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“A Rota

Logo a direita de quem pega a BR-020, estrada que marca a saída de Brasília em

direção ao Norte e Nordeste a capital da República, esconde um tesouro turístico pouco

conhecido dos brasilienses.

A Rota do Cavalo se desvenda sinuosa para quem entra por uma das três rodovias

distritais que cercam a agradável área pontilhada por chácaras e haras bem cuidados. Pela

DF-440, as placas atraem amantes de hipismo e da criação dos elegantes animais anúncios

de aluguéis  de baias,  venda  de sêmem,  criação de crioulos e  manga-larga  marchador,

escolas de equitação e treinamento. A beleza do caminho e as majestosas criações que se

vislumbram de relance além das cercas faz lembrar as instigantes pinturas do Cavalo Azul,

uma potente herança expressionista do artista alemão Franz Moritz Wilhelm Marc.

No KM-13, da rota de encantamento avista-se a pequena e acolhedora Escola

Classe Sítio das Araucárias. Lá dentro as crianças encontram tesouros, que nem precisam

dividir  com os turistas que buscam a natureza – a Biblioteca Maria Helena, batizada em

homenagem a uma moradora da comunidade que mais batalhou pela criação da escola,

virou ponto de referência para aquela meninada que tem na escola a única porta de acesso

à cultura e lazer – alunos que carregam em suas histórias familiares a dura sina cantada em

Triste partida por um dos maiores poetas populares brasileiros,  o cearense Papativa do

Assaré.

Que a coisa tá feia

 Por terra alheia Nós vamos vagar

Meu Deus, meu Deus 

Se o nosso destino Não for tão mesquinho

Cá pro mesmo cantinho 

Nós torna a voltar.

Na escola, filhos de caseiros e de pequenos produtores rurais estreitam afetos com

colegas de realidades distintas, como os que moram no abrigo Lar Jesus Menino, no

condomínio Serra Verde, nos acampamentos da comunidade cigana Calon e do Movimento

dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Há alunos também do Nova Colina, uma área em torno de 700 mil metros quadrados

ocupada por cerca de 600 famílias do Movimento Frente Nacional de Luta Campo e Cidade.

Pessoas  em  busca  de  um destino menos mesquinho, como traduziu Patativa, que ali

fincaram barracas e construções precárias na esperança de se livrar da sina de vagar por

terras alheias. A realidade na região é de luta, mas enquanto há o movimento pelo pedaço

do chão também existe o esforço para se manter vivo no sonho de se transformar pela

educação.”



(Gramacho, Bibliotecas do Saber/2018)
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1. APRESENTAÇÃO

O  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  2022  da  Escola  Classe  Sítio  das

Araucárias é um documento elaborado para suprir as orientações da Secretaria de

Estado  de  Educação  quanto  a  marcação  do  universo  identitário  construído  no

cotidiano escolar. É embasado em uma normativa de decretos e portarias, reúne a

organização  pedagógica/  administrativa   da  escola  e  é  construído  a  partir  da

contextualização  territorial dos espaços que compõem a região onde a escola está

inserida: a  Rota do Cavalo. 

Uma  conjunção  de  autores  e  conceitos  advindos  dos  Estudos  Culturais

embasam  o  aporte  teórico  como  forma  de  compreender  e  destacar  a  potência

pedagógica da diversidade cultural que atravessa o cotidiano escolar, essas leituras

possuem  também, o objetivo de dialogar sobre as singularidades territoriais culturais

das infâncias da Escola  e nos auxiliam sobre criar estratégias que ressignificam

positivamente e exitosamente as nossas fragilidades

Como um documento oficial  identitário da Unidade Escolar,  o PPP detalha

objetivos,  diretrizes  e  ações  do  processo  educativo  a  serem  desenvolvidos  na

escola,  expressando as exigências legais do sistema educacional,  bem como as

necessidades,  propósitos  e  expectativas  da  comunidade  escolar.  Nisso  residem

duas características fundamentais da proposta pedagógica, definidas por Libâneo

(2004, p. 152): considerar o que já está instituído (legislação, currículos, métodos,

conteúdos, clima organizacional, etc.); e, ao mesmo tempo, instituir, estabelecer e

criar objetivos, procedimentos, instrumentos, modos de agir,  estruturas, hábitos e

valores res-significando,  a  própria  cultura escolar.  Daí  o fato de ser  considerado

como instrumento e processo de organização da Escola e, por isso, algo que não se



constitui simplesmente num produto que cumpre uma exigência legal. 

