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1- APRESENTAÇÃO 

 

1.1- PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA PPP 

 

A construção coletiva da PPP é de grande relevância para a comunidade escolar, conforme afirma (Souza; Corrêa, 2002, 

p.55): “o projeto político pedagógico possui uma intencionalidade explícita, visto que deve partir da discussão coletiva dos 

problemas da escola e da busca de solução para os mesmos”. Desta maneira ao ser elaborado de forma coletiva todos podem ser 

ouvidos, e com isso pode-se buscar a melhoria na qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  

A PPP foi elaborada, em parceria com pais, professores, servidores e toda a Equipe Gestora e Conselho Escolar em 

reuniões remotas e formações, discutindo cada ponto, seguindo a Orientação Pedagógica da SEDF, a fim de abordar as reais 

necessidades da nossa comunidade escolar.  

A presente Proposta Política Pedagógica, bem como a escolha do tema objetivam refletir sobre a importância da Escola do 

Campo e a evidência de que no processo cognitivo, a imaginação estará presente em todas as fases da vida, e nos mais diversos 

espaços culturais, necessitando, portanto, seu desenvolvimento nas diversas etapas de ensino. Focaremos na potência da 

imaginação narrativa, possibilidade de colocar-se no lugar do outro, e da imaginação científica, vislumbrar para as questões e as 

formas de construir conhecimentos, como possibilidades de inserção de atividades imaginativas no campo da educação formal e 

até mesmo fora dela. 

A partir da combinação de conteúdos de diferentes fontes como, livros, artigos, apostilas de cursos realizados, pesquisas 

atuais e experiências vivenciadas, incorporamos estes estudos à realidade do nosso contexto educacional e fundamentando a 

referida Proposta Política Pedagógica, a qual será apresentada com mais propriedade adiante.  
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1.2- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

NOME DA ESCOLA: Escola Classe Boa Vista 

ENDEREÇO: Rodovia DF 205 Oeste Km 06 – Fercal 

Email: ecboavista.sobradinho@edu.se.df.gov.br 

ATO DE CRIAÇÃO: Decreto 896 de 10/12/1968 e publicado no Diário Oficial n° 198 de 17/12/1968. 

LOCALIZAÇÃO: Zona Rural.  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: Sobradinho-DF 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO:  

MATUTINO – 7:30 AS 12:30 1º ANO “A”, 1º ANO “B”, 2º E 3º ANO 

VESPERTINO 12:45 ÀS 17:45 1º PERÍODO E 2º PERÍODOS, 4º E 5º ANOS 

 

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO: Educação Infantil e Ensino Fundamental  

ETAPAS, FASES, MODALIDADES DE ENSINO: Crianças de quatro e cinco anos de idade com turmas de 1º Período, 2º Período, 

Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e Sala de Recursos Generalista. 
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1.2.1- PARTICIPANTES: 

 

A participação democrática é o princípio que orienta a gestão da Escola Classe Boa Vista, tanto por seus aspectos e 

exigências legais como por ser um valor importante para os profissionais da educação e para os demais segmentos da 

comunidade escolar. 

                                                                                  “A participação dos segmentos da comunidade escolar é a fonte principal da 

gestão democrática e é ela que ativa todos os demais mecanismos como a livre escolha dos 

dirigentes escolares, o funcionamento do conselho escolar e demais colegiados, a 

elaboração do PPP, dentre outros.” (Mendonça, 2000) 

 

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preconizam que a gestão democrática será 

exercida no ensino público na forma da lei e de acordo com a legislação dos sistemas de ensino. Na LDB está prevista 10 ainda a 

incumbência tanto dos estabelecimentos de ensino como dos docentes de se articular com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade, da comunidade e da família com a escola. A Lei Nº 4.75/ 2012 dispõe sobre o Sistema de 

Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal e estabelece órgãos colegiados nos 

estabelecimentos de ensino. Destacamos aqui aqueles que dizem respeito a essa unidade escolar: Assembleia Geral Escolar e 

Conselho Escolar.  

A Assembleia Geral Escolar é uma instância com a participação de todos os membros da comunidade escolar. É esta 

assembleia que aprova as prestações de conta dos recursos públicos recebidos pela escola e elege os componentes do Conselho 
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Escolar da Escola Classe Boa Vista. Planejamos que ela ocorra ordinariamente a cada seis meses, preferencialmente ao início de 

cada semestre letivo, e extraordinariamente sempre que necessário.  

O Conselho Escolar está ativo e tem sido o órgão deliberativo, consultivo, mobilizador e fiscalizador máximo da gestão 

escolar, pois acompanha e aprova as prestações de contas dos recursos públicos, bem como faz propostas de melhorias na 

qualidade do ensino oferecido. O Colegiado é composto por pais, servidores das Carreiras Magistério e da Assistência à 

Educação, eleitos por segmento, tendo como cargo nato o(a) Diretor(a) da Instituição Educacional. 

 

1.2.2 - MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR DA E. BOA VISTA 

 

MEMBROS NOME 

DIRETOR Braulio Martins 

CARREIRA MAGISTÉRIO Tessa Juliana 

CARREIRA ASSISTÊNCIA Messias da Silva 

SEGUIMENTO FAMÍLIA Ione 

 

1.3 - COMISSÃO ORGANIZADORA DA PPP:   

 

A constituição da Comissão Organizadora para a elaboração da PPP favorece o planejamento coletivo e o encaminhamento 

das ações para que o processo aconteça democraticamente. A Comissão tem por objetivo estudar o Currículo da Educação 

Básica, as Diretrizes e Orientações Pedagógicas da Rede por meio de leituras, vídeos reflexivos, estudos de textos selecionados 
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para a discussão nas coordenações pedagógicas, e registrar todas as observações e sugestões de seus membros. À medida que 

o grupo realizar os debates, a Comissão sistematizará as ideias reestruturando a PPP, que estará sujeita à apreciação da 

Comunidade Escolar, para a versão final. Sua formação contempla todos os segmentos da escola, conforme abaixo: 

 

SEGUIMENTO NOME DO COLABORADOR 

Diretor Braulio Martins 

Vice-Diretor Guilherme Ferreira 

Coordenadoras: Samira Castro 

Orientador Educacional Crisandeson Silva 

Professores Daniele Barbosa 

Carreira Assistência Messias Francisco 

Representante das famílias Jacenira Marques 

Representante dos alunos Não foram compreendidos neste processo 

 

1.4 -INSTRUMENTOS/PROCEDIMENTOS QUE PROMOVEM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Na rotina da sala de aula, os recursos mais utilizados para comunicação da escola com a família são: agenda, o grupo de 

WhatsApp e redes sociais tais como o Instagram, onde são enviados os bilhetes e anotações importantes sobre o aluno e na qual 

os pais ou responsáveis podem também manter contato com o(a) professor(a) ou direção e estar por dentro das ações realizadas 

na escola e que são postadas no Instagram. São ainda espaços importantes de participação, as reuniões semestrais realizadas 
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pela equipe ou reuniões individuais, agendadas nas 3ª ou 5ª feiras no horário da coordenação pedagógica, conforme a demanda 

do(a) professor(a) ou da família.  

Algumas famílias são bem presentes nas reuniões e atividades que envolvem a comunidade escolar, facilitando o 

desenvolvimento do processo pedagógico e possibilitando melhor interação da família com a escola, com o desejo expresso da 

melhoria da aprendizagem do seu filho, aliada às atividades sociais e culturais, preparando-os como cidadãos. 
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2- HISTÓRICO 

 

A Escola Classe Boa Vista pertence à Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, é uma escola do campo e está 

localizada na Rodovia DF 205 Oeste Km 06 – Fercal, a Leste da APA da Cafuringa (Decreto nº 11.123, de 10 de junho de 1988), 

registrada no INEP Nº 5305694.  

 

O ato de criação da escola foi sob o Decreto nº 896 – GDF de 10/12/1968, DF 198 de 17/12/1968, p. 07. O prefeito de 

Brasília era Wadjo da Costa Gomide. A 1ª Diretora da escola foi a professora Maria Germina D. Medeiros. Primeiramente 

denominada de Escola Rural da Boa Vista e com a Resolução nº 95 – CD de 21/10/1976, DODF 30, Suplemento de 11/02/1977, 

anexo III, p. 01-81 passou a se chamar Escola Classe Boa Vista. 

Desde sua fundação atende alunos do Ensino Fundamental, séries iniciais – 1º ao 5º ano, oriundos da própria comunidade e 

das comunidades vizinhas, tais como: Rua do Mato, Engenho Velho, Fercal, Ribeirão e Catingueiro.  
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Iniciou suas atividades numa localidade de acesso ruim e longe do aglomerado de casas. Atendia alunos do Ensino 

Fundamental séries iniciais, em apenas 02 salas de aula, em turmas multisseriadas. Sua estrutura era de madeira, não 

comportando com excelência os seus alunos. Enfrentou diversos problemas como: instalações físicas provisórias e inadequadas, 

difícil acesso de alunos, pais e professores por não ser atendidos por transporte coletivo.  

O grande impacto na comunidade Boa Vista se deu na década de 80, que por meio do presidente da Associação de 

Moradores da Comunidade, Sr. Sebastião Romeu da Silva (Seu Belmiro), a escola foi transferida para um local de maior 

acessibilidade e os alunos começaram a ter aulas na Associação de Moradores e nas casas da vizinhança. Mesmo com todo esse 

empenho, os alunos eram atendidos em salas quentes, mal arejadas e com divisórias de madeirite.  

Por intermédio da comunidade e com a doação de um terreno, pela Sra. Dona Maria Valverde de Melo, vizinha à 

Associação de moradores, foi construída por volta de 1985, uma escola pequena, com apenas 02 salas de aula e o que mais tarde 

acarretaria em um problema ainda maior. A comunidade crescia e a quantidade de alunos também. Os alunos continuavam a ser 

atendidos em salas multisseriadas.  
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Na década de 90, com o grande aumento da quantidade de alunos e da falta de espaço, foi construído o pavilhão B com 04 

salas de aula e 01 sala de leitura. As mesmas foram construídas parte em madeirite e parte alvenaria. As dificuldades 

continuavam, pois eram salas mal ventiladas, com teto baixo e pouca luminosidade, o que desencadeava uma série de problemas 

de aprendizado, mal-estar, entre outros. Neste período passou a atender alunos de Ensino Fundamental, séries finais (6º e 7º 

anos) e no noturno, EJA 1º seguimento. A partir daí começa uma grande peregrinação de toda a comunidade escolar e de toda 

equipe escolar para que a Escola Classe Boa Vista fosse reformada e ampliada. O Ensino Fundamental séries finais bem como a 

EJA foram transferidos para outra unidade escolar, ficando apenas o ensino dos anos iniciais.  

 

O marco da sua história se deu no decorrer do ano letivo de 2007, entre os meses de fevereiro a novembro, quando a 

escola passou por uma grande reforma. Foram construídas salas de aula em alvenaria, reformulação dos banheiros e da cozinha, 

construção de depósitos, sala de leitura/informática, sala de direção, secretaria e sala de professores. Parte da reforma das salas 
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administrativas foi feita por pais e amigos da Unidade de Ensino, em mutirão. Neste período, os alunos foram acomodados em 

duas outras escolas: CAIC de Sobradinho e Escola Classe Lobeiral em Sobradinho-DF.  

 

 

Outro grande marco importante é que o ano de 2020 será lembrado como o ano em que a pandemia causada pelo vírus 

SARS-CoV-2 precipitou uma ruptura maior no funcionamento das sociedades contemporâneas. Será provavelmente lembrado 

também como o momento de uma ruptura da qual nossas sociedades terão dificuldades em sua recuperação. As escolas foram 

surpreendidas com o delineamento da Portaria nº 61, de 23 de março de 2020.  

A partir desse momento nossas atividades presenciais foram suspensas por tempo indeterminado. Na escola, passaram-se 

a trabalhar em forma de teletrabalho e assim com diversas mudanças nas estratégias da organização curricular. Neste período de 

muitas informações e aprendizados, o trabalho passou a ser de forma remota. Quanto aos alunos foram adotadas várias formas de 

atendimento virtual, tais como aulas via aplicativos: Meet e zoom, WhatsApp, Plataforma Gsuit, atividades impressas, entre outras.  

Ainda no ano de 2020, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) entregou, no dia (19/3/2020), para a 

Secretaria de Estado de Educação, 21 (vinte e um) Termos de Cessão de Uso de escolas rurais em terras de propriedade da 
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empresa pública, entre elas, o Termo da Escola Classe Boa Vista. A regularização garante que as escolas tenham legalidade em 

suas atividades e que possam pleitear convênios na busca por melhorias. 

Atualmente, a Escola Classe Boa Vista oferece a comunidade em geral e as comunidades vizinhas, a Educação Infantil- 1º 

e 2º períodos, o Ensino Fundamental – Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano, em dois turnos e num quantitativo 

aproximado de 180 alunos.  

 

2.1- CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

Nº ESPAÇO FÍSICO Nº ESPAÇO FÍSICO 

01 DIREÇÃO 01  SECRETARIA 

04 SALAS DE AULA 01  SALA DE RECURSOS 

01 SALA DE ORIENTAÇÃO 01 SALA PEDAGOGO 

01 SALA DE PROFESSORES 01 SALA MULTIUSO 

01  COZINHA 01 DEPÓSITO DE MERENDA 

01  GUARITA 02 BANHEIROS ADULTOS MASCULINO E FEMININO 

01  BANHEIROS ALUNOS FEMININO COM 2 BOX 01 BANHEIROS ALUNOS MASCULINO COM 2 BOX 

02  DEPÓSITOS DE MATERIAIS 01 DEPÓSITO BOMBA CAIXA DÁGUA 

01  PARQUE INFANTIL 01  ESPAÇO RECREATIVO NÃO COBERTO 

01 PÁTIO COBERTO 01 ESTACIONAMENTO INTERNO 
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2.2 QUADRO DE SERVIDORES: 

 

Nome Completo do Servidor 
(sem abreviações) 

Matrícula   

Adalberto Eufrasio da Silva 215163 

Ariovaldo Gonçalves Barbosa 290165 

Braulio Mariano Martins 345156 

Carolina Silva Montenegro 69985618 

Chaianne Carla Farias Barbosa 2415283 

Crisandeson Silva de Miranda 2439417 

Daniele Barbosa Azevedo Oliveira 333689 

Diana Pereira de Souza   

Dgianne Barbosa Azevedo Marques 331716 

Douglas Willian Arruda Fiedler 6991141X 

Edinaldo Cardoso da Silva 289310 

Eveline Jéssica Gonçalves 69982988 

Fernanda Neves da Costa 208418X 

Gleidson Santos Oliveira 218340 

Guilherme Ferreira da Silva 2255863 

Jacenira Marques Pereira   

José Fernandes dos Santos Filho 697036 

Leidiane Freitas Fernandes   2067382 

Maria Cristina Gomes dos Santos 294969 

Maria das Graças Muniz Rocha   

Mariá Guilhermina de Souza 203882 
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Messias Francisco da Silva 307769 

Mikaela Fonseca da Rocha 69787913 

Rildecy Rios Alcântara 2054051 

Rosilene Alves da Silva   

Samira Fernandes Castro 2165775 

Silvana Oliveira Gomes   

Valderi Ferreira de Souza   
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3- DIAGNÓSTICOS DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Com o objetivo de analisar os aspectos que intervém no processo educativo da Escola Classe Boa Vista, foram enviados 02 

(dois) questionários para diagnóstico da realidade familiar. Solicitamos às famílias que o preenchimento e a entrega dos 

questionários fossem feitos via formulário Gmail. Após a análise dos dados, apresentamos os resultados: 

 

 

 

 



21 
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Profissão do(a) Principal Responsável pelo(a) estudante:133 respostas 

Do lar 
Dona de casa 

Dona de casa 
Do lar 

Domestica 
Dona do lar 

Doméstica 
Em casa 

Dona dê cs 
Autônomo 

Desempregado 
Vendedora 

Barbeiro 
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Desempregada 
Autônomo 

Manicure 
Artesã 

Diarista 
Cozinheira 

Cozinheira 
Não trabalha 

Monitor(a) 
Empresário 

Assistente de cobrança 
Motorista 

Pai vigilante e Mãe dona de casa e manicure 
Auxiliar de limpeza 

Supervisor em manutenção industrial 
Dona do lar 

Secretaria do lar 
Vigilante 

Diarista e pedreiro 
Secretaria Exexutiva 

Empregada doméstica 
Autônoma 

Pedagoga 
Empregada doméstica 

Auxiliar de copa e cozinha 
Pedreiro 

Pedreiro 
Técnica de enfermagem 
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Atendente 
Ajudante de pedreiro 

Mãe: Do Lar / Pai: Engenheiro mecatronico 
Secretária 

ELETROTÉCNICA 
Caminhoneiro 

Designer de sobrancelhas 
Técnico em Saúde Bucal 

Mecânico industrial 
Doméstica 

Estudante 
Em casa 

Costureira 
Operador de máquina 

Gerente 
Auxiliar administrativo 

copeira 
Auxiliar administrativo 

Não trabalho 
Professora 

Pedagoga 
Dona do lá 

Entregadores de mercadorias 
Dosmestica 

Atendente 
Auxiliar de cozinha 

Diarista 
Vendedora 
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do lar 
Operadora de padaria 

Serviço geral 
Mecânico 

Mãe; do lar 
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A família possui alguma religião? Qual?133 respostas 

Católica 
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Católica 
Evangélica 

Evangélica 
Evangelica 

Nao 
Não 

Cristã 
Não 

Catolica 
Católico 

católica 
Sim catolica 

Evangélicos 
Sim 

Nem uma 
Evagelica 

Sim.Evangelicos 
Acredito em Deus 

sim Evangélica 
Católica apostólica romana 

Sim. Evangélica 
Católica e espírita 

evangélicos 
Jesus 

Mãe evangélica 
Acreditamos em Deus 

Cristão 
Evangélico/católico 
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Catolico 
Sim,cristã 

Indefinida 
Católica Apostólica Romana 

Sim. Católica 
Evangélico 

Sim.Evangélica 
Católica Apostólica Romana 

Boa vista 
evangélico 

Catolica 
Sim católica 

Evangélica Quem 
Católicos e candomblécista. 

