonomia, da 

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

às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

Princípios estéticos: referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

Com isso, todas as decisões são deliberadas pela comunidade escolar e 

estão pautadas na autonomia e participação, tanto no que se refere à destinação das 

verbas recebidas e geradas, quanto aos aspectos pedagógicos, como por exemplo 

decisão de cronograma de atividades. As famílias são convidadas a participarem 

ativamente do dia a dia da escola, bem como, conscientizadas que todos os conflitos 

são resolvidos através do diálogo permanente entre toda a equipe da Unidade Escolar. 
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OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar uma educação de qualidade, com espaço pedagógico 

político- cultural prazeroso e lúdico, voltada para multiletramento, ou seja, a formação 

do ser integral com aprendizagens e habilidades necessárias para a formação de um 

cidadão crítico, consciente e participativo, capaz de contribuir para transformação da 

sociedade, da sua própria realidade social e ter melhoria na qualidade de vida 

baseada no conhecimento adquirido. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Conscientizar a comunidade escolar da importância do processo educativo e 

frequência para diminuir a retenção escolar; 

● Garantir a equidade do ensino para os diferentes contextos de estudos vivenciados 

pelos estudantes; 

● Estabelecer uma comunicação ativa, ética e transparente com toda a comunidade 

escolar; 

● Fortalecer a participação de toda a comunidade escolar de acordo com a Lei de 

Gestão Democrática; 

● Prover aos estudantes a alfabetização e o letramento, com foco nas competências 

básicas previstas para os anos iniciais do Ensino Fundamental; 

● Desenvolver ações que auxiliem os estudantes a lidar com as questões emocionais, 

culturais, tecnológicas e socioambientais. 

● Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza 

(BNCC, 2017); 

● Proporcionar ambiente escolar significativo e agradável; 
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● Propiciar formação aos professores para capacitação com estratégias pedagógicas 

que desenvolvam as diversas linguagens; 

● Realizar o planejamento semanal coletivo e momentos de formação continuada; 

● Promover estudo e análise das práticas pedagógicas para garantir uma abordagem 

coerente que atenda às necessidades individuais e especiais dos alunos; 

● Utilizar diferentes linguagens - verbal, corporal, visual, sonora e digital - bem como 

conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo (BNCC, 2017);  

● Explorar projetos que respeitem as diferenças étnicas, sociais, religiosas e individuais; 

● Avaliar dados da escola, periodicamente, para possíveis intervenções; 

● Utilizar diversos instrumentos avaliativos como portfólios, registros diários, caderno de 

observações, fichas individuais e relatórios que acompanhem o desenvolvimento 

processual dos alunos; 

● Realizar com intuito educativo oficinas, reuniões, apresentações, festas e palestras no 

ambiente escolar; 

● Solicitar a participação e o acompanhamento do Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) e do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) no 

desenvolvimento dos projetos da escola de modo que os estudantes demonstrem 

melhores habilidades sociais e pedagógicas. 

● Desenvolver parcerias com instituições como: SEE, ADASA, PMDF, EMATER, 

EMPRAPA, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, entre outros, para enriquecimento do 

fazer pedagógico, através da exploração de projetos que beneficiem a escola e a 

comunidade; 

● Assegurar a segurança e saúde de todos os colaboradores, professores e alunos às 

aulas presenciais.
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

Teorias críticas e pós críticas 

 

 As Teorias críticas propõem o questionamento de fatos que acontecem em 

seu ambiente como as relações, os valores para encontrar soluções e reorganizar os 

caminhos. Estão presentes os princípios como emancipação, liberdade, democracia, 

emancipação, autonomia.O resgate desses conceitos pela SEE/DF é um esforço em 

conceber o currículo em uma concepção da educação integral. Nas teorias pós-

críticas trazem a ideia de reflexão social, de interdisciplinaridade. Assumem uma 

proposta de intervenção reflexiva e fundamentada orientada na organização das 

práticas da e na unidade escolar.  O currículo da SEEDF traz uma intencionalidade de 

dialogar com a teorização pós-crítica do currículo para garantir a qualidade social da 

educação à medida que contempla uma formação adequada ao contexto de uma 

sociedade com indivíduos culturalmente diversos. 

 

Pedagogia histórico-crítica 

 

Utilizando-se de documentos oficiais da SEEDF sabe-se que a pedagogia 

histórico-crítica permeia todo trabalho da rede. A pedagogia é um marco na educação 

brasileira, mostrando que uma educação de qualidade para todos é possível. 

De acordo Saviani, pode-se entender pedagogia como histórico: pois nesta 

perspectiva a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para 

a sua transformação. E Crítica: por ter consciência da determinação exercida pela 

sociedade sobre a educação. Esta concepção nasceu das necessidades postas pela 

prática de muitos educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não 

apresentavam características historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos 

condicionantes histórico sociais da educação (SAVIANI, 2007). 

Por isso, a importância de estudar e entender a pedagogia histórico-crítica 

para efetiva prática docente. Uma vez que é necessário o comprometimento de 

educadores com o processo ensino-aprendizagem para possibilitar transformação da 

sociedade. Assim sendo, o nosso projeto político pedagógico fundamenta-se nessa 

perspectiva, indo ao encontro de autores que norteiam o trabalho da rede, buscando 
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sempre reorganizar o processo educativo para proporcionar o saber sistematizado 

para nossos alunos. 

 

Psicologia histórico-cultural 

 

Essa psicologia diferente das abordagens psicológicas anteriores traz a 

importância das interações sociais, baseada na Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky 

(1896-1934), onde o homem é compreendido como um ser histórico, construído 

através de suas relações com o mundo natural e social. Ele difere das outras espécies 

pela capacidade de transformar a natureza através de seu trabalho, por meio de 

instrumentos por ele criados e aperfeiçoados ao longo do desenvolvimento histórico- 

humano. 

Observando as contribuições desta psicologia, o projeto político 

pedagógico utiliza-a como aporte teórico que subsidia as nossas reflexões 

desenvolvimento/aprendizagem, indivíduo/sociedade, do contexto da realidade em 

instituição que está inserida para que a escola possa mediar o processo de 

desenvolvimento da criança, contribuindo com o novo aprendizado. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC vem com o intuito de reforçar 

e regulamentar competências e habilidades importantes para a formação humana de 

forma integral. E a partir daí as redes de ensino adequaram os seus currículos de 

modo a contemplar as orientações trazidas neste documento. 

O currículo é um dos instrumentos norteadores do trabalho pedagógico, 

pois nele estão contidos os objetivos, conteúdos e procedimentos que serão 

desenvolvidos com os alunos durante o ano letivo. É no Currículo em Movimento da 

Educação Básica que encontramos também o suporte para o trabalho com as Práticas 

Pedagógicas envolvendo os temas transversais. Adquirindo conhecimento necessário 

para o exercício da vida cidadã e transformação da nossa sociedade. 

Pensando nisso, durante o encontro pedagógico 2022 mobilizamos os 

profissionais da escola a conhecer, analisar e discutir documentos relevantes no 

cenário da 2020, 2021 e 2022. Posteriormente recebemos o documento atual para 

nortear o trabalho: Organização Curricular 2022. Como resultado, realizou a 

construção por etapa/modalidade da organização curricular de forma que seja 

aplicável no dia a dia da escola, abrangendo não só os eixos integradores, mas 

também os temas transversais (Educação para diversidade, Cidadania e direitos 

humanos  e Educação para a sustentabilidade) a serem desenvolvidos nas aulas 

permeados pelas diferentes áreas do conhecimento com foco nos objetivos propostos 

para cada ano. 

Com intuito de garantir o trabalho com os temas transversais propomos 

diferentes projetos pedagógicos que podem ser visualizados no espaço de projetos 

específicos deste PPP. Ao longo do período letivo, conteúdos, ações didáticas e 

estratégicas pedagógicas como reagrupamento intraclasse (envolve os alunos da 

mesma turma) e interclasse (entre turmas/ no retorno presencial) e projetos escolares 

serão realizados considerando o nível da psicogênese no processo de aprendizagem 

a fim de promover avanços significativos no desenvolvimento de cada criança. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 

A organização do trabalho pedagógico é fundamental para que os 

processos ocorram de forma organizada e com isso os objetivos sejam alcançados 

com eficiência e eficácia. Nesse sentido, cada setor da escola que compreende a área 

pedagógica precisa trabalhar harmonicamente de forma complementar. 

A escola atende um total de 12 turmas no diurno. Atendendo 17 crianças 

com laudos médicos com necessidades educacionais especiais, alguns deles são 

atendidos em sala de apoio (SAA) da Escola Classe 16 de Planaltina-DF. 

