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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento foi construído coletivamente com a participação de toda 

comunidade escolar, contemplada pela equipe gestora, corpo docente, servidores, 

pais\responsáveis e estudantes. 

Tendo em vista as peculiaridades das escolas do campo e observando os Protocolos e 

Medidas de Biossegurança para o Retorno às Atividades Presenciais na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal - SEEDF, na semana pedagógica a equipe gestora reuniu-se com os 

servidores da escola para discutir e reformular o Projeto Político - Pedagógico (PPP). No 

encontro com o corpo docente, foi importante ressaltar que os profissionais de educação que 

atuam em unidades escolares do campo, sem formação específica em Educação do Campo, 

deverão, necessariamente, participar de cursos, ou de outras ações de formação continuada em 

conformidade com os princípios definidos na Política de Educação Básica do Campo. E, 

ainda, que a principal proposta é a formação de professores na perspectiva crítica-reflexiva 

para transformar a realidade (ARROYO, 2012; CALDART, 2009), compreender os princípios 

e fundamentos que permeiam as questões sobre a Escola do Campo. Ademais, que essa 

formação deve ser organizada a partir dos princípios da alternância, que consiste em construir 

um processo de diálogo permanente entre escola e comunidade, numa articulação permanente 

entre o processo de aprendizado desenvolvido no espaço escolar, na sala de aula, em 

consonância e a partir dos processos desenvolvidos na comunidade. Mais que alternância 

entre espaços e tempos educativos, a alternância pedagógica tem como princípio o diálogo 

entre saberes e conhecimentos entre escola e comunidade. 

     Para consolidar tal prática, retomamos  o debate  sobre o Inventário Social, 

Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo, que constitui - se num instrumento 

investigativo letivo, dialógico e dialético que tem como objetivo reconhecer os elementos 

educativos presentes no território camponês que servirão de subsídio na construção do Projeto 

Político - Pedagógico da unidade escolar, cuja essência como elemento técnico, visa garantir a 

política educacional voltada para as Escolas do Campo, legitimando-as. 

Com a finalidade de resgatar um processo educativo transformador e oferecer aos 

estudantes uma escola prazerosa e inclusiva, este Projeto Político - Pedagógico (PPP) será 
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complementado a partir de constante discussão, reflexão e avaliação, com a participação de 

todos os segmentos da comunidade escolar, sempre que se fizer necessário. 

 HISTÓRICO 

Criada no ano de 1962, a Escola CLASSE ETA 44 iniciou suas atividades numa 

instalação onde funcionava o estábulo e silo dos antigos Escritórios Técnicos Agrícolas n.º 44 

(ETA 44), do Ministério da Agricultura, atual CPAC/EMBRAPA. Posteriormente, foi 

reformada e ampliada em 1996, ganhando uma nova ala de salas de aula e infraestrutura mais 

completa. 

Conforme o levantamento realizado na escrituração escolar desta instituição de ensino, 

já foram ministradas aulas nos níveis de Educação Infantil - Pré-escola; do Ensino 

Fundamental de 1. ª a 6. ª séries, de 1. ª a  4. ª etapas, de Ciclo Básico de Alfabetização, de 1. ª 

e 2. ª Fases de Formação da Escola Candanga, de Supletivo – Fases I e II e de EJA (Educação 

de Jovens e Adultos) – 1.º Segmento, atendendo alunos das mais diversas faixas etárias. 

Em 2013, a escola passou a fazer parte do PROEITI, Programa de Educação Integral 

em Tempo Integral. Nesta ocasião, os alunos passaram a estudar dez horas diárias e o número 

de professores dobrou, uma vez que, cada turma passou a ter dois professores regentes e 

horários com professor de Educação Física. Além disso, a escola passou a contar com cinco 

monitores do Programa Jovem Educador Voluntário. 

A falta de estrutura física tornou-se, com o tempo, um grave problema o qual começou 

a comprometer o processo ensino-aprendizagem, levando à decisão coletiva e democrática de 

interromper a adesão a este projeto no final do ano de 2015, até que a escola fosse reformada 

e ampliada, o que veio a ocorrer no final do ano de 2016. Dessa forma, foi realizada uma nova 

consulta com a comunidade escolar, a qual optou pelo retorno da Educação Integral, porém, 

com alterações como a adesão voluntária e duração de 08 horas diárias. 

Em 2018, a escola passou por mais uma reforma e ampliação do espaço físico, sendo 

contemplados, a sala de leitura, a cozinha dos professores e servidores e, ainda, os banheiros 

para os funcionários. 

Em 2019, houve a construção da quadra poliesportiva através de recursos provenientes 

do Ministério Público do Distrito Federal, oriundos de pagamento de multa por improbidade 

administrativa. 
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Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 

março de 2020, como pandemia do novo Coronavírus, dentre as medidas para garantir a 

segurança da população e evitar a proliferação da COVID-19 pelo Governo do Distrito 

Federal, estava a suspensão das aulas na rede de ensino pública do Distrito Federal. Frente a 

isso, a diretora Élvia Cardoso da S. Lima e a vice-diretora Antonia Graziela Martins Ferreira, 

responsáveis pela gestão da unidade escolar, optaram pelo trabalho em revezamento com os 

servidores de vigilância para resguardar o patrimônio, supervisionar a reforma e as obras nas 

instalações da escola, apoiar os colaboradores terceirizados que estavam em trabalho 

presencial. Posteriormente, de acordo com o Plano de Ação estabelecido pela Portaria nº 120, 

de 26 de maio de 2020 e das Orientações à Rede Pública de Ensino para o retorno às 

Atividades Pedagógicas – no contexto da COVID -19 (Julho de 2020), realizaram o 

diagnóstico da comunidade escolar e orientaram a elaboração, execução e avaliação para o 

aperfeiçoamento do Plano de Gestão Estratégica para Realização das Atividades Pedagógicas 

Não Presenciais. 

Com o decorrer do ano letivo de 2020, a escola foi contemplada com a troca de toda a 

instalação elétrica, substituição de parte do telhado por uma cobertura com isolamento 

térmico, revitalização do poço artesiano, pintura e ampliação das salas de aula e do piso 

externo, reforma dos banheiros, entre outras benfeitorias para melhor atender os estudantes e, 

consequentemente. Ofertar uma educação de qualidade. Vale ressaltar que as empresas 

responsáveis pela reforma e as obras atenderam com atenção as medidas de segurança para 

evitar a propagação da COVID- 19. 

Em 2022, com Recursos Provenientes de Emenda Parlamentar, a escola deu inicio à 

Construção da cobertura da quadra poliesportiva para a prática de esportes (voleibol, 

basquetebol e futsal) e atividades pedagógicas, proporcionando usufruto a comunidade escolar 

da EC ETA 44, adolescentes, jovens, adultos e idosos do campo e demais associações de 

moradores.  

O Projeto Político-Pedagógico da EC ETA 44, propõe atividades educativas voltadas à 

realidade do campo, garantindo acessibilidade, assistividade e atenção às demandas 

específicas com necessidades especiais, de modo que toda a comunidade participe das práticas 

oferecidas, superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes metodologias 

que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências, e as legislações que regem os 

sistemas de ensino. 
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Atualmente, a escola atende 94 estudantes. Oferta a Educação em Tempo Integral. 

Possui uma turma de 1.º Período e uma de 2.º Período na Educação Infantil/1º ciclo, uma 

turma de 1.º ano, uma de 2.º ano e uma de 3.º ano, que fazem parte do 2.º ciclo (Bloco I), além 

de uma turma de 4.º ano e uma turma de 5.ºano, que também fazem parte do 2.º ciclo (Bloco 

II). 

 

DADOS DA UNIDADE ESCOLAR 

INEP 53006429 

Telefone (61) 99675-9795 

Endereço BR 020, Km18, CPAC/EMBRAPA Planaltina- DF 

Criação Setembro de 1962, Portaria nº17, de 07 de julho de 1980 SEE/DF 

Turnos  Matutino e vespertino 

Oferta 1.º e 2.º Período da Educação Infantil,  

Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Ed. Em Tempo Integral 

Modalidade Educação do Campo 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

          07 Salas de aula 

          02 Banheiros (masculino e feminino) para professores 

          01 Banheiro para servidores 

          01 Banheiro preferencial -  estudante - PCD (Pessoa com Deficiência) 

          02 Banheiros (masculino e feminino) para estudantes 

          02 Banheiro (masculino e feminino) para Educação Infantil 

          01 Pátio coberto 

          01 Cantina escolar 

          01 Cozinha 

          01 Sala de professores 

          01 Sala: coordenação e almoxarifado escolar 

          01 Direção 

          01 Secretaria escolar 

          01 Sala de leitura 

          01 Sala para EEAA 

          01 Quadra poliesportiva 

          01 Parque infantil 

          01 Horta pedagógica com captação de água das chuvas 

          02      Reservatórios de gás 
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QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Élvia Cardoso da Silva Lima Diretora 

Antonia Graziela Martins Ferreira Vice - Diretora 

Marcia Cristina Martins Chefe de Secretaria 

Rejane Pereira d’ Abadia Coordenadora Pedagógica Local 

Andréia Batista de Oliveira Coordenadora da Educação em Tempo 

Integral 

Rosecleia da Silva Pereira Sala de Leitura (Professora Readaptada ) 

Belma Kiyotsuka Lopes Suporte Pedagógico ao professor regente 

(Professora Readaptada) 

Tatiana Kely Honorato Pedagoga - Orientadora  Educacional 

Ana Maria Camara Pimenta Professora Substituta 

José Roberto R. da Cunha Professor (Disciplina considerada extinta) 

Juscileia Santos de Oliveira Professora 

Maria José da Cunha de Paula Professora Substituta 

Maria Zeneide dos Santos Professora 

Michelle de Morais Vasconcelos Professora Substituta 

Rosilda Barros Silva Professora 

Yolanda De Souza Costa Barbalho Professora Substituta 

José Rodrigues Neto Carreira Assistência à Educação/ Vigilância 

Manoel Lemos da Cruz Carreira Assistência à Educação/ Vigilância 

Mauricio Fonseca Peixoto Carreira Assistência à Educação/ Vigilância 

Wiliander Fernandes Alves Carreira Assistência à Educação/ Vigilância 

Luizito Farias de Lima Carreira Assistência à Educação/ Vigilância 

Marta Ribeiro de S. Pereira G&E Eventos /Cozinheira 

Valdirene Rodrigues da Silva G&E Eventos/ Cozinheira 

Esdras Batista da Silva Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais 

Ltda. Conservação e Limpeza 

Jaqueline Sthefani de Lima Oliveira Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais 

Ltda. Conservação e Limpeza 

Renan Santos da Silva Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais 

Ltda. Conservação e Limpeza 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

A Escola Classe ETA 44 é uma escola do campo, localizada a 13 km de Planaltina- 

DF, nas imediações da BR 020, km 18, Embrapa - CPAC. 

Sua clientela é formada por filhos de caseiros de chácaras da região, moradores do 

núcleo rural Sarandi e adjacências: Sítio Novo I e II, Grotão, Lagoa Bonita e Água Rasa. 

Além disso, alguns estudantes são filhos de funcionários do Centro de Pesquisas 

Agropecuárias do Cerrado / EMBRAPA. 

São famílias em vulnerabilidade socioeconômico-cultural. Trata-se de uma realidade 

singular, em que, uma parcela de moradores possui terreno próprio, porém com moradia 

precária. Por outro lado, nota-se um número significativo de moradores que pertenciam ao 

Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST). Algumas famílias receberam pequenas 

propriedades/lotes de terreno e não permaneceram organizadas no Movimento. 

Observa-se que é uma comunidade rural, com comércio pouco desenvolvido nas 

proximidades. O acesso à telefonia celular é limitado e a telefonia fixa inexistente. Os 

moradores recebem a visita de um médico uma vez ao mês na Sede da Associação dos 

Moradores do Sarandi. 

Devido à proximidade da região com a área urbana, muitos moradores trabalham na 

cidade. Além disso, há pessoas que prestam serviço braçal nas chácaras vizinhas, e às vezes 

atuam como caseiros. Há também moradores aposentados e outros inscritos em Programas de 

Benefícios ao Cidadão. Quanto a produção agrícola nas chácaras, ela se limita à hortas e 

produção para alimentação animal. 

Os estudantes dependem do transporte escolar locado pela SEEDF, tendo em vista que 

o transporte público circula somente três vezes ao dia em linha limitada. Em relação à 

alimentação, percebe-se que alguns alunos dependem das refeições servidas na escola. 

A escola deve ser compreendida como um espaço de experiência da política, da 

cultura e da economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas 

suas diversas formas de trabalho e de organização, produzindo valores e conhecimentos na 

perspectiva do desenvolvimento social e econômico igualitário dessa população 

(FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004, p. 53). Portanto, a escola não se constitui 

como um mero lugar, mas sim um espaço-tempo concebido para a construção coletiva do 
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conhecimento e para a socialização e as aprendizagens de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, mediado por profissionais da educação devidamente qualificados e valorizados. 

No processo de enturmação, a escola contempla estudantes matriculados em Classe 

Comum e Integração Inversa: Classe com modulação diferenciada/reduzida constituída por 

estudantes de Classe Comum, juntamente com estudantes com DI, DF, DV, DMU ou 

conforme previsto nesta Estratégia de Matrícula. 

No intuito de melhor, atender e intervir nas particularidades apresentadas por este 

grupo de alunos, a Escola Classe ETA 44 busca estimular e sensibilizar os docentes para que 

desenvolvam propostas pedagógicas diferenciadas e significativas com o objetivo de alcançar 

melhores resultados. Concomitantemente, cada membro do corpo discente é avaliado  em suas 

singularidades pedagógicas e reagrupados de acordo com seu diagnóstico da psicogênese, 

acompanhados pela Coordenadora Pedagógica, Equipe Gestora e Serviço de Orientação 

Educacional. 