Sim católica 
Cristã 

Sim catolicismo 
Sim evangélicos 

Sim, católicos 
Sim evangélico 

Sim. Evangélica 
Evangélicos 

Sim, evangélica 
Ñ praticante 

Católica ! 
Sim ,Evangélica 

Sim, evangélicos 
Sim . Católica 
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A criança tem medo de algo, por exemplo: medo de palhaço, bruxa, escuro, ou de algum animal?133 respostas 



32 

 

Não 
Escuro 

Não 
Escuro 

Nao 
Sim 

Cobra 
Palhaço 

Sapo 
Barata 

Besouro 
Nao 

não 
Animal 

Aranha 
Sim escuro 

Cachorro 
Palhaço 

Não tem medo de nada . 
Aranha,bruxa 

Escuro,chuva com vento , bruxa , borboleta 
Bruxa 

Sim cachorro 
escuro 

Que eu saiba não 
Cachorro, escuro 

Dormir sozinha no quarto com a luz apagada 
Sim,escuro. 
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Cobra, sapo 
Barata escuro 

Sim, do escuro 
Sim.Cachorro 

Porco 
De cobra 

BARULHO ALTOS TIPO BOMBINHA..BALÃO ESTOURANDO.. 
Medo de escuro, cobra e cachorro 

Tem medo quando tem pesadelo 
Sim animal 

Do escuro. 
Medo de escuro de bicho 

Tem medo de escuro e de cobra 
Cobra, rato , barata 

Medo de escuro 
Tem 

Medo de tudo 
Nao tem medo 

Medo de escuro 
Formiga 

Medo da escuridão 
Animal 

Medo de sapinho 
Barulho muito alto de algum tipo de motor 

Não sei dizer, mais creio que não 
Escuro e insetos 

Medo do escuro 
escuro 
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Sapo, escuro, coisas de terror. 
Sim. Escuro e bruxa 

Barata, do escuro 
Medo de escuro e tmbm de jacaré 

medo de cachorro, escuro 
De escuro sim mais de alguns animais ñ 

Sim escuro,cachorro 
Sim de escuro e outros bichos 

Insetos pessonhentos 
Ficar sozinha no Escuro 

Cachorro e escuro 
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Caso a família receba algum auxílio dos programas do governo, informe qual.133 respostas 

Não 
Auxílio Brasil 

Auxílio Brasil 
Nao 

Nenhum 
Nenhum 

Não recebo 
Auxílio Brasil, auxílio gás 

Auxilio Brasil 
Não recebe 

Nao recebemos 
Cartão prato cheio 

auxílio Brasil 
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Prato cheio 
Auxílio gás 

Auxílio gás 
Não 

Não recebe 
Não recebe 

Auxílio Brasil, Df social, cartão vale gás 
não 

Cme.bolsa familia.auxilio gaz e prato cheio 
Auxílio Brasil auxilio gas 

Nelhuma 
Df social auxilio brasil e cartão material 

Não recebemos. 
Nao recebo nada 

Auxílio Brasil e Df social. 
Auxílio Brasil vale gás 

Auxílio brasil 
auxílio Brasil 

Não recebo 
Não recebe mais preciso muito 

Prato cheio, Auxílio Brasil, vale gás, cartão material 
Bolsa escola 

Nao recebe 
Eu não recebo nem um benefício do do governo 

Cme.bolsa familia.auxilio gas.prato cheio 
Auxilio Brasil, prato cheio 

Cme bolsa familia.prato cheio e auxilio gaz 
BPC 
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Nao recebe auxilio nenhum 
Auxílio Brasil prato cheio 

Auxílio Brasil e o BPC do especial 
auxílio Brasil 

Auxílio gás 
Bolsa escola 

Auxílio Brasil, auxílio gás. 
Nao recebe 

Não recebemos 
Auxilio Brasil, valê gás 

Auxílio brasil 
Renda Brasil 

Gás.auxilio Brasil 
Auxílio Brasil, Vale gás, cartão material ,prato cheio 

Auxilio brasil prato cheio 
Não recebi 

Auxilio brasil e df social 
Prato cheio 

Auxílio brasil, Auxílio gás 
Auxílio brasil. 

Pai recebe auxílio doença 
Alxilio brasil 

nâo recebe 
Auxílio brasil, auxilio gás 

Auxílio Brasil, prato cheio 
Prato cheio e auxilio Brasil 

Auxílio Brasil,auxílio gás,Df social,cme 
Auxilio Brasil, auxílio gás e DF social. 
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Bolsas família 
Auxilio Brasil e auxilio gas 

Auxilio Brasil, auxílio gás 
auxílio Brasil e vale gás 

Cartao de materiais escolar, que fica com a mãe 
Não participa 

Nada 
Auxilio brasil 
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Como você avalia a autoestima do seu filhos?133 respostas 

Boa 
Ótima 

Boa 
Ótima 

Otima 
Ótimo 

Otima 
Muito boa 

Excelente 
Ótimo 

Otimo 
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10 
Média 

Boa ! 
No dia a dia 

Feliz 
Normal 

Muito boa 
Bem 

Excelente 
boa 

Bom carinhoso um pouco ancioso 
Bem extrovertido e alegre 

Bom 
Boa. A menos que alguém diga algo que a incomode, ela sempre fica pra baixo com comentários desnecessários.  

Meuito bem 
Ele é muito alegre,apesar de não morar com o pai,ele é muito presente na vida dele. 

Sentimental 
Alta 

Super elevada 
ótima 

Elevada 
Ele é feliz e muito carinhoso 

Alta 
Sentimental 

Elétrica 
Super positiva pra idade dela 

Baixa 
Ele as vezes esta bem, e outras estressado 
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Ele tem uma autoestima bem elevada 
100% 

Media 
Tranquilo 

Bom. 
Perfeita 

Não entendi 
Ser ele esta bem 

E uma autoestima boa 
Boa. 

Mui bom 
Ótima . 

Bem alta. 
Ele é muito alegre, muito espontâneo 

Auta 
Autoestima la em cima . 

Bom 
Muito alegre 

Confiante 
Perguntando se ele ta bem oq deixa ele triste 

muito boa 
Bom bem 

Boa. Mas é muito tímida 
Boa, graças a Deus 

boa 
Ela bem tranquila 

Normal de uma criança 
Muito bem 
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Qual a brincadeira favorita da criança?133 respostas 

Futebol 
Andar de bicicleta 

Andar de bicicleta 
Pique esconde 

Queimada 
Todas 

Jogar bola 
Bicicleta 
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Jogar bola 
Boneca ! 

Esconde esconde 
Bicicleta 

Pique esconde 
Pique cola 

Boneca 
Boneca 

Ela brinca de tudo 
brincar de boneca 

Esconde esconde 
Bola ,andar de bicicleta,andar de moto , 

Andar de bicicleta e brincar de boneca. 
Brincar no parquinho 

jogar bola e andar de bicicleta 
Ela gosta de tudo um pouco. Não se a brincadeira do momento estiver legal, ela brinca até. Resumindo ela gosta de brincar.  

Todas 
Jogar bola . 

Dar entrelinha 
Brincar com os cachorros 

Pique pegue 
Brinca de casinha 

Pique-pega 
Se reunir com as coleguinhas e brinca de comidinha 

brinca de bonecas 
Jogar no celular e esconde esconde 

Brincar com seus dinossauros 
Jogar futebol 
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Futebol 
Cobra cega 

Piqui pegue 
Soltar pipa,andar de bicicleta 

Sao varias 
Pe pega 

Dinossauros, bicicleta 
Desenhar 

Corre 
Pique pega 

Brinca de bicicleta 
Brincar d boneca e esconde esconde 

Pique esconde e pega pega 
Brincar de carrinho 

Brincar no quintal, bicicleta... 
Cuidar dos animais 

Pipa 
Brincar de Dinossauro 

Andar de bicicleta. 
Brinca de carrinho 

Bicicleta, pique esconde 
Pique pegar 

Brincar com os primos e os cachorrinhos 
Anda de bicicleta 

Brinca de bonecas 
Brincar de boneca/casinha 

Brinca de bola 
Brincar com o irmão caçula 
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Boneca, esconde esconde, anda de bicicleta 
Pula corda 

Se reunir com as colegas e brincar de comidinha 
Dar estrlinha 

Bola . bicicleta 
Brincar de boneca. 

Policia e ladrao 
Bicicleta, andar a cavalo 

Pula pula 
Bricar com brinquedos 

Soltar pipa 
Brincar de casinha e jogos no celular 

Todas ela e bem ativa. 
Esconde-esconde 

Jogos eletrônicos e futebol 
Brincar de esconder 

Brincar com os seus brinquedos 
Pique esconde. 

Celular 
Bola 

Tudo 
Correr e desenhar 

jogar bola .. 
Brincar com os carrinhos, bola e andar se bicicleta 

Brincar com carrinhos 
Assistir 

Carrinhos 
Pega pega 
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Asitir tv 
Assistir 

brincar de carrinho 
Pular corda,brincadeira de mercado 

Casinha 
Brincar de estudar 

Pega pega .e pula pula 
 

De posse das informações acima e dos dados tabulados, podemos perceber que o perfil das famílias da comunidade 

escolar são as seguintes:  

Verificamos que 66,5% das famílias moram o pai e a mãe no mesmo ambiente, 58,7% dos principais responsáveis pelas 

famílias tem entre 26 a 35 anos de idade, 53,9% dos responsáveis cursa, cursaram parte ou finalizaram o Ensino Médio. As 

profissões são bem diversificadas, tais como: do lar, mecânicos, motoristas, atendentes, professores e pedagogos, profissionais da 

beleza, etc. 58,7% dos responsáveis pelas famílias estão desempregados e a faixa de renda das famílias giram em torno de 1 (um) 

salário mínimo. 41,3% recebem alguma ajuda financeira do governo Federal ou Estadual. 60,1% das famílias se identificam como 

evangélicas e temos vários católicos e espíritas. 98,8%possuem celulares ou algum meio de acessar o grupo de whatsapp, 

preferindo o aplicativo whatsapp para se comunicar com a escola, a maioria das famílias possuem hábitos de leitura. 99% das 

famílias acham que a escola está em uma boa localização e gostam da estrutura da escola. 84% das famílias solicitam que a 

prioridade de obras seja a cobertura do espaço recreativo (quadra) e 90% das famílias possuem uma boa relação com a direção 

da escola, com a secretária, coordenação e gostam do trabalho que está sendo desenvolvido pelos professores. 72% das famílias 

estão satisfeitas com as aulas desenvolvidas pelos professores.  
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3.1- INDICADORES DO SAEB 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma das primeiras iniciativas brasileiras para medir a qualidade do 

aprendizado nacionalmente e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

Funciona como uma ferramenta nacional para avaliar o desempenho das escolas, norteando ações pedagógicas de acordo 

com os problemas detectados. Além de implicar em subsídios para os professores avaliarem suas metodologias e objetivos 

pedagógicos para a aprendizagem.  

A EC Boa Vista vem se empenhando para atingir as metas estabelecidas pelo MEC, porém na avaliação de 2019, não 

atingimos a meta e atribuímos os resultados a dois fatores: Surto de sarampo e surto de Dengue que atingiram a comunidade. 

Haviam dias, na escola, em que haviam apenas com 5 alunos em sala de aula, atingindo o desempenho da turma e o desempenho 

escolar individual de cada aluno. A Escola desenvolveu diversos projetos para tentar reverter a situação e mesmo estando abaixo 

da meta, a escola atingiu sua meta quando às perdas pedagógicas decorrentes. No ano de 2021 foi feita mais uma avaliação de 

longa escala, porém os resultados ainda não foram divulgados. 
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4- FUNCÃO SOCIAL 

 

Entre as ações sociais, a educação assume um papel de destaque e quando se trata de Educação Pública, ela é ainda mais 

importante. Considerável número de pessoas tem nela a única chance de ascensão social. 

 Neste intuito, não impede que o profissional de ensino se comprometa com a proposta de construção de uma prática 

pedagógica “no” e “do” campo, ao experenciar as estruturas e sentidos presentes no lugar onde atuam. Pois como afirma Tuan 

(1983), “experenciar é um termo que abrange as diferentes maneiras, através das quais, uma pessoa conhece e constrói a 

realidade.” (p.9).  

Neste sentido, Tuan (1983) expõe que: 

Um objeto ou lugar atinge realidade concreta quando nossa experiência com ele é total, isto é, 

através de todos os sentidos, como também a mente ativa e reflexiva. Quando residimos por muito 

tempo em determinado lugar, podemos conhecê-lo intimamente, porém a sua imagem pode não ser 

nítida, a menos que possamos também vê-lo de fora e pensemos em nossas experiências. (TUAN, 

1983, p.21) 

 

A Escola Classe Rural Boa Vista é uma Escola pública e reconhece esse importante papel. Por reconhecê-lo, 

desenvolvemos um trabalho que utiliza as diferentes linguagens para que nossos alunos compreendam e adote posturas de 

respeito mútuo na escola, em casa e em sua comunidade de modo construtivo, justo e fraterno nas diferentes situações sociais, 

procurando usar o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas para a melhoria da qualidade de vida 

pessoal e social. Não há dúvidas de que estamos vivendo numa sociedade em constantes mudanças e transformações altamente 

globalizada e informatizada em que o conhecimento é facilmente armazenado e transmitido em rede. 
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 Dentro desta nova realidade, a educação não apenas tem que se adaptar às novas necessidades como, principalmente, 

tem que assumir um papel de ponta nesse processo. Partindo desta perspectiva, não basta que a escola apenas ensine, a escola 

nesta nova era é convidada a responder às exigências impostas pela globalização. A escola tem de preparar seus alunos para 

esta realidade, espera-se que a educação ao lado de “aprender a conhecer” torne possível outras aprendizagens, como “aprender 

a aprender”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver” e “aprender a ser” com autonomia. Delors (1998)  

Dessa forma, a educação fundamentalmente, necessita assumir sua função social a de formar o cidadão, isto é, promover o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, numa perspectiva 

de construção de conhecimentos, atitudes e valores que tornem os estudantes solidários, críticos, éticos e participativos.  

Neste sentido, a escola não apenas contribui significativamente para a democratização da sociedade, como também passa 

a ser um lugar privilegiado para o exercício da democracia participativa, para o exercício de uma cidadania consciente e 

comprometida com os interesses da maioria socialmente excluída ou dos grupos sociais privados dos bens culturais e materiais 

produzidos pelo trabalho dessa mesma maioria. 

A escola também prima para a contribuição das questões digitais, no que tange a orientação para assuntos relacionados à 

internet, uma vez que na comunidade não há quem possa auxiliar as famílias neste ponto. 