Em 2021 até o retorno presencial escalonado seguimos com atendimento 

remoto dos estudantes, aulas realizadas pela plataforma Escola em Casa DF (Google 

Classrom), atendimentos das famílias via canais de comunicação WhatsApp, e-mail, 

Google Meet e/ou material impresso. As entregas de material impresso e atendimento 

ao público são agendadas respeitando os protocolos de segurança e saúde sugeridos 

para o momento da pandemia. Seguimos realizando os projetos possíveis dentro 

desta ferramenta virtual.  

Em 2022 com a ensino presencial total, na entrada, é realizada a 

higienização das mãos e as crianças são direcionadas para salas de aula e acolhida 

das crianças pelo professor(a) regente respeitando os protocolos de saúde. Para além 

da sala de aula, contamos com alguns espaços externos na escola que são usados, 

como: uma quadra coberta e parque infantil, lembrando que para uso destes espaços 

iremos organizar horários e respeito ao distanciamento social de acordo com as 

orientações para retorno às aulas presenciais. 

Das estratégias de intervenção (projeto interventivo/reagrupamentos  

intraclasse e interclasse) serão realizadas ao longo do ano letivo, o período de 

duração da realização será estabelecido pela equipe em função das necessidades 

dos alunos. As estratégicas serão elaboradas em parceria: professor e equipe 

pedagógica da escola (supervisora, coordenadora, direção e todos os demais 

envolvidos no trabalho pedagógico), observando as necessidades e os interesses 

individuais dos estudantes que serão atendidos de forma presencial.  

Sobre os profissionais de Educação envolvidos na área pedagógica, 

atualmente dispomos de uma Orientadora Educacional, de uma Pedagoga que nos 

auxiliam no andamento de projetos e de atendimentos individualizados com famílias 
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e estudantes, sempre que se faz necessário. Também, contamos com a assessoria 

pedagógica (apoio às professoras regentes, auxílio no planejamento, organização e 

atividades) de professoras readaptadas. 

Quanto à participação da comunidade se dá principalmente através de 

assembleias, dias letivos temáticos, reuniões/palestras, festividades, exposições, 

apresentações, entre outras atividades desenvolvidas ao longo do ano. 

A valorização e a formação continuada dos profissionais de educação são 

essenciais para obtenção de uma Educação de Qualidade no Ensino Público, pois a 

escola desempenha um papel fundamental dentro de uma sociedade que vem 

progredindo em todos os aspectos e em destaque o grande avanço tecnológico. Para 

tanto, a Coordenação Pedagógica é o espaço onde acontecem os estudos e trocas 

de experiências que auxiliam no desenvolvimento de pesquisas e planejamento para 

aperfeiçoar a prática pedagógica em benefício da aprendizagem do aluno. É 

constituída por um tempo e um espaço próprio para a realização do planejamento do 

ensino, formação continuada, reuniões deliberativas, inclusive do Conselho de Classe. 

É um momento rico em troca de experiências e de concepções a respeito da educação 

e da sociedade. Portanto, espaço e tempo fundamentais para a qualidade da 

educação, pois contempla desde o planejamento, a execução e a avaliação do Projeto 

Político Pedagógico. 

Quanto às metodologias de ensino adotadas, vale ressaltar que as ações 

desenvolvidas são norteadas pela BNCC e Organização Curricular para ano 2022 

(baseado no Currículo em Movimento da Educação Básica do DF). Referem-se ao 

conteúdo a ser ensinado e aprendido, planos pedagógicos, objetivos, avaliação e 

procedimentos que devem ser desenvolvidos. Encontramos também o suporte para o 

trabalho com as práticas pedagógicas envolvendo os temas transversais. Para 

efetivarmos nossa prática, numa perspectiva interdisciplinar e contextualizada, várias 

ações estão sendo gradativamente construídas para que haja permanência e êxito 

escolar dos estudantes. 

A escola realiza projetos pedagógicos a fim de desenvolver competências 

e habilidades nas modalidades atendidas. No ensino fundamental as diferentes áreas 

do conhecimento (linguagens - português, artes, educação física, Matemática, 

Ciências da Natureza- ciências e Ciências Humanas - Geografia e História). Na 

educação infantil, além dos direitos de aprendizagem e desenvolvimentos (conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se), existem cinco campos de 
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experiências. Também espaços para saúde na escola, cultura de paz entre outros 

desenvolvimento de programas e projetos específicos a realidade da unidade escolar. 
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 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 

 

De acordo Currículo em Movimento da Educação Básica a avaliação é um 

processo contínuo, permanente, flexível que envolve observação de estudantes em 

todos os espaços da instituição educacional, registro e análise dessas observações. 

Perpassa pelo planejamento e apresenta-se como uma preciosa ferramenta de 

trabalho para orientar e auxiliar educadores no olhar sobre seu fazer pedagógico, 

permitindo que sejam encontrados os melhores resultados, identificadas as 

necessidades e tomadas as decisões. Portanto, o ato de avaliar ocorre durante todo 

o processo educativo na escola. 

Todos os envolvidos no processo de avaliação precisam considerar que 

competências e habilidades não são adquiridas de forma dividida ou isolada, mas, 

durante todo o processo educativo, mediante planejamentos e intervenções que 

contemplem os aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial. É um instrumento 

indispensável para verificar as aprendizagens de cada aluno e facilitar o planejamento 

para outras aprendizagens de forma prática e satisfatória, fortalecendo os princípios 

de uma avaliação formativa. 

A avaliação apresenta uma dimensão participativa, sendo necessária 

ampla discussão e estudo entre gestores, professores e familiares, para que todos os 

envolvidos nesse processo sejam capazes de identificar e compreender as 

características de uma avaliação formativa, que é mediada pelo professor, destinada 

a possibilitar a aprendizagem, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem e as 

diferenças de linguagens; ressignificando os erros e dificuldades apresentadas, para 

através de uma análise diagnóstica dos mesmos, garantir uma nova perspectiva ao 

planejamento didático-pedagógico, redirecionando o mesmo, quando necessário. 

Na avaliação do processo de ensino-aprendizagem, os alunos devem ser 

atuantes; efetivando sua aprendizagem através do respeito às potencialidades e 

necessidades individuais, em uma comunicação horizontal entre professor/aluno, 

onde existam condições para questionamentos e reflexões. Os professores da nossa 

unidade de ensino utilizam observações, registros diários, fichas individuais, deveres 

de casa, autoavaliação, o RAV registro avaliativo individual e de outros mecanismos 

que possibilitam uma avaliação processual, contínua e qualitativa. 
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Diante do cenário pandêmico observou-se a necessidade de já nas 

primeiras semanas de uma avaliação diagnóstica feita pela própria unidade escolar 

para nos trazer elementos de onde partir e ainda no início do ano letivo também foi 

realizado um diagnóstico inicial em rede ajudando nos caminhos a serem traçados 

para superação das aprendizagens.  

A Unidade Escolar desenvolve várias estratégias que visam avaliar o 

trabalho pedagógico, como coordenação coletiva semanal para discussão dos 

aspectos avaliativos e planejamentos coerentes com a necessidade de nossos alunos, 

oficinas para esclarecimentos de dúvidas da família e profissionais da escola, para 

que todos avaliem o processo de ensino aprendizagem de forma integrada e coletiva, 

possibilitando a superação de avaliações classificatórias, quantitativas e excludentes, 

para que esta redefinição formativa no processo de avaliação seja alcançada e não 

camuflada na nossa escola com modelos arcaicos e ineficientes de avaliação. São 

realizadas reuniões pedagógicas bimestralmente para análise e reflexão das metas 

pedagógicas alcançadas e das dificuldades enfrentadas no processo de 

aprendizagem. São realizados conselhos de classe bimestralmente e utilizamos 

também relatórios dos resultados da unidade escolar apresentados em rede para 

repensar a prática educativa, para verificarmos intervenções que possibilitem 

melhores resultados e efetivar uma educação de qualidade. 

Devido certa rotatividade entre os profissionais regentes (Licença Médica, 

Aposentadoria, Ocupação de outros cargos (Coordenadores Pedagógicos, 

Supervisores Pedagógicos, etc), recorre-se a outros meios de substituição, como por 

exemplo, os Contratados Temporariamente, para suprir essas carências. Parte 

desses novos integrantes apresentam dúvidas e até certa inexperiência com os 

trâmites pedagógicos adotados pela SEEDF. Para sanar estas dificuldades, 

promovemos Encontros, Oficinas, Palestras com Profissionais preparados para tirar 

dúvidas e estimular troca de experiências entre as pessoas envolvidas.  
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Norteadores 
 

Incentivar a 
participação efetiva 

de todos os 
envolvidos no 

processo 
Educacional. 