O ano letivo de 2022 iniciou-se com 94 estudantes matriculados distribuídos da 

seguinte forma: 

 

ESTUDANTES MATRICULADOS POR TURMA 

Período/Ano Matutino Vespertino 

1.º Período Educação Infantil 13              - 

2.º Período Educação Infantil 15              - 

1.º Ano 13  

 

Educação em Tempo Integral 
2.º Ano 14 

3.º Ano 11 

4.º Ano 11 

5.º Ano 17 

Fonte: Secretaria Escolar, Sistema de Gestão I-educar, 06/06/2022. 
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FUNÇÃO SOCIAL 

A EC ETA 44 eleva e compartilha o conhecimento, desenvolvendo a consciência 

crítica e fazendo com que o discente seja capaz de analisar sua realidade e origem, 

respeitando o próximo e ao meio-ambiente, além de se reconhecer como agente transformador 

da realidade. Por conseguinte, tendo cumprido essas premissas, a escola garante condições 

para uma trajetória de sucesso e inclusão social. A escola torna-se, por tanto, local importante 

na construção de cidadãos críticos, autônomos e criativos, norteados por princípios éticos e 

inovadores, uma vez que, investe em métodos de aprendizagem que venham atenuar as 

desigualdades sociais garantindo o ensino para todos. 

Acreditamos, também, que a oferta de um ensino de qualidade leve o aluno a ampliar 

suas relações interpessoais, articulando seus interesses e pontos de vistas e respeitando a 

diversidade. É preciso, assim, ter consciência que requer um compromisso coletivo em favor 

de uma prática pedagógica que possibilite ao estudante desenvolvimento das aprendizagens 

alicerçado nos quatro pilares da educação, conforme previsto no Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

Entendemos que o Projeto Político - Pedagógico possui papel inclusivo ao passo em 

que enxerga e possibilita a participação da comunidade no auxílio da tomada de decisões, 

buscando soluções e mantendo boa convivência com a escola. 
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PRINCÍPIOS 

A Escola Classe ETA 44 sustenta suas ações nos documentos da Secretaria de Estado 

de Educação do DF. Com relação à Educação Integral, a publicação “Diretrizes para 

Educação Integral” é o documento norteador para implementação desta política no âmbito do 

Distrito Federal. Os princípios ali elencados são: a integralidade, intersetorialidade, 

transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialização e trabalho em rede e 

convivência escolar. Ao tratarmos de integralidade, entendemos que “refere à construção 

intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as 

necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da 

sociedade contemporânea” (BNCC, p14). 

Para compreender o conceito de intersetorialidade, nos ombreamos na definição da 

professora Stela da Silva Ferreira, que em sua publicação “Educação Integral e 

Intersetorialidade”, do Salto para o Futuro, do Ministério da Educação, afirma que: 

“a intersetorialidade na Educação Integral articula pessoas, organizações e 

instituições com o objetivo de compartilhar causas, projetos de modo 

igualitário, democrático e solidário. Ela instaura uma forma de organização 

baseada na colaboração e na divisão de responsabilidades e competências, 

uma nova articulação política que prevê uma aliança estratégica entre os 

atores sociais (pessoas) e forças (instituições).” 

 

A transversalidade já permeia os documentos da educação desde a publicação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação. Trata-se de pôr em prática a “concepção interdisciplinar 

do conhecimento”. 

Com relação ao diálogo escola-comunidade, a BNCC menciona que para potencializar 

as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o 

compartilhamento de responsabilidades entre a Instituição de Educação são essenciais, 

ressaltando ainda que a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, 

dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade. 

Quanto à territorialidade, os estudantes têm a oportunidade de trabalhar com conceitos 

que sustentam ideias plurais de natureza. Dessa forma, eles podem construir uma base de 

conhecimentos que incorpora os segmentos sociais culturalmente diferenciados e também os 

diversos tempos e ritmos naturais. Essa dimensão conceitual permite que os alunos 
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desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos – a respeito da 

natureza e do território presentes nas situações cotidianas (BNCC p.365). 

Por fim, o trabalho em rede e a convivência escolar referem-se e atendem à 

organização e ligação dos órgãos e instituições educacionais que compõem a Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, conforme Regimento Escolar da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal. 

Sendo estes princípios advindos de uma longa caminhada de estudos coletivos onde 

percebemos toda sua fundamentação nos Pressupostos Teóricos, numa reflexão em torno das 

questões: Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 

Acreditamos que seguindo as “OP’s” Orientações Pedagógicas e as Diretrizes de Avaliação, 

estamos no processo de vivências fundamentais para a efetivação da Educação de Qualidade 

no Distrito Federal. 

Abarcando as informações anteriores, a Escola Classe ETA 44 impõe-se como desafio 

permanente difundir novas relações de trabalho pedagógico, incluindo a prática de dividir 

tarefas pensando no bem-estar de toda comunidade escolar. Organizamo-nos coletivamente 

por meio de relações que produzem e reproduzem valores, alternando comportamentos, 

costumes e ideias. 

A escola procura desenvolver inúmeras atividades, acreditando na concepção de que é 

um espaço de aprendizagens significativas, envolvendo uma mudança da postura pedagógica. 

“[...] o compromisso em elaborar um marco mais geral, segundo o qual, cada 

uma das disciplinas em contato será modificada, passando a depender uma 

das outras. Assim, estabelece-se uma interação entre as disciplinas, trazendo 

uma intercomunicação e um enriquecimento recíproco e, em consequência, 

uma transformação de suas metodologias, conceitos, terminologias 

fundamentais, etc (SOUZA, 1997. p.13).” 

 

Através da relação entre prática-teoria-prática, temos como objetivo garantir que os 

educandos sejam estimulados a perceber como se utilizam na prática social os conhecimentos 

que vão produzindo na escola. Temos uma grande preocupação com as habilidades que serão 

desenvolvidas, conhecimentos práticos, que somente ações concretas podem proporcionar. 
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A participação coletiva provoca os estudantes à vivências e assegura aos mesmos o 

direito de ter vez e voz no cotidiano escolar. Os métodos de ensino ou a didática utilizada 

pelos educadores devem incentivar os estudantes a se assumirem como sujeitos do processo 

ensino- aprendizagem: que têm opiniões, posições contestações, questionamentos, dúvidas, 

entre si, com os educadores, pais e outros. O dia-a-dia escolar deve ser espaço de 

aprendizagem e também da fala, da discussão, da expressão de sentimentos. 

Busca-se, a partir de uma ação intencional e planejada, promover uma interlocução 

entre as atividades escolares e a realidade social, questionando as relações polít icas, 

econômicas, sociais, culturais e históricas, possibilitando a construção de alternativas de 

mudança e intervenção transformadora nessa realidade. Assim, a intervenção do/a professor/a 

como orientador/a e mediadora /a dos conflitos nas situações de aprendizagem e relações 

interpessoais é indispensável para construção da autonomia intelectual e moral do/a 

estudante/a. 

Uma aprendizagem significativa pressupõe a aquisição de valores, ressignificação das 

relações de e para a aprendizagem, contextualização e a inter-relação de áreas do 

conhecimento. Os componentes curriculares, interdisciplinarmente, assumem também o 

caráter formativo. Sendo assim, o lúdico, a problematização e a dialética perpassam todo o 

percurso da vida escolar na Educação Básica. 

O trabalho realizado contempla a articulação dos conhecimentos escolares de forma a 

organizar as atividades de ensino e aprendizagem. Isto implica em considerar que tais 

conhecimentos não se ordenam para sua compreensão de forma rígida, nem em função de 

algumas referências disciplinares preestabelecidas ou de uma homogeneização dos estudantes. 

Objetivando, ainda, analisar e observar as políticas educacionais da SEEDF, bem 

como aos documentos regulatórios da Educação Pública do Distrito Federal, 

concomitantemente, informações a respeito dos marcos conceituais e normativos que regem 

as políticas da Educação do Campo nos âmbitos nacional e distrital, segue uma apresentação 

de maneira simplificada: 
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RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020. 

Estabelece normas e diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito 

Federal 

                                            CAPÍTULO III  

                                    DAS MODALIDADES 

 

                                           SEÇÃO III  

                            DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Art. 60. Entende-se por escola do campo aquela situada em área rural, conforme definição 

dada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada 

em área urbana que atende, predominantemente, população do campo. 

Art. 61. A educação do campo destina-se ao atendimento à população em suas mais variadas 

formas de produção de vida e abrange todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. 

Parágrafo único. A oferta do ensino deve ser realizada, prioritariamente, nas comunidades 

rurais, evitando-se os processos de nucleação de escola e deslocamento dos estudantes. 

Art. 62. A proposta pedagógica da escola deve também contemplar a diversidade do campo 

em todos os seus aspectos, de forma a constituir uma identidade na vinculação da instituição 

educacional às questões inerentes à realidade local. 

Parágrafo único. A organização e o funcionamento das escolas do campo, considerados os 

recursos didáticos e tecnológicos, devem respeitar as características próprias da população 

atendida, atividade econômica, cultura, tradição e estilo de vida, adaptando o calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola, condição climática e fatores geográfico, cultural e 

ambiental, destacando-se os princípios da metodologia da pedagogia da alternância, onde 

prevalece a interação de técnica científica com a realidade do estudante. 
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PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO (PDE)/2015-2024  

                                  PARTE III 

                METAS E ESTRATÉGIAS PARA O PDE 

A disposição deste tópico segue o formato do Plano Nacional de Educação – PL 

8035/2010, composto de 21 metas, e em cada meta consta um breve diagnóstico específico – 

que não necessariamente sobrepõe às questões tratadas no conjunto do documento –, além das 

respectivas estratégias. 

META 8 

Garantir a Educação Básica a toda população camponesa do DF, em Escolas do 

Campo, de modo a alcançar no mínimo 12 (doze) anos de estudos, no último ano de vigência 

deste Plano, com prioridade em áreas de maior vulnerabilidade social, incluindo população de 

baixa renda, negros, indígenas e ciganos, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e/ou a Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN), conforme Resolução nº 1, de 3 de abril de 2002 – MEC/CNE/CEB, que 

institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO PARA A 

REDEPÚBLICA DE ENSINO DO DF 

 

Ao apresentar as Diretrizes Pedagógicas para Educação Básica do Campo, a Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal visa a implementar a Política de Educação Básica 

do Campo, instituída por meio da Portaria 419/2018-SEEDF, com base em um conjunto de 

princípios e de procedimentos que objetivam atender a população do campo em suas variadas 

formas de produção da vida, a saber: agricultores familiares, extrativistas, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados 

rurais, povos e comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, ciganos, caiçaras, caboclos, 

ribeirinhos), povos da floresta, e demais populações que produzam suas condições materiais 

de existência a partir do trabalho no meio rural1. Objetiva, ainda, alinhar as políticas 

educacionais da SEEDF, voltadas para a população do campo, aos marcos normativos 

federais da Educação do Campo, bem como aos documentos regulatórios da Educação 
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Pública do Distrito Federal, visando a orientar o trabalho pedagógico das unidades escolares 

do Campo. 

Foram considerados, na elaboração deste documento, os princípios da Educação do 

Campo, consolidados no art. 76 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal (DISTRITO FEDERAL, 2015, pp.25-26), elencados a seguir: 

I. o respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, religiosos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 

II. o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e 

articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, 

economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do 

trabalho; 

III. a valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos 

com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos estudantes do 

campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola, aos fatores geográficos, culturais e ambientais locais, 

superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes metodologias que 

consideram os sujeitos com suas histórias e vivências; 

IV. o controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação 

da comunidade e dos movimentos sociais do campo; 

V. o desenvolvimento pedagógico e curricular a partir da vinculação às matrizes 

formativas das populações do campo, identificados por meio de um inventário da unidade 

escolar e da comunidade, como atividade de pesquisa a ser realizada por docentes, estudantes 

e comunidade, de forma que os saberes e os fazeres do povo camponês constituam referência 

para a práxis pedagógica; 

VI. a organização do trabalho pedagógico pautada no trabalho como princípio 

educativo, na ligação do conteúdo escolar com a vida, na formação para a coletividade por 

meio de processos democráticos participativos, e na alternância, como princípio e como 

método, quando se aplicar. 

Nessa perspectiva, foram concebidas estas Diretrizes Pedagógicas para a Educação 

Básica do Campo no Distrito Federal, que deverão nortear a organização do trabalho 
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pedagógico e orientar as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em 

seus níveis central, intermediário e local, de forma a conceber e estruturar a Educação do 

Campo. 

 

MARCOS  CONCEITUAIS - DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DO CAMPO 

 

O conceito de Educação do Campo emerge da luta empreendida pelos sujeitos do 

campo e suas organizações, visando a superar a situação degradante na qual o meio rural se 

encontra imerso. Essa luta envolve, também, a busca da garantia do direito a uma educação do 

e no campo, ou seja, pretende-se que as “pessoas sejam educadas no lugar onde vivem e 

sendo partícipes do processo de construção da proposta educativa, que deve se dar a partir de 

sua própria história, cultura e necessidades”.(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 44). 

A escola deve ser compreendida como um espaço de experiência da 

[...] política, da cultura e da economia dos diversos grupos de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo, nas suas diversas formas de trabalho e de 

organização, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na perspectiva 

do desenvolvimento social e econômico igualitário dessa população. A 

identificação política e a inserção geográfica na própria realidade cultural do 

campo são condições fundamentais de sua implementação. (FERNANDES; 

CERIOLI; CALDART, 2004, p. 53). 

Podemos dizer que a concepção de Educação do Campo não se limita à discussão 

pedagógica de uma escola localizada no meio rural, nem de aspectos didáticos e 

metodológicos. Esse conceito diz respeito à construção de um novo desenho da educação 

escolar do campo que tenha as matrizes formativas dos sujeitos como espinha dorsal, que 

esteja adequado às necessidades da vida no campo e que, fundamentalmente, seja formulado 

pelos sujeitos do campo, tendo o campo como referência e como matriz. Tais matrizes são os 

pilares da Política de Educação do Campo e representam marcos conceituais para 

identificação das unidades escolares como Escolas do Campo. 