 Outras contribuições são: a formação continuada aos pais e familiares no geral e a conscientização do trabalho e a 

importância da escola do Campo e seus princípios norteadores do trabalho diferenciado para essa clientela. Neste âmbito, 

trabalharemos as questões dos temas transversais, movimentos sociais e auxiliares no que se refere às questões trabalhistas, 

jurídicas, sociais e outras, bem como a construção do inventario da escola do campo para resgate de sua história e de sua gente. 

Finalizando, a contribuição significativa da escola para a democratização da sociedade e para o exercício da democracia 

participativa fundamenta e exige necessariamente a gestão democrática na escola. 
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5- MISSÃO 

 

A missão da Escola Classe Rural Boa Vista, é a de garantir um ensino de qualidade, oferecendo uma educação pautada 

nos valores éticos, morais, políticos e sociais, formando assim, cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de 

interagir e transformar a realidade para uma vida digna em sociedade.  

Queremos preparar cidadãos, que sejam críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de 

compreender a realidade em que vivem e preparados para participar da vida econômica, social e política da comunidade, para que 

assim se construa uma sociedade mais justa.  

Lutar para que a educação do campo surja como forma de garantir melhores condições de vida para a população 

camponesa através da educação, bem como garantir que o homem do campo permaneça no meio rural não precisando migrar 

para a cidade em busca de melhores condições de vida e novas oportunidades, possibilitando que as crianças e jovens do campo 

continuem no meio rural, valorizando sua cultura e suas tradições sem se sentirem insignificantes com relação aos que vivem no 

meio urbano. 

Em 2022, temos como base do brincar, da sua ludicidade, e de qualquer ato criativo e criador, a imaginação. A imaginação 

ou Fantasia implica na atividade de combinar e criar novos comportamentos, objetos, elementos, assim como, de reproduzir 

modos de algo já existente. Desse modo, a imaginação é fundamento para todas as atividades criadoras, sejam artísticas, 

científicas, tecnológicas, ou seja, todas as atividades socioculturais que o homem se engaja, inclusive, o brincar (VYGOTSKY, 

2012) 
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6- PRINCÍPIOS NORTEADORES DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

 

6.1- PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS:  

A proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que 

a orienta. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, 

crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva integradora, os princípios orientadores são teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.  

 

6.2- UNIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA:  

Teoria e prática juntas ganham novos significados. Quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-

se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Para garantir a unidade teoria-prática e sua efetividade na 

sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de 

conceitos voltados para a construção de conhecimentos, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, 

questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada de consciência revisão 

de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam 

as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a 

organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar?  
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 6.3- INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO:  

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas, componentes curriculares, a 

partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento, componentes curriculares, ultrapassam a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didáticos pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático. A 

determinação de uma temática interdisciplinar integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular. O princípio 

da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de 

relações entre diferentes conhecimentos e áreas.  

 

6.4- FLEXIBILIZAÇÃO:  

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

o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma nova sociedade em 

mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o 

professor torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, 

os conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência. 
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7- OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS: 

OBJETIVO GERAL: 

Nosso objetivo maior é atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus alunos; garantir de forma sistemática a 

apropriação do conhecimento acumulado pela humanidade; desenvolver as diversas habilidades; contribuir para o 

desenvolvimento integral do sujeito histórico; para ter visão de mundo coesa, coerente e consistente; resolver conflitos individuais, 

de grupos e coletivos; alicerçada em valores éticos; estimular, promover e oportunizar o processo de construção coletiva, 

participativa na sociedade para manter e/ou transformá-la de forma consciente, crítica, criativa e responsável. 

 

7.1- OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

➢ Oportunizar o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos: físico, social, emocional e cognitivo na perspectiva de 

uma interação consigo mesmo, com o outro e com os pares, complementando a ação da família e da comunidade.  

➢ Promover o enriquecimento de experiências que facilitem o desenvolvimento e a adaptação da criança à escola e à 

sociedade.  

➢ Incentivar a formação de hábitos, habilidades e atitudes indispensáveis ao bem-estar individual e sua desenvoltura 

concernente ao grupo e ao meio ambiente.  

➢ Promover o desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade em seus aspectos cognitivo, físico, psicológico, 

afetivo e social, visando à cooperação e à autonomia.  

➢ Oportunizar momentos ricos de construção e de ludicidade  

➢ Assegurar um ambiente rico em respeito, ética, autonomia, bons hábitos e convivência  

➢  Oportunizar um espaço escolar rico em letramento. 
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7.2- OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

➢ Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança e seu desenvolvimento integral, estimulando sua 

curiosidade e seu interesse;  

➢ Acolher todos os alunos independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras;  

➢ Estabelecer ações de respeito para cada pessoa da comunidade escolar como um ser único, independente de gênero, raça, 

crença ou costumes;  

➢ Priorizar o desenvolvimento da boa convivência com todos os alunos, respeitando suas características pessoais com 

direitos e deveres;  

➢ Fazer com que o trabalho desenvolvido pela escola seja conhecido pela comunidade em que se encontra inserida; 

➢ Ampliar o atendimento em Projetos que viabilizem a alfabetização e o letramento  

 

7.3- OBJETIVOS DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

➢ Promover uma educação lúdica e inclusiva;  

➢ Promover a integração social e o desenvolvimento infantil baseado nos cinco campos de experiências;  

➢ Realizar a organização do trabalho pedagógico, considerando os materiais, os ambientes, os tempos, a rotina e as datas 

comemorativas;  

➢ Fundamentar o trabalho educativo através dos eixos integradores do Currículo da Educação Infantil (Educar e Cuidar e 

Brincar e Interagir). 

➢ Promover consciência fonológica constante. 
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7.4- OBJETIVOS DO ENSINO DO ENS. FUNDAMENTAL: 

 

➢ Desenvolver projetos de educação financeira;  

➢ Promover reflexão sobre habilidades socioemocionais através de projetos; 

➢ Fortalecer o trabalho com gêneros literários;  

➢ Ampliar a horta familiar, parte da construção do Inventario da Escola do campo;  

➢ Proporcionar momentos de avaliação, escuta sensível, avaliação e orientação aos alunos e familiares para auxílio na vida 

escolar do aluno; 

➢ Adaptar os conteúdos curriculares à realidade da comunidade do campo;  

➢ Aprimorar e sistematizar o trabalho em matemática;  

➢ Organizar o trabalho pedagógico tendo em vista a conscientização sobre o autocuidado, o cuidado com o outro, 

conservação dos recursos naturais, preservação do planeta e educação financeira, desenvolvendo o senso crítico dos 

alunos;  

➢ Proporcionar acesso aos bens culturais como museus, parques, cinemas, entre outros, virtualmente ou presencialmente pós 

pandemia. 

 

7.5- OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS PARA A ED. INFANTIL  

 

➢ Promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, sociais e cognitivos da criança, considerando-a um 

ser completo e indivisível;  
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➢ Proporcionar o desenvolvimento global da criança considerando sua bagagem cultural;  

➢ Oferecer oportunidades variadas para que a criança da Educação Infantil construa sua identidade e sua autonomia; 

 

7.6- OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS PARA O ENS. FUNDAMENTAL: 

➢ Programar ações, durante todo o ano, que favoreçam a convivência harmoniosa entre os estudantes, o exercício da 

vivência de valores que contribuam para o desenvolvimento saudável e convivência harmoniosa de todos;  

➢ Garantir a alfabetização e o letramento dos estudantes;  

➢ Elevar o índice do IDEB e das Avaliações da SEDF (Diagnóstico inicial e SIPAEDF) 

➢ Garantir os direitos de aprendizagens de todos os estudantes;  

➢ Promover a formação do leitor, escritor e falante competente, conhecedor de sua língua materna, para que exerça sua 

efetiva participação social, expressando-se e posicionando-se de maneira crítica e autônoma diante das diversas situações 

comunicativas formais ou informais, além de desenvolver o prazer pela leitura;  

➢ Possibilitar a compreensão e a assimilação da realidade a partir da apropriação dos conhecimentos matemáticos descritos 

no currículo.  

➢ Ampliar o raciocínio lógico-matemático, explorando o campo da educação financeira, com vistas à formação do pensamento 

crítico-reflexivo em relação ao sistema monetário;  

➢ Promover a conscientização, a preservação do meio ambiente, estimulando o pensamento investigativo e a disseminação 

de conhecimentos científicos, históricos e geográficos, aliado ao convívio saudável e sustentável. 
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8- FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, bem como nas Teorias Críticas e pós críticas, opções teórico-metodológicas 

que se assentam em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles, haja visto 

que, o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes.  

O Currículo de Educação Básica se fundamenta nesses referenciais, por apresentarem elementos objetivos e coerentes na 

compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente explicações para todos, além de fundamentar a educação 

integral, a transversalidade, o diálogo entre escola e comunidade, a territorialidade, o trabalho em rede e a Educação Especial 

Inclusiva. 

 

8.1- PEDAGOGIA HISTÓRICA- CRÍTICA:   

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são 

formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.  

Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado por contradições e conflitos entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção.  

Essa natureza contraditória da escola quanto a sua função de instruir e orientar moralmente a classe trabalhadora pode 

indicar a superação dessas contradições, à medida que a escola assume sua tarefa de garantir a aprendizagem dos 
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conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, em situações favoráveis à aquisição desses conteúdos, articuladas 

ao mundo do trabalho, provendo, assim, condições objetivas de emancipação humana.  

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes 

como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, 

por meio da linguagem que revela os signos e sentidos culturais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a 

escola participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento 

do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como 

fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola.  

A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro. Diante do exposto, o objeto da educação trata de 

dois aspectos essenciais, articulados e concomitantes: identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que 

contribuam para a humanização dos indivíduos e, organizar e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa 

humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

 

8.2- PSICOLOGIA HISTÓRICO – CULTURAL:  

 

É função primeira da escola, garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do desenvolvimento de processos 

educativos de qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do ensino do 

Distrito Federal são condições fundamentais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e 

formam-se no cotidiano da escola.  



64 

 

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 

relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola.  

 A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças a interação e a resolução 

de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”.  

A possibilidade de o estudante aprender em colaboração contribui para seu êxito. Assim, aprendizagem deixa de ser vista 

como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, 

com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 

 

8.3 TEORIAS CRÍTICA E PÓS-CRITICA 

O currículo escolar abrange as experiências de aprendizagens implementadas pelas instituições escolares e que deverão 

ser vivenciadas pelos estudantes. Nele estão contidos os conteúdos que deverão ser abordados no processo de ensino-

aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. 

Ele deve contribuir para construção da identidade dos alunos na medida em que ressalta a individualidade e o contexto social 

que estão inseridos. Além de ensinar um determinado assunto, deve aguçar as potencialidades e a criticidade dos alunos. Nessa 

perspectiva, a função da teoria curricular é compreender e descrever fenômenos da prática curricular. É através da teoria que 

teremos a compreensão do objeto e intenções de um determinado grupo social. Temos como teorias do currículo: 

• Teorias críticas: argumenta que não existe uma teoria neutra, já que toda teoria está baseada nas relações de poder. Isso 

está implícito nas disciplinas e conteúdos que reproduzem a desigualdade social que fazem com que muitos alunos saem 
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da escola antes mesmo de aprender as habilidades das classes dominantes. Percebe o currículo como um campo que 

prega a liberdade e um espaço cultural e social de lutas. 

• Teorias pós-críticas: nessa perspectiva o currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros, pois predomina a 

cultura patriarcal. Essa teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e os 

conceitos da modernidade, como razão e ciência. Outra perspectiva desse currículo é a fundamentação no pós-

estruturalismo que acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado. Questiona também o conceito de verdade, 

já que leva em consideração o processo pelo qual algo se tornou verdade. 

 

Desse modo, a Escola Classe Boa Vista optou por trabalhar baseado na teoria pós-crítica do currículo, pois a mesma coloca 

em evidência questões de ordem pós-estruturalista, reivindicando o lugar dos saberes, dos grupos e das identidades 

marginalizadas; desnaturalizando saberes hegemônicos tradicionalmente materializados no currículo. De modo geral, essa 

abordagem apresenta um aprofundamento das teorias críticas, dando lugar a questionamentos acerca da distinção social – na 

escola e na sociedade – das diversas minorias e identidades socioculturais. Tal abordagem suscita o papel da escola e do 

currículo no combate à opressão e à colonização do outro, priorizando uma concepção de ensino centrada na diferença e na 

diversidade social, cultural, étnica, de sexo, gênero e orientação sexual. 

 

8.4- EDUCAÇÃO INTEGRAL:  

 A formação integral é um conceito que defende o desenvolvimento dos sujeitos para além de sua dimensão intelectual. 

Além dela, a formação integral considera o aperfeiçoamento de aspectos físico, social, emocional e cultural dos indivíduos. 
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Por isso, na educação integral, a aprendizagem não se dá apenas na sala de aula. Ela acontece nos diferentes espaços nos 

quais a criança pode ocupar e por meio de experiências e linguagens diversas. 

Essa proposta tem sido enfatizada principalmente nos últimos anos, já que o século XXI apresenta novos desafios para a 

humanidade e, consequentemente, para aqueles que serão os adultos do futuro. 

Uma das dificuldades do momento, por exemplo, é a necessidade de desenvolver atividades sustentáveis humana no 

planeta. Desafios desse tipo exigem a atuação de sujeitos autônomos, críticos e que tenham senso de responsabilidade consigo 

próprio e com a sociedade ao seu redor. 

É nesse cenário que a formação integral se torna tão importante. Afinal, não basta conhecimento para tornar coisas como 

essa, possíveis. Também é preciso trabalhar habilidades sociais, emocionais e físicas, entre outras. 

  A integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de nossas crianças, buscando dar a devida atenção para 

todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo 

deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento, tais como cultura, artes, esportes, laser, informática entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. A Escola Classe Rural Boa Vista trabalha efetivamente para que os alunos se desenvolvam plenamente 

em todas as áreas;  

 

8.5-TRANSVERSALIDADE:  

A ampliação do tempo de permanência pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos 

conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar 

de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. Tendo em vista 
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este princípio, as atividades ofertadas por esta instituição, foram selecionadas com vistas a enriquecer o conhecimento de mundo 

que o aluno já possui e a valorização da história de cada um.  

 

 8.6-TERRITORIALIDADE:  

Devemos romper com os muros da escola, entendendo a cidade como um laboratório de aprendizagem, não restringindo a 

educação ao ambiente escolar. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização 

pelo processo educativo, devendo mapear as potencialidades do território em que a escola se encontra, buscando estreitar 

parcerias locais com a comunidade, sociedade civil e poder local, criando projetos socioculturais significativos e melhor 

aproveitamento das possibilidades educativas. A escola busca diversas parcerias que contribuem para o desenvolvimento dos 

alunos e demais membros da comunidade escolar.  

 

8.7- TRABALHO EM REDE:  

Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças. A educação e formação do estudante é de responsabilidade de todos. Este princípio tem 

norteado toda esta proposta. A educação dos alunos tem que ser vista como um direito de cada criança e como dever de todos os 

adultos que a rodeiam, incluindo escola, comunidade, pais e governo como instancia maior.  

 

8.8- EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 

  É ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência 

e promovendo seu processo de ensino e de aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. Assim, a sala de aula do 
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ensino regular representa o espaço real de inclusão no contexto escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como fator que 

contribui para a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento.  

 O atendimento especializado não é restrito às salas de recursos; ele é abrangente em termos de estratégias pedagógicas, 

ações políticas e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da proposta 

curricular para esse grupo de estudantes. 
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9- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A BNCC e o Currículo da SEDF na Educação Infantil estabelecem seis direitos de aprendizagem: conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer-se. São eles que asseguram as condições para que as crianças “aprendam em 

situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 

provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural”. 

 Entendem que, na Educação Infantil, a escola “precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 

observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar 

respostas às suas curiosidades e indagações.” 

Na BNCC e no Currículo da SEDF, o Ensino Fundamental está organizado em cinco áreas do conhecimento: Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. As áreas conhecimento, por sua vez, dividem-se em 

componentes curriculares, que guardam as especificidades dos saberes próprios que os constituem. 

AREAS DO CONHECIMENTO COMPONENTE CURRICULAR 

LINGUAGENS Língua Portuguesa, Arte (musica, Teatro, Dança) e Ed. Física 

Matemática Matemática 

Ciências da Natureza Ciências 

Ciências Humanas Geografia e História 

Ensino Religioso Ensino Religioso 
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 O Currículo em Movimento do Distrito Federal pauta-se nos pressupostos filosóficos da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural, em consonância com os preceitos legais da educação nacional. Essencialmente, o teor contido em 

suas linhas expressa opção teórico-metodológica que compreende a prática social da criança, decorrente de seu contexto de vida, 

como premissa desencadeadora do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano.  