 
Convite a 

profissionais para 
palestras. 

 

 
Encontros 

com a 
comunidade 

escolar. 

 
Acompanhar 

práticas 
pedagógicas. 

Atender a 
todos os 
docentes. 

Reuniões específicas 
com coordenação, 

supervisão e/ou 
Vice-direção. 

Coordenadora 
Pedagógica, 

Supervisora e 
Vice-diretor. 

Durante o 
ano letivo. 

Desenvolver 
atividades 

integradas com os 
Profissionais da 

SEAA e Orientação 
Educacional. 

Atender todas 
as etapas/ 

Modalidades. 

Apoio às professoras 
no atendimento aos 

estudantes. 

Direção, SOE, 
Pedagoga e 

coordenadora. 

Durante o ano 
letivo de 

2022. 

De Resultados 
Educacionais 

Desenvolver um 
trabalho de 

conscientização 
para melhorar ou 
manter os índices 

de avaliações 
externas, tendo em 
vista a redução dos 
índices anteriores. 

Meta: manter 
ou aumentar 
0.5 do IDEB. 

 
 

Formação 
continuada nas 
coordenações 
coletivas com 

base nas 
necessidade s 

dos estudantes. 

 
 

Psicogênese; 
Acompanhamento 

pelo SOE. 
Análise, discussão, e 
planejamento, a partir 

dos resultados das 
avaliações internas e 

externas. 
Coordenações 

coletivas. 
Acompanhamento 

dos coordenadores. 

Direção e 
coordenação 

(acompanhame
nto) Corpo 

docente 
(execução). 

Durante o ano 
letivo de 

2022. 



 

24  

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 
 

Dimensão 
de gestão Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Pedagógica 

Levantar dados para 
diagnóstico da 
realidade da 

comunidade atendida. 

Meta 95% a 
100% de 

preenchimento de 
questionários. 

Elaboração de 
questionário 

Envio de 
questionário para o 
preenchimento do 
responsável (sem 

identificação). 
Análise dos dados 

recebidos. 

Diretora, 
vice- diretor, 
coordenador
pedagógico e 

corpo 
docente. 

Março/abril 
de 2022. 

Promover estudo de 
aprofundamento de 

Documentos. 

 
100 % dos profissionais 

da educação. 

 
Reuniões coletivas. 

Estudos. 
 Oficinas. 

Formações. 

Equipe 
Gestora. 

Semana 
pedagógica

. 
Coordenaç

ões 
coletivas. 

Diagnósticos de 
aprendizagens internas. 

Diminuir o índice de 
retenção escolar. 

    

Participativa 

Acompanhar o PPP, 
para que o seu 

desempenho seja 
efetivado. 

Aumento na 
participação e 

execução do PPP. 

Promover 
encontros 

pedagógicos com 
toda a comunidade 

escolar. 
 

Acompanhamento e 
avaliação do PPP. 

Equipe 
gestora 

Comunid
ade 

escolar. 

Durante o 
ano letivo 
de 2022. 

De Pessoas 

Propiciar um ambiente 
de cooperação, 

corresponsabilidade e 
ajuda mútua. 

Assegurar que os 
deveres dos Servidores 
Públicos estejam sendo 

cumpridos. 
Encorajar o corpo 
docente a que dê 

prosseguiment o à sua 
Formação continuada. 

Aumento da 
participação comunitária 

na 
tomada de decisões 

em 90% até o 
final de 2022. 

Todos os membros do 
corpo escolar estejam 
inseridos e situados 
nesse processo de 

ensino- aprendizage m. 

Reuniões.  
Festividades. 
Dias letivos 
temáticos. 

Momentos de 
interação. 

Equipe 
gestora, 

coordenadora 
e corpo 
docente. 

Durante o 
ano letivo 
de 2022. 

Financeira 

Prestar contas dos 
recursos públicos e 

oriundos de diferentes 
fontes (se houver). 

Aplicação e prestação 
atingir 100%, de 

maneira eficiente no 
decorrer do ano letivo. 

Organizar toda 
documentação 
necessária para 
entrega na CRE. 

Diretora. 
Ano letivo 
de 2022. 

Administrativa 

Avaliar a Instituição 
para posterior 

reorganização do 
trabalho 

Avaliação por parte dos 
servidores, estudantes 

e comunidade. 

Através de 
reuniões e 

questionários 
avaliativos verificar 

a opinião da 
comunidade 

escolar 

Equipe 
Gestora. 

Final do 
ano letivo 
de 2022. 
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PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 
PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2022 

 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

ações 
Responsáveis Cronograma 

 
 
 
 

Conhecer o 

contexto 

escolar e 

efetivar a 

participação 

dos 

servidores. 

 
 

Conscientização da 

importância da 

efetiva participação 

dos servidores da 

instituição a partir 

do conhecimento da 

realidade atendida. 

Reuniões 

Apresentação de 

mapeamento da 

realidade da 

comunidade para 

reflexão acerca da 

importância do 

trabalho em rede da 

instituição. 

Apresentação e 

socialização da 

proposta 

pedagógica 

 
 
 
 
 

Roda de 

conversa. 

Avaliação oral. 

Autoavaliação. 

 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora 

e Coordenação 

Pedagógica. 

 
 
 
 
 

Encontro 

Pedagógico. 

 
Coordenações 

coletivas. 

 
 
 
 
 

Promover a 

formação 

continuada dos 

profissionais de 

educação. 

 
Formação de 95% 

dos professores, 

tendo em vista 

eventualidades bem 

como atestado, 

licenças que 

poderão impedir 

atingir 100% dos 

profissionais. 

 
Oficinas/ Palestras 

Formação com 

profissionais 

especialistas em 

temas de interesse 

do grupo Divulgação 

de cursos 

oferecidos pela 

EAPE. 

 
. 

 
 
 
 
 

Reuniões. 

Conversas. 

Avaliação oral. 

Autoavaliação. 

 
 
 
 
 
 

Direção. 

Coordenação. 

Pedagógica. 

Convidados. 

 
 
 
 

No decorrer do 

ano letivo. 

Coordenação nos 

turnos matutino e 

vespertino. 

Trocar 

experiências 

e vivências da 

Prática 
Pedagógica. 

Maior interação e 

compartilhamento 

o de ideias entre 
os(as) 

professores(as). 

Reunir-se para 

discutir as ações 

que serão 

desenvolvidas 

durante os 

bimestres. 

Oportunizar 

momentos 

de interação 

e vivências 

em 

reuniões, etc. 

Avaliação oral 

Relatos dos(as) 

Professores(as). 

Em parceria 

com a equipe 

pedagógica, 

equipe gestora 

e pedagoga. 

No decorrer do 

ano letivo durante 

a 

Coordenação 

Pedagógica 

semanal. 
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Acompanhar, 

auxiliar e 

colaborar com 

planejamento de 

aulas visando à 

melhoria do 

desempenho 

escolar do 

educando. 

 
Estimular a 

utilização de 

metodologias 

diversificadas 

para melhor 

atender as 

especificidade

s de cada 

criança 

para melhoria 
das 

aprendizagen
s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melhoria no 

desempenho 

escolar dos 

alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo. 

Formação. 

continuada. 

Avaliação. 

Instrumentalização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processual, 

constante, 

formativa; 

observando 

mudanças ao 

longo do ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador

a 

Pedagógica, 

Supervisora e 

Vice-diretor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante 

coordenações 

do ano letivo. 

 
 

Conselho 

de Classe. 

Participação 

democrática na 

tomada de 

decisões. 

Conselhos 

bimestralmente 

e/ou a qualquer 

tempo caso haja 

Necessidade. 

 
 

Avaliação oral. 

 
Equipe Gestora 

Comunidade 

Escolar. 

 
 

Durante o ano 

letivo de 2022. 

Realizar ações 

integradas com o 

corpo docente No 

desenvolvimento 

de projetos de 

acordo Projeto 

Político 

Pedagógico da 

instituição 

educacional. 

Execução de 

projetos específicos 

propostos na PP. 

Através de 

reuniões. Estudos. 

Oportunizar a 

utilizaçaõ de 

material como 

gravuras, jornal 

revistas, jogos 

educativos, 

material concreto, 

textos de vários 

gêneros, música, 

filmes, atividades 

dirigidas, entre 

outros. 

“Feedback” 

por parte dos 

servidores, 

estudantes e 

comunidade. 