Segue uma breve apresentação desses conceitos, a título de esclarecimento sobre suas 

relações com os princípios da Educação do Campo. Ressalte-se que, devido à complexidade 

teórica que pode envolvê-los, não houve a pretensão de abarcar todas as acepções possíveis. 
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• Terra - espaço de produção de vida, lugar de construção de territorialidades 

emergentes da relação homem e natureza. Constitui-se matriz formadora, pois 

carrega em si sua própria pedagogia, uma vez que, “pela agricultura, o ser 

humano se apropria da terra como produção de vida e de si mesmo, modifica a 

terra e se modifica”. (CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 

2012. p. 558) 

• Trabalho - relação fundante da criatividade camponesa, ação direta e 

mobilização de forças produtivas inovadoras. Na Educação do Campo, a matriz 

trabalho é considerada princípio educativo. “Seu campo específico de 

discussão teórica é o materialismo histórico, no qual se parte do trabalho como 

produtor dos meios de vida tanto nos aspectos materiais quanto culturais”. 

(CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 2012, p. 749) 

• História - legado da memória, imaginário social significativo para as 

identidades locais. Assim, “a escola é um lugar que recupera e trabalha com os 

tesouros do passado. Celebrar, construir e transmitir, especialmente às novas 

gerações, a memória coletiva, ao mesmo tempo em que busca conhecer 

profundamente a história da humanidade”. (CALDART, 2003, p. 76) 

• Cultura - “trata-se da criação e da recriação que emerge das relações nas quais 

os seres humanos, ao transformarem o mundo, simultaneamente transformam a 

si próprios”. Esta matriz relaciona-se diretamente com a matriz terra, quando 

“essas transformações se dão na ordem material, ou seja, quando a criação e a 

recriação tomam materiais da natureza, dando a eles formas que não possuíam 

até então” (CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 2012, p. 

179). Aliados a essa dimensão, somam-se os aspectos imateriais da cultura     

(LARAIA, 2001), que dialogam com as criações que independem do trabalho a 

partir da terra, como contação de histórias, poesias, cantigas, danças, 

brincadeiras, técnicas de produção artesanal, receitas etc. 

• Luta Social - processos de conquista de territórios e direitos, consolidação das 

sociedades camponesas em seus espaços. “As lutas sociais são enfrentamentos 

organizados, portanto coletivos, de determinadas situações sociais, na defesa 

de interesses também coletivos, feitos, de forma massiva, pelas próprias 

pessoas envolvidas na situação” (CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; 

FRIGOTTO, 2012, p. 548). 



20 
 

• Vivências de Opressão - conjunto de experiências conformadoras de visões de 

mundo próprias e resilientes dos sujeitos, cuja história de resistência na luta 

pelo seu modo de vida lhes confere ricos conhecimentos de organização 

popular e adaptação ao seu meio. Freire reconhece, em sua obra Pedagogia do 

oprimido, que nas vivências de opressão, os sujeitos do campo e outros sujeitos 

(coletivos e movimentos sociais) trazem seus saberes, pedagogias de 

aprendizados das vivências cruéis da subalternização. (ARROYO, 2012. p. 13-

14). 

• Conhecimento Popular - conhecimento que parte dos sujeitos e apresenta 

soluções e formas inovadoras de criação e técnicas. No geral, os saberes 

tradicionais se perpetuam pela transmissão geracional e, na maioria das vezes, 

se encontram não sistematizados. “Se constitui a partir de uma diversidade de 

sujeitos sociais históricos que se forjaram culturalmente numa íntima relação 

familiar, comunitária e com a natureza, demarcando territorialidades”. 

(CALDART; PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 2012, p.179). 

• Organização Coletiva - capacidade de mobilizar forças sociais para ações de 

cidadania ativa e reivindicação de direitos coletivos. Diz respeito a um sujeito 

social e se refere à associação de pessoas que passam a ter uma identidade de 

ação na sociedade, e, portanto, de formação e organização em vista de 

interesses comuns e de um projeto coletivo. 

Essas matrizes deverão ser consideradas nos debates realizados nas Coordenações 

Pedagógicas, no processo de construção dos Projetos Políticos-Pedagógicos das unidades 

escolares do campo, na organização do trabalho pedagógico e em propostas de formação 

continuada. 

Os critérios e princípios estabelecidos nos documentos normativos deverão ser 

observados e analisados por essa unidade escolar. Conclui-se, portanto, 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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[...] Educação do Campo, se contrapõe à expressão Escola Rural. Essa 

conceituação foi concebida no contexto da Conferência Nacional por uma 

Educação do Campo, realizada em 1998. A partir de então, o campo passou a 

ser visto como um novo espaço de vida, que não se resume à dicotomia 

urbano/rural, mas que respeita as especificidades sociais, étnicas, culturais, 

ambientais de seus sujeitos e que garante o direito a uma educação do campo, 

assegurando a possibilidade das pessoas serem educadas no lugar onde vivem, 

sendo participantes ativas do processo de construção da própria ação 

educativa. (Distrito Federal, 2019). 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta a Orientação 

Pedagógica da Educação Especial, em consonância com a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva de Inclusão Educacional (MEC/SEESP, 2008), que tem como 

objetivo garantir acesso, participação e condições adequadas de aprendizagem aos estudantes 

com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

preferencialmente, em classes comuns do ensino regular. 

O pressuposto básico da Educação Especial é a acessibilidade do estudante com 

necessidades educacionais especiais à educação de qualidade, preferencialmente em 

ambientes inclusivos, a fim de que esse se beneficie de oportunidades educacionais 

favorecedoras de sua formação pessoal.  

Compreende-se a educação inclusiva como processo primordial para a formação 

educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma educação voltada ao 

respeito às diferenças. Sabe-se que a educação pautada no indivíduo lhe possibilita o alcance 

de condições favoráveis à sua efetiva participação social. Por isso, reafirma-se a importância 

de viabilizar condições reais de oferta de educação inclusiva no sistema de ensino do Distrito 

Federal por meio de investimentos de recursos financeiros e de pessoal. 

Na perspectiva da educação inclusiva, a Educação Especial passa a integrar a proposta 

pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais 

especiais de estudantes com deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Nesses casos e outros que implicam transtornos funcionais 
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específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino regular, orientando 

para o atendimento às necessidades educacionais desses estudantes (MEC/SEESP, 2008, p.9). 

A Organização Escolar em Ciclos coaduna com a proposta de Educação Inclusiva. 

Esses estudantes estarão em turmas regulares, com exceção das turmas especiais que possuem 

regras diferenciadas de acordo com a estratégia de matrícula. 

A Escola Classe ETA 44, ao experienciar as relações entre Educação Especial e 

Educação do Campo, tem percebido a existência de políticas públicas educacionais nas duas 

modalidades de ensino, as quais procuram garantir o acesso e a permanência aos 

estudantes/público-alvo nas escolas do campo, respeitando suas singularidades. 

 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 

A Educação em Tempo Integral inscreve-se no campo das políticas sociais e suas 

ações, estão respaldadas por legislação consistente, como a Constituição Federal e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as quais mostram que o dever do Estado 

para a Educação Básica vai além da escola, incluindo, assim, o atendimento aos estudantes, 

em virtude de transformações sociais, econômicas e políticas, as quais exigem a ampliação do 

tempo de ensino obrigatório no Brasil. 

Para possibilitar aos estudantes a ampliação das oportunidades e, consequentemente, o 

fortalecimento da participação cidadã no processo de concretização dos fundamentos, 

objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da 

SEEDF, a Educação Integral apresenta como princípios: integralidade, intersetorialidade, 

transversalidade, diálogo escola - comunidade, territorialização, trabalho em rede e 

convivência escolar. 

A Educação Integral tem por objetivo geral: ampliar tempos, espaços e oportunidades 

de ensino e aprendizagem aos estudantes da Rede Pública, por meio da oferta de atividades 

pedagógicas, culturais, artísticas, técnico-científicas e esportivas relacionadas às áreas do 

conhecimento, concepções e eixos transversais do Currículo da Educação Básica, bem como 

contribuir com a formação de cidadãos para o mundo do trabalho, na perspectiva da Educação 

Integral, em jornada ampliada de 8 e 10 horas de trabalho pedagógico efetivo. 
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A Secretaria de Educação apresenta, como produto de um trabalho coletivo, as 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral nas Unidades 

Escolares de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal com o objetivo de nortear a organização do trabalho pedagógico junto às 

Unidades Escolares e aos setores pedagógicos e administrativos. Vale ressaltar que a 

Educação Integral está permanentemente em construção, e espera-se que gestores, 

professores, estudantes e demais membros da Unidade Escolar tomem-na como uma 

referência para o desenvolvimento e organização do trabalho pedagógico realizado na escola, 

participando efetivamente, dessa ação. 
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MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

MISSÃO 

A Escola Classe ETA 44 tem como missão oferecer um ensino de melhor qualidade, 

garantindo os direitos de aprendizagem e, ainda, respeitando à diversidade, em seus aspectos 

sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 

buscando práticas pedagógicas diversificadas e prazerosas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover na escola um ambiente propício à reflexão-ação-reflexão constante, acerca 

da práxis pedagógica, transformando-a em aprendizagem concreta, que venha atenuar as 

desigualdades sociais, garantindo o ensino para todos. 

 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

• Favorecer o desenvolvimento integral dos estudantes em seus aspectos físico, afetivo, 

intelectual, linguístico e social, respeitando seus interesses e suas necessidades; 

• Otimizar ações que estimulem a participação da comunidade escolar favorecendo o 

fortalecimento das diretrizes traçadas para a qualidade do trabalho pedagógico; 

• Criar e otimizar situações que favoreçam a inclusão através de trabalho voltado para o 

respeito e aceitação das diferenças de etnia, gênero, credo, posição social e pessoas 

com deficiência; 

• Garantir o atendimento educacional especializado em sala de recurso generalista na 

EC ETA44 e encaminhar para a SR específica, os educandos com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados nesta Unidade de Ensino; 

• Manter e ampliar, respeitando as normas de acessibilidade, a construção e 

reestruturação de salas de aula na escola, bem como de aquisição de equipamentos, 

visando à expansão e à melhoria da rede física para melhor atender a Educação 

Infantil. Ao mesmo tempo, ofertar uma educação que tem por finalidade o 
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desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade; 

• Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na Educação Infantil, 

com qualificação e valorização dos/as professores/as alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização dos estudantes; 

• Promover e ofertar a Educação em Tempo Integral por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de 

forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, 

passe a ser igual ou superior a 7(sete) horas diárias durante todo o ano letivo; 

• Desenvolver instrumentos que possibilitem a melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as médias do IDEB para o DF; 

• Garantir a estruturação curricular e pedagógica, voltada à realidade do campo, 

enfatizando as diferentes linguagens e os diversos espaços pedagógicos conforme as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; 

 

• Realizar o planejamento pedagógico com base no Guia metodológico para uso nas 

Escolas do Campo – Inventário da Realidade (Roseli Caldart, 2016) e na Proposta 

Didática para Construção de Inventário Social, Histórico e Cultural das Escolas do 

Campo (SEEDF, 2016), no intuito de subsidiar e garantir a organização das ações a 

serem desenvolvidas pelas Unidades Escolares na construção do Inventário; 

• Garantir que os princípios e os objetivos precípuos da Educação do Campo sejam 

seguidos e colocados em prática de acordo com a realidade local; 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS 

 

A Constituição Federal em seu artigo 205 afirma que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1998, Art 205). 

Nestes termos, a escola sendo um espaço democrático tem o dever de priorizar a 

construção de um projeto educacional que contribua para a democratização de saberes, 

garantindo a todos o direito de aprendizagem e à formação cidadã. 

Além das exigências constitucionais, nos orientamos pelas determinações da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, Lei 9394/96, pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como de todo o 

arcabouço emanado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, como as 

Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a Rede Pública de Ensino do DF, 

os diversos volumes de Orientação do Currículo em Movimento da Educação Básica do 

Distrito Federal, a Organização Curricular/Ensino Fundamental/2°Ciclo/ Anos Iniciais/ 2022, 

as Orientações Pedagógicas: Projeto Político - Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas 

Escolas (BRASIL, 2014). 

A fundamentação teórica do Projeto Político - Pedagógico tem como referência a 

Pedagogia História-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. Esta opção é multifatorial e 

conforme nos ensina o Currículo em Movimento da Educação Básica em seu volume sobre 

pressupostos históricos, a realidade socioeconômica do Distrito Federal é uma delas. Assim, 

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

curriculares tornará 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. (SEEDF, Currículo, p.32) 
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Neste sentido, a prática social passa a ser compreendida como o conjunto de saberes, 

experiências e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica. 

Lembrando que a função primordial e inicial da escola é garantir a aprendizagem de todos os 

estudantes. Para a Psicologia Histórico-Cultural a aprendizagem 

Só se torna viável quanto o projeto político-pedagógico que contempla 

a organização escolar considera as práticas e interesses sociais da 

comunidade [...] A partir dessa identificação, a problematização 

favorece o questionamento crítico dos conhecimento prévios da prática 

social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de 

instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes 

possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI,2003). 

 

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, 2014) 

 Os pressupostos teóricos específicos da Educação do Campo têm sua origem nas 

matrizes formativas de seus sujeitos, tendo o campo como referência e como base desse 

processo formador. Citando Freire (2000) e Mészáros (2012), Barbosa afirma que esse 

processo está relacionado com uma perspectiva libertadora e emancipatória, que vincula a 

educação ao destino do trabalho (entendido como produção da vida e não apenas na sua forma 

capitalista- assalariada), que objetiva transformar o trabalhador em um ser político que pensa, 

age e se utiliza da palavra para transformar o mundo. (BARBOSA, 2012 apud SEEDF, 2014, 

p. 46). 

Destacam-se, entre os pontos comuns presentes nos pressupostos da SEEDF e nos 

marcos normativos nacionais, a existência de uma interrelação entre escola/comunidade, entre 

território da escola/território da comunidade e entre vida/currículo escolar. Por esse motivo, 

deve ser destacada a importância da realização de pesquisas, análises e reflexões para 

subsidiar a elaboração do Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental das comunidades 

que abrigam as unidades escolares do campo. Esse Inventário, por sua vez, deverá 

fundamentar a elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos, do currículo integrado e das 
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formas de organização curricular e do trabalho pedagógico das unidades escolares do campo. 