Por esse prisma curricular, a escola é chamada à responsabilidade de atuar em prol da construção de uma sociedade livre, 

justa, solidária, igualitária, que preserve o meio ambiente, respeite a diversidade humana e que, não obstante, se edifique sobre 

ideais universais como igualdade, cidadania, democracia e justiça.  

Os três eixos transversais que sustentam o Currículo em comento alargam essa visão de mundo, ao contemplarem, 

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

para a Sustentabilidade. 

 

 9.1-Da Diversidade: “pode ser entendida como a percepção evidente da variedade humana, social, física e ambiental presente na 

sociedade”. É a partir da aceitação da diversidade que entendemos melhor o mundo e as pessoas. Estas são diferentes, únicas no 

modo de ser e devem ser respeitadas no espaço escolar segundo suas singularidades. Mas, muito mais que compreendermos isso 

no plano teórico, precisamos aprender a respeitar a todos sem fazer distinções de fato.  

 

9.2- Da Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: orienta o “exercício cotidiano dos direitos humanos no ambiente 

escolar – espaço de vida e de organização social, política, econômica e cultural” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 56). Trata-se da 

necessidade do reconhecimento de toda pessoa humana como sujeito social e da efetivação dos direitos humanos fundamentais, 
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respaldados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Mais do que espaço de afirmação de direitos humanos, a 

escola assume um importante papel social de enfrentamento às violações deles.  

 

9.3- Da Sustentabilidade: “O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um desenvolvimento que una a 

sociedade, o meio ambiente e a economia de forma equilibrada. “São exemplos de subtemas da Educação para a 

Sustentabilidade: produção e consumo consciente; qualidade de vida; alimentação saudável; economia solidária; agroecologia; 

ativismo social; cidadania planetária; ética global; valorização da diversidade, entre outros.”  

 

9.4- Cultura de Paz: Numa sociedade na qual se percebe, cada vez mais, o distanciamento de valores como: respeito, ética, 

colaboração e diálogo, em que a violência passou a fazer parte do dia a dia nas ruas, famílias e instituições, gerando instabilidade, 

medo e insegurança, torna-se imprescindível desenvolver ações nas escolas que promovam uma Cultura de Paz. 

 As discussões sobre uma Cultura de Paz, nos dias de hoje, estão cada vez mais fortes. Os professores, coordenadores e 

diretores estão saturados dos inúmeros casos de desrespeito e violência dentro das escolas. É preciso investigar de onde surgem 

tais ações e buscar estratégias preventivas para evitar o caos vivenciado nas instituições escolares, é necessário chegar ainda 

mais próximo das famílias e atuar na raiz do que pode estar gerando tais situações. Segundo Fernández (2005, p. 36), a família é 

“[...] o primeiro modelo de socialização de nossas crianças”. É na família que se aprende a respeitar, a amar e ser amado, a 

dialogar, a ter ética, a ser solidário e amigo do outro, enfim, a família é o alicerce educacional na vida de crianças e jovens. 

Investir e acreditar numa educação pautada em uma Cultura de Paz fará a escola ter um diferencial em termos sociais e 

humanos, tão importante e necessário para a sociedade contemporânea, pois a comunidade educativa passará a ter maior 

sensibilidade pelo outro. Ela aprenderá “a ser e a conviver”, a mediar conflitos, a preservar o planeta e a redescobrir a 
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solidariedade e a tolerância, princípios fundamentais para o século XXI, uma vez que gradativamente as pessoas estão se 

distanciando, fisicamente, uma das outras em função da vivência cotidiana com as tecnologias. O isolamento humano fortalece o 

egoísmo e o individualismo e contribui para o aumento de doenças psicossociais, consequentemente por atos de violência e 

mortes prematuras, bem como para a desvalorização planetária. Todavia, considerando a importância das interações globais, faz-

se necessário ressaltar que as relações virtuais têm o seu valor no que tange às aspirações por um mundo de paz, mas manter 

apenas relações virtuais não é salutar para a existência humana. 

Cultuar a Paz é cultuar a vida. A Cultura de Paz nas escolas é essencial para a continuação da vida, pois corrobora a 

conscientização da comunidade educativa no combate aos diversos tipos de violência e na preservação sagrada do planeta. Paz é 

sinônimo de amor! Amor por si, pelo outro, pelo planeta… pela vida. 

 

9.5- Escola do Campo:  

Segundo as DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO 

DO DISTRITO FEDERAL, as matrizes curriculares das etapas e segmentos, não diferem daquelas previstas para as unidades 

escolares urbanas.  

É necessário, entretanto, considerar as possibilidades de diversificação dos espaços e tempos escolares, de maneira 

coerente com as características, necessidades e possibilidades das comunidades escolares, constatadas por meio dos Inventários 

e espelhadas nos PPP propostos. Tais possibilidades, previstas nos princípios e metodologia da Pedagogia da Alternância, são 

coerentes com os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, apresentada nos documentos que integram o Currículo em 

Movimento. (DISTRITO FEDERAL, 2022) 
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O documento frisa que os direitos da Educação do Campo, em relação à oferta das diferentes etapas e modalidades não 

diferem daqueles que usufruem as unidades escolares urbanas. Recomenda-se, no entanto, que devem ser feitas as devidas 

adequações em relação às possibilidades de organização do trabalho pedagógico considerando as peculiaridades locais. 
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10- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

10.1 -ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 1º CICLO:  A Educação Infantil é contemplada pelos seguintes eixos integradores: 

cuidar e educar, brincar e interagir. Envolvendo também os eixos transversais que nortearão o trabalho, sendo que o objetivo é 

levar a criança ao mundo do letramento sistematizado de forma lúdica e dinâmica, respeitando o ritmo e desenvolvimento humano 

da criança. Compreender relações estabelecidas entre os sons da fala e os códigos linguísticos, entendendo a escrita como forma 

de expressão e registro e a leitura como instrumento para ampliar a visão de mundo. Conhecer e se desenvolver através dos 

conceitos de número, espaço e forma, grandezas e medidas, com a finalidade de solucionar situações do cotidiano, por meio da 

resolução de problemas, além da trabalhar a consciência fonológica e matemática das palavras e dos números. 

 

10.2-ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 2º CICLO: Os eixos integradores deste ciclo são consciência 

fonológica/alfabetização/letramento/ludicidade e dentro do Currículo em Movimento o aluno se apropriará dos conhecimentos 

sistematizados. No 1º bloco (BIA) vêm as quatro práticas pedagógicas essenciais para a alfabetização, bem como garantir à 

criança, a partir de seis anos de idade, a aquisição da consciência fonológica, letramento na perspectiva da ludicidade e do seu 

desenvolvimento global. Para alcançar estes objetivos, estas Diretrizes Pedagógicas baseiam-se em princípios teóricos- 

metodológicos norteadores de todas as ações na implementação do Bloco Inicial de Alfabetização, os quais se constituem em 

elementos imprescindíveis ao sucesso do bloco (projeto interventivo, reagrupamentos), bem como a interdisciplinaridade de todas 

as áreas do conhecimento. 

No 2º Bloco (4º e 5º anos) - De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental devem ser trabalhados recursos pedagógicos que valorizem situações lúdicas de aprendizagem, ampliando as 
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experiências vivenciadas pelos alunos na Educação Infantil e no caso da SEDF, vivenciados no BIA. Nessa fase são 

desenvolvidas a comunicação oral e o sistema da escrita alfabética, signos matemáticos, registros artísticos, midiáticos e 

científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Neste Bloco é ideal que as crianças adquiram autonomia 

intelectual, compreensão de normas e valores sociais, desenvolvendo com mais clareza noções de cidadania sem a necessidade 

de imposição para isto, bem como o letramento de todas as áreas de conhecimentos propostas. 

 

10.3- ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS  

As aulas serão enriquecidas com atividades lúdicas, objetivando o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, leitura 

e interpretação, o desenvolvimento de habilidades motoras, maior socialização em busca do bem-estar físico/mental, 

desenvolvendo-se junto aos eixos transversais do Currículo,  

Os Coordenadores Pedagógicos, o Orientador Educacional e o(a) Professor(a) readaptado(a) determinado na portaria de 

distribuição de carga horária, de acordo com suas atribuições em documentos norteadores, farão um trabalho de apoio às ações 

pedagógicas da escola, conforme a necessidade e conforme documentação legal. 

 Às quartas-feiras serão realizadas reuniões coletivas com Projeto de Coordenações Propositivas, com propostas de 

palestras, oficinas, estudos dirigidos, trocas de experiências entre os colegas, organização de momentos coletivos, conselhos de 

classes, entre outras necessidades conforme surgirem no decorrer do ano letivo. 

 Nas demais coordenações da semana, os professores planejam aulas, se reúnem com pais, realizam correções de 

trabalhos, pesquisas etc., para desenvolver aulas mais objetivas e atrativas. 

O atendimento do professor da Sala de Recursos, QUANDO HOUVER, deverá viabilizar a adequação curricular, inclusive 

as avaliações aos alunos ANEE acompanhando os alunos diagnosticados junto ao professor regente, o atendimento ocorre 
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preferencialmente no contra turno ou turno de aula, dependendo da necessidade da criança e da comunidade em que reside, 

durante dois dias da semana, com carga horária de 50 minutos cada atendimento. 

 Os Educadores Sociais Voluntários, também têm a função de auxiliar o professor regente com esses estudantes ANEEs em 

sala de aula. 

 

10.4- RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

A escola mantém um bom relacionamento com a comunidade escolar. Participam das reuniões bimestrais assim como 

participam dos momentos festivos como: Festa da Família, Festa Cultural, Feira de Ciências e encerramento do ano. Uma 

percepção da efetiva participação da família é quando colaboram para o sucesso do Projeto vivencia matemática, Projeto de 

leitura, participação no Conselho Escolar e na Assembleia geral. 

 

10.5- METODOLOGIAS DE ENSINO:  

As instituições de ensino de educação básica, a partir da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

começaram a repensar aspectos importantes da inovação na sala de aula. De acordo com a BNCC, a aprendizagem significativa é 

aquela que possibilita a construção do sujeito. Para tanto, o conhecimento é construído e reconstruído dialeticamente pelos 

educadores e aprendizes e, a partir dessa reconstrução, o estudante desenvolve competências que o torne autônomo, 

questionador e consciente da necessidade de um constante aprendizado, que está sempre inacabado.  

Para aprender ao longo da vida com autonomia, é preciso saber construir conhecimento, individualmente e de forma 

colaborativa. A construção do conhecimento está associada ao processo de acesso à informação e à sua significação subjetiva, ou 
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seja, o aprendiz transforma a informação em algo que faça sentido para ele, a partir dos seus conhecimentos prévios, suas 

emoções e sua maturidade cognitiva de processamento.  

O conhecimento é algo pessoal e quanto mais conhecimento crítico, maior a possibilidade de ampliação de conhecimentos. 

Esses pressupostos dialogam com a metodologia da pedagogia histórico crítica, proposta pela SEDF. Nesse sentido, a Escola, 

pretende inovar, priorizando a aprendizagem ativa nos planejamentos para que as ações de ensino e aprendizagem sejam 

potencializadas por meio do engajamento dos estudantes, colocando-os como centro desse processo e promovendo sua 

autonomia 

O trabalho com as metodologias ativas, colaborativas e cooperativas, promovem a construção do conhecimento, permitindo 

o desenvolvimento de importantes competências, como:  

● Saber buscar e investigar informações com criticidade (critérios de seleção e priorização) a fim de atingir determinado 

objetivo, a partir da formulação de perguntas ou de desafios dados pelos professores;  

● Compreender a informação, analisando-a em diferentes níveis de complexidade, contextualizando-a e associando-a a 

outros conhecimentos;  

● Interagir, negociar e comunicar-se com o grupo, em diferentes contextos e momentos;  

● Conviver e agir com inteligência emocional, identificando e desenvolvendo atitudes positivas para a aprendizagem 

colaborativa;  

● Ter autogestão afetiva, reconhecendo atitudes interpessoais facilitadoras e dificultadoras para a qualidade da 

aprendizagem, lidando com o erro e as frustrações, e sendo flexível;  

● Tomar decisão individualmente e em grupo, avaliando os pontos positivos e negativos envolvidos;  

● Desenvolver a capacidade de liderança;  
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● Resolver problemas, executando um projeto ou uma ação e propondo soluções.  

A Escola apoia o desenvolvimento das metodologias ativas, porém, os docentes têm autonomia para desenvolverem 

metodologias diversas, conforme as demandas e as especificidades apresentadas pelos estudantes. 

Metodologia Educacional 

 Cientes da necessidade imprescindível da escola promover o desenvolvimento humano dos alunos de modo global, o mais 

assertivo é optarmos por uma metodologia que privilegie as interações sociais e o a bagagem histórica cultural dos estudantes, 

ainda mais, por se tratar de uma escola do campo. 

 Nesta perspectiva, é correto afirmar que a abordagem metodológica educacional que desenvolvemos nesta escola é a 

sócio-interacionista, uma abordagem histórica e cultural do desenvolvimento humano, pautada nos pressupostos do psicólogo 

russo Lev Vygotsky.    

 Assim sendo, esta Instituição Educacional prima por uma metodologia que valoriza as interações sociais, e a bagagem 

histórica que o aluno traz, bem como a curiosidade, a autonomia e a participação ativa.  

 Entretanto, dado ao momento histórico social que nos encontramos: o enfrentamento dos desafios e consequências 

resultantes da pandemia do Covid-19, percebemos que só valorizar as interações sociais, e a bagagem histórica que o aluno traz, 

seria insuficiente e/ou demasiadamente restritivo para a promoção de uma educação significativa, de qualidade e, sobretudo 

acolhedora, em especial, no contexto que nos encontramos.  

Portanto, evidenciou se a necessidade urgente de promover o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais 

humanizada, considerando sempre o aluno como um todo e onde elementos como: a afetividade, emoções, movimento e espaço 

físico se encontram num mesmo plano. 
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 Desta feita, uma proposta metodológica necessita também, estar pautada nas concepções de Henri Wallon. Este feito se 

tornou indispensável pois, entendemos que somente por meio de uma Metodologia  Educacional Afetiva, Sócio-interacionista 

será possível proporcionar formação integral (intelectual, afetiva e social) aos alunos de hoje em dia, onde não só o corpo do 

estudante  mas também suas emoções estarão dentro da sala de aula, para que por meio do reconhecimento dessas, e da escuta 

sensível, do acolhimento, o aluno como ser integral seja atendido, e  estimulado a desenvolver-se  nas suas especificidades e 

subjetividade, proporcionando assim o tão almejado, desenvolvimento humano, aos nosso alunos. 

  

10.6 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

O Orientador Educacional desta U.E tem formação pedagógica e o horário de atendimento é de 20h matutinas e 20h 

vespertinas. O SOE tem a função de auxiliar a gestão nos atendimentos aos estudantes e pais. Suas ações estão dispostas na OP 

dos serviços da SEDF. 

 

10.7- ATUAÇÃO DO SEAA, ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E SALA DE RECURSOS:  

 Neste ano, não contamos com a lotação dos profissionais para Sala de Recursos, Pedagogo e Psicólogo.  

O trabalho que será desenvolvido pela Orientação Educacional contribuirá de forma direta e indireta para o 

desenvolvimento integral do estudante, propiciando ações voltadas para a aprendizagem de comportamentos que proporcione o 

bem-estar e o sucesso escolar. A atuação, bem como o Plano de ação do Orientador Educacional está em anexo 
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10.8- ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO:  

No ano letivo de 2022 não pudemos contar com a lotação de um monitor, porém contamos com o auxilio de um Educador 

Social. 

Educadores Sociais Voluntários: O Programa Educador Social Voluntário tem como objetivo oferecer suporte 

complementar às atividades de Educação em Tempo Integral, aos estudantes com deficiências e transtornos, nas unidades 

escolares de Educação Infantil e na EMMP e no PROEM. O ESV auxiliará nas unidades escolares da Educação Infantil ao Ensino 

Médio sob orientação das equipes gestoras, cumprindo com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto 

ao Programa. Legislação Regido pela Lei Distrital nº 3506/2004 e pelo Decreto Distrital nº 37010 de dezembro de 2015, o 

Educador Social Voluntário tem suas funções definidas em Portaria própria publicada anualmente pela Secretaria de Estado de 

Educação. Por tratar-se de um programa de voluntariado, o trabalho do Educador deve ser sempre orientado pelos servidores da 

Administração Pública regidos pelos princípios basilares da Administração. 