Vice-diretor e 

Coordenadore

s Pedagógicos. 

 
Durante o ano 

letivo de 2022. 
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Avaliar a 

unidade de 

ensino para 

observar as 

intervenções 

necessárias 

para 

melhores 

resultados e 

efetivar uma 

educação de 

qualidade 

 
 
 
 
 

95% de 

preenchimento de 

da avaliação 

 
Formular 

questionários 

avaliativos para 

verificar a opinião 

por parte dos 

servidores, alunos 

e pais e/ou 

responsáveis. 

 
 

Análise dos 

questionários 

 
Apresentação dos 

dados a 

comunidade 

escolar 

 
 
 
 

Equipe Gestora 

em parceria com 

apoio 

pedagógico 

 
 
 
 
 
 

Ao final do ano 

letivo de 2022 
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PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

Pedagogo(a) – Orientador(a) Educacional: Renata Campos Teixeira 

Matrícula: 242996-9 Turno: Diurno. 

 

 

 

 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o 

presente ano letivo:  

 

 

 

 

METAS: 

A orientação educacional visa trabalhar de forma coletiva e contextualizada, 
visando à aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante como ser 
autônomo, crítico participativo e protagonista. Promover a mediação entre 
aluno, família e escolar, atendendo às necessidades educacionais e 
emocionais do educando. Orientar o aluno a construir uma visão, na qual ele 
se descubra, desenvolva e saiba seu lugar no mundo por meio da afetividade 
e da relação com os demais. 
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TEMÁTICA  

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR    
  

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS  

  
  

EIXO DE AÇÃO  

  
  

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO  

Educação em  
Cidadania  

Educação em  
Diversidade  

Educação em  
sustentabilidade  

  
Cultura de Paz  

  
  

  
X  

  
X  

  
X  

Palestra com 
psicólogo; 
   
Projeto: 
Repensando a  
(in)Disciplina.  

Ação junto aos 
professores 
Alunos e 
responsáveis.  
Ação junto à rede.  
  
Ação junto aos 
alunos.  
  

  
Anual  
  
  
Anual  

  
  

Desenvolvimen
to de  

Competências  
Socioemociona

is  

  
  
  

    
  

  
  

X  

  
Projeto: 
Conhecendo as 
Emoções.  
Projeto: “Quem 
cuida de mim?  

Ação junto aos 
professores, 
responsáveis e 
alunos.   
Ação junto à rede.  
 Ação junto aos 
professores, 
responsáveis e 
alunos.   

  
  
  
Bimestral  

  
Educação 
Ambiental  
  
  

      
X  

  
Vídeos e 
atividades 
impressas.  
Palestra, teatro, 
stand/exposição 
dialogada.  
  

  
Ação junto aos 
alunos e famílias.  

  
Anual  

  
  
  
Educação 
Patrimonial  
  
  

  
  
  

X  

    Consciência 
Negra  
Convite a um 
representante da 
comunidade 
Quilombola.  
  
Mapeamento 
escolar (para 
melhor 
conhecimento da 
realidade escolar 
e atuação).   
  

Ação junto aos 
professores, 
responsáveis e 
alunos.   
Ação junto à rede.  
  
Ação junto aos 
professores, 
responsáveis e 
alunos.  

  
  
 Bimestral  

  
  
  
Ensino/Apren
dizagem  
  
  

  
  

  
X  

    Conselho de 
Classe – melhor 
conhecimento da 
realidade dos 
alunos.  
Apresentação da 
O.E (folder, 
slide).  

  
  

Ação junto aos 
professores, 
responsáveis e 
alunos.  
   
Ação junto aos 
professores, 
responsáveis e 
alunos.  
 Ação junto à rede.  
Ação junto aos 
professores, 
responsáveis e 
alunos.  
  

  
  
Anual  

 
Inclusão das  
diversidades  
  

    
X  

    
Vídeos; 
Palestra;  
Salas; 
sensoriais.  

  
Ação junto aos 
professores, 
responsáveis e 
alunos.  
Ação junto à rede.  

  
Anual  
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Integração 
família/escola  
  

  
  
  

X  

  
  
  

X  

    
Vida escolar 
do Estudante 
(Atendimento
s individuais 
e com as 
famílias).  
Acompanham
ento da 
frequência.  

  

  
Ação junto 
aos 
professores, 
responsáveis 
e alunos.  
Ação junto à 
rede.  
  

  
  
Anual  

  
  
Mediação de 
Conflitos  
  

  
  

X  

  
  

X  

  
  

X  

  
Atendim

ento às 
famílias  
Projeto: 
Colocando a 
CNV  
(Comunicaçã
o não-
violenta) em 
prática!   
Escuta 
sensível, 
mediação de 
conflitos e 
outros.  

  
Ação junto 
aos 
professores, 
responsáveis 
e alunos.  
  

  
Anual  

  
Prevenção e 
enfrentamen
to ao uso 
indevido de 
Drogas.  

      
  

X  

  
Palestra: Ex-
comandante/
PMDF   

Ação junto 
aos 
professores, 
responsáveis 
e alunos.  
Ação junto à 
rede.  
  

  
Bimestral  

  
Participação 
Estudantil  
  
  

  
X  

    Construção 
da rotina e 
autonomia 
através de 
vídeos, roda 
de conversa 
e atividades.  

Ação junto 
aos 
responsáveis 
e alunos.  

  
Bimestral  

  
  
  
Psicomotricid
ade/Ludicida
de  

      
  

X  

Contação de 
história.  
De onde vem 
os 
sentimentos 
com a 
Orientadora 
e diretora da 
escola  
Prevenção 
da Violência 
Sexual 
contra 
Crianças e 
Adolescentes 
TJDFT.  
Corrida em 
comemoraçã
o do 
aniversário 
da escola 
com o atleta 

  
  
Ação junto 
aos 
professores, 
responsáveis 
e alunos.  
Ação junto à 
rede.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Anual  
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados  

  

As formas de avaliar os resultados serão a observação, relatos e comportamento dos alunos, a 

autoavaliação e a prática dos estudantes. Devolutiva dos gestores, dos pais e apreciação do material 

construído pelos alunos.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da cidade 
José Carlos.  
  

  
  
  
Saúde  
  
  

      
  
  

X  

  
Palestras:  
Prevenção 
contra à 
Dengue  - 
Diretoria de 
Vigilância 
Ambiental.   
A essência 
do 
autoconheci
mento – 
Orientadora  
Educacional 
da SEEDF  
Prevenção 
ao suicídio –  
Unidade 
Básica de 
Saúde.  
  
  

  
  
  
Ação junto 
aos 
professores, 
responsáveis 
e alunos.  
Ação junto à 
rede.  
  
  

  
  
Anual  

  
  
Sexualidades  
  
  

  
  

X  

  
  

X  

    
Palestra: 
Prevenção da 
Violência 
Sexual contra 
Crianças e 
Adolescentes
.  
  

  
Ação junto 
aos 
professores, 
responsáveis 
e alunos.  
Ação junto à 
rede.  
  

  
  
Anual  

  
Transição  

  
X  

      
Projeto: 
Rumo ao 6º  
  

  
Ação juntos 
aos alunos  

  
Bimestral  
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PLANO DE AÇÃO 2022 SEAA 
 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 
OBJETIVOS ESTRATÉGIAS PERÍODO ENVOLVIDOS AVALIAÇÃO 

Assessorar 
a equipe gestora e a 
comunidade escolar na 
reflexão a cerca do 
contexto educacional, 
facilitando a tomada de 
decisões, e a 
construção e a 
pedagógicas. 
Contribuir para a 
formação continuada do 
corpo docente, com 
reflexões sobre 
aspectos pedagógicos. 

Conhecer, 
refletir e 
analisar as 
característica
s das 
instituições 
educacionais 
tais como: 
espaço físico 
localização, 
quadro 
funcional, 
modalidade 
implementaç
ão de 
estratégias 
de ensino, 
turmas, 
turnos entre 
outras. 
Construir um 
espaço de 
interlocução, 
assessorand
o o trabalho 
coletivo 
oportunizand
o a 
conscientizaç 
ão de 
responsabilid
a des de 
modo a 
provocar a 
revisão e ou 
atualização 
de suas 
ações, assim 
como ampliar 
experiências 
bem 
sucedias, 
contribuindo 
para a 
diminuição 
das queixas 
escolares. 