Lembrando sempre que as mesmas admitem, inclusive, formas diferenciadas de organização, 

como aquelas que se fundamentam a Pedagogia da Alternância, apresentada nas Diretrizes 

Pedagógicas para Educação Básica do Campo, como princípio e como uma possibilidade de 

organização teórico - metodológica. 

Considera-se essa, a fundamentação teórica que guia as ações executadas pela Escola 

Classe ETA 44. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, comprometida com 

as aprendizagens de todos os seus estudantes e profissionais, orienta, apoia e acompanha as 

políticas e ações que permitem à escola realizar a sua função social. 

Nesse contexto, implantou a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, 

uma forma de otimização dos espaços e tempos escolares. Na referida proposta, ganham 

relevância a avaliação formativa, a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-

cultural, em especial na perspectiva do trabalho coletivo. 

Os Ciclos para as Aprendizagens representam outra forma de organização dos tempos 

e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do processo, a utilização de uma pedagogia 

diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação formativa, visando promover a progressão dos 

estudantes sem prejuízo da qualidade. 

Essa política educacional busca ressignificar a Coordenação Pedagógica como espaço 

de formação continuada permanente e o conselho de classe como instância de convergência 

de todas as avaliações praticadas na escola. Os ciclos estão assim organizados: o 1.º Ciclo é 

representado pelas turmas da Educação Infantil; o 2.º Ciclo é distribuído em dois blocos: o 

primeiro é o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) (1.º, 2.º e 3.º anos) e o segundo bloco se 

constitui das turmas dos 4.º e 5.º anos; e o 3.º Ciclo é composto, de igual maneira, por dois 

blocos: o primeiro por turmas de 6.º e 7º anos e o segundo turmas de 8.º e 9.º anos do Ensino 

Fundamental. 

Esta Instituição de Ensino é organizada no sistema de ciclos e possui uma turma de 1.º 

Período e uma de 2.º Período na Educação Infantil/1º ciclo, uma turma de 1.º ano, uma de 2.º 

ano e uma de 3.º ano, que fazem parte do 2.º ciclo (Bloco I), além de uma turma de 4.º ano e 

uma turma de 5.º ano, que também fazem parte do 2.º ciclo (Bloco II). 

Essas 7(sete) turmas, neste ano letivo de 2022, terão aulas no turno matutino. 

Entretanto, aos alunos do 1.º 2. °, 3.º, 4.º e 5.º anos serão oferecidas, oportunidades de 

participação em atividades complementares no turno vespertino, Educação Integral de 08 

horas, sendo de 7h30min até às 15h30min. As atividades/oficinas serão desenvolvidas pela 

Coordenadora da Ed. Integral e monitores do programa Educador Social Voluntário (ESV). A 

adesão dos estudantes será voluntária. 
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A rede de apoio (Sala de Recursos, Sala de Apoio à Aprendizagem, Serviço de 

Orientação Educacional e Equipes Especializadas) deve dar suporte ao trabalho docente, com 

a avaliação diagnóstica, as estratégias de intervenção (reagrupamentos e projeto interventivo), 

bem como auxiliar no desenvolvimento de atividades diversificadas para potencializar o 

processo de aprendizagem dos estudantes. É importante observar suas atribuições definidas 

nos regimentos da SEEDF e utilizar as orientações pedagógicas da Rede, procurando sempre 

participar do planejamento e do desenvolvimento das atividades de forma coletiva e em 

consonância com o PPP da escola. 

A escola possui uma Coordenadora Pedagógica, que com apoio da Equipe Gestora, 

articula e mobiliza a equipe escolar no desenvolvimento das atividades na Coordenação 

Pedagógica. Além disso, atua auxiliando os professores no processo ensino-aprendizagem. 

Ademais, conta com uma Coordenadora da Educação em Tempo Integral, responsável pela 

organização e execução do trabalho pedagógico, conforme sugerida nas Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral nas Unidades Escolares de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Nos atendimentos, a escola tem uma professora readaptada na Sala de Leitura e uma 

professora readaptada no Suporte Pedagógico ao professor regente. E, ainda, um 

professor/Apoio/ Disciplina considerada extinta. 

O grupo de professores reúne-se, semanalmente, para planejamento coletivo, formação 

continuada e troca de experiências, com a participação da equipe gestora, SOE e SEAA, numa 

perspectiva de “desenvolvimento profissional docente que contempla, além da formação, a 

valorização profissional e a melhoria das condições de trabalho num continuum que 

possibilita a revisão das trajetórias docentes de forma crítico-reflexiva” (SEEDF, 2014, p. 22). 

Na organização do trabalho pedagógico da E.C.ETA 44, o incentivo à Formação 

Continuada específica para os profissionais da Educação do Campo e a construção do 

Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo, foram destacados 

como as bases sobre as quais serão erguidos os pilares que sustentarão o Projeto Político-  

Pedagógico 2022 da unidade escolar. 

Nas coordenações coletivas, a Equipe Gestora incentiva a participação de 

convidados/palestrantes para compartilhar processos pedagógicos inovadores e experiências 

bem-sucedidas de Educação do Campo. Ainda, são ofertadas oficinas sobre Educação do 
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Campo com a finalidade de promover o diálogo, a troca de saberes e a formação continuada 

dos profissionais da educação que atuam na referida escola. Inclusive algumas são ministradas 

por formadores da EAPE que visitam a unidade escolar. 

Nas formações de grande escala como o Programa Escola da Terra/UnB, destaque-se a 

participação de professores e da própria Gestora que se incluí em todos os processos 

formativos para atuar de forma efetiva e colaborar ativamente em todos os debates em torno 

desta busca por uma nova forma escolar. 

Nos sábados letivos temáticos são organizadas "Rodas de Conversa" com a 

participação de toda a comunidade escolar, estimulando e estreitando o vínculo escola- 

comunidade através do diálogo e a troca de conhecimento, revelando a importância de 

constante estudo, proposta de atualização e reflexão sobre a necessidade de ofertarmos uma 

educação do campo e no campo, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. 

A Organização do Trabalho Pedagógico da escola e da aula têm como foco o processo 

de ensino e aprendizagem dos estudantes, sendo a coordenação pedagógica o espaço 

primordial dessa construção. Essa possibilidade de trabalho colaborativo, de interações com 

compromisso mútuo e de formação continuada concretiza-se por meio das ações coletivas e 

pelas intencionalidades pedagógicas declaradas no Projeto Político - Pedagógico (PPP) das 

Unidades Escolares. 

No DF, a gestão democrática nas escolas da Rede Pública de Ensino, regida, em 

especial, pela Lei nº 4.751/2012, a qual dispõe sobre Gestão Democrática do Sistema Público 

  

de Ensino do Distrito Federal, tem como maior desafio garantir a participação de todos para 

melhoria da oferta e das condições de ensinar e aprender. 

Caracteriza-se por serviços que competem, em primeira instância, à Equipe Gestora e, 

complementarmente, aos demais profissionais da unidade escolar, a saber: 

• Serviço de Coordenação Pedagógica; 

• Equipe de Apoio: 

a) Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

b) Orientação Educacional 

c) Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos 
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Por isso, nenhum ente deve ficar de fora, pois sem participação não há gestão, muito 

menos democrática. E, ainda, os estudantes precisam ser ouvidos como partícipes da 

organização da vida escolar. 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

A Coordenação Pedagógica nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, 

prevista em Portaria, é resultante de conquista política dos educadores por meio de lutas 

históricas travadas durante anos, sob o argumento de que contribuiria para a melhoria da 

qualidade social da educação pública. O Distrito Federal é referência dessa conquista em 

relação aos demais estados e municípios brasileiros. 

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 didáticas pedagógicas, a fim de dar 

suporte ao Projeto Político Pedagógico. 

As ações devem contemplar a implementação do Currículo da Educação Básica e das 

Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor. 

O planejamento, a realização e a avaliação do espaço-tempo da Coordenação 

Pedagógica são também de responsabilidade da equipe gestora em colaboração com todos os 

profissionais da educação da unidade escolar em articulação com as equipes de Coordenação 

Intermediária e Central. 

Cabe ao coordenador pedagógico articular ações que garantam a realização da 

Coordenação Pedagógica. 

 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORA 

PEDAGÓGICA LOCAL DA ESCOLA CLASSE ETA 44  

 

• Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do planejamento pedagógico 

desenvolvido pelos professores; 
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• Reuniões quinzenais para acompanhamento pedagógico (momentos coletivos ou por 

ano); 

• Participar de reunião semanal com a equipe gestora para planejamento das ações e 

estudos de temáticas a serem debatidas com os professores; 

• Ouvir os professores para identificar suas demandas práticas e recomendar estudos que 

auxiliem na reflexão sobre o trabalho pedagógico; 

• Identificar professores com práticas pedagógicas interessantes para realizarem oficinas 

com o grupo; 

• Solicitar aos professores sugestões de textos, reportagens, livros que tenham lido, 

estudado e que recomendam ao grupo; 

• Levantamento com o grupo de profissionais de temáticas e questões que desejam 

inserir nas Coordenações Pedagógicas; 

• Analisar coletiva dos resultados das avaliações para planejamento das intervenções 

pedagógicas para as aprendizagens dos estudantes; 

• Elaborar projetos interventivos pedagógicos para auxiliar no processo de 

aprendizagens dos estudantes; 

• Planejar, orientar e conduzir a Coordenação Pedagógica Coletiva; 

• Propor momentos estudos sobre a Escola do Campo; 

• Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo 

da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio de pesquisas, 

de estudos individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas locais, assegurando a 

Coordenação Pedagógica como espaço de formação continuada; 

• Colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis de 

avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e recuperação 

dos rendimentos/ desempenho escolar; 

• Realizar acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico; 

•  Participar e acompanhar a construção do Inventário Social, Histórico e Cultural das 

Escolas do Campo; 

• Articular e mobilizar a equipe escolar para participar efetivamente da  X  Plenarinha 

da Educação Infantil: “Criança arteira: faço arte, faço parte”, do Programa Eleitor do 

Futuro Módulo: Inclusão Social desde a Infância/ Tribunal Regional Eleitoral do 

Distrito Federal - TRE/DF/ parceria com a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEE/DF; 

• Desenvolver as competências atribuídas para o Coordenador que por ventura não 

constem neste plano, previstas em leis e diretrizes que regem o Sistema Público de 

Educação do Distrito Federal. 

 

DA EQUIPE DE APOIO 

 

Entende-se por Equipe de Apoio a integração dos três Serviços de Apoio aos 

estudantes na unidade escolar: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação 
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Educacional e Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos, que atuarão de 

forma integrada e fundamentados teórico - metodologicamente na Pedagogia Histórico -

Crítica e na Psicologia Histórico - Cultural. 

 

DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, intitulada EEAA, é 

multidisciplinar, composta de profissionais com formação em Pedagogia e em Psicologia, que 

tem como objetivo principal contribuir para a superação das dificuldades presentes no 

processo de ensino e escolarização, por meio de uma atuação institucional. 

O trabalho é desenvolvido na Educação Básica em suas respectivas etapas e 

modalidades. 

A atuação da EEAA pauta-se em ações que ocorrem nos espaços e tempos do contexto 

escolar, tais como o mapeamento institucional, o suporte ao trabalho da gestão escolar, a 

assessoria ao processo de ensino - aprendizagem desenvolvida por meio de intervenções nas 

dificuldades de escolarização. 

 

 

São atribuições da EEAA: 

 

• Participar, efetivamente, da elaboração e implementação do Projeto Político- 

Pedagógico - PPP da Unidade Escolar; 

• Elaborar o Plano de Ação Anual a ser integrado ao Projeto Político - Pedagógico da 

Unidade Escolar; 

• Contribuir para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os profissionais 

da Unidade Escolar, Salas de Apoio à Aprendizagem - SAA; 

• Participar da elaboração e implementação das ações de formação continuada, com 

vistas à ressignificação das práticas pedagógicas; 

• Participar das Coordenações Pedagógicas locais, intermediária e central; 
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• Participar, efetivamente, dos Conselhos de Classe, promovendo reflexões sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes; 

• Cooperar com a elaboração de instrumentos e procedimentos nas intervenções 

didático-metodológicas que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem; 

• Realizar o acompanhamento sistemático, individual ou em pequenos grupos, dos 

estudantes que apresentam dificuldades mais acentuadas no processo de escolarização; 

• Orientar e acompanhar a prática pedagógica dos professores que buscam suporte para 

o desenvolvimento do trabalho com os estudantes que apresentam dificuldades de 

escolarizarização; 

• Realizar processos avaliativos e interventivos na perspectiva da avaliação formativa 

com vistas à enturmação adequada e/ou atendimentos complementares; 

• Realizar estudos de casos, com a participação da Equipe de Apoio, quando houver 

previsão de mudanças no tipo de enturmação e ou para casos omissos; 

• Elaborar Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional, Pareceres e outros 

documentos pertinentes; 

• Desenvolver ações junto às famílias, em parceria com os demais profissionais da 

unidade escolar, com vistas à corresponsabilização do processo de escolarização dos 

estudantes. 

 

 

DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

A Orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo Pedagogo- 

Orientador Educacional, para o acompanhamento e o apoio dos profissionais da educação, dos 

estudantes, seus familiares e articulação da comunidade escolar e da rede externa (rede social 

ou rede de apoio), quanto ao processo de ensino e aprendizagem e das relações humanas que 

os cercam. 

A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação 

coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político-Pedagógico, visando à aprendizagem e 

ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e 
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protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. 