 

10.9- COORDENADOR PEDAGÓGICO:   

O papel do coordenador pedagógico engloba diversas ações. Dentre elas, destacamos o suporte aos professores em sala 

de aula, o aprendizado dos alunos, a organização dos registros de atividades da escola, além do fornecimento de feedbacks para 

melhoria contínua de todos os profissionais da instituição. 
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10.10- VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: 

A Valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são fundamentais para a construção de uma 

educação de qualidade, a Escola favorece o acolhimento e o reconhecimento aos profissionais da educação por meio de várias 

ações:  

• Oferecendo confraternizações esporádicas: Dia Internacional da Mulher, Dia do Professor, entre outras;  

• Compartilhando mensagens motivacionais e frases reflexivas;  

• Homenageando todos os profissionais no Dia do Servidor Público;  

• Proporcionando a organização, higienização e preparo dos espaços educativos de forma adequada às necessidades e às 

demandas apresentadas pelos educadores para a implementação do planejamento;  

• Disponibilizando os recursos materiais e didáticos adequados para a atuação docente;  

• Validando as experiências exitosas da equipe, promovendo momentos de interações e trocas durante as coordenações;  

• Promovendo o suporte e apoio aos profissionais da educação que apresentem alguma dificuldade;  

• Oportunizando espaços para que o professor com maior afinidade em determinadas áreas de conhecimentos ofereça 

palestras, oficinas e momentos de formação para a equipe;  

• Permitindo o compartilhamento de propostas para melhoria do ambiente escolar ou da organização do trabalho 

pedagógico na instituição de ensino e na elaboração da PPP; 

 • Incentivando e apoiando a participação dos profissionais em cursos de formação continuada nas coordenações ou na 

EAPE. 
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10.11- PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES  

A escola tem trabalhado de forma conjunta com o SOE e professores em busca de propor aos estudantes aulas prazerosas, 

e informações à secretaria das faltas consecutivas para que o SOE entre em contato com as famílias e tome as providencias 

cabíveis.  

A escola trabalha muito com o diálogo, com contação de histórias que buscam os temas de respeito, cuidados, educação, 

igualdade, pertencer, inclusão.  

 

10.12- RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS:   

Em 2022, O Projeto será desenvolvido pelo(a) professor(a) readaptado através das ações com o Projeto Interventivo e 

Projeto de Vivências, anexados no Plano de ação da professora Readaptada. 

 

REAGRUPAMENTO INTERCLASSE: após mapeamento das necessidades de aprendizagens dos estudantes, os profissionais da 

escola realizam o planejamento coletivo das atividades que visam garantir o direito de aprendizagem, em forma de oficinas, 

realizadas pelos professores regentes, coordenadores, diretores e Orientador Educacional. Todos os estudantes são 

movimentados e distribuídos nas oficinas que melhor contribuam para o avanço da aprendizagem, de acordo com o diagnóstico 

inicial. É feita avaliação durante e após o período e é elencado novas metas, planejamentos, agrupamentos e atividades.  

 

PROJETO INTERVENTIVO: atendimento destinado aos estudantes com dificuldades de aprendizagem nas diversas áreas do 

conhecimento. Realizado semanalmente pelo(a) professor(a) readaptado(a). 
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10.13- IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DE PAZ: Segue em anexo todo o conteúdo do Projeto de Construção, aplicação e 

avaliação do Projeto cultura de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

11-  AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM: 

 

A avaliação das crianças deve basear-se na observação e no acompanhamento das atividades individuais e coletivas. É 

diagnóstica e processual, com vistas à verificação do que a criança avançou. A partir dos dados, o professor regente organiza suas 

atividades para sanar as dificuldades encontradas pelos educandos e alcançar as habilidades previstas para o período trabalhado.  

Segundo Hoffmann (2012), os relatórios são documentos que constituem a história do processo de construção de 

conhecimento da criança, assegurando a sua individualidade no contexto escolar. Garante-se o olhar reflexivo do professor sobre 

os interesses, conquistas, possibilidades e limites de cada criança, possibilitando, aos que lidam com ela, promover-lhe outras e 

diferentes oportunidades de aprendizagem. 

Na EC Boa Vista, todas as informações são registradas em documento próprio da Secretaria de Educação (Relatório 

Descritivo Individual) e para a sua construção, o professor regente deve redigir a parte discursiva, expressando, essencialmente, 

as aprendizagens e habilidades adquiridas pela criança. Seus registros devem basear-se nas anotações diárias e relevantes sobre 

o desenvolvimento do educando e nas produções individuais e coletivas.  

Na conclusão do relatório o professor regente deve propor novos caminhos para o acompanhamento da criança, de forma a 

levá-la ao desenvolvimento de todo seu potencial, sanando suas dificuldades e incentivando-a a adquirir novas aprendizagens. 

Assim, é importante que o educando seja parceiro no processo didático-pedagógico.  

 

11.1- A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

A avaliação na Educação Infantil tem um caráter formativo, ou seja, busca responder se e quando os objetivos, diretrizes e 

qualidade têm se efetivado a contento. A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para observar a 
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evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações ou atividades 

na aula. Nessa perspectiva, a avaliação na Educação Infantil se dá, principalmente pela observação sistemática, questionários, 

portfólios, registros realizados pelo professor, família ou a própria criança (fotografias, desenhos) e auto avaliação. Ao final de cada 

semestre letivo é elaborado o Relatório Descritivo Individual de acompanhamento com os registros das informações acerca do 

desenvolvimento integral de cada criança, contemplando os aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais, assim como as 

orientações, as providências e os encaminhamentos em relação a algum aspecto que necessite de intervenção. O desempenho 

destes é apresentado no Registro Descritivo e no Registro do Conselho de Classe. 

 

 11.2- A AVALIAÇÃO NO BIA: 

No B.I.A, é feita uma semana de testes diagnósticos, para que os professores tenham conhecimento dos saberes dos 

alunos, para que a partir do diagnóstico inicial, se planejarem de acordo com o nível dos estudantes. Acontece, na escola, ao final 

do 1º mês de aula um levantamento de demandas. Este é um momento em que a supervisão pedagógica, coordenação, SOE e 

SEAA se reúnem com os professores para detalhar o perfil das turmas e salientar as demandas para o ano, traçar planos e 

encaminhar alunos para os serviços, caso necessário. É quando professor, equipes e direção conhecem melhor as turmas e são 

encaminhadas ações para o decorrer do ano.  

 

11.3- A AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL (4º e 5º anos):  

No Ensino Fundamental, a avaliação para as aprendizagens concretiza-se, também por meio da avaliação diagnóstica, auto 

avaliação provas, portfólio, trabalhos em grupo e individuais, além das observações dos docentes e registros reflexivos sobre as 

aprendizagens alcançadas pelos estudantes.  
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O desempenho destes é apresentado no Registro Descritivo e no Registro do Conselho de Classe. As crianças com 

necessidades educacionais especiais têm direito à adequação curricular, procedimento que permite flexibilizar os critérios 

avaliativos, tornando-os coerentes com seu ritmo e condição de aprendizagem.  

 

11.4- A AVALIAÇÃO PROCESSUAL DE LARGA ESCALA, REDE E PROCESSUAL: 

 As avaliações: processual de larga escala, de rede e processual atendem a um projeto de sociedade embasado na 

cooperação e na inclusão. Uma sociedade em que todos tenham o direito de aprender. 

 A partir de avaliações realizadas nos últimos anos, verificou-se que o desempenho dos estudantes em relação à leitura e à 

escrita ainda está longe dos ideais adotados como critérios de letramento, tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática.  

Os resultados aferidos para esta U.E. no tocante ao SAEB tiveram algumas oscilações, hora no índice esperado, hora 

abaixo do índice, sabemos que o nosso potencial de desenvolvimento pode ser bem maior, o que requer um trabalho intensivo, 

coerente e pedagogicamente significativo envolvendo toda a comunidade escolar e para tal trabalhamos intensamente com o 

Projeto Interventivo, provas e simulados com os alunos do 5º ano, a fim de que o mesmos assimilem a importância da avaliação e 

para que se familiarizem com o tipo de avaliação aplicada pelo INEP. 

Em 2022 haverá algumas avaliações da SEDF para avaliar a aprendizagem dos alunos, bem como os alunos se 

apresentaram após a Pandemia da Covid 19. Serão aplicadas as Avaliações de Diagnóstico inicial e a Avaliação do SIPAEDF, que 

já está prevista no calendário escolar. 

 

11.5- CONSELHO DE CLASSE: 
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O Conselho de Classe acontece ao final de cada bimestre ou quando a escola julga necessário, com o objetivo de analisar 

de forma ética aspectos concernentes à aprendizagem dos estudantes: necessidades individuais, intervenções realizadas, 

avanços alcançados no processo de ensino-aprendizagem, além das estratégias pedagógicas adotadas, como projetos 

interventivos e reagrupamentos. As informações, os registros e as observações do processo possibilitarão o acompanhamento 

constante da aprendizagem; o aprimoramento do trabalho dos profissionais e a efetiva participação da comunidade escolar. O 

processo avaliativo permitirá a reflexão da prática pedagógica e norteará a reelaboração da proposta pedagógica. 

 

11.6- A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 

A avaliação institucional, realizada internamente, será através da coleta de dados de todos os segmentos envolvidos (em 

datas marcadas conforme o Calendário Escolar da Rede Pública do Distrito Federal) e também através do Conselho de Classe, 

das reuniões com a equipe de profissionais e com o Conselho Escolar, especialmente convocadas para este fim. Com as 

informações e discussões realizadas, ter-se-á a missão de analisar, reorientar e reelaborar, se preciso, as ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras da escola.  
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12-PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PPP 

 

12.1- DIMENSÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Garantir a realização 

dos Projetos elencados 

nesta PPP, de forma 

eficaz e participativa. 

Realizar 

100% dos 

Projetos 

propostos. 

Realizar dias de estudos 

temáticos. Envolver a 

comunidade nos 

projetos escolares. 

  

Fomentar na equipe docente a 

motivação e conhecimento 

necessários para manutenção 

projetos. 

Devolutiva nas 

coordenações 

pedagógicas e coletivas.  

 

Devolutiva na avaliação 

institucional e nas 

reuniões com as famílias. 

Professoras, 

coordenação, 

monitora, equipe 

gestora e 

famílias. 

Semanalmente, 

nas 

coordenações. 

Bimestralmente, 

nas reuniões 

com as famílias. 

Anualmente, na 

avaliação 

institucional. 

Promover ações que 

envolvam um trabalho 

integrado entre os eixos 

transversais do 

Currículo em 

Movimento e os 

Alcançar 

100% das 

ações 

pedagógicas. 

Divulgar lives e formação 

online. Incentivar o consumo de 

conteúdos culturais: visitas 

online a museus, cinemas, 

parques e exposições. Reforçar 

trechos dos documentos legais 

Devolutiva nas 

coordenações 

pedagógicas e coletivas 

 

Produção de material 

contextualizados. 

Equipe gestora, 

coordenação e 

professoras. 

Quinzenalmente 
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objetivos de 

aprendizagem. 

que preveem a 

transversalidade 

Planejamento de aulas. 

Promover a progressão 

continuada do processo 

de aprendizagem 

Atingir 100% 

dos 

estudantes 

Realizar avaliações   

diagnósticas.  

Elaborar estratégias para suprir 

as necessidades apresentadas. 

Devolutivas nas 

coordenações 

pedagógicas e coletivas. 

Resultado das avaliações 

em larga escala 

Professoras, 

coordenação, 

equipe gestora, 

equipe 

pedagógica, 

SEDF e INEP 

Semanalmente, 

nas   

coordenações. 

Bianualmente, 

nas avaliações 

em larga escala. 
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12.2- DIMENSÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Avaliar os resultados 

obtidos e propor 

estratégias para elevar 

os índices da escola. 

Atingir 

100% dos 

educandos 

Analisar, nas reuniões coletivas, 

os índices de cada avaliação 

externa aplicada na escola. 

Estudar os indicadores das 

questões para planejar ações 

visando a melhoria dos 

resultados 

Resultados do IDEB. Equipe gestora, 

coordenação e 

professoras. 

No início do ano 

letivo. 

 

12.3- DIMENSÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Fortalecer o Conselho 

Escolar e a Assembleia 

Geral 

Atingir 100% 

de 

participação 

da 

comunidade. 

Compor democraticamente os 

membros do Conselho 

Escolar, através de 

Assembleia amplamente 

divulgada à comunidade 

escolar.  

 Promover reuniões regulares 

Mensurar 

quantitativamente a 

participação da 

comunidade na 

Assembleia. Avaliar o 

engajamento dos 

membros com o 

Equipe Gestora, 

membros do 

Conselho 

Escolar, 

membros da 

comunidade 

escolar. 

Semestralmente. 
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12.4- DIMENSÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Trabalhar a motivação dos 

profissionais da escola 

Estimular a 

motivação de 

100% dos 

profissionais 

Criar um ambiente de trabalho 

colaborativo e solidário. 

Garantir a autonomia e 

criatividade dos profissionais. 

Valorizar e reconhecer o 

trabalho realizado 

Feedbacks dos 

profissionais.  

Avaliação institucional. 

Equipe gestora e 

todos os demais 

profissionais da 

escola. 

Diariamente, 

através dos 

feedbacks e 

semestralmente, 

nas avaliações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

com o Conselho Escolar e a 

Comunidade 

Conselho Escolar. 



92 

 

12.5- DIMENSÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Gerenciar os recursos 

financeiros oriundos das 

verbas. 

Garantir 

100% de 

transparência. 

Utilizar os Recursos segundo 

a legislação vigente.  

Controlar as operações 

realizadas através de registro 

em planilha. 

 Contratar serviços legais de 

pessoa física e jurídica, 

permitidos por lei e de acordo 

com as necessidades 

apresentadas e aprovadas 

junto aos membros dos 

conselhos. 

Apresentar os balancetes e 

prestações de contas em 

reuniões com o Conselho 

Escolar e Comunidade 

escolar; 

 Equipe Gestora, 

Conselho Escolar 

e Comunidade 

Escolar, 

contabilidade e 

UNIAG/CRE. 

Mensalmente. 
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Encaminhar a prestação de 

contas nos prazos definidos 

pela secretaria de Educação; 

Convocar reunião para definir 

as prioridades financeiras, 

junto aos segmentos 

escolares. 
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12.6- DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Zelar pela organização 

da secretaria escolar 

 

Alcançar 100% 

de eficácia no 

cumprimento 

do plano de 

trabalho; 

Cumprir a proposta de plano 

de trabalho conforme 

instruções da SEDF; 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Diariamente 

Garantir a qualidade dos 

serviços prestados; 

100% de 

envolvimento 

da 

comunidade 

em sugestões 

Envolver a comunidade 

escolar quanto a sugestões 

de melhorias desses 

serviços; 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Semestralmente 

Divulgar cursos de 

formação. 

100% de 

divulgação de 

cursos de 

formação. 

Disponibilizar as informações 

via e-mail e SEI. 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Semestralmente 

Garantir o acesso e 

divulgação de 

documentos e 

100% de 

transparência 

na divulgação 

Enviar as informações 

através de avisos, bilhetes 

e/ou cartazes;  

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Diariamente 



95 

 

informação de interesse 

da comunidade escolar e 

local. 

das 

informações. 

Apresentar documentos em 

tempo hábil exigidos pela 

SEEDF a comunidade 

escolar e local; 

Fazer o levantamento dos 

bens dentro do patrimônio da 

SEEDF. 

Controlar a conservação 

do patrimônio. 

100% da 

conferência 

patrimonial. 

Fazer o levantamento dos 

bens dentro do patrimônio da 

SEEDF. 

  Equipe Gestora; Anualmente 

Controlar documentação 100% do 

controle dos 

documentos. 