Reformular o 
mapeamento 
através de 
investigação de 
convergências, 
incoerências, 
conflitos ou 
avanços, 
evidenciando 
contradições entre 
as normas, as 
práticas e os 
discursos dos 
sujeitos, 
contribuindo para 
análise das 
rupturas e para 
reformulações 
institucionais; 
análise 
documental, 
entrevista, 
questionários; 
observações; 
reuniões; análise de 
dados estatísticos; 
análise das 
informações 
construídas, 
discussão e 
reflexão; 
Realizar oficinas 
diversas, palestras 
vivências, reuniões, 
etc., que em 
parceria com a 
equipe pedagógica 
e equipe gestora  
pedagoga. 

Início do ano 
letivo (1º 
semestre), 
sendo revisado 
e ampliado 
durante todo o 
ano letivo. 
Ao longo de 
todo ano letivo. 

Professores; 
gestores, pais, 
merendeiras, 
secretário, vigias, 
pedagoga, 
porteira, 
coordenadora, 
professores de 
projeto, auxiliar 
de limpeza; (toda 
comunidade 
escolar). 
Professores 
regentes, 
coordenador, 
gestores, 
assistente 
pedagógica e 
pedagoga. 
Processual, 
constante, 
formativa; 
observando 
mudanças ao 
longo do ano. 

Será 
contínua e 
processual, 
observando 
as 
mudanças 
ao longo do 
ano. 

2- Atuar na Unidade de 
Ensino numa 
perspectiva institucional 
preventiva e 
interventiva, 
promovendo a 
integração 

2- Planejar 
intervenções 
que 
favoreçam o 
sucesso 
escolar 
frentes às 
dificuldades 
apresentadas
. 

2- Participar do 
projeto de valores 
buscando promover 
o regate da 
autoestima e a 
melhoria das 
relações 

2- durante todo 
ano letivo1- 
Reuniões 
coletivas (em 
parceria com a 
coordenadora e 
gestoras) 
distintas para 

2- 
Pais/responsá 
veis alunos e 
demais 
servidores da 
escola 

2- Será 
realizada 
de acordo 
com a 
participaçã
o dos 
envolvidos. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 
 
 

                   Mostra Cultural sobre Meio Ambiente 

 
Público-Alvo: Toda Comunidade Escolar (Estudantes, responsáveis, servidores da 

Unidade Escolar). 

Período de realização: março de 2022. 
 
 

Objetivos: 
 

● Conscientizar as crianças sobre a importância do meio ambiente;  

● Estimular para que perceba a importância do homem na 

transformação do meio em que vive e o que as interferências negativas têm causado 

à natureza;  

● Desenvolver e estimular na criança a criatividade;  

● Formar cidadãos mais participativos em assuntos relacionados às 

questões de responsabilidade socioambiental, como a preservação dos mananciais, 

da mata ciliar, o descarte correto do lixo. 

●  Conscientizar os estudantes a práticas para melhorar a qualidade 

de vida e saúde;  

● Conscientizar ao consumo consciente da água e promover 

atividades de vivência sobre questões ambientais; 

●  Estimular nos alunos a observação do meio ambiente 

● Promover reflexão, consciência crítica sobre a importância da água 

para vida humana; 

● Conscientizar toda comunidade sobre a importância do uso 

sustentável da água; 

● Identificar os diferentes usos da água no cotidiano; 

● Desenvolver estratégias de reaproveitamento da água da chuva 

para a limpeza da escola; 

● Divulgar a necessidade da eliminação dos possíveis focos de 
Dengue; 

● Desenvolver hábitos de higiene na escola com enfoque na 



 

34  

utilização correta da água; 

● Proporcionar estratégias para baixar o valor da conta de água da 
escola. 
 

Ações: 

● Realizar rodas de conversa; 

● Leitura de textos e exploração de livros sobre a temática; 

● Confecção de livrinhos, cartazes, produções de textos, poemas, 
acrósticos, criação de texto coletivo na sala e ilustração; Desenhos de observação; 
Colagem e pintura;  

● Promoção de oficinas;  

● Saída com os alunos fora da escola para observação da paisagem 
natural; observação das árvores para as atividades posteriores.  

● Realização de palestras e estudos em parceria com UBS; 

● Construção de gráficos, informativos; 

● Aulas expositivas; 

● Utilização de vídeos e/ou o spinlight da escola; 

● Proporcionar momentos de escuta e/ou de cantar músicas sobre 
temática; 

● Exibição de vídeos e/ou filmes; 

● Realizar jogos e brincadeiras sobre o tema; 

● Realização de experimentos; 

● Culminância com Mostra cultural do Meio Ambiente (exposições 

das produções das crianças para visitação das turmas no pátio da escola). 
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Semana do Brincar (Lei nº 13.257/2016) 

 

Público-Alvo: Crianças da Educação Infantil da Unidade. 

Período de realização: 23 a 27 de maio de 2021. 

 

Objetivos: 

● Refletir sobre a importância do brincar; 

● Fortalecer esse brincar infantil, especialmente como a atividade 

lúdica de aprendizagem; 

● Apresentar brincadeiras, como por exemplo: esconde-esconde, a 

cabana de lençol, a casa na árvore, andar de bicicleta, circuito com labirinto tudo o 

que pode acontecer nos diversos espaços em que as crianças se sentem livres para 

brincar em casa e/ou na escola. 

● Proporcionar momentos de brincadeiras em família. 

 

Ações desenvolvidas: 

● Realização de momentos e atividades para estudantes, como os 

exemplos abaixo: 

● 
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  Aniversário da Unidade Escolar com Corrida 

 
Público-Alvo: Toda Comunidade Escolar (Estudantes, responsáveis, servidores da 

Unidade Escolar). 

Período de realização:  março de 2022. 
 
 

Objetivos: 
 

● Conhecer a história da Unidade Escolar; 

● Celebrar o aniversário da nossa escola; 

● Promover a vivência no campo do atletismo; 

● Motivar e envolver os alunos, incentivando-os à prática da 

educação física e de seus conteúdos como instrumento de inclusão social para 

contribuir na formação deles;  

● Estimular a criatividade por meio da valorização do atletismo pelos 

alunos; 

 

Ações desenvolvidas: 

● Culminância do projeto com corrida dos estudantes. 
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Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 

1.443/1997)  

 

Público-Alvo: Toda Comunidade Escolar. 

Período de realização:  setembro de 2022. 

 

 

Objetivos: 

● Promover reflexão sobre a questão das drogas na sociedade, 

observando a valorização da vida com um bem comum; 

● Conscientizar toda comunidade de que o uso de álcool e fumo 

constituem drogas também perigosas; 

● Ajudar às famílias a conversação com crianças e adolescentes 

sobre o assunto; 

● Sensibilizar sobre a necessidade de alerta e atividades de 

prevenção ao uso indevido de drogas. 

 

Ações: 

● Realizar campanha de alerta sobre o uso de drogas no DF para 

sensibilização, mobilização de toda a comunidade escolar; 

● Atividades que possibilitem os estudantes repensar as atitudes 

diante da questão das drogas; 

● Realização de palestras, estudos e rodas de conversa; 

● Confecção de murais informativos; 

● Aulas expositivas/ trabalhos em grupo; 

● Exploração de livros sobre a temática; 

● Ouvir e cantar músicas que falem sobre o assunto; 

● Assistir a filmes, realizar jogos e brincadeiras sobre o tema;
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Semana da Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980)  

 

Público-Alvo: Toda a comunidade da Unidade Escolar. 

Período de realização: outubro de 2022. 

 

 

Objetivos: 

● Promoção da semana nacional do livro e da biblioteca; 

● Estimular o gosto pela leitura; 

● Promover o conhecimento da profissão de bibliotecário; 

● Conscientizar sobre a importância de cuidado e conservação

 do acervo da escola; 

● Divulgar e enfatizar a importância dos livros na construção do 

conhecimento; 

 

Ações: 

● Realizar junto aos docentes a divulgação do acervo da “Sala de 

Leitura” (física e/ou digital); 

● Promover momento livre para exploração de livros no acervo da 

escola (em modalidade de ensino híbrido ou modalidade de ensino de ensino 

presencial); 

● Contação de histórias através de parcerias com convidados (as) de 

forma virtual ou presencial conforme modalidade de ensino regente; 

● Troca de livros (em modalidade de ensino híbrido ou modalidade 

de ensino presencial); 

● Exposição de desenhos, poesias, recontos de histórias (em 

modalidade de ensino híbrido ou modalidade de ensino presencial).
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Semana da Maria da Penha (Lei Distrital nº 6.325/2019) 

 

Público-Alvo: Toda a Comunidade Escolar. 