São atribuições do Pedagogo-Orientador Educacional: 

• Participar do processo de elaboração do Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade 

escolar; 

• Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação Educacional na 

unidade escolar; 

• Participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar visando à 

organização do trabalho pedagógico; 

• Planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na unidade 

escolar; 

• Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos 

Transversais do Currículo; 

• Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e aprendizagem 

ante à realidade socioeconômica do estudante; 

• Analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e as diferentes 

relações que exercem influência na aprendizagem; 

• Contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na unidade 

escolar; 

 

• Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e 

econômica do contexto escolar; 

• Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica; 

• Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores que 

interferem no processo de ensino e de aprendizagem; 

• Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que apresentem 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; 

• Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, 

bem como Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que necessitem de 

ação articulada com a Orientação Educacional; 

• Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF; 
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• Participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar a práxis 

educativa; 

• Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados das ações 

da Orientação Educacional; 

• Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência; 

• Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas 

potencialidades, seus interesses e suas necessidades; 

• Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma educação 

inclusiva a fim de contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem; 

• Desenvolver ações e práticas de mediação e conciliação de conflitos, em parceria com 

a equipe gestora e com a equipe pedagógica; 

• O Pedagogo - Orientador Educacional trabalhará coletivamente, com a equipe gestora 

e a pedagógica em casos de omissão e violação dos direitos da criança e do 

adolescente, junto aos órgãos de proteção. 

 

DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/SALA DE 

RECURSOS 

 

O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se como 

serviço de natureza pedagógica conduzido por professor especializado, que suplementa, no 

caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, e complementa, no caso de 

estudantes com deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD, o atendimento 

educacional realizado em classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica. 

O Atendimento Educacional Especializado, intitulado por AEE tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, 

considerando suas necessidades específicas. 

O AEE deve integrar o Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade escolar, 

envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as orientações 

constantes na legislação vigente e demais políticas públicas. 
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O atendimento é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos da própria unidade 

escolar ou em outra, preferencialmente no turno inverso ao da escolarização, não sendo 

substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado também nos Centros de Ensino 

Especial. 

O professor que atua na Sala de Recursos deverá oferecer orientação e apoio 

pedagógico aos professores das classes comuns em que os estudantes atendidos estejam 

regularmente matriculados. 

São atribuições do professor do AEE: 

• Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de AEE na unidade escolar; 

• Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos estudantes 

da Educação Especial; 

• Elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

• Organizar o tipo e o número de atendimentos aos estudantes na sala de recursos 

multifuncionais, que se subdivide em generalista e específica; 

• Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum, bem como em outros ambientes da unidade 

escolar; 

• Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

• Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo estudante; 

• Orientar o uso da tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

estudantes, promovendo sua autonomia e participação; 

• Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, e das 

estratégias que promovem a participação dos estudantes nas atividades escolares. 

Conforme o documento “Estratégia de Matrícula para a Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal 2022’’, Portaria nº 724 de 27 de dezembro 2021, no Atendimento da Sala de 

Recursos Generalista (estudantes com DF, DI, DMU e TEA), Ensino Fundamental, 2.º Ciclo, 

1.º ao 5.º anos, o número de estudantes previsto é 8(oito) no mínimo para abertura e/ou 
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manutenção por turno. A E.C.ETA 44 não possui o número de estudantes matriculados para o 

referido atendimento este ano letivo, por isso não recebeu o atendimento na Sala de Recursos. 

 

DOS ESPAÇOS ESSENCIAIS E DOS RECURSOS DE APOIO AO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A unidade escolar, que oferta qualquer etapa ou modalidade de ensino, deve assegurar 

recursos de apoio ao processo de ensino e aprendizagem necessários ao desenvolvimento, ao 

enriquecimento e à avaliação do processo educativo. 

Constituem-se espaços essenciais de ensino e aprendizagem as Bibliotecas Escolares, 

as Salas de Leitura, as Bibliotecas Escolares Comunitárias, os laboratórios, as salas de 

recursos, as salas-ambiente, as salas de apoio e os demais espaços multiusos. 

Constituem-se recursos de apoio ao processo de ensino e aprendizagem as tecnologias 

educacionais, o acervo bibliográfico paradidático e literário, o livro didático, o acervo 

videográfico, os periódicos, as obras de referência e os demais acervos. 

A unidade escolar deve garantir aos docentes o acesso às oficinas pedagógicas, para 

realização de cursos, estudos e produção de materiais didático-pedagógicos, com vistas ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

A Sala de Leitura/Biblioteca Escolar, sob a responsabilidade de profissionais da 

educação, constitui-se em um espaço de aprendizagem e de orientação à pesquisa para toda a 

comunidade escolar, em consonância com a Orientação Pedagógica e com o Projeto Político 

Pedagógico - PPP da unidade escolar. 

São atribuições do responsável pela Sala de Leitura/ Biblioteca Escolar: 

• Participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

• Elaborar e executar o Plano de Ação da Sala de Leitura/Biblioteca, em consonância 

com o Projeto Político - Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

• Planejar e executar as atividades da Sala de Leitura/Biblioteca, mantendo-as 

articuladas com as demais atividades da unidade escolar; 

• Subsidiar e orientar as atividades de leitura e de pesquisa; 

• Assegurar a adequada organização e o funcionamento da Sala de Leitura/Biblioteca; 
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• Propor aquisição de acervo e de outros materiais didático-pedagógicos, conforme as 

necessidades indicadas pela comunidade escolar; 

• Manter intercâmbio com outras salas de leitura, bibliotecas escolares, bibliotecas 

escolares comunitárias, bibliotecas públicas, centros de documentação, centros de 

memória viva e museus; 

• Divulgar, permanentemente, no âmbito da unidade escolar e em outros espaços 

pedagógicos, o acervo bibliográfico e os serviços existentes; 

• Conferir, anualmente, o inventário do acervo; 

• Acompanhar e avaliar as atividades do Plano de Ação, por meio de relatório anual do 

trabalho desenvolvido; 

• Executar as demais atribuições do profissional atuante na sala de leitura/biblioteca 

escolar, previstas na Orientação Pedagógica; 

• Zelar pelo controle e recebimento das remessas de correspondências, materiais e 

acervo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD expedidos. 

 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A escola tem como um dos referenciais para o trabalho pedagógico, a escolha de um 

eixo temático anual, que se preocupa em atender princípios amplos relacionados com a 

própria legislação educacional, especialmente aqueles consubstanciados na Constituição 

Federal e na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBN), o que promove o 

trabalho coletivo em torno do mesmo objetivo aclamado no Projeto Político-Pedagógico da 

escola. Educar o aluno em uma perspectiva de cidadania plena, considerando as dimensões 

cognitiva, afetiva, cultural e física, para que possa intervir no contexto social, dentro dos 

princípios da ética, responsabilidade, solidariedade, respeito ao outro e à diversidade. 

Dentre os princípios mais pertinentes a ação pedagógica e a função social que exerce 

na comunidade foram destacadas a igualdade de condições e permanência na escola; a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte do saber e 

o respeito à liberdade e apreço à dignidade humana. 

Em todas as turmas, do 1.º ao 3.º anos, há alunos que apresentam os mais variados 

níveis na leitura e escrita. São turmas organizadas à partir do critério etário até o final do 3.º 



41 
 

ano, devido à progressão continuada adotada pelo governo do DF. Em cada turma é possível 

encontrar alunos alfabetizados e também alunos que se encontram em níveis ainda muito 

iniciais do processo de alfabetização. São dois grupos de alunos que necessitam de 

intervenções dentro de campos conceituais distintos. No grupo de alunos que ainda não se 

apropriaram do sistema alfabético, há variados níveis, mas são diferenças que favorecem a 

aprendizagem, porque o conjunto de hipóteses em relação à leitura e escrita desse grupo pode 

ser partilhado e enriquecem todos que se encontram do nível pré-silábico ao alfabético, não 

deixando de necessitar de momentos diversificados. Porém, os alunos que já estão 

alfabetizados necessitam confrontar suas hipóteses em outro conjunto de conceitos. E dentre 

esses alunos há uma diversidade de níveis que também exigem um trabalho diversificado. 

Portanto, em cada sala de aula, as diferenças ultrapassam o limite do necessário e desejável 

para que os alunos possam aprender com seus pares. Esses alunos não formam uma turma que 

possui uma diversidade de níveis de um mesmo núcleo de aprendizagem, esses alunos só 

possuem em comum, por um determinado tempo. Vale ressaltar que núcleo comum de 

aprendizagem não significa homogeneidade, mas um conjunto de diferenças que não 

impedem o diálogo entre pares, isto é, todos podem construir relações horizontais de 

conhecimento. As diretrizes do BIA, documento que norteia todas as ações pedagógicas dos 

três primeiros anos do ensino fundamental (EF) apresenta cinco princípios que visam garantir 

o êxito das crianças: ensino da língua, Reagrupamento Interclasse (RI), Projeto Interventivo- 

(PI), formação continuada e avaliação formativa. Dentre os princípios apresentados serão foco 

deste PPP os que permitem diferentes formas de reorganizar os alunos, de acordo com suas 

necessidades de aprendizagem. 

Ao analisar as estratégias do ano anterior como princípios da escola cidadã , 

pretendeu-se refletir como se dá esta política, progressista, no âmbito da sala de aula da 

Escola Classe ETA 44. Professores, alunos e toda a comunidade escolar percebem as 

consequências positivas e negativas do que não é amplamente discutido. Essa é uma 

imposição sistêmica. Quanto aos procedimentos para a análise, após leitura preliminar à 

elaboração do PPP, foi analisado como o projeto interventivo e reagrupamento dão condições 

de atendimento a alunos que se encontram extremamente distantes em relação aos níveis de 

aprendizagem? As estratégias mencionadas são adequadas para a produção de aprendizagens? 

Quantas vezes na semana serão necessárias para o desmembramento se caracterizar como 

rotina que produz aprendizagem? Como o professor reage ao verificar que outro profissional 

não atendeu adequadamente o aluno por ele encaminhado? O PI, à partir das análises de 
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documentos por Villas Boas, apresenta características próprias. É contínuo em relação ao seu 

desenvolvimento; é sempre oferecido; é temporário em relação aos alunos que dele se 

beneficiam; não é padronizado, porque os alunos que por ele são atendidos apresentam 

necessidades diferentes. Por isso não é elaborado uma só vez para um ano inteiro; é 

constantemente atualizado, em função das necessidades dos alunos que a ele são 

encaminhados; não tem professor nem alunos fixos (VILLAS BOAS, 2009, p.3). 

Há uma preocupação com os estudantes que participam do PI não sejam alvos de 

rótulos depreciativos (VILLAS BOAS, 2009). Nesse projeto os professores trabalham com 

um grupo menor de alunos e em função de necessidades bem definidas, o que torna sua 

atuação facilitada (SEEDF, 2012). É necessário que eles se comprometam com a 

aprendizagem do estudante e estejam preparados para praticar a avaliação formativa. 

 

PROJETO INTERVENTIVO - SÉRIES INICIAIS 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção.” (Paulo Freire) 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Após os resultados dos testes da psicogênese, avaliações diagnósticas internas e 

observações dos professores em sala de aula, foi percebido que o trabalho pedagógico que se 

realiza com todas as turmas de estudantes, nem sempre dá respostas às necessidades de cada 

um deles. Diante disso surgiu a necessidade de elaborar ações voltadas para minimizar as 

especificidades de aprendizagem que acarretam o não acompanhamento dos objetivos 

propostas para o ano em que o aluno se encontra matriculado. 

Então, diante dessa problemática se fez necessário elaborar um projeto para propor 

medidas interventivas para assegurar ao estudante um melhor desempenho cognitivo, 

autonomia e compromisso com o social, elevando a sua autoestima. Foi criado para oferecer 

oportunidade de aprendizagem para todos os estudantes identificados como aqueles que 
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enfrentam barreiras à aprendizagem, buscando superar a cultura do fracasso escolar que 

legitima determinadas práticas escolares que excluem e naturalizam preconceitos de raça, de 

gênero, de classe, entre outros (SANTIAGO; SANTOS, 2012, p.4). 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver as estruturas cognitivas e as dimensões afetiva, social e motora dos 

estudantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Favorecer a alfabetização (leitura e escrita); 

• Desenvolver o raciocínio lógico matemático; 

• Respeitar as regras estabelecidas para diferentes espaços de convivência. 

 

PÚBLICO ALVO 

• 2.° ciclo: 1.° bloco -  BIA (1.°, 2.° e 3.° anos)  

• 2.° bloco: 4.° e  5.° anos 

 

DURAÇÃO 

No decorrer do ano letivo de 2022. 

 

RESPONSÁVEIS  ENVOLVIDOS 

• Equipe Gestora; 

• Equipe Pedagógica; 

• Professores regentes; 

• Pedagoga; 

• Educador Social Voluntário (ESV). 

AVALIAÇÃO 

• Mapear as dificuldades encontradas, considerando os pontos de vistas dos professores 

e dos gestores, para a realização do Projeto Interventivo e Reagrupamento; 

• Identificar a receptividade dos estudantes, quanto à dinâmica que permite que eles 

participem de atividades em outra sala de aula, com outro professor, no momento da 

realização das intervenções. 
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OFICINA DE LUDICIDADE 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os estudantes serão atendidos por um Educador Social Voluntário (ESV), o 

Coordenador da Educação Integral e a pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA). 

Os responsáveis pela atividade farão o planejamento de acordo com os conteúdos 

ministrados em sala de aula, em parceria com os professores regentes, contemplando as 

necessidades individuais. 

DURAÇÃO 

Uma vez por semana, no período da Ed. Em Tempo Integral. 

 

REFORÇO ESCOLAR (BIA 4.° e 5.° ANOS) 

Os estudantes com maiores necessidades individuais de apoio a aprendizagem serão 

atendidos por um membro da Equipe Gestora, com atividades específicas de 

leitura/escrita/raciocínio lógico matemático. 

DURAÇÃO 

Uma vez por semana (salvo exceções). 

 

REAGRUPAMENTO  INTRACLASSE 

O professor regente planejará junto com a coordenadora pedagógica, o plano de 

ação/organização do trabalho pedagógico (OTP), para a formação de grupos de trabalhos por 

níveis da psicogênese da língua escrita; ou por dificuldades na problematização e pensamento 

lógico matemático; ou para produção de textos; e ainda pela necessidade de desenvolvimento 

de interação, autoestima e atitudes motoras (Villas Boas, 2010, p. 68). 
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REAGRUPAMENTO  INTERCLASSE 

O reagrupamento é um princípio do BIA que se efetiva como uma estratégia de 

trabalho em grupo que atende a todos os estudantes. É uma estratégia pedagógica que permite 

o avanço contínuo das aprendizagens e contempla as possibilidades e necessidades de cada 

estudante, durante todo o ano letivo (SEEDF, 2012).O trabalho em grupo permite ao docente 

dar atenção diferenciada e individualizada, o que favorece a participação efetiva dos 

estudantes com diferentes necessidades. Há possibilidades de aprendizagem e a avaliação do 

desempenho no processo (SEEDF, 2012). 