Manter em dia a informações 

sobre os dados dos 

servidores e estudantes; 

despachar documentos; 

Encaminhar avaliações de 

servidores em estágio 

probatório; Manter a ordem 

toda a Documentação que se 

encontra em posse da escola 

(estudantes, funcionários e 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Diariamente 
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documentação institucional); 

Possibilitar o acesso às 

informações e a participação 

referente a tomada de 

decisões que envolvem toda 

a comunidade escolar; 

Comunicar a família a 

ausência dos estudantes 

por dias consecutivos 

100% de 

comunicação 

efetiva 

Conscientizar os professores 

sobre a importância do 

controle de faltas e do 

repasse das informações e 

secretaria escolar para que 

entre em contato com as 

famílias. 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Diariamente 
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13- PLANOS  DE AÇÕES ESPECÍFICOS: 

 

13.1 Plano de Ação da Orientação Educacioal (OE) - 2022 
 

CRE: Sobradinho  

Unidade Escolar: Escola Classe Rural Boa Vista 

Orientador Educacional: Crisandeson Silva de Miranda                        Matrícula: 02439417 

E-mail: zander_21@hotmail.com                                                            Celular: (61) 9812-3191 

Turno (s) de acompanhamento: Matutino e Vespertino 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Turmas Quantitativo de alunos 

1º Período 18 

2º Período 23 

1º Ano A 15 

1º Ano B 21 

2º Ano 26 
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3º Ano 28 

4º Ano  20 

5º Ano  27 

Total 178 

 

OBJETIVOS DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA 2022 

 

 A Escola Classe Rural Boa Vista apresenta particularidades e singularidades, sobretudo, no que diz respeito à diversidade 

da comunidade escolar, comum em qualquer espaço escolar, mas é importante destacar que estamos falando de uma escola do 

campo, que realiza sua função social para uma educação integral do sujeito do campo. Sendo assim, a atuação da Orientação 

Educacional terá como finalidade auxiliar na mediação do processo ensino aprendizagem dos estudantes, sobretudo no quis diz 

respeito às aprendizagens voltadas ao adequado comportamento social, bem como procurar estabelecer uma parceria harmônica 

entre família e escola, e, também, promover parcerias com os docentes em projetos que envolvam os temas pertinentes à atuação 

da Orientação Educacional.  

 O espaço físico da Orientação Educacional é um ambiente de acolhimento aos gestores, professores, alunos e famílias, 

onde ocorre um trabalho realizado na perspectiva da escuta ativa, do diálogo problematizador, da realização de entrevistas, da 

construção de estratégias que possibilitem o sucesso escolar, bem como da orientação à comunidade, de encaminhamento à rede 

de apoio etc. Vale ressaltar que a maioria das ações deste setor está sendo realizada presencialmente, em articulação com a rede 

e com os outros profissionais da escola, bem como com toda a comunidade envolvida.  
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 Na parte pedagógica, a Orientação Educacional atuará com o objetivo de proporcionar uma educação para intereza, 

juntamente com os educadores. Desta forma, visar à melhoria da qualidade de vida na escola, bem como o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, orientando para a aquisição de hábitos saudáveis, comportamento adequado em ambientes 

sociais, bom relacionamento com o outro e consigo, proporcionando assim, um melhor aproveitamento do trabalho escolar.   

  

PLANEJAMENTO DA AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

Temática Ações Envolvidos Cronograma Responsáveis Eixo de Ação da O 
Pedagógica da OE 

desenvolvido 

Apresentando o 
SOE  

Slides informativos para 
passar junto aos 
professores e momento 
de diálogo e tira-dúvidas 
junto aos estudantes 

Alunos e 
professores 

1º Bimestre  Equipe 
pedagógica e 
docentes 

Ação junto aos alunos; 

Ação junto aos professores. 

Parceria com a 
EEAA (caso seja 
lotado esse cargo) 

Reuniões/ coletivas  com 
elaboração de percurso 
para lidar com as 
situações que envolve os 
serviços.  

Alunos com 
dificuldade de 
aprendizagem 

Ano letivo EEAA Ação junto aos alunos 

Habilidades 
Socioemocionais 
para uma cultura 

Momentos de leitura 
deleite, apresentação de 
vídeo, provocação, 

Todas as 
turmas da 
escola 

2º semestre Professores Ação junto aos alunos 
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de paz.  debates, discussão etc.  

Intervenção com 
os  pais  

Reunião semestral para 
orientação coletiva, 
buscando assuntos que 
auxiliam a uma boa 
educação no lar, bem 
como convocação aos 
pais sempre que possível 
e acolhimento aos pai que 
buscam a instituição.  

Responsáveis Ano Letivo Direção, 
supervisão, 
EEAA, 
coordenação e 
professores. 

Ação junto aos pais 

Transição  Projeto de transição para 
fortalecer estudantes e 
familiares dos alunos que 
sairão da Educação 
Infantil para o Ensino 
Fundamental I e dos 
alunos que serão 
promovidos do Ensino 
fundamental anos iniciais 
para os anos finais. 

Alunos, 
professores, 
responsáveis 
e gestores 

IV Bimestre Alunos, 
responsáveis e 
gestores. 

Ação junto aos pais e alunos. 

Entrega de 
Relatórios 
Bimestrais. 

Plantão na sala da 
Orientação Educacional 
com o objetivo de atender 
os responsáveis por 
alunos que necessitam de 
mais acompanhamento 

Responsáveis Ano Letivo Direção, 
supervisão, 
EEAA, 
coordenação e 
professores. 

Ação junto aos pais 
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da família.  

Coordenação 
Coletiva  

Roda de conversa, 
formação continuada e 
informativos do SOE.  

Professores Ano letivo Direção, 
supervisão, 
EEAA, 
coordenação e 
professores. 

Ação junto aos professores 

Encaminhamentos Elaboração de relatório e 
encaminhamentos aos 
profissionais da rede 
externa (Conselho tutelar, 
saúde, CRAS, CREAS e 
etc.  

Alunos Sempre que 

necessário 

Direção, 
supervisão, 
EEAA, 
coordenação e 
professores. 

Ação junto à rede 

Acompanhamento 

de alunos 

diagnosticado. 

Elaboração de relatório, 
estudo de caso, 
encaminhamentos.  

Aluno Sempre que 

necessário 

EEAA ,  
professor e 
responsáveis. 

Ação junto aos estudantes 

Acompanhamento 

de estudantes que 

sinalizam 

necessidade de 

acompanhamento 

médico.  

Elaboração de relatório, 
estudo de caso, 
encaminhamentos. 

Aluno Sempre que 

necessário 

EEAA ,  
professor e 
responsáveis. 

Ação junto aos estudantes 
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Relatório das 

atividades do SOE 

Sempre que solicitado, 
elaborar e apresentar 
relatório das atividades 
desempenhadas pela 
Orientação Educacional 

Equipe 

gestora e 

Secretaria de 

Educação 

Sempre que 

solicitado. 

Equipe 
pedagógica 

Ação junto aos gestores 

Apoio aos 

professores e 

equipe 

Momentos individuais ou 
em grupo para orientação, 
intervenção etc. 

Alunos Ano letivo Equipe 
pedagógica e 
professores 

Ação junto aos professores 

Ação junto aos alunos 
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13.2-  Plano de Ação da Coordenação para 2022: 

 

 A organização do trabalho pedagógico é concebida pelo envolvimento da Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica, 

profissionais da educação e Conselho Escolar por meio do compartilhamento de experiências e conhecimentos para elaboração da 

proposta pedagógica.  

Conforme Regimento da Rede Pública de Ensino do DF: Art. 119. A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-

tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade 

planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à PPP. 

 § 1º As ações devem contemplar a implementação do Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da 

SEEDF em vigor.  

§ 2º Cabe ao Coordenador Pedagógico articular ações que garantam a realização da Coordenação Pedagógica. Durante a 

semana, a carga-horária de trabalho é dividida na forma e trabalhos a seguir: 

 

13.2.1- PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

· Colaborar com os 

planejamentos 

pedagógicos por ano, 

pensando junto com os 

docentes.  

Contribuir de modo 

eficiente para que as 

atividades escolares 

possam ser 

desenvolvidas com 

. O planejamento anual  

.Conselho Participativo; 

. Conselho de Classe 

docente  

. Articulação dos 

Coordenador 

Pedagógico e Equipe 

gestora 

Planejamento coletivo 

semanalmente.  

 Planejamento por ano 

semanalmente. 

Reuniões coletivas 
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· Orientar estudos 

demandados nas 

avaliações.  

· Promover momentos 

coletivos com os dois 

turnos de cada ano.  

· Articular trocas de 

experiência entre os 

docentes.  

· Buscar sugestões 

para o planejamento 

inclusivo.  

· Acompanhar e avaliar 

o processo de 

aprendizagem da 

escola.  

· Cuidar para que haja 

uma boa comunicação 

no ambiente escolar.  

· Dar suporte às 

regularidade e êxito. reagrupamentos e 

propostas interventivos. 

Os planejamentos 

mensais e semanais 

(Apoio Pedagógico)  

. Estudos dos 

documentos da 

Secretaria,  

 . Estudo e pesquisa de 

estratégias para as 

demandas de 

aprendizagem dos 

estudantes,  

. Apoio nas práticas 

pedagógicas  

. Organização dos 

conteúdos/objetivos a 

serem trabalhados em 

períodos determinados, 

semanal ou quinzenal, 

semanais; (Toda 4ª 

feira)  

Planejamento quinzenal 

das atividades 

pedagógicas; 

(quinzenalmente às 5ª 

feiras)  

• Conselho de Classe – 

bimestralmente nas 

coordenações 
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demandas das turmas. 

 · Ter disposição.  

· Participar dos 

momentos lúdicos e 

culturais.  

· Agir com coerência 

em relação ao PPP da 

escola.  

· Orientar a definição de 

habilidade e opções 

didáticas para cada 

ano. · Tomar as 

decisões coletivamente 

com os professores.  

· Promover as relações 

interpessoais.  

· Ter habilidade de 

escuta. · Ser paciente. 

 · Reconhecer as 

individualidades dos 

(Apoio Pedagógico) 

 . A formação 

continuada nas 

coordenações coletivas 

(oficinas, estudos e 

trocas de experiências) 

e intervenções em sala 

de aula visando 

aprimorar as práticas 

metodológicas.  

. Favorecer o estudo e 

a pesquisa de 

referencial teórico que 

dê embasamento ao 

trabalho docente e a 

promoção da 

aprendizagem.  

. Oferecer suporte na 

organização de espaço 

e de material nas 
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docentes e valorizá-las. 

· Ser atento aos 

documentos e 

orientações vindas das 

unidades pedagógicas 

da Secretaria de 

Educação. 

atividades coletivas 

propostas  

. Colaborar com a 

prática docente para 

alcançar a melhor 

aprendizagem possível 

para os estudantes. 

 

 

13.3- PLANO DE AÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) READAPTADO(A):  

 

PROJETO INTERVENTIVO EXTRACLASSE 

Consciência Fonológica, Alfabetização e Letramento 

 

Objetivo Geral: 

• Amenizar e/ou sanar as dificuldades acentuadas de aprendizagem dos alunos, na aquisição da leitura e escrita da língua 

materna, proporcionada ou agravadas em decorrência do momento histórico social que vivenciamos, a saber o 

enfretamento da pandemia do Covid-19. 

 

Objetivos Específicos: 



107 

 

• Proporcionar, dentro do ambiente escolar, em mais um espaço pedagógico específico, a estimulação, compreensão e 

aperfeiçoamento da consciência fonológica, alfabetização e do letramento. 

• Favorecer aos alunos, momentos específicos extraclasse, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da consciência 

fonológica, alfabetização e do letramento. 

• Proporcionar aos docentes ações colaborativas que favoreçam êxito na escolarização dos alunos que apresentam 

acentuadas dificuldades de aprendizagem nas habilidades de leitura e escrita da língua materna em qualquer que seja, o 

ano/turma que o aluno esteja matriculado, alcançando assim, tanto os alunos do Bloco Inicial de Alfabetização, bem como, 

os do 4º e 5º anos do ensino fundamental. 

 

Metas:  

• Favorecer a alfabetização dos alunos do Bloco Inicial de Alfabetização, e concomitantemente desenvolver ações que 

propiciem a promoção/aprovação e combatam e/ou evitem a retenção/reprovação escolar, dos mesmos, por ocasião da 

conclusão ao 3º ano do BIA. 

• Favorecer o letramento dos alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental, e em casos excepcionais, a alfabetização dos 

mesmos e concomitantemente, desenvolver ações que propiciem a promoção e combatam e/ou evitem a 

retenção/reprovação escolar, dos mesmos, por ocasião da conclusão do 5º ano. 

 

Ações: 

• Identificar juntamente com: Gestão Escolar, Coordenação Escolar, e corpo docente nos Conselhos de Classes, após o 

professor regente, dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, explanar a respeito do desenvolvimento 
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escolar, expor trabalhos desenvolvidos, estratégias e metodologias aplicadas, aos mesmos, quais alunos teriam perfil 

para ingressarem no Projeto Interventivo Extraclasse - Consciência Fonológica, Alfabetização e Letramento. 

• Em Coordenação Coletiva com Gestão Escolar, Coordenação Escolar, e corpo docente listar quais os alunos necessitam 

de atendimento prioritário no Projeto Interventivo Extraclasse - Consciência Fonológica, Alfabetização e Letramento, 

uma vez que, serão beneficiados no máximo 12 alunos por bimestre, em respeito às limitações e restrições funcionais 

que a responsável por este projeto apresenta decorrente de sua Readaptação Funcional por LER/DORT. 

• Pesquisar, elaborar e produzir material específico, tanto impresso bem como mídias digitais, musicas, imagens, jogos a 

serem utilizados nos atendimentos e/ou pelos alunos que forem atendidos pelo Projeto Interventivo Extraclasse - 

Consciência Fonológica, Alfabetização e Letramento. 

• Realizar reuniões com as famílias dos alunos que ingressarem neste projeto para esclarecimento sobre o Projeto 

Interventivo Extraclasse, da metodologia aplicada, da parceria/acompanhamento necessário e esperado. 

• Realizar reuniões com os professores regentes dos alunos que ingressarem neste projeto para esclarecimento sobre o 

Projeto Interventivo Extraclasse - Consciência Fonológica, Alfabetização e Letramento, da metodologia aplicada, da 

parceria/acompanhamento necessário e esperado e apresentar e /ou combinar horários de atendimentos dos alunos e 

como serão realizadas as devolutivas do foi trabalho desenvolvido e cronograma. 

• Atender semanalmente, de modo individual, em dupla e no máximo em trio, com duração de uma e a no máximo duas 

horas, alunos que apresentam acentuadas dificuldades de aprendizagem nas habilidades de leitura e escrita da língua 

materna em qualquer que seja, o ano/turma, do ensino fundamental, que o aluno esteja matriculado, após se cumprirem 

as metas anteriores. 
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• Correção das atividades realizadas pelos alunos nos atendimentos nas escolas bem como nas apostilas de deveres de 

casa. 

• Registro/Elaboração e envio de devolutivas para os professores regentes dos alunos atendidos no Projeto Interventivo 

Extraclasse com as devidas informações sobre o que foi trabalhado para registro em diário escolar. 

• Avaliação do desenvolvimento dos alunos frente as áreas trabalhadas. 

• Participação em Conselho de Classe bimestral e explanação das ações desenvolvidas pelo Projeto Interventivo 

Extraclasse - Consciência Fonológica, Alfabetização e Letramento, e o desenvolvimento dos alunos frente as áreas 

trabalhadas. 

• Na ausência da EEAA, a responsável pelo Projeto Interventivo Extraclasse, se reunirá com a Orientação Escolar, 

Coordenação Escoar e Gestão escolar, para apresentar ou relatar comportamentos atípicos e/ou quaisquer outras 

informações que achar relevante e que estejam impactando, de forma negativa, o desenvolvimento do aluno frente as 

atividades desenvolvidas. 

• Avaliação /Reavaliação da necessidade da permanência ou não, dos alunos atendidos, no Projeto Interventivo 

Extraclasse. 

• Avaliação das facilidades e desafios encontrados para execução deste Projeto. 

 

Responsável:   

• Professora Daniéle Barbosa Azevedo Oliveira – mat. 33368-9 

Vale ressaltar que a professora responsável, em sua situação funcional, encontra-se readaptada.  
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Entretanto, pelo fato de sua readaptação funcional, não ser decorrente de problemas relacionados a voz, ela se prontificou a 

desenvolver este projeto. 