Período de realização: novembro de 2022 

 

Objetivos: 

● Conhecer aspectos históricos e sociais relacionados à violência 

contra a mulher; 

● Conscientizar a todos da comunidade escolar contra a prática da 

violência à mulher em qualquer ambiente da sociedade; 

● Divulgar e promover a Lei 11.340/2006, o instrumento legal para 

punir a violência praticada contra mulheres do Brasil, popularmente conhecido como 

Lei Maria da Penha; 

 

Ações: 

● Buscar parceria do TJDFT projeto Maria da Penha vai à escola; 

● Grupos de discussão; 

● Oficinas; 

● Atividades culturais e Teatro; 

● Exploração de livros sobre a temática; 

● Assistir a filmes e fazer jogos e brincadeiras sobre o tema; 

● Mini concurso de produções dos alunos;
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Proposta Para Sala De Leitura 

 

Professora Responsável: Maria Erislêda de Oliveira Bernardes 

 

 

Justificativa: 

 

“Ler é voar por caminhos infinitos” 

Simone Drumond 

 

O contato das crianças com o universo literário, especialmente, noperíodo 

da alfabetização, traz benefícios preciosos. Ao abrir para o leitor, a possibilidade de 

se familiarizar com as surpresas e as diversas visões reservadas pela linguagem 

literária, a sua consciência se expande no convívio com o novo e responde de maneira 

criativa e própria. 

Portanto, este projeto justifica-se à luz das sábias palavras acima, onde a literatura 

procura apresentar a realidade sempre revestida de fantasia e alimento para os 

sonhos. 

Como no ano de 2022 foi dada continuidade às atividades educativas por meio da 

modalidade de ensino remoto houve a necessidade de adequação da forma de 

atuação desenvolvida pela ‘Sala de Leitura: Maria Janete Caldas”. 

 

Público-alvo: Alunos da Educação Infantil / Anos iniciais do Ensino Fundamental e 

Professores. 

Objetivo Geral: Incentivar a leitura como principal fonte de informação, cultura, lazer 

e entretenimento, seja no ensino modalidade de ensino presencial ou modalidade de 

ensino remoto. 

 

Objetivos Específicos: 

● Promover a inclusão, socialização e formação de cidadãos 

críticos, criativos e autônomos;  

● Desenvolver práticas de leitura em suportes físicos ou digitais de 
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modo a estimular o gosto pela literatura; 

● Enriquecer o vocabulário; 

● Contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura e 

escrita; 

● Estimular o gosto pela leitura, vivenciando emoções, fantasias e 

imaginação; 

● Propiciar um contato com clássicos da literatura infanto-juvenil; 

● Conhecer autores brasileiros; 

● Incentivar a leitura diferentes gêneros literários; 

● Desenvolver o senso crítico e a capacidade de interpretação em 

relação aos textos explorados; 

● Perceber a relevância da leitura na vida escolar e fora dela, como 

instrumento de aquisição do saber; 

● Desenvolver a capacidade de criação e estruturação textual; 

● Desenvolver parceria com os professores, no sentido de auxiliar 

nas atividades que promovam leitura e escrita, procurando responder às 

necessidades dos educandos; 

● Estimular a qualidade da escrita. 

 

Ações: 

● Caixa-literária contendo diferentes gêneros para incentivar a 

prática de leitura durante o uso em sala de aula; 

● Coordenar, supervisionar e executar de forma digital ou física (no 

retorno aulas as presenciais) o funcionamento regular da sala de leitura; 

● Cuidar da organização, dos acervos, das instalações e de todo 

Patrimônio; 

● Apoiar e orientar os professores quanto ao uso das Salas de 

Leitura (digital ou física) conforme modalidade de ensino regente; 

● Orientar os alunos nos procedimentos de estudos, consulta e 

pesquisas; 

● Selecionar e organizar o material documental existente na Sala de 

Leitura, digital (formato PDF) e física conforme modalidade regente; 

● Apoio na contação de histórias, auxiliando professor regente, 
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utilizando recursos criativos e tecnológicos; 

● Apoio na promoção de atividades culturais diversas;  

● Apoio no projeto de leitura realizado pela escola; 

 

 

Avaliação: A avaliação será processual e contínua e por meio das amostras de 

trabalhos realizados pelos alunos. Deve-se observar também o interesse e 

envolvimento dos alunos nas atividades propostas através de relatos dos professores.
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Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, 

brincar e interagir 

 

Público alvo: Alunos da Educação Infantil 

Período: 1° semestre de 2022 

 

Objetivo geral: Despertar a conscientização da alimentação saudável reduzindo o 

desperdício e promovendo a sustentabilidade. 

 

Objetivos específicos: 

● Estimular hábitos de higiene e alimentação saudável; 

● Estimular a alimentação saudável com frutas e verduras; 

● Despertar diversas formas de alimentação saudável; 

● Orientar quanto aos perigos de uma má alimentação; 

● Mostrar outras formas de aproveitar os alimentos reduzindo 

assim os desperdícios de alimentos; 

● Conscientizar sobre o uso de alimentos saudáveis reduzindo a 

emissão de materiais que degradam o meio ambiente. 

 

Ações: 

● Contação de histórias; 

● Oficinas de receitas com alimentos saudáveis, 

● Recorte e colagem das comidas saudáveis; 

● Produção de gráfico dos alimentos preferidos das crianças; 

● Trabalho interdisciplinarmente com contagem, classificação e 

diferenciação de cores através dos alimentos. 

● Pintura dos alimentos saudáveis; 

● Uso de músicas, brincadeiras, desenhos livres, identificação das 

letras. 

 

Observação: O dia a dia envolve os campos de experiência previsto no currículo em 
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movimento da Educação Infantil da SEEDF: o eu o outro e o nós; corpo gestos e 

movimentos; traços sons cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação e 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Avaliação: Durante todo o decorrer do projeto. 
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Projeto Higiene e Saúde 

 

Público-Alvo: Alunos da Educação Infantil / Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Período de Realização: Ao longo do ano letivo de 2022. 

 

Objetivo Geral: Desenvolver hábitos e atitudes saudáveis de higiene e saúde. 

 

Objetivos Específicos: 

● Desenvolver hábitos de higiene para serem executados na escola 

e em outros ambientes sociais: lavar as mãos antes das refeições e depois de ir ao 

banheiro bem como, uso correto dos sanitários; 

● Reconhecer a importância da água para a higiene pessoal e a 

conscientização sobre a necessidade do uso sustentável da água; 

● Valorizar a necessidade da higiene para manutenção da saúde 

enfocando os cuidados necessários ao combate à gripe H1N1, dengue, coronavírus, 

verminoses e demais agentes infecciosos; 

● Capacitar a comunidade escolar no combate ao mosquito Aedes 

Aegypti. 

Ações: 

● Questionário sobre a necessidade da higiene do meio ambiente no 

combate ao mosquito da Dengue; 

● A efetivação na escola de alguns hábitos de higiene, essenciais à 

saúde; 

● Atendimento em parceria com o Posto de Saúde e/ou empresas 

privadas e encaminhamento dos casos mais graves e prevenção de doenças; 

● Instruir e demonstrar a correta utilização dos banheiros, torneiras e 

sanitários; 

● Palestra para a comunidade local sobre os cuidados com seus 

filhos. 

● Conscientização da comunidade quanto aos hábitos de higiene e 

possíveis encaminhamentos individualizados; 

● Orientar as famílias sobre o tratamento odontológico para as 

crianças.
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● Agendar palestra da Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento, ADASA, com enfoque no combate de doenças; 

● Distribuir panfletos explicativos sobre a Dengue para a comunidade 

no intuito de combater a doença; 

● Confeccionar mural para a exposição dos trabalhos realizados na 

comunidade e na sala de aula; 

● Realização de peças teatrais sobre a temática e a

 caminhada de conscientização. 
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Projeto escola e família: construindo novos caminhos. 
 
 
Público-Alvo: Alunos da Educação Infantil/Anos iniciais do Ensino Fundamental e 

suas famílias. 

Período de Realização: Ao longo do ano de 2022. 
 
 
Objetivo Geral: Propiciar à criança um desenvolvimento plural e qualitativo na 

medida em que dois importantes núcleos sociais trabalham juntos: escola e família. 

 
Objetivos Específicos 

● Reconhecer a família  como núcleo essencial para  o 

desenvolvimento da cidadania. 

● Conhecer a história da vida da criança. 

● Identificar dados pessoais e familiares da criança. 

● Reconhecer a importância da família para um desenvolvimento 
satisfatório. 

● Desenvolver a autoestima da criança. 

● Elaborar regras de convivência. 

● Reconhecer a importância do planejamento familiar. 