Uma das características que diferencia o Reagrupamento do Projeto Interventivo é a 

quem é destinado. O Reagrupamento implica em movimentar todos os alunos de uma classe, 

de uma fase e ou de toda a escola separando-os por nível de aprendizagem, enquanto que o PI 

implica em atender apenas aos estudantes que estão apresentando dificuldades em alcançar as 

metas de aprendizagem esperadas para o ano de escolaridade em que se encontra. 

Neste reagrupamento, por não termos mais de uma turma do mesmo ano, teremos o 

intercâmbio de alguns alunos entre as turmas do BIA. O período de realização será de duas 

vezes por semana. Caso haja necessidade, deverá ser realizada mais vezes, conforme 

planejamento da equipe escolar. 

 

AVALIAÇÃO 

A Avaliação será contínua através de observações feitas a partir da participação e 

desenvolvimento de cada estudante nas atividades propostas. 

Levando em consideração o contexto do ensino remoto ou presencial alternado, o 

mesmo será mais eficaz por meio do ensino presencial, promovendo assim, um ensino mais 

efetivo e voltado para a garantia dos direitos de aprendizagem. 
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AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO  E  DE  APRENDIZAGEM: 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

A LDBEN estabelece que a avaliação deva ser formativa e contínua, priorizando a 

qualidade e o processo de aprendizagem, isto é, o desempenho do aluno ao longo de todo o 

ano. Portanto, a Escola Classe ETA 44 entende que a avaliação não deve ser um julgamento 

dos sucessos ou fracassos do aluno. A avaliação, nesta instituição educacional, será, portanto, 

diagnóstica e formativa, fornecendo indicadores que reorientarão a prática pedagógica dos 

seus professores. 

(...) conceber e nomear o ' fazer testes', o 'dar notas', por avaliação é 

uma atitude simplista e ingênua! Significa reduzir o processo 

avaliativo, de acompanhamento e ação com base na reflexão, a parcos 

instrumentos auxiliares desse processo, como se nomeássemos por 

bisturi um procedimento cirúrgico. (HOFFMANN, 2000,p. 53). 

Ainda segundo Hoffmann (2000), avaliar nesse novo paradigma é dinamizar 

oportunidades de ação/reflexão, num acompanhamento permanente do professor e este deve 

propiciar ao aluno em seu processo de “aprendência”, reflexões acerca do mundo, formando 

seres críticos libertários e participativos na construção de verdades formuladas e 

reformuladas. 

Esse conceito de avaliação condiz com as orientações propostas pelas Diretrizes 

Pedagógicas para Organização escolar do 2.º Ciclo para as Aprendizagens: BIA e 2.º Ciclo 

(2014) quando afirmam que “a avaliação formativa tem a função de diagnosticar os processos 

de ensino e aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a melhoria da 

qualidade de ensino” (SEEDF, 2014, p.29). 

É necessário considerar, ainda, na organização do trabalho pedagógico, o papel da 

avaliação formativa, para a determinação da necessidade de serem propostas estratégias de 

intervenções pedagógicas, no sentido de promover aprendizagens conforme os tempos e 

ritmos diferenciados dos estudantes. Esse elemento constitutivo da organização do trabalho 

pedagógico foi abordado em diversos documentos elaborados pela SEEDF. Além de constar 

em publicações referentes às diferentes etapas da Educação Básica, foi apresentado em uma 

obra específica, intitulada Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem Institucional e 

em Larga Escala 2014/2016. Esta publicação específica tem sido a principal referência para 

balizar a organização do trabalho pedagógico nas unidades escolares no processo cíclico que 

envolve a contínua (re)construção do PPP. Tendo em conta que ela se encontra atualmente em 
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debate na SEEDF, cabe aguardar a publicação do novo documento orientador em construção. 

Assim, nesta Instituição Educacional há: 

• Avaliação para as aprendizagens: visa identificar aquilo que os(as) estudantes já 

aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias 

pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS, 2004). São aplicados testes de 

psicogêneses e simulados, bimestralmente, em todas as turmas do 1.º e 2.º blocos. 

• Avaliação Institucional: é uma autoavaliação realizada por todos os envolvidos no 

processo educativo, tomando como referência o Projeto Político-Pedagógico da escola. 

• Avaliação em larga escala: avaliação do desempenho dos estudantes por equipes 

externas, realizada pelo próprio sistema de ensino e/ou em nível nacional (realizada 

pela SEEDF e pelo MEC). 

Cabe aos docentes e demais profissionais, que realizam a avaliação, compreender que 

os itens a seguir são imprescindíveis para que ocorra a avaliação formativa: 

• Planejar estratégias de ensino e de avaliação articulada e com vistas ao 

desenvolvimento das aprendizagens de todos os estudantes; 

• Tornar público os indicadores e critérios de avaliação com os estudantes e demais 

sujeitos envolvidos no processo avaliativo, negociando o entendimento desses, afinal 

serão o ponto de partida e de chegada; 

• Garantir a devolutiva, o retorno ou o feedback constantemente para os sujeitos 

envolvidos, afinal eles devem realizar o automonitoramento das aprendizagens; 

• Possibilitar e fortalecer os momentos do feedback com a oportunidade de o estudante 

ou o profissional realizar sua autoavaliação, sempre refletindo sobre as próprias 

aprendizagens diante dos objetivos e critérios anteriormente discutidos e negociados; 

• O trato ético e respeitoso entre os sujeitos da avaliação, avaliadores e avaliados, 

cumpre importante papel na avaliação formativa, especificamente com a maneira 

como se desenvolve a avaliação na escola e na sala de aula; observando, por exemplo, 

como são comunicados os resultados, relatórios e ou quaisquer níveis da avaliação 

praticados na unidade escolar. Deve-se evitar exposições, constrangimentos e punições 

por meio da avaliação. Cuidar, inclusive, da guarda de sigilo nos casos de estudantes 

atendidos por meio da Educação Especial cujos dados são oriundos das entrevistas 

com as famílias ou fornecidos por profissionais da área da saúde. 
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CONSELHO DE CLASSE 

O Conselho de Classe ganha destaque como órgão colegiado compreendido como 

espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do professor e da escola. Implica 

refletir sobre a função social da escola, uma vez que tem aavaliação formativa como 

articuladora e as aprendizagens dos estudantes como finalidade. Nesse sentido, Santos (2011, 

p.22) destaca que precisamos resgatar o Conselho de Classe da ótica apenas burocrática e 

classificatória a fim de “[...] que seja visto como um momento pedagógico que propicia a 

reflexão e a reconstrução do trabalho pedagógico da escola”. 

Nos momentos em que se realizam os Conselhos de Classe, os professores, 

coordenadores, supervisores, demais profissionais da escola e familiares avaliam e definem 

ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre as 

aprendizagens que ocorrem na escola. Além de identificar os saberes ainda não conquistados, 

os Conselhos de Classe são momentos de reconhecimento dos progressos dos estudantes, das 

práticas que são ou não adequadas para a promoção das aprendizagens. 

Precisamos, portanto, pensar no Conselho de Classe como instância participativa e 

espaço primordial de avaliação e de reorganização dos espaços e tempos escolares, 

considerando não só os objetivos explicitados no Currículo em Movimento da Educação 

Básica da SEEDF (2014), no Projeto Político-Pedagógico das escolas e nas Diretrizes de 

Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), mas também os sentidos atribuídos pelos envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Tanto o Conselho de Classe, quanto a Coordenação Pedagógica são espaços 

privilegiados para que essa reorientação ocorra. Aliados ao Inventário Social, Histórico, 

Cultural e Ambiental, tais elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico, se 

articulados com a avaliação formativa, possuem atributos para potencializar o caráter 

transformador necessário à construção da “Escola verdadeiramente democrática, pública e de 

qualidade social” almejada. (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 63) 

Esses espaços pedagógicos na organização escolar, proporcionam a participação 

efetiva de todos os segmentos da unidade de ensino. 
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ORGANIZAÇÃO  CURRICULAR 

A organização curricular é fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nas Orientações Curriculares Nacionais, nas Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, no 

Currículo da Educação Básica e nas demais normas vigentes aprovadas pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal - CEDF. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) organiza-se em torno 

da constituição da educação integral, pois objetiva a formação do ser humano com respeito à 

diversidade e a suas múltiplas dimensões, de forma emancipatória. Além disso, a prática 

didático-pedagógica sustenta-se a partir dos eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Os 

eixos transversais devem perpassar os conteúdos de forma articulada e interdisciplinar. 

O Currículo propõe ainda eixos integradores dos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

Alfabetização, Letramentos e Ludicidade, com o entendimento de que eixo é algo que 

sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo tempo em que articula entre si, é articulador dos 

objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem, buscando a 

proficiência leitora e escritora a partir da alfabetização e dos letramentos, sem perder de vista 

a ludicidade. Esses eixos nos remetem à necessidade de integração e progressão curricular 

como fundamentais à Organização do Trabalho Pedagógico nos ciclos. É essa organização 

que proporá intervenções didáticas em atendimento às necessidades de aprendizagem dos 

estudantes. 

A ação didático - pedagógica para as aprendizagens no 2.° Ciclo deve contemplar 

simultaneamente a alfabetização, os letramentos e a ludicidade na perspectiva da apropriação 

do Sistema de Escrita Alfabética, do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita, da 

abordagem prazerosa, ao provocar o desejo dos estudantes de forma a envolvê-los 

significativamente no universo do que é proposto em relação à aprendizagem nas diferentes 

áreas do conhecimento. Dessa forma, articular os eixos integradores nas diversas áreas do 

conhecimento é a oportunidade de, simbólica e prazerosamente, aprender. 

O Projeto Político - Pedagógico da Escola Classe ETA 44, procura assegurar que 

sejam observados e desenvolvidos os seguintes eixos transversais: Educação para a 

Diversidade; Educação para a Sustentabilidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos. 
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Para que tenhamos uma educação de qualidade, é necessário um ambiente favorável, 

uma proposta de trabalho pedagógico construída coletivamente e um currículo que respeito e 

valorize a diferença e a diversidade. Sendo assim, esta U.E referência o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais – 

Anos Finais e prioriza os seus eixos transversais e integrador. 

Para a operacionalização do currículo, estaremos desenvolvendo nosso trabalho por 

meio de projetos diversificados a longo e a curto prazos, os quais envolvem toda a instituição 

e, além deles, os professores têm autonomia para criar outros em suas salas de aula, conforme 

o desenvolvimento e avaliação dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 

Os eixos transversais assumidos no Currículo em Movimento da SEEDF dialogam 

com a Educação do Campo e exigem a criação de estratégias pedagógicas para abordá-los. 

Não há como propor a Política Pública para a Educação do Campo sem considerá-los. São 

eles: a Educação para a Diversidade, na qual se insere a Educação do Campo; Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e, Educação para a Sustentabilidade. Tendo na luta 

social pela terra, no trabalho como produção da vida e na sustentabilidade socioambiental 

agroecológica os seus fundamentos, a Educação do Campo já contém em seus princípios a 

fundamentação do direito à diferença e do respeito aos direitos humanos como fatores que 

enobrecem os processos educativos e caminham para o desenvolvimento integral das 

sociedades. 

A organização curricular, em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, deve 

garantir o desenvolvimento dos temas transversais previstos na legislação vigente, coerentes 

com a realidade, e os interesses do estudante, da família e da comunidade. 

Nesta perspectiva, a Educação Infantil, em conformidade com as Diretrizes 

Pedagógicas da SEEDF, fundamenta-se nos estudos sobre as aprendizagens e o 

desenvolvimento integral da criança e deve cumprir as funções indispensáveis e indissociáveis 

de educar, cuidar, brincar e interagir. Tem por objetivos promover a construção da identidade 

e da autonomia e as aprendizagens das diferentes linguagens, de modo a contribuir para a 

formação de um ser humano crítico, reflexivo, criativo e solidário. 

A Plenarinha é um projeto da Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, sob a 

coordenação da Diretoria de Educação Infantil - DIINF, realizado por toda a comunidade 
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escolar, voltado, prioritariamente, à Educação Infantil e ao primeiro ano do Ensino 

Fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

Em 2022, com o tema arte, a X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte, 

deseja favorecer a percepção e a sensibilidade, bem como a expressividade das crianças por 

meio das diferentes linguagens artísticas. 

A Escola Classe ETA 44, entende que o projeto da X Plenarinha deve ser 

desenvolvido ao longo do ano letivo com atividades que contemplem todas as linguagens 

artísticas, realizadas no âmbito da unidade escolar. 

A Educação Infantil do Campo deve proporcionar um ambiente acolhedor em que a 

criança possa identificar-se enquanto sujeito pertencente ao espaço escolar, motivada e com 

liberdade para criar e recriar os diferentes significados que dão às coisas e ao mundo. 

Fazer arte e fazer parte do processo de criação, por meio da linguagem artística própria 

das populações camponesas, produz formas de expressão e de comunicação de ideias e 

sentimentos como teatro, dança, música, artes visuais, cantigas de roda/populares, artesanato, 

folias, catira, contação de causos, culinária típica e relação criativa com a natureza. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a organização curricular enfatiza a 

construção de conceitos, procedimentos e atitudes a partir das mediações feitas pelos 

estudantes e, principalmente pelo professor, possibilitando ao educando ampliar sua 

capacidade de aprender. 