A readaptação funcional da professora, em virtude de LER/DORT, não a tem impedido, apesar de restrições impostas por suas 

limitações, de atender um diminuto número de estudantes, no máximo 12, de modo alternado de maneira que se respeite as 

adequações físicas necessárias para que ela possa desenvolver este projeto com sucesso. 
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AÇÕES/PERIODICIDADE SEMANALMENTE MENSALMENTE BIMESTRALMENTE SEMESTRALMENTE SEMPRE QUE 
FOR 

NECESSÁRIO 
Identificação dos alunos 
com perfil para serem 
atendidos no Projeto 

  X   

Reunião para escolha dos 
alunos a serem atendidos 
pelo Projeto 

   X  

Participação em Conselho 
de Classe 

  X   

Pesquisa de material, 
planejamento dos 
atendimentos 

 
X 

    

Correção de atividades X     
Atendimento aos pais     X 
Atendimento a alunos X     
Atendimento a 
professores 

    X 

Devolutiva a professores  X    
Atendimento a Gestão, 
Coordenação e 
Orientação Escolar. 

    X 

Avaliação do 
desenvolvimento dos 
alunos frente as áreas 
trabalhadas 

X     

Apresentação dos 
resultados da Avaliação 
do desenvolvimento dos 
alunos frente as áreas 

  X   
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13.4- PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

Estimular e fortalecer a 

participação dos 

conselheiros escolares 

na gestão democrática 

da Unidade Escolar, 

contribuindo na 

construção de uma 

educação de qualidade 

para todos 

Promover a articulação 

entre os segmentos da 

comunidade escolar e 

local para discutir 

questões 

administrativas, 

financeiras e 

pedagógicas em função 

da melhoria da 

Criar, conhecer e 

divulgar o Estatuto e as 

funções do Conselheiro 

Escolar 

Conhecer as funções 

do Conselheiro Escolar 

Estimular a troca de 

experiencias entre os 

conselheiros 

Todos os membros do 

Conselho Escolar 

Mensalmente ou 

quando se fizer 

necessário. 

 

trabalhadas 
Avaliação/Reavaliação da 
permanência ou não dos 
alunos no Projeto 

  X   

Avaliação das facilidades 
e desafios encontrados 
para execução deste 
Projeto. 
 

   X  
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qualidade do ensino e 

do desempenho 

escolar. 

- Participar da 

construção, aplicação, 

fiscalização e avaliação 

da PPP 

- Favorecer e fortalecer 

a gestão democrática 

da Unidade de Ensino. 

Auxiliar na construção 

de um Plano de ação 

da Equipe Gestora 

- Possibilitar as famílias 

e aos educadores 

trabalharem para a 

melhoria do 

atendimento escolar 

- Garantir espaço para 

que todos os 

segmentos da 

comunidade escolar e 

local possam expressar 
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suas ideias e 

necessidades, 

contribuindo para a 

discussão os problemas 

e a busca de soluções; 

- Permitir maior 

transparência das 

decisões tomadas nas 

áreas administrativas, 

financeiras e 

pedagógicas 

- Divulgar as decisões 

tomadas pelo conselho 

Convocar reuniões 

quando se fizer 

necessário 

- Convocar a 

Assembleia geral para 

reuniões quando 

necessário. 
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14- PROJETOS 

 

14.1- PROJETO SEMEANDO A PAZ NA ESCOLA 

 

Em 2022 a Escola Classe Boa Vista pretende trabalhar a cultura de paz, através do diálogo, do anúncio e da denúncia da 

violência na dimensão pessoal e social. A lógica do amor é o único instrumento eficaz diante das ações violentas. 

Teremos como foco a abordagem da realidade, provocando a todos para sermos construtores da paz e gestores da 

fraternidade, pois superar a violência é tarefa de todos e assim, recebemos o mandamento do amor como vocação e missão. 

Desejamos refletir a realidade da violência com nossos alunos, vamos propor ações concretas para o enriquecimento do 

nosso trabalho. 

OBJETIVOS: 

- Propor discussões acerca do tema central Semeando a paz na nossa vida 

- Valorizar a convivência em grupo, através da troca de ideias e relativização dos pontos de vista; 

- Desenvolver o senso crítico e oralidade; 

- Informar, desenvolver, estimular e sensibilizar atitudes de solidariedade, respeito, união, paz e não violência entre os alunos, toda 

comunidade escolar, nas relações familiares e do planeta; 

- Incentivar leituras extraclasses; 

- Explorar a estrutura dos gêneros textuais: História em quadrinhos e charges. 

DISCIPLINA ENVOLVIDA 

Língua Portuguesa 
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Todo o ano letivo de 2022 

ROTEIRO DO TRABALHO: 

1ª etapa 

Promover oficinas nas turmas, tendo como tema: Formando multiplicadores da paz. Nessa Oficina o Orientador ficará responsável 

a promover a reflexão de como ser, conviver, fazer e a promoverem a paz. A escola poderá ser dividida em grupos para transmitir 

os ensinamentos sobre a paz. 

- 1º Grupo - Tema sobre a paz no recreio. Explicar e conscientizar os alunos. Apresentação de um seminário; 

- 2º Grupo - Um musical (coral) que fale da paz no mundo, dizendo não a violência. Pode ser uma paródia ou música conhecida, 

constando composições que externam esse sentimento e mensagem; 

- 3º grupo - Um teatro de fantoches, com o tema “Semeando a paz”. A história criada, poderá abordar temas como: trânsito, falar 

dos refugiados, das guerras, da violência presente nos campeonatos de futebol e nos estádios mostrando as formas de semear a 

paz; 

- 4º Grupo - Uma Vivência de Paz e Bem. Essa equipe se responsabilizará em entregar papéis para que os alunos convidados, 

elaborarem panfletos e/ou cartazes para serem distribuídos nos diversos setores do colégio, baseado no   tema: “A paz que eu 

quero ter”; 

- 5º Grupo – Através de dança ou de alguma dinâmica passar a importância da paz, do fim das guerras e a manutenção da 

fraternidade aos convidados. 

2ª etapa 

Elaborar um álbum, contendo: 
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- Capa; 

- 1ª página – Identificação; 

- 2ª página – Apresentação; 

- 3ª página - Construir uma história em quadrinhos, com as devidas ilustrações, contendo os personagens do livro “Semeando a 

Paz”, enfocando o tema bullying e a superação com o respeito (mínimo de 6 quadrinhos); 

- 4ª página - Pesquisar sobre charges, a fim de se basear na criação da sua charge. O tema deve centrar em críticas às 

demonstrações de violência que ocorrem: no trânsito, na escola, nos estádios, nas residências, no bairro... Escolha o seu tema. 

- 5ª página –Pesquisar ONG’s responsáveis por manter a paz em nosso país, Slogans e/ou logomarca dessas ONG’s e seus 

significados e campos de atuações. 

- 6ª página – Pesquisar sobre o imenso mal que causam quando inventam ou reproduzem conversas que não são verdadeiras 

(FOFOCAS).  

- 7ª página - Pesquise a música que falem sobre a Paz. 

 

AVALIAÇÃO: 

 Através da entrega das atividades dos alunos aos professores. As atividades serão colocadas no portifólio dos alunos. 
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14.2 Plenarinha: Projeto pedagógico da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013. 

Constitui-se como um processo pedagógico cujo objetivo é oportunizar às crianças da Educação Infantil a promoção do exercício 

de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação 

Infantil em suas diferentes expressões e linguagens. Desta forma a escola prioriza sua participação neste processo 

acompanhando as atividades desenvolvidas pelos professores e estudantes e estimulando no debate da temática de cada ano. 

Será aplicado aos alunos da Educação Infantil. 

 

 

14.3 Projeto Piquenique literário 

Duração: Anual 

Objetivo principal:  

▪ Despertar e incentivar a importância de ler. 

Objetivos principais: 

✓ Estimular o hábito da leitura com um momento de prazer e higiene mental; 
✓ Trabalhar a alimentação saudável; 
✓ Desenvolver mediante com a leitura e contagem de histórias a criatividade, imaginação, leitura, vocabulários novos, 

interpretação oral e escrita, 
✓ Incentivar a socialização com respeito entre os alunos; 
✓ Despertar a participação da família. 

 

Materiais Necessários: 
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• Cesta de piquenique  

• Livros adequados para o nível da turma 
• Tapete de piquenique 

• Almofada de piquenique 
• Alimentos saudáveis 

• Recurso Humano (Alunos, professores e participação da família) 

 

Abertura do Projeto Oficial: 

Dia : 18 de março de 2022 

• Abertura do Projeto com um ambiente propício para um piquenique no Pátio; 

• Contagem bem criativa de uma história que envolva um dos temas do projeto (Alimentação Saudável, família e leitura) 
• Exploração da história; 

• Explicação do Projeto; 
• Distribuição das cestas de piquenique e dos tapetes. 

 

Desenvolvimento: 

• Toda sexta-feira separar uns 30 a 40 minutos da aula para que os alunos façam um piquenique literário em um ambiente 
fora da sala; 

• Os alunos levaram para o piquenique um lanche saudável para comerem coletivamente ou individual (De acordo com que a 
turma combinar); 

• Exploração Oral com interpretação da história contada. 
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• Especular os alimentos saudáveis do piquenique (Vitaminas, classificação de grupo na Pirâmide, quantidade de calorias, 
para que faz bem, primeira letra, cores, formatos, como é produzido...) 

• Incentivar o reconto oral para o outro colega ou para turma; 
• Planilha de livros lidos individualmente: 

• Diário literário (Como Dever de casa fazer um pequeno resumo ou uma nota sobre o livro lido no piquenique.) 
• Informar durante os eventos os gêneros de texto, os tipos de narrador, ambientes das histórias, personagens, tempo que se 

é contado o enredo, editora, autor, ilustrador, moral, partes do livro...) 

• Trabalhar a importância da higiene Mental. 

Culminância: 

• 1 vez no mês haverá contagem de história no Pátio feita pelo um membro da família ou por um aluno da turma. 

Cronograma: 

Piquenique Literário Contagem de História 
 
 
 
                              Todas as sextas anuais 

Março: 18  
Abril: 29 
Maio: 27 
Junho: 24 
Agosto: 26 
Setembro: 30 
Outubro: 28  
Novembro: 29 
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14.4-  PROJETO: ESPAÇO AO AR LIVRE PEDAGÓGICO E SOCIAL (PERGOLADO) 

 

Justifica: A gestão e toda equipe pedagógica da escola acordaram que com a construção de espaços ao ar livre de convivência 
em toda estrutura da instituição o aprendizado ficará mais rico dos alunos, desde da Educação Infantil, sala de Recurso até aos 5º 
anos e que a socialização entre os citados será mais segura por todo o contexto que o mundo está passando neste momento de 
pandemia. Assim, ficará mais adequado as medidas de segurança para a não transmissão do vírus da Covid e de qualquer outra 
doença, trazendo um aliado no retorno presencial das aulas com segurança. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar um espaço ao ar livre na escola que oportunizará momentos de aprendizado global dos alunos, tanto 
pedagógico, social, emocional e físico ao retorno dos mesmos às aulas presenciais, trazendo momento de acolhimento necessário 
para este momento entendimento do cuidado de acordo com Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

“Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.” 

Objetivos específicos: 

• Contribuir para o aprendizado integral do aluno indo além dos fragmentos disciplinares dos conhecimentos como prever A 
BNCC. 
“Reconhece que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica 

compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e 

integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover 

uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 

diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve fortalecer-se na prática 

coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades.” 
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• Promover um planejamento para explorar o espaço ao ar livre não somente como um lugar de relaxar, socializar ou brincar 
livremente e sim conquistar um espaço que vai além dos muros da sala de aula, beneficiando os alunos com contação de 
histórias, pinturas, atividades lúdicas... desenvolvendo um aprendizado em várias áreas de conhecimento com respeito ao 
meio ambiente de acordo A Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança (ONU - CDC). 
 
          “Prevê a garantia do direito ao lazer e à educação para que desenvolvam o respeito ao meio ambiente. O Artigo 31 
deste marco legal garante especificamente o direito ao brincar: “Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao 
descanso e lazer, a participar do brincar e das atividades recreativas e a participar livremente da vida cultural e das artes”. 
Por outro lado, o Artigo 29 reconhece que a educação deverá estar orientada no sentido de “imbuir na criança o respeito ao 
meio ambiente” 
 

• Alcançar uma qualidade de ensino, na medida da realidade da escola como prever a estratégia 7.3 do PNE levando em 
conta também os esforços da parte pedagógica, investimento tempo e serviços da comunidade local quanto do governo na 
parte financeira, verbas destinada a infraestrutura como pátio, jardins, espaço de convivência ao ar livre, mesas de jogos e 
bancos. 
 
“ Estratégia 7.3 do PNE: constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um 

conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da 

educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da 

gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino.” 
 

• Diminuir os riscos de transmitir e contrair a doença do contexto universal nos 2 últimos anos e várias outras contagiosas 
também com base na pesquisa do programa Criança e Natureza, do Instituto Alana. 
 
“Fizemos alguns estudos de países que estão usando essa aprendizagem ao ar livre como recurso para a reabertura das 

escolas, porque em um ambiente ao ar livre, o risco de transmissão do vírus é menor. A transmissão tem a ver com a 
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distância da pessoa infectada, mas também tem relação com o tempo de exposição que a carga viral permanece em 

ambientes fechados”, explica Paula Mendonça, assessora pedagógica do programa Criança e Natureza. 
 

• Desenvolver os projetos paralelos da escola de acordo com a sua Proposta Política Pedagógica como Parque Educador em 
questão da importância e o respeito do meio ambiente, psicomotricidade, musicalização, atividades lúdicas fora das salas 
de aulas em espaços construídos ao ar livre. 
 

• Estimular a socialização com as medidas sanitárias cabíveis, trocas de saberes, respeito a diversidade e interação com o 
outro. 
 

• Construção de autoconhecimento, oralidade, expressão de opinião e de saber esperar a sua vez. 
 

• Incitar a criatividade e a motivação. 
 

 

Estratégias: 

 

✓ Construção de um espaço físico ao ar livre com bancos, mesas de jogos e todo infraestrutura necessária com  apoio de 
todos os colaboradores  participativos pedagógico, Secretária da Educação e a comunidade escolar e local. 

✓ Informar em reunião online aos pais e alunos os objetivos do espaço e medidas sanitárias a serem tomadas por todos 
quando as aulas retornarem. 

✓ Planejar o acolhimento principalmente nos primeiros dias de aulas presenciais no espaço ao ar livre  que justamente foi 
tirada no momento da pandemia. 

✓ Incluir atividades direcionadas e com objetivos cognitivos, emocionais e físicos de acordo com cada idade e nível dos alunos 
nos planejamentos das aulas no espaço ao ar livre. 
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✓ Proporcionar momentos de brincadeiras livres e lúdicos escolhidos pelos alunos no espaço. 
✓ Observar, interferir e orientar nas relações sociais quando for necessário para melhor entendimento de regras e respeitos 

interpessoais ao longo do uso do local ao ar livre. 
✓ Deixar ao alcance dos alunos jogos e objetos que estimule atividades em grupo com segurança. 
✓ Motivar com o relaxamento e convívio saúde mental para os usuários. 
✓ Criar junto com os alunos regras de convivência e de medidas sanitárias coletivamente. 
✓ Confeccionar cartazes e placas de avisos com as regras e medidas criadas para expor no ambiente escolar. 
✓ Eleger um fiscal do meio ambiente semanal ou mensal para fiscalizar e estimular o respeito e a limpeza do local. 
✓ Fazer o concurso bimestral do fiscal mais educado, comunicador e cuidador. 
✓ Oportunizar dia de plantio de flores e plantas para decorar o espaço ao ar livre. 
✓ Trabalhar a psicomotricidade geral dos alunos com jogos, atividades direcionadas dos alunos. 

 

Avaliação: 

▪ A avaliação deverá ser bimestral ou mesmo quando for necessário, principalmente no começo com todas as pessoas 
que usam o espaço ao ar livre construído pela escola, tendo como pauta a opinião de melhoras no local e 
reformulação de planejamento dos conhecimentos direcionados e livres realizados no ambiente fora da sala de aula. 
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Referências: 

Proposta Política Pedagógica da Escola Boa Vista 

Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança (ONU - CDC). 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

PNE – Plano Nacional de Educação 

Artigo: O pátio da escola: espaço de socialização - https://www.scielo.br/j/paideia/a/KnGjBY5LYJpGvbQF3rnfQBN/?lang=pt# 

1. Artigo: Como o ensino ao ar livre pode ser um aliado no retorno das aulas presenciais? - 

https://escolasexponenciais.com.br/desafios-contemporaneos/como-o-ensino-ao-ar-livre-pode-ser-um-aliado-no-

retorno-das-aulas-presenciais/ 

 

 

14.5 PROJETO  

LENDO O MUNDO ATRAVÉS DAS MÍDIAS DIGITAIS 

JUSTIFICATIVA: 

Vivemos na era digital e o mundo está repleto de tecnologias que são disponibilizadas para a sociedade quase que 

diariamente. Podemos acessar o mundo pelo celular e é comum que familiares utilizem esses recursos para entreter 

crianças que, desde bem pequenas, muitas delas já conhecem os animais, as cores, diversas músicas infantis, se 
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familiarizam com as letras e números através de jogos, imitam gestos, dancinhas... Sendo assim, essa nova realidade 

também vai impactar a forma com que as crianças aprendem e interagem com o mundo.  