● Identificar diferentes formas de comportamento e relacionamento 

entre diferentes famílias. 

● Promover e desenvolver a socialização em toda a comunidade 
escolar. 

● Promover maior interação entre a comunidade x escola. 

● Expressar por meio de atividades artísticas, as relações familiares 

vivenciadas pela criança. 

● Identificar os vários tipos de famílias na sociedade. 
 

Ações: 

● Atividades que oportunizem o reconhecimento dos membros da 
família;
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● Conhecer o funcionamento e organização familiar através do 

questionário de contexto social; 

● Identificação da importância da família através de produção de texto, 

música, dramatização, 

● Utilização de livros que abordam o tema; 

● Valorização do idoso na família, através de pesquisas, conscientização, 

fotos, reportagens. 

● Identificação das mudanças na estrutura familiar, através de desenhos, 

palestras e músicas; 

● Orientação específica para os pais que não comparecem à reunião; 

● Culminância do projeto com a festa da família, com as apresentações 

dos alunos, oficinas diversas e confraternização. (Quando estivermos em modalidade 

de ensino híbrido ou modalidade de ensino presencial). 

 
Avaliação: Avaliação formativa ao longo do projeto. Observando a participação ativa 

dos alunos e participação na culminância do projeto de todos os envolvidos.



 

52  

Projeto Comunidade: - Presente! 
 
 
Público-Alvo: Toda a comunidade escolar. 
Período de realização: No decorrer do ano letivo. 
 
 
Objetivo Geral: Intensificar a participação da comunidade escolar, conscientizando 

sobre a importância do envolvimento das famílias para um melhor desenvolvimento 

da escola. 

 
Objetivos Específicos: 

● Promover momentos para conscientizar sobre a participação da 

comunidade escolar em prol de superamos as dificuldades; 

● Possibilitar a interação e ambiente solidário entre comunidade e 

escola para atingirmos objetivos comuns que beneficiem nossa instituição; 

● Buscar parcerias com Órgãos, Institutos, Empresas ou 

Organizações Sociais para ampliar o alcance do projeto. 

● Promover eventos socioculturais que consolidem a escola como 

um ambiente democrático e acessível a todos. 

 
Ações: 

● Realização de palestras, eventos, debates e reuniões que 

possibilitem reflexões sobre as reais necessidades do acompanhamento pedagógico; 

● Estratégias de diálogo diário entre escola e comunidade; 

● Canal de comunicação através de aplicativos e/ou rede social. 
 

Avaliação: Através de reuniões e questionários avaliativos pra verificar a opinião da 

comunidade escolar; por meio da observação da participação ativa em palestras, 

oficinas e eventos promovidos durante o projeto. 
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Projeto Junino 

 

 
Público-Alvo: Alunos da Educação Infantil, BIA e 2° Bloco do Ensino Fundamental. 

Período de realização: mês de junho. 

 
 

O projeto prioriza a socialização da comunidade escolar, favorecendo a 

ampliação do universo linguístico através da exploração de diversos tipos de 

linguagem. A festa realizada na escola como culminância do projeto, não comemora 

“dia de santo”, que são comemorações específicas de algumas religiões, a festividade 

contempla o conhecimento dos aspectos culturais, folclóricos brasileiros, dentre outros 

aspectos, valorizando dessa forma a cultura popular. 

 
Objetivo Geral: Valorizar os aspectos culturais da festa junina, desvinculado a 

comemoração dos aspectos religiosos, a origem da festa serve como fonte de 

conhecimento para compreensão do sincretismo religioso brasileiro e da necessidade 

da escola oportunizar a discussão sobre a necessidade de respeito incondicional ao 

próximo, numa sociedade miscigenada, heterogênea como a brasileira. 

 
Objetivos Específicos: 

● Valorizar a cultura do país; 

● Promover a socialização da comunidade escolar. 

● Desenvolver a linguagem oral, escrita e corporal; 

● Estimular a criatividade e a imaginação; 

● Estimular o gosto por músicas folclóricas; 

● Valorizar folclore brasileiro; 
 

Ações: 

● Trabalhar o histórico e o aspecto cultural das festas juninas; 
 

● Exploração de músicas folclóricas, poesias entre outros; 

● Desenvolver atividades artísticas; 

● Produção de texto; 

● Receitas típicas da festa junina; 

● Ornamentação da escola; 

● Brincadeiras; 
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● Gincana Cultural da festa junina; 

● Explorar atividades em sala de aula com os alunos que não 

participam do ensaio de danças típicas e quadrilha; 

● Ensaio e apresentação de danças típicas e quadrilha; 

● Culminância do projeto em 24/06/2021 com espaço com 

brincadeiras, danças e comidas típicas. 

 
Avaliação: Avaliação no decorrer do projeto e através da participação na festa 

junina com toda comunidade escolar.
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Projeto Diversidade Étnico-Racial: Nossas Raízes. 
 
 
Público-Alvo: Alunos da Educação Infantil / Anos iniciais. 

Período: Durante o ano letivo. 

 
 
 
Objetivo Geral: Identificar, respeitar e valorizar as matrizes brasileiras. 
 
 

Objetivos Específicos 

● Apresentar as noções básicas a respeito da Lei n.º 9.459 de 
15/05/1997; 

● Valorizar semelhanças e diferenças, respeitar as diversidades 

culturais entre os povos; 

● Conhecer e valorizar a cultura Afro-brasileira; 

● Identificar tradições brasileiras atuais relacionadas às tradições 
africanas; 

● Reconhecer as contribuições do povo negro no Brasil, índios e 
portugueses. 

● Combater a discriminação étnico-racial; 
 

Ações: 

● Explorar livros que abordem a temática; 

● Realizar apresentações musicais, teatrais, danças e exposições 
artísticas; 

● Confeccionar painéis com fotos de nossos alunos, familiares, 

celebridades que possibilitem a socialização e respeito às diferenças; 

● Valorizar hábitos, alimentos, palavras, livros, músicas, danças, 

religião, além de outras contribuições do povo negro brasileiro e povo indígena. 

● Rodas de conversa explorando o dia do índio, consciência negra; 

● Desfile temático das famílias com intuito da valorização da 

diversidade em eventos. 

Avaliação: Através de observação, registros, trabalhos realizados em sala de aula, 

da participação dos alunos e das famílias nos eventos realizados durante o projeto. 
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Projeto de Leitura 
 
 
Público-Alvo: Estudantes das etapas/modalidades atendidas nesta Unidade de 

Ensino. 

Período de realização: abril a novembro 2022. 
 
 
Objetivo Geral: Estimular o gosto e hábito de leitura 
 
 

Objetivos Específicos: 

● Incentivar a leitura de diversos gêneros literários. 

● Facilitar as formas de registro. 

● Desenvolver o senso crítico e a capacidade de interpretação em 

relação aos textos explorados. 

● Perceber a relevância da leitura na vida escolar e fora dela, como 

instrumento de aquisição do saber. 

● Desenvolver a capacidade de criação e estruturação textual 

● Proporcionar análise linguística abordando fonética, morfologia, ou 

sintaxe, baseando-se nas necessidades do aluno. 

● Estimular a qualidade da escrita. 
 

Ações: 

● Apresentação de peças teatrais; 

● Produção de textos; 

● Leitura de diferentes gêneros textuais; 

● Dramatizações; 

● Exploração de autores e obras; 

● Exposições de trabalhos artísticos relacionados às histórias 
contadas;  
 

● Momento da leitura  

● Leitura compartilhada com a família, através do caderno de 
registro. 

● Exploração de fichas literárias. 

● Exploração musical. 

● Culminância do projeto. 
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Avaliação: Através análise e exposição das produções de texto 

individuais e coletivas; Acompanhamento diário das atividades (Professores); 

Acompanhamento pela coordenação pedagógica em discussões na coletiva 

(reavaliação semanal). 
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Plenarinha Da Educação Infantil / 2022. 
 
 
Público-Alvo: Alunos da Educação Infantil e 1° ano Ensino Fundamental. 

Período: Ano letivo de 2022. 

 
TEMA:  “Criança arteira: faço arte, faço parte"  
 

Objetivo Geral: fortalecer o protagonismo infantil das turmas de Educação infantil, 

estendendo-se às turmas de 1º Ano do Ensino Fundamental sendo de grande 

importância no processo de ensino-aprendizagem, pois possibilita avanços 

significativos no desenvolvimento lúdico, criativo, emotivo e cognitivo da criança. 