O Ensino Fundamental, em regime anual, tem por objetivo a formação integral do 

estudante, mediante: 

• A garantia das aprendizagens a partir da democratização de saberes em uma 

perspectiva de inclusão educacional e social; 

• A promoção de experiências pessoais e coletivas com o objetivo de formação de 

estudantes colaborativos, pesquisadores, críticos e corresponsáveis por suas 

aprendizagens; 

• O desenvolvimento da capacidade de simbolizar, perceber e compreender o mundo e 

suas diversidades, por meio de relações socioculturais, possibilitando a estruturação de 

seu modo de pensar e agir e, portanto, a construção de sua autonomia e identidade. 
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A principal luta da Educação do Campo tem sido no sentido de garantir o direito de 

uma educação No e Do campo, isto é, assegurar que as pessoas sejam educadas no lugar onde 

vivem e sendo partícipes do processo de construção da proposta educativa, que deve ocorrer a 

partir de sua própria história, cultura e necessidades. Educação do Campo é mais do que 

escola, inclui uma luta prioritária que é ter a escola próxima à população, pois ainda hoje boa 

parte da população do campo não tem garantido seu direito de acesso à Educação Básica 

(BARBOSA, 2012). 

A cada ano letivo, a comunidade escolar da EC ETA 44, reúne - se e define quais 

projetos serão realizados ao longo do ano e os objetivos a serem alcançados. Avalia - se os 

existentes e se há necessidade de implantação de novos projetos. Tendo o cuidado de priorizar 

os que trouxeram resultados satisfatórios aos estudantes e à escola como um todo, 

implementa- se a organização curricular do Projeto Político - Pedagógico. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação Responsável 

Gestão Pedagógica Planejar 

coletivamente, 

ações e práticas 

relacionadas à 
organização do 

trabalho 

pedagógico, para 

assegurar o sucesso 

da aprendizagem 

dos estudantes, em 

consonância com o 

PPP. 

 

Planejar o PPP da 

escola; 

 

Elaborar o Plano de 
Ação; 

 

Organizar o 

Cronograma de 

Atividades Anual 

com os projetos 

específicos. 

Avaliar a execução 

do 

PPP por meio da 

observação diária do 
trabalho pedagógico 

da escola. 

Equipe Gestora 

Coordenadora 

Pedagógica. 

Implementar o PPP 

e acompanhar a 

execução do 

planejamento. 

Realizar 

Coordenações 

Coletivas 

semanalmente Com 
os professores. 

Propiciar 

momentos, 

nas Coordenações 

Coletivas, para 
reflexão - ação -  

reflexão, acerca da 

práxis pedagógica e 

reformular ações 

sempre que 

necessário. 

Equipe Gestora 

 

Coordenadora 

Pedagógica 
 

Coordenadora de 

Ed. em Tempo 

Integral 

Orientar, 

acompanhar 

e avaliar a 

elaboração e a 

execução das 

atividades didático - 
pedagógicas. 

Realizar reuniões 

semanais com as 

Coordenadoras e 

professores. 

Propiciar 

momentos, 

nas Coordenações 

Coletivas, para 

reflexão -  ação - 

reflexão, acerca da 
práxis pedagógica e 

reformular ações 

sempre que 

necessário. 

Equipe Gestora 

 

Coordenadora 

Pedagógica 

 

Coordenadora de 
Ed. em Tempo 

Integral 

 

Professores 

 SOE 

SEAA 

Sala de Recursos 
Gestão de Recursos 

Educacionais 
Avaliar as 

atividades e os 

Projetos existentes 

e se há necessidade 

de implantação de 

novos. 

Realizar 

Coordenações 

Coletivas e 

individuais. 

Avaliar por meio de 

observação diária o 

desempenho e a 

participação de 

todos. 

Toda a Comunidade 

Escolar. 
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Desenvolver a 

aprendizagem dos 

estudantes ANEE, 

os com Transtorno 

de Comportamento 

e, ainda, os com 

Outras 

Necessidades 

educacionais. 
 
 

Alcançar as metas 

propostas da 

Avaliação na 

Organização do 

Trabalho 

Pedagógico 

Estabelecer uma 

parceria com a 

Equipe de Apoio, 

para auxiliar e dar 

suporte aos 

professores no 

atendimento aos 

estudantes. 

 

 

Implementação 

dos Projetos 
 

Especiais e 

Específicos, 
Projeto 

Interventivo e 

Oficinas de 

Ludicidade, entre 
outros. 

Acompanhar e 

intervir, quando 

necessário, na 

realização do 

atendimento aos 

estudantes. 

 

 

 

 
 

Melhoria das 

aprendizagens e nos 

resultados das 

avaliações; 

 

Redução no índice 

de reprovação 

escolar 

Toda a Comunidade 

Escolar 

 

 
Coordenadora 

Pedagógica 

 

Coordenadora de 
Ed. em Tempo 

Integral 

 
Professores 

 SOE 

SEAA 
Sala de Recursos 

Gestão Participativa Promover e ampliar 

a participação da 

Comunidade 

Escolar nos 

processos e práticas 

que respondam ao 

Princípio da Gestão 

Democrática do 

Ensino 
Público. 

Estimular a 

participação de 
todos, nos 

colegiados que 

auxiliam na 

gestão escolar 
como Caixa 

Escolar, Conselho 

Escolar e 
Conselho de 

Classe 

Acompanhamento 

e participação dos 
envolvidos 

Equipe Gestora 

Gestão de pessoas Promover 

processos e 
práticas de gestão, 

visando ao 

envolvimento e 
compromisso das 

pessoas 

(professores e 
demais 

profissionais, 

pais/responsáveis 

e estudantes) com 
o PPP da escola 

Estimular o 

compromisso dos 
educadores na 

dinamização da 

prática 
pedagógica e 

profissional; 

 
Realizar palestras 

com temas 

diversos; 

Possibilitar a 
participação da 

comunidade no 

auxílio da tomada 
de decisões, 

buscando 

soluções e 

mantendo boa 
convivência com 

a escola. 

Elevar a 

participação de 
todos os 

segmentos 

escolares de forma 
democrática 

Equipe Gestora 

Gestão Financeira Implementar as 
metas da Unidade 

Executora/U. Ex 

Gerenciar os 
processos de 

planejamento, 

A prestação de 
contas deverá estar 

ligada diretamente à 

Participação da 
Equipe Gestora, 

Conselho Escolar e 
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através dos 

recursos: PDDE e 

PDAF 

PDDE/CAMPO 

PDDE( Cartão ) 

aplicação e 

prestação de contas 

dos recursos 

públicos oriundos 

de diferentes fontes 

para garantir a 

implementação de 

políticas e 

programas 

educacionais. 

transparência da 

administração 

pública 

Caixa Escolar 

Gestão 

Administrativa 

Acompanhar os 
processos de gestão 

de materiais, de 

estrutura física, 

patrimônio 

entre outros. 

Cuidar da rotina da 
Unidade de Ensino, 

física, pedagógica e 

administrativamente. 

Participação direta e 
indireta de toda a 

Comunidade Escolar 

Equipe Gestora 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

               POLÍTICO - PEDAGÓGICO 

 

A unidade escolar deverá elaborar democraticamente o Projeto Político - Pedagógico 

de acordo com o documento “Orientação Pedagógica – Projeto Político Pedagógico e 

Coordenação Pedagógica nas Escolas”, observando os demais documentos legais que 

normatizam o Sistema Público de Ensino do Distrito Federal. 

O Projeto Político - Pedagógico - PPP será elaborado com a participação de todos os 

segmentos que constituem a comunidade escolar. Deverá ser orientado e acompanhado pela 

Coordenação Regional de Ensino, desde a fase de elaboração coletiva até sua finalização. 

Após finalizado, o Projeto Político - Pedagógico - PPP deverá ser submetido à 

aprovação do Conselho Escolar, e posteriormente, encaminhada à Coordenação Regional de 

Ensino e setores próprios da SEEDF. 

A E.C. ETA 44 fará a divulgação do Projeto Político - Pedagógico – PPP junto à 

comunidade escolar. 

A avaliação da instituição e do Projeto Político - Pedagógico dar-se-á no decorrer de 

todo o ano letivo, em momentos especialmente previstos para esse fim, quando serão 

realizadas discussões e dinâmicas e serão preenchidos formulários próprios. O registro das 

decisões será por meio de ata assinada por todos os participantes. Para que isso de fato se 

concretize, torna- se necessário o empenho e comprometimento de todos, inclusive, por meio 

da prática de autoavaliação. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Identidade da 

Escola Classe ETA 

44 

 . Considerar os 

Projetos 

Específicos 

mencionados no 

Projeto Político - 

Pedagógico (PPP) 
da Escola Classe 

ETA 44, o 

Programa Eleitor do 

Futuro (Módulo: 

Inclusão Social 

desde a Infância), a 

Construção do 

Inventário Social, 

Histórico, Cultural 

e Ambiental das 

Escolas do Campo 
do DF, de forma 

que todos esses 

elementos possam 

dialogar.  Tais 

dimensões possuem 

entre si, 

entrelaçamentos, 

reciprocidades e 

interdependências. 

. O professor 

regente planejará 

junto com a 

coordenadora 

pedagógica, o plano 

de 
ação/organização 

do trabalho 

pedagógico; 

. Será desenvolvido 

em etapas, de 

acordo com o 

planejamento e as 

especificidades de 

cada turma; 

. Cada professor 

desenvolverá 
atividades 

interdisciplinares 

sobre o tema em 

suas respectivas 

turmas; 

. Atividades 

coletivas: vídeo, 

música, contação de 

histórias, palestras, 

confecção da cédula 

de identidade/RG, 

do Título de Eleitor, 
murais e outros; 

. Culminância: 

momento cultural 

com apresentações 

dos alunos e 

exposições dos 

trabalhos 

confeccionados; 

. Museu da 

Natureza e stands 

com os trabalhos 
confeccionados 

pelos estudantes; 

. Equipe Gestora  

 

. Coordenador 

Pedagógico 

 

. Coordenador da  
Ed.Tempo Integral 

 

. Parceria com a 

Escola Jurídica - 

Tribunal Regional 

Eleitoral do Distrito 

Federal - TRE/DF 

Possibilitar e 

fortalecer os 

momentos do 

feedback com a 

oportunidade de o 

estudante ou o 
profissional realizar 

sua autoavaliação, 

sempre refletindo 

sobre as próprias 

aprendizagens 

diante dos objetivos 

e critérios 

anteriormente 

discutidos e 

negociados.          
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Conscientização do 

Uso Sustentável da 

Água 

. Sensibilizar a 

comunidade escolar 

sobre o consumo 

consciente da água; 

. Reconhecer que a 

qualidade de vida 

está ligada ao uso 

sustentável da água; 
. Adotar, por meio 

de atitudes 

cotidianas, medidas 

de valorização e 

preservação da 

água; 

. Explorar o tema 

para desenvolver 

atividades 

interdisciplinares 

. As atividades 

serão desenvolvidas 

de forma contínua 

durante todo o ano 

letivo. Durante a 

semana especifica, 

prevista no 

calendário escolar, 
haverá uma 

reflexão mais 

aprofundada para 

trabalhar o Uso 

Sustentável da 

Água; 

. Atividades 

coletivas: vídeo, 

música, contação de 

histórias, palestras, 

confecção de 

murais e outros; 
. Cada professor 

desenvolverá 

atividades 

interdisciplinares 

sobre o tema em 

suas respectivas 

turmas; 

. Culminância: 

momento cultural 

com apresentações 

dos alunos e 
exposições dos 

trabalhos 

confeccionados. 

. Equipe Gestora  

 

. Coordenador 

Pedagógico 

 

. Coordenador da  

Educação em 

Tempo Integral 

. Participação, 

interesse e o 

desempenho da 

comunidade escolar 

nas atividades 

realizadas. 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Coleta Seletiva . Sensibilizar alunos 

e seus familiares, 

educadores e 

funcionários da 

escola para uma 

mudança de atitude 

com relação ao 

destino dos resíduos 
sólidos fomentando 

o engajamento 

consciente na sua 

separação e 

procurando aplicar 

os quatro Rs: 

Reduzir, Reutilizar, 

Reciclar e 

Repensar; 

 

. Implantar a coleta 

seletiva de resíduos 
sólidos nesta 

instituição, 

buscando mudanças 

comportamentais 

entre alunos e 

funcionários. 

.Coleta de materiais 

orgânicos para 

compostagem/horta 

. Lixeiras 

adequadas para a 

coleta seletiva no 

pátio; 

. Compartilhar 
vídeos, livros, 

jornais, folders, 

atividades sobre o 

tema com alunos, 

familiares e demais 

funcionários da 

escola; 

. Os professores 

desenvolverão 

subprojetos em suas 

salas de aula 

abordando a 
temática dos quatro 

Rs: Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar 

e Repensar: 

brinquedos e jogos 

feitos de sucata, 

gincanas, 

reciclagem de 

papel, 

compostagem, 

fantoches etc. 

. Equipe Gestora e 

toda a comunidade 

escolar 

. Participação de 

todos os segmentos 

nas ações propostas 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÓES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

ÊTA Festança Boa . Explorar as Festas 

Juninas como tema 

gerador para 

desenvolver 

diversas atividades 

interdisciplinares 

em sala de aula; 

 
.Celebrar, construir 

e transmitir, 

especialmente às 

novas gerações, os 

aspectos 

relacionados à 

história, cultura e 

conhecimento 

popular. 

. Cada professor 

desenvolverá o 

tema em sala de 

aula por meio de 

atividades 

interdisciplinares,  

nas quais os 

estudantes poderão 
compartilhar e 

conhecer:  

. A origem e as 

características das 

festas juninas; 

. Admirar e 

respeitar o trabalho 

do homem do 

campo; 

. Desenvolver a 

socialização dos 

estudantes e o 
trabalho em grupo; 

. Estimular a 

criatividade e 

imaginação através 

de atividades 

relacionadas ao 

tema; 

. Incentivar o gosto 

pela culinária 

junina; 

. Conscientizar 
sobre os perigos 

dos balões e fogos 

de artifício; 

. Propiciar às 

crianças a 

participação em 

diversas 

brincadeiras. 