Outro fator importante a considerar é que a pandemia impulsionou o uso das tecnologias nas escolas durante as 

aulas remotas e diversos recursos tecnológicos foram utilizados por professores e direção para manter contato com 

comunidade escolar, assim como facilitar e mediar a aprendizagem. 

A partir desse breve relato, refletimos sobre as seguintes questões: Como será a sala de aula após o ensino remoto? 

Qual tipo de atividade e recursos ampliam a leitura de mundo? Como garantir ao estudante acesso ao letramento do mundo 

atual? 

Como diz Paulo Freire, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, trazendo essa frase para o novo contexto, 

compreendemos que se faz necessário um letramento digital nas escolas uma vez que, mesmo uma criança de vida simples 

no campo que nunca saiu da sua cidade, reconhece imagens de pontos turísticos em diversos lugares do mundo.  

A internet e as tecnologias trazem oportunidades educacionais que ampliam o repertorio de comunicação, 

investigação e de criação do estudante e é por isso que escolhemos a cultura digital como resposta as nossas indagações. 

É importante considerar que cultura digital não se trata apenas de fornecer computadores, tablet ou Chromebook 

para estudantes e professores e vai além de preparar aulas e atividades online para os alunos, é importante compreender 

como os recursos irão favorecer a aprendizagem. Para Reis, (2021) Isso é, olhar para além dos recursos e perceber que 

novos comportamentos, posturas e relações devem contemplar essa nova visão da escola em tempos digitais. Essa 

mudança é uma consciência que precisa ser construída coletivamente no ambiente escolar.  

O  Currículo da Educação Básica é organizado a partir da BNCC - Base Nacional Comum Curricular que contempla a 

cultura digital, entre as dez competências estabelecidas para que sejam desenvolvidas pelos estudantes ao longo da vida, 
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as tecnologias estão presentes no eixo 5:  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva (Brasil, 2018, p. 9).  

A BNCC também destaca a importância de a escola compreender e incorporar as novas linguagens digitais na 

proposta pedagógica, compreende-se então a importância do multiletramento e da multimodalidade. 

Entende-se que letramento e alfabetização são dois elementos distintos e indissociáveis. Com os avanços 

tecnológicos essas duas temáticas vão ganhando novas roupagens, em especial com o surgimento de conceitos tais como: 

mulltiletramentos, e multimodalidades. A esse primeiro Rojo e Moura, 2012, salienta que: 

trabalhar com Multiletramentos pode ou não envolver (normalmente envolverá) o uso de novas tecnologias de 

comunicação e informação ("novos letramentos"), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas 

de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, 

para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático - que envolva agência - de textos/discursos que 

ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos, valorizados (...) ou desvalorizados (...). (ROJO 

e MOURA, 2012, p. 08) 

Por assim dizer o trabalho ordenado pelo multiletramento adotará as multiculturas presentes no ambiente escolar, 

incorporando os elementos da comunicação que são comuns aos educandos e ampliando as percepções apresentando os 

assuntos sobre outras perspectivas possíveis por meio de mídias, textos multimodais, e situações de multiletramento.  

 

OBJETIVO GERAL 
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Assim, o objetivo geral deste projeto é ampliar as possibilidades de formar cidadãos criativos, críticos, participativos, 

conscientes, capazes de realizar transformações no meio em que vivem, de proteger, promover a diversidade das 

expressões culturais, o reconhecimento da igual dignidade e do respeito a todas as culturas através do letramento e práticas 

digitais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com os recursos tecnológicos e a prática multimodal e o multiletramento, espera-se proporcionar aos estudantes: 

• A ampliação da compreensão dos verbos: Explorar - Investigar - Conjecturar - Resolver - Justificar - Descobrir 

- Construir - Verificar - Explicar - Desenvolver - Descrever - Usar- Criar - Ampliar - inferir - constatar - 

problematizar - ordenar - observar - perceber - identificar - relatar- registrar - revisar - aplicar - demonstrar - 

ilustrar - discutir - formule - organizar - classificar - dramatizar - reunir - estudar 

• Ampliar o interesse pelas aulas e consequentemente a redução da evasão escolar; 

• Realizar o reforço escolar através de aplicativos; 

• Possibilitar a utilização e criação de textos multimodais; 

• Possibilitar a criação de conteúdo em podcasts, blog, vlog, vídeos-minuto, e utilizar aplicativos, sites para 

jogos, plataformas digitais,  

 

Contudo a escola irá: 

• Incentivar a sustentabilidade reduzindo a quantidade de papel utilizado nas aulas;  

• Renovar as práticas escolares;  
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• Fomentar aulas mais lúdicas e dinâmicas onde as mídias não sejam o fim, mas os meios para alcançar 

aprendizagens significativas aos educandos. 

• Oferecer orientações sobre o uso adequado das plataformas aos estudantes prevenindo-os do cyberbullying e 

crimes digitais; 

• Organizar estratégias interventivas por meio de aplicativos gratuitos para amenizar os déficits de 

aprendizagem acentuados pela pandemia; 

• Organizar e incentivar a formação continuada aos professores que são migrantes digitais para que o projeto 

tenha êxito; 

• Adequar as aulas aos interesses dos educandos que são nativos digitais; 

• Ampliar a percepção e criticidades das crianças no que tange a veracidade de informações obtidas nas redes; 

 

METODOLOGIAS OU PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As possibilidades de atividades são várias, e os estudantes poderão ter acesso a diversos recursos, é importante 

considerar a realização de um diagnóstico inicial para conhecer os interesses dos estudantes e quais mídias eles costumam 

acessar para corroborar com o trabalho em sala trazendo pertencimento as atividades.  

Seguem sugestões que possibilitam um trabalho gratuito, porém seguimos continuamente em pesquisa para ampliar 

os meios de interação. 

• O aplicativo Canva oferece a possibilidade de criação de vídeos e cartazes na versão gratuita para que 

professor e estudante estejam conectados; 
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• O aplicativo Edu Edu oferece gratuitamente para escolas e famílias atividades escolares voltadas para 

alfabetização e letramento em Leitura e escrita desde a Educação Infantil até o 3º Ano do Ensino Fundamental 

das Series Iniciais 

• Formulários para simulados, avaliações e pesquisa criados no Google  

• Utilização do jogo Minecraft para auxílio do desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas, assim 

como desenvolve o espírito do trabalho coletivo e a resolução de problemas. 

• Google Classroom  

• Aplicativo Letterschool na versão em português, gratuito, que ensina a ler e escrever palavras através do treino 

da letra cursiva; 

• Produção de Brainstorming ou Chuva de Ideias na página Word Art; 

• Aplicativo Socrative gratuito aos professores e estudantes, possibilita a criação de avaliação gamificada; 

• Fotografias e ilustrações, recursos como diferentes tipos de gráficos, vídeos, gifs, memes, redes sociais, vlogs, 

blogs,  podcast,  aplicativos, livro digital,  texto,  imagem estática,  imagem em movimento,  quadrinhos,  

revista eletrônica e-ZINE, game... 

 

MATERIAL 

• Tablet ou Chromebook; 

• Internet 

• Televisão ou retroprojetor; 
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Atualmente, a estrutura física da Escola Classe Boa Vista não comporta uma sala de informática, por isso a solução 

encontrada é a aquisição de Tablet ou Chromebook para que os estudantes realizem as atividades na própria sala. A escola 

já dispõe de internet, televisão e projetor. 

 

CRONOGRAMA 

O projeto será realizado durante todo o ano letivo sendo que, cada turma, terá 2 horas semanais fixas para utilizar o 

tablet e realizar as aulas planejadas. O professor poderá agendar na coordenação um horário extra caso seja necessário. 
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14.6- PROJETO:  

Espaço ao ar livre pedagógico e social 
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Justifica: A gestão e toda equipe pedagógica da escola acordaram que com a construção de espaços ao ar livre de  convivência 

em toda estrutura da instituição o aprendizado ficará mais rico dos alunos, desde da Educação Infantil, sala de Recurso até aos 5º 

anos e que a socialização entre os citados será mais segura por todo o contexto que o mundo está passando neste momento de 

pandemia. Assim, ficará mais adequado as medidas de segurança para a não transmissão do vírus da Covid e de qualquer outra 

doença, trazendo um aliado no retorno presencial das aulas com segurança. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar um espaço ao ar livre na escola que oportunizará momentos de aprendizado global dos alunos, tanto 

pedagógico, social, emocional e físico ao retorno dos mesmos às aulas presenciais, trazendo momento de acolhimento necessário 

para este momento entendimento do cuidado de acordo com Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

“Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.” 

Objetivos específicos: 

• Contribuir para o aprendizado integral do aluno indo além dos fragmentos disciplinares dos conhecimentos como prever A 

BNCC. 

“Reconhece que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica 

compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e 

integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover 

uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 
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diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve fortalecer-se na prática 

coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades.” 

 

• Promover um planejamento para explorar o espaço ao ar livre não somente como um lugar de relaxar, socializar ou brincar 

livremente e sim conquistar um espaço que vai além dos muros da sala de aula, beneficiando os alunos com contação de 

histórias, pinturas, atividades lúdicas... desenvolvendo um aprendizado em várias áreas de conhecimento com respeito ao 

meio ambiente de acordo A Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança (ONU - CDC). 

 

          “Prevê a garantia do direito ao lazer e à educação para que desenvolvam o respeito ao meio ambiente. O Artigo 31 

deste marco legal garante especificamente o direito ao brincar: “Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao 

descanso e lazer, a participar do brincar e das atividades recreativas e a participar livremente da vida cultural e das artes”. 

Por outro lado, o Artigo 29 reconhece que a educação deverá estar orientada no sentido de “imbuir na criança o respeito ao 

meio ambiente” 

 

• Alcançar uma qualidade de ensino, na medida da realidade da escola como prever a estratégia 7.3 do PNE levando em 

conta também os esforços da parte pedagógica, investimento tempo e serviços da comunidade local quanto do governo na 

parte financeira, verbas destinadas a infraestrutura como pátio, jardins, espaço de convivência ao ar livre, mesas de jogos e 

bancos. 
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“ Estratégia 7.3 do PNE: constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um 

conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da 

educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da 

gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino.” 

 

• Diminuir os riscos de transmitir e contrair a doença do contexto universal nos 2 últimos anos e várias outras contagiosas 

também com base na pesquisa do programa Criança e Natureza, do Instituto Alana. 

 

“Fizemos alguns estudos de países que estão usando essa aprendizagem ao ar livre como recurso para a reabertura das 

escolas, porque em um ambiente ao ar livre, o risco de transmissão do vírus é menor. A transmissão tem a ver com a 

distância da pessoa infectada, mas também tem relação com o tempo de exposição que a carga viral permanece em 

ambientes fechados”, explica Paula Mendonça, assessora pedagógica do programa Criança e Natureza. 

 

• Desenvolver os projetos paralelos da escola de acordo com a sua Proposta Política Pedagógica como Parque Educador em 

questão da importância e o respeito do meio ambiente, psicomotricidade, musicalização, atividades lúdicas fora das salas 

de aulas em espaços construídos ao ar livre. 

 

• Estimular a socialização com as medidas sanitárias cabíveis, trocas de saberes, respeito a diversidade e interação com o 

outro. 
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• Construção de autoconhecimento, oralidade, expressão de opinião e de saber esperar a sua vez. 

 

• Incitar a criatividade e a motivação. 

 

 

Estratégias: 

 

✓ Construção de um espaço físico ao ar livre com bancos, mesas de jogos e toda infraestrutura necessária com apoio de 

todos os colaboradores participativos pedagógico, Secretária da Educação e a comunidade escolar e local. 

✓ Informar em reunião online aos pais e alunos os objetivos do espaço e medidas sanitárias a serem tomadas por todos 

quando as aulas retornarem. 

✓ Planejar o acolhimento principalmente nos primeiros dias de aulas presenciais no espaço ao ar livre que justamente foi 

tirada no momento da pandemia. 

✓ Incluir atividades direcionadas e com objetivos cognitivos, emocionais e físicos de acordo com cada idade e nível dos alunos 

nos planejamentos das aulas no espaço ao ar livre. 

✓ Proporcionar momentos de brincadeiras livres e lúdicos escolhidos pelos alunos no espaço. 

✓ Observar, interferir e orientar nas relações sociais quando for necessário para melhor entendimento de regras e respeitos 

interpessoais ao longo do uso do local ao ar livre. 

✓ Deixar ao alcance dos alunos jogos e objetos que estimule atividades em grupo com segurança. 

✓ Motivar com o relaxamento e convívio saúde mental para os usuários. 
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✓ Criar junto com os alunos regras de convivência e de medidas sanitárias coletivamente. 

✓ Confeccionar cartazes e placas de avisos com as regras e medidas criadas para expor no ambiente escolar. 

✓ Eleger um fiscal do meio ambiente semanal ou mensal para fiscalizar e estimular o respeito e a limpeza do local. 

✓ Fazer o concurso bimestral do fiscal mais educado, comunicador e cuidador. 

✓ Oportunizar dia de plantio de flores e plantas para decorar o espaço ao ar livre. 

✓ Trabalhar a psicomotricidade geral dos alunos com jogos, atividades direcionadas dos alunos. 

 

Avaliação: 

▪ A avaliação deverá ser bimestral ou mesmo quando for necessário, principalmente no começo com todas as pessoas 

que usam o espaço ao ar livre construído pela escola, tendo como pauta a opinião de melhoras no local e 

reformulação de planejamento dos conhecimentos direcionados e livres realizados no ambiente fora da sala de aula. 

 

Referências: 

Proposta Política Pedagógica da Escola Boa Vista 

Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança (ONU - CDC). 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

PNE – Plano Nacional de Educação 

Artigo: O pátio da escola: espaço de socialização - https://www.scielo.br/j/paideia/a/KnGjBY5LYJpGvbQF3rnfQBN/?lang=pt# 
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2. Artigo: Como o ensino ao ar livre pode ser um aliado no retorno das aulas presenciais? - 

https://escolasexponenciais.com.br/desafios-contemporaneos/como-o-ensino-ao-ar-livre-pode-ser-um-aliado-no-

retorno-das-aulas-presenciais/ 
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15-ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

A PPP será avaliada de forma contínua, diagnóstica, sistêmica, buscando a excelência no ensino por meio da análise e 

reformulação constantes da mesma. É previsto no calendário escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, durante o ano 

letivo, alguns dias específicos, para o planejamento pedagógico e temático na escola, desta forma tal avaliação acontecerá nestes 

momentos e de forma coletiva, primeiro pelos docentes e depois pelos pais ou responsáveis. Ambos serão reunidos, nestes dias, 

onde abordaremos os pontos positivos da Proposta Política e Pedagógica e também aqueles que devem ser adequados de forma 

a atender melhor às necessidades educacionais que abrangem o processo ensino-aprendizagem. Esses momentos serão 

especialmente utilizados para a divulgação, análise, avaliação e reestruturação, caso necessário, desta proposta.  

A avaliação do trabalho pedagógico institucional organizar-se-á em três etapas:  

•Apresentação dos resultados: Momento em que serão apresentados a todos os resultados obtidos até o momento;  

•Apreciação dos resultados: Momento de análise e reflexão acerca dos resultados obtidos a fim de compreendermos 

aqueles que obtivemos sucesso e repensar os que precisam ser adequados para o alcance dos objetivos de forma satisfatória;  

•Retroalimentação: Inserção na Proposta Pedagógica das adequações necessárias e dos procedimentos que serão 

utilizados para que todas as necessidades sejam supridas e a escola possa obter maior êxito na aplicação da mesma.  

É importante ressaltar que os objetivos da avaliação representam um instrumento de observação em um processo dinâmico 

e não-estático de construção do conhecimento. Dessa maneira, todos os momentos possíveis deverão ser utilizados para a 

avaliação da Proposta Pedagógica, tais como: coordenações coletivas, reuniões com os servidores, reuniões bimestrais com os 

pais, dentre outros e sempre que algum sujeito inserido no processo considerar necessário e essa necessidade for apreciada pela 

maioria. 
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