 
Objetivos Específicos: 

 
● Estimular a aprendizagem por meio de brincadeira; 

● Estimular a socialização, interação por meio do brincar; 

● Criar oportunidades para que professoras e crianças seu repertório 

de  brincadeiras na rotina diária; 

● Oportunizar vozes e expressões permeadas pelas diversas 
linguagens artísticas valorizando as formas de expressão infantil. 

● Explorar brincadeiras/sons com corpo humano: assobiar, bater 

palmas, bater os pés, barulhos feitos com a boca, etc.; 

● Desenvolver a capacidade de imitação de sons; 

● Estimular o desenvolvimento e expressão corporal por meio da 
música/dança. 
 

Ações: 

● Uso de músicas/cantigas na rotina escola 

● Brincadeiras que envolvam músicas; 

● Imaginar e criar histórias cantadas; 

● Registro de atividades; 

● Exploração de brincadeiras com movimentos corporais; 

● Confecção de brinquedos, usando sucatas, materiais recicláveis 

como, por exemplo: garrafa pet, latas, tubos, caixas, sementes; 

● Desenho livre, ilustrações, confecção de cartazes e murais; 

● Participação expositiva na Plenarinha Regional. 
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Observação: Tantos princípios como os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

expressam-se por meio dos cinco campos de experiência: O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e movimentos; Trações, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação e Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

 
Avaliação: Acontecerá durante todo o decorrer do projeto. 
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Projeto: Conhecendo as Emoções 

 

Público alvo: Toda a comunidade escolar 

Período: 2° Bimestre de 2022 (Início:10/05/2022 Término: 21/06/2022). 

 

Justificativa:  

Entre os diversos impactos da pandemia causada pela covid-19, um dos 

que tem sido amplamente falado é sobre o impacto emocional. Nossa escola como 

um ambiente de desenvolvimento de habilidades socioemocionais percebeu a 

necessidade da realização de um projeto para ajudar no desenvolvimento da 

habilidade emocional, desenvolvido pela gestão escolar e orientação educacional para 

os profissionais de educação, famílias e principalmente os estudantes desta unidade 

escolar. 

Os sentimentos têm uma importância vital para o desenvolvimento de 

qualquer ser humano, principalmente na infância. Ao longo da sua vida, a criança vai 

experimentando sentimentos relativos às pessoas com quem se relaciona e às 

situações em que se encontram mais ou menos integrada, que as poderão marcar 

profundamente. 

Segundo Celso Antunes (p.17-18), até pouco tempo atrás se acreditava 

que todo sentimento era espontâneo e que os alunos nasciam modulados para 

guiarem-se pela vida da forma como seu genoma as havia esculpido. Hoje sabemos 

que estas ideias foram ultrapassadas e que, ainda que se aceite expressiva influência 

da biologia, os sentimentos são educáveis, e é possível ajudar um aluno a construir 

bons ou maus sentimentos, como também ajudá-lo a lidar com situações de conflito, 

onde as emoções se misturam e é preciso se fortalecer para saber compreender-se e 

aceitar o outro. 

No seu desenvolvimento emocional, as crianças adquirem consciência dos 

seus próprios sentimentos e dos sentimentos das outras pessoas. Um dos aspectos 

mais importantes passa pelo controle dos sentimentos negativos, pois as crianças 

aprendem a controlar estas emoções pela observação e imitação do comportamento 

e das atitudes dos outros. 

Arribas em seu livro Educação Infantil, desenvolvimento, currículo e 

organização escolar coloca o seguinte: 

No processo educativo, uma das metas a alcançar é a do equilíbrio e 
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controle emocional. As experiências relativas à vida emocional do aluno nas primeiras 

etapas de sua existência têm uma importância fundamental para ela. Um clima sereno, 

tranquilo, com afeto sentido e manifestado de maneira adequada, constitui o marco 

apropriado para o desenvolvimento de uma personalidade saudável e equilibrada. O 

clima afetivo da escola deve reunir também essas características.(Arribas, 2004, 

p.47). 

Deste modo, pensamos ser de extrema importância trabalharmos estes 

aspectos com toda a comunidade escolar. 

Trabalhar sobre as emoções requer um olhar profundo sobre si mesmo, o 

que não é uma tarefa fácil, visto que reconhecer nossas limitações, procurar as raízes 

de nossos anseios e reconhecer nossas vulnerabilidades é também aceitar e procurar 

lidar com este turbilhão de sentimentos da melhor forma possível, para que possamos 

nos relacionar conosco e com o outro. 

 

 Objetivo Geral: 

Trabalhar o reconhecimento das emoções, auxiliando a compreendê-las, 

para lidar com as situações e com aquilo que sentimos, desenvolvendo o processo de 

inteligência emocional e favorecendo assim também o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Objetivos Específicos: 

 Acolher o aluno que necessita de ser visto e ouvido; 

 Compreender as várias emoções e saber quando as emoções se 

manifestam; 

 Oportunizar vivências lúdicas que sirvam para troca de experiências, 

exposição dos sentimentos de cada um; 

 Saber que é possível o controle emocional; 

 Reconhecer qual emoção em excesso pode ser prejudicial e a 

ressignificar; 

 Sentir empatia; 

 Despertar  o cultivo dos sentimentos bons que nos rodeia 

diariamente, criando mecanismos que auxiliem no controle das 

emoções; 
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 Promover reflexão de como solucionar conflitos com mais facilidade 

e menos sofrimento; 

Autoconhecimento que é essencial para que consigam reconhecer a si 

mesmas e aos outros. 

 As interações são fundamentais para a construção dos vínculos afetivos, 

pois sabemos que o ser humano aprende com o outro, e que é lidando com situações 

diversas de interação social que começa a compreender o vasto mundo de suas 

emoções. 

Esperamos desenvolver com o respectivo projeto que as crianças possam 

construir suas identidades por meio das significações sociais, compreendendo a 

diversidade de formas culturais existentes nas sociedades humanas e do 

autoconhecimento que é essencial que consigam reconhecer a si mesmas e aos 

outros. O autoconhecimento é a capacidade que temos de entender nossa 

personalidade e o que motiva as emoções que sentimos. Conhecer a si mesmo 

possibilita prever como reagir a determinadas situações, interpretando os sinais que 

a mente nos dá, para assim, quebrar padrões de comportamentos destrutivos e 

elaborar novas formas vantajosas de viver a vida 

 Ações:  

 Contação de história; 

 Rodas de conversa; 

 Palestras. 

 Exploração de caderno das emoções com atividades de acordo com 

a modalidade de ensino: 
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 Boliche dos   sentimentos: onde os alunos podem observar a 

expressão facial dos “pinos” feitos de garrafas pets, comentando o 

que cada um representava e como se sentiam em relação aos 

sentimentos como: raiva, tristeza, desânimo, dor, alegria, dentre 

outros. 

 dado dos sentimentos: onde as crianças jogam o dado e realizam a 

ordem que há no mesmo, como por exemplo: dar um abraço em um 

colega. 

  Mandamentos para as  famílias: em forma de ímãs para serem 

levados para casa e podem ficar expostos nas geladeiras com 

regras gerais de boa convivência em família. podem ser 

selecionadas e discutidas com as crianças, que elegem quais 

“combinados” são fundamentais para a convivência familiar. 

 caixa das emoções: esta caixa vai para a casa das crianças 

semanalmente, cada turma escolhe alguma história, texto, 

pensamento, música que trabalhe algum tema relevante para turma. 

em casa, a família tem a tarefa de produzir algo que represente o 

que foi na caixa. alguns são solicitados a mandar algum objeto, 

outros a confeccionar algo, assim como escrever em um caderno o 

relato de como foi a experiência da visita da caixa em casa. 

 semáforo das emoções utilize este recurso lúdico para entender 

como as crianças estão se sentindo ao iniciar as aulas, 

recomendamos plastificar para ficar mais rígido o material e assim 

facilitar mostrar e manipular junto às crianças. 

 Cronograma: Duração de cada encontro 40 minutos  

10/05/22 
Contação de história: De onde vem os 

sentimentos 

17/05/22 Tristeza 

24/05/22 Raiva 
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31/05/22 Ansiedade 

07/05/22 Medo 

14/05/22 Alegria 

21/05/22 Encerramento Palestra 

  Avaliação: Durante todo o decorrer do projeto. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

O acompanhamento e a avaliação do PPP serão realizados de forma 

periódica, coletivamente e/ou sempre que houver a necessidade de reorganização do 

trabalho pedagógico. Utilizando-se da observação da rotina escolar, do acompanhamento 

dos registros como de planos de aula, diálogo escola e comunidade e dos momentos de 

avaliação seja da rede, institucional, das aprendizagens.
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