 

Equipe Gestora e 

toda a Comunidade 

Escolar 

Participação e 

interesse, da 

comunidade 

escolar,  no 

planejamento e 

execução da  Festa 

junina. 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSAVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Espaço Universo da 

Literatura 

. Utilizar a Sala de 

Leitura como 

espaço de apoio às 

atividades escolares 

e para o 

desenvolvimento do 

hábito de ler e do 

gosto pela leitura. 

. Reinaugurar a Sala 

de Leitura por meio 

de um evento 

festivo que envolva 

toda a comunidade 

escolar; 

 

. Manter o acervo 
da Sala de Leitura 

organizado e 

devidamente 

catalogado; 

 

. Desenvolver 

projetos de 

incentivo à leitura e 

momentos de 

contação de 

histórias;  

 
. Observar as 

Publicações 

referentes à Política 

de Livro, Leitura e 

Bibliotecas da 

SEEDF.  

 

. Rosecleia da Silva 

Pereira Souza 

Professora 

40h/Readaptada 

. Serão avaliados o 

interesse, a 

participação e o 

desempenho da 

Comunidade 

Escolar, nas ações e 

subprojetos 

desenvolvidos. 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Suporte pedagógico 

ao professor regente 

Suporte ao 

professor regente, 

da E.C.ETA 44, no 

planejamento das 

aulas, em 

conformidade com 

o Currículo em 

Movimento do 
Distrito Federal e 

com o Projeto 

Político Pedagógico 

da referida UE. 

. Participar do 

processo de 

elaboração do 

Projeto Político 

Pedagógico - PPP 

da unidade escolar; 

. Participar e 

acompanhar a 
construção do 

Inventário Social, 

Histórico e Cultural 

das Escolas do 

Campo; 

. Participar das 

coordenações 

pedagógicas 

coletivas da 

unidade escolar 

visando contribuir 

com o trabalho 
pedagógico; 

. Participar dos 

Conselhos de 

Classe; 

. Auxiliar os 

professores e 

cooperar com a 

elaboração de 

instrumentos e 

procedimentos nas 

intervenções 
didático-

metodológicas que 

auxiliem no 

processo de ensino 

e aprendizagem; 

. Auxiliar os 

responsáveis pela 

produção e/ou 

adaptação de 

materiais 

pedagógicos; 

Belma Kiyotsuka 

Lopes 

Suporte (Professora 

Readaptada) 

Empenho e 

comprometimento, 

inclusive, por meio 

da prática de auto 

avaliação em toda 

atividade que não 

desrespeite a 

restrição 
determinada pelo 

Programa de 

Readaptação, 

considerando, 

fundamentalmente, 

as atribuições do 

cargo e o resíduo 

laboral apresentado. 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Minha escola tem 

horta/ 

Escolas do campo 

na perspectiva da 

agroecologia 

.Produzir uma horta 

escolar, com 

práticas agrícolas 

de base 

agroecológica; 

.Sensibilizar o 

estudante para que 

desenvolva hábitos 
de produzir e 

consumir alimentos 

saudáveis e 

estendendo-os ao 

seu ambiente 

familiar; 

.Promover a 

consciência 

ambiental coletiva; 

.Propor atividades 

relacionadas ao 

projeto de Hortas 
Pedagógicas com 

captação de águas 

das chuvas, 

implantado na 

escola em parceria 

com a Emater em 

2020 ( emenda 

parlamentar); 

 .Promover o 

desenvolvimento do 

estudante da 
Educação Integral, 

nos aspectos 

intelectual, afetivo, 

social e físico, ao 

ofertar múltiplas 

oportunidades de 

aprendizagens 

através dos projetos 

e oficinas que serão 

ofertados no Centro 

de Convivência 

Florescera a ser 
construído. 

.Ampliar e 

fortalecer a 

produção, 

manipulação e 

processamento de 

produtos orgânicos 

e de base 

agroecológica, 
tendo como público 

prioritário, os 

estudantes que 

frequentam a 

Educação Em 

Tempo Integral e o 

grupo de 

mães/mulheres do 

núcleo rural 

Sarandy e 

adjacências; 

.Valorizar o 
conhecimento do 

agricultor e 

agricultoras 

familiares; 

.Ofertar oficinas de 

alimentação 

saudável baseada na 

agroecologia; 

.Espaço de 

discussão e 

divulgação dos 
“Quintais das 

Famílias”, 

protagonizado por 

mulheres; 

.Proporcionar um 

espaço de 

acolhimento, trocas 

e vivências, onde 

todos os estudantes 

( Educação Infantil 

ao 5.º ano ), 

poderão interagir e 
desenvolver uma 

relação amistosa e 

agregação de 

valores já 

realizados pela 

escola. 

.Coordenadora da 

Ed. Em Tempo 

Integral  

 

. Coordenadora 

Pedagógica 

A avaliação dos 

resultados e o 

acompanhamento 

tanto do projeto 

Hortas 

Pedagógicas, 

quanto o Centro de 

Convivência 
Florescer, serão 

feitos através de 

registro em ata 

vislumbrado em 

reuniões com o 

corpo docente, 

mídia e através da 

percepção das 

mudanças ocorrida 

ao longo das 

atividades letivas 
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PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Pedagoga-Orientadora Educacional: Tatiana Kely Honorato de S. Lisboa Matr:212.308- 

Turno: Diurno 
 

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

- Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando 

suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos 

Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

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

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do 

Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve 

partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - PP da 

unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como 

ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social 

e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

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

letivo: 

 

 

METAS: 

 

 Incluir a Orientação Educacional no âmbito escolar (definir e demonstrar o serviço). 

 Organização da sala do Serviço de Orientação Educacional. 

 Ações educativas no coletivo para estimular a cultura de paz dentro e fora da escola.  

 Integração de estudantes, pais, professores e demais funcionários da escola. 

 Mobilização da rede interna para a criação de um ambiente educativo.  

 Construir uma  rede de colaboração em torno da aprendizagem, visando uma boa 

convivência escolar e ampliando a cultura de paz dentro da escola. 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

 Roda de conversa com alunos e Escuta Ativa. 

 Devolutivas de gestores e professores. 

 Observação em eventos e reuniões dentro e fora do âmbito escolar. 

 Palestras. 

 

OBSERVAÇÃO: Destaca-se que o Plano de Ação faz parte da escrituração das ações 

pedagógicas da unidade escolar e, em caso de movimentação do profissional, uma cópia 

deverá ficar nos arquivos da instituição, sob a guarda da equipe gestora, para ser entregue ao 

novo profissional que for lotado na escola para assegurar a continuidade do trabalho da 

Orientação Educacional. 
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PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 

   

 

1) Atendimento(frequência/dias): 

a) ( ) 3 dias (x ) 4 dias (  ) 5dias 

b) (  ) Segunda (x ) Terça (x ) Quarta ( x) Quinta (x )Sexta 

2) Tempo de duração do atendimento escolar - EFTI: 

Ampliação progressiva: (X) 8 horas   b) (  )9horas c) ( ) 10 horas  parcial 

PROEITI: ( ) 10 horas 100% de estudantes atendidos 

Rede Integradora ( ) 10 horas - somente um dos turnos da escola atendido 

3) Tipo de organização pedagógica docurrículo: 

a) ( ) PROEITI: Entremeado – BNC e Parte Flexível (intercaladas durante o dia) 

b) ( ) PROEITI: Separado – BNC e Parte Flexível em períodos distintos 

C) (X ) Ampliação progressiva: Atividades da Parte Flexível no turno contrário ao da BNC 

d) ( ) Rede Integradora: Entremeado – BNC e Parte Flexível (desenvolvidas na EC e na EP) 

4) Tipos de Fomento (recursos financeiros/políticaspúblicas): 

a) (   )PNME
6
 b) ( x ) PDAF

7
 c) (x)Outros:  emendas parlamentares e recursos oriundos do Setor de Controle e 

Acompanhamento de Projetos – SETCAP- Cema do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). 

5) Parcerias desenvolvidas ou Rede Integradora (Escola Parque -EP) 

( ) Sim ( ) Não 

Nome da Instituição/EP: 
5.2) Frequência do atendimento na instituição parceira: 
( ) 1 dia    ( )2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5dias 
5.3) Deslocamento para outro local: 
(x) sim ( ) não ( ) transporte da instituição (x) transporte da SEEDF 
 (x)outro: Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina em 2 dias 

 

6) Alimentação: 

(X ) Servida na Escola 

(X ) café da manhã ( ) lanche (X ) almoço (X ) lanche ( ) jantar 

Faz uso de refeitório: 

( ) Sim ( ) Não ( X ) Não tem refeitório (x) Outro espaço:  A refeição é servida no pátio coberto multiuso. 

( ) Servida na Instituição Parceira 

( ) café da manhã ( ) lanche ( ) almoço ( ) lanche ( ) jantar 

Faz uso de refeitório: 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não tem refeitório ( ) Outro espaço:  
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7) Atividades desenvolvidas no Projeto Formação de Hábitos Individual e Social – refeições, descanso e momento 

lúdico/recreativo: 

As atividades para a Formação de Hábitos Individuais e Sociais, contará com o apoio do Educador Social Voluntário (ESV) para 
acompanhar os estudantes conforme a orientação e coordenação do Coordenador da Educação em Tempo Integral. 
 
Deverá ser organizada em momentos distintos e acontecer num contexto em que cuidados e educação se realizem de modo 
prazeroso e lúdico: 
  
• Incentivar o estudante a ter uma alimentação saudável e de base agroecológica, valorizar a agricultura familiar e escolar. 
Proporcionar um espaço de acolhimento, trocas e vivências, onde os estudantes, poderão interagir e desenvolver uma 
relação amistosa e agregação de valores já realizados pela escola; 
 
• Acompanhar o estudante no ato da escovação, enfocando a importância da higienização bucal, conduzindo-o na 
organização do local, orientando-o quanto ao aproveitamento de água e a sustentabilidade; 
 
•  Direcionar o estudante em atividades interativas, oportunizando jogos, recreações e descanso. A realização das atividades 
propostas deverá ser planejada pedagogicamente e orientadas de forma que estimulem o desenvolvimento integral do 
estudante.  
 
Adequação e adaptação do Projeto para atividades não presenciais, assim como outros meios de ensino mediado por 
tecnologias. 
Propor atividades relacionadas ao projeto de Hortas Pedagógicas com captação de águas das chuvas, implantado na escola 
em parceria com a Emater em 2020 ( emenda parlamentar).  
 
Atividades previstas: 

• Sequência didática ( Horta, pedagogia e consciência ambiental em um só projeto) ; 
• Ações educativas por meio de aulas expositivas (gravadas na horta da EC ETA 44), vídeos, jogos, desafios, 

animações, lives de apresentações, gêneros digitais diversos e chats;  
• Distribuição de outros recursos didático-pedagógicos, tais como:  kits com sementes e material impresso para 

configuração e manutenção da horta familiar; 
• Distribuicção de kits higiene bucal; 

• Planejamento de uma rotina diária que inclua técnicas de respiração e relaxamento. 
 

 

 

 
8) Responsáveis pelos projetos e atividades da Educação em Tempo Integral: 
Planejamento: Equipe Gestora, Coordenadores e Equipe de Apoio. 

Documentação/Registros: Todas as atividades devem ser registradas em relatório de acompanhamento, 
portfólios, instrumentos específicos para registro dos responsáveis (professor, executores de oficinas e projetos, 
Educador Social Voluntário), devendo o preenchimento ser acompanhado pelo coordenador da ETI.  
Realização das Atividades: Coordenador da Educação em Tempo Integral e Educador Social Voluntário (ESV)   
Acompanhamento das Atividades: Coordenador Pedagógico da Educação em Tempo Integral. 
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Informações sobre os Projetos/Atividades da Parte Flexível 
Acompanhamento Pedagógico de Português 

Nome do projeto: Projeto Infância, Memórias e Construção de um Inventário para Ler e Descobrir o Mundo.  

 
Objetivo Geral: Relacionar a construção do Inventário com o Currículo em Movimento - na percepção de que a construção 
daquele é prática curricular vinculada às escolas do campo - e com as Matrizes da Educação do Campo - que são os 
princípios formadores da identidade camponesa e do reconhecimento da escola como um direito da população que vive 

no campo. 
Desenvolvimento: 

• Exposição de textos diversos; 
• Oficinas de linguagem: uso de dicionários/glossários, de imagens poéticas e jornais; 
• Visitas a bibliotecas: pesquisa, consultas, leituras diversas; 
• Rodas literárias, rodas de repente, rodas de conversa; 
• Desafios poéticos, de textos populares (parlendas, trava-línguas), jogos metafóricos e metonímicos; 
• Painéis de gêneros textuais; 

• Elaboração de jornal escolar. 
 Culminância: Encontros literários, saraus, festivais de música, oficinas artístico-culturais. 
 
Adequação e adaptação do Projeto para atividades não presenciais, assim como outros meios de ensino 
mediado por tecnologias. 
 
Atividades previstas: 

• Organizar uma Sala de Leitura Virtual no Whatsapp, na qual os conteúdos a serem vizualizados devem abordar os 
princípios e elementos contidos na Proposta Pedagógica da unidade escolar e no Inventário Social, Histórico, 
Cultural e Ambiental das Escolas do Campo; 

• Disponibilizar na Sala de Leitura Virtual: livros, revistas, HQ, jornais, fotografias, músicas, filmes, vídeos, textos 
diversos; 

• Transmissão de live no Instaram da escola para estimular o estudante a produzir conhecimento sobre si, seu lugar, 
seus valores, sua história e sua cultura; 

• Realizar exposição de textos e rodas de conversa sobre atualidade, literatura e talentos. 

 

 

 

 
Dias de atendimento: Segunda-feira, quarta-feira e  sexta-feira. 
Número de Grupos atendidos: 5                   Número de estudantes atendidos por grupo: Até 20 
Responsável: Coordenador da Educação em Tempo Integral  e Educador Social Voluntário (ESV).  
Local do atendimento: Na Unidade Escolar (Sala de Leitura ▪ Pátio Coberto Multiuso▪ Salas desocupadas ▪ Horta ▪ Jardim).  
                                          Na Comunidade (Projeto Parque Educador ▪ Centro Olímpico ▪ Centro Comunitário) 
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