Este Projeto Político Pedagógico busca atender os aspectos legais conforme

dispositivos  da  Lei  9.394/96  (LDB),  a  Gestão  Democrática  estabelecida  pelo

Governo do Distrito Federal conforme Lei nº Art.  1º Esta Lei trata do Sistema de

Ensino e da Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,

conforme  disposto  no  art.  206,  VI,  da  Constituição  Federal,  no  art.  222  da  Lei

Orgânica do Distrito Federal e nos arts. 3º e 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, assim como da Lei nº 5.499 de 14 de julho de 2015 no art. 11, inciso I, que

na meta 19 aprova o Plano Distrital de Educação (PDE) e dá outras providências.  O

PPP em sua constituição democrática e participativa, promove a melhoria qualitativa

e quantitativa da oferta educacional, orientada pelas diretrizes curriculares do campo

proposta pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

 O percurso metodológico desenvolvido para a construção do PPP da Escola

Classe Sítio das Araucárias deu-se por meio de participação direta dos segmentos

que compõem o quadro de servidores e não servidores da escola e também, com a

ação participante/ observante da equipe pedagógica  junto aos territórios de vivência

s             das comunidades e famílias que habitam a região. Algumas rodas de conversas

serviram e nos servem para dialogar sobre as fragilidades a serem ressignificadas

na  escola.  Desses  apontamentos  saíram  formações  e  capacitações  que  nos

ajudaram na construção textual e na busca de estratégias que nos fizessem pular

barreiras estruturais que há décadas nos fragilizam: como a própria rotatividade.

  É importante mencionar que o processo de elaboração deste documento

também é fruto de ações já consolidadas em pesquisas acadêmicas anterirores a

2022 e que estão relacionadas ao Inventário  da Realidade Campesina,  aliada a

experiências e vivências de profissionais que atuam a mais de 20 anos na instituição

e  com apontamentos  relevantes da comunidade.

Para  cumprir  as  dimensões Políticas  e  Pedagógicas,  consideramos que a

presença da  comunidade é  essencial  na  execução  dos  projetos  específicos  que

direcionam   a  base  organizacional  da  escola,  por  isso,  sobre  a  Dimensão

Pedagógica, contamos com o projeto literário e o projeto de meio ambiente como

nossos articuladores principais nas demandas curriculares. A partir destes projetos,

organizamos e estruturamos as ações, estratégias e metas para implementar o que

concebe a organização curricular prevista no Currículo em Movimento, e o que é

previsto e orientado pelas Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo



para  a Rede Pública de Ensino do Distrito  Federal.   As  avaliações diagnósticas

promovidas em âmbito local são nossos instrumentos colaborativos para pulas as

barreiras e fragilidades educacionais encontradas. A partir do que evidenciamos nas

avaliações, promovemos a Organização Pedagógica e as metas a curto, médio e

longo prazo a serem alcançadas. As avaliações formativas fazem parte do processo

de  desenvolvimento  e  também  nos  orientam  para  a   construção  dos  relatórios

descritivos.  Dessas  avaliações  saem  os  portifólios  que  contam  o  processo  de

aprendizagem individual de cada criança. 

Nossa meta é cumprir com a função social da educação pública e campesina,

de forma democrática, primando pelo diálogo e vivência territorial. Respeitando as

singularidades locais, suas produções de existências  e a cultura dos sujeitos do

campesinato que na região residem. 

Quanto  a  dimensão  política,  consideramos  que  a  parte  histórica  ,  o

diagnóstico  da  realidade  e   a  função  social  que  foram  construídos  a  partir  de

pesquisas acadêmicas realizadas nos últimos 5 anos por  colegas que atuam na

escola,  fontes  documentais  preciosíssimas  e  essas  publicações  descritas  em

dissertações,  artigos  e  livros  foram  importantíssimos  para  a  compreensão  da

realidade local, por parte do quadro de docentes que hoje estão compondo o quadro

Sobre este fato, vale ressaltar que dos oito professores regentes, nenhum compunha

o quadro de servidores da escola no ano anterior e  metade do grupo assume pela

primeira vez os trabalhos laborais em educação neste corrido ano.  Diante desse

desafio,  e  com  base  nesta  realidade,  a  escuta  atenta  sobre  as  vivências  dos

colegasque   mais  experientes  da  Instituição  e  na  Secretaria  de  Educação  foi

essencial para a construção do texto do Projeto. 

As  ações  de  planejamento  e  organização  pedagógica  estão  diretamente

ligadas a participação da Equipe de Apoio aprendizagem e Orientação Educacional

em  exercício  na  instituição.  As  servidoras  da  área  organizam  agenda  semanal,

quinzenal, mensal e bimestral com foco nas fragilidades apontadas nas coletivas e

no  próprio  cotidiano  escolar  e  que  estão  relacionadas  quase  sempre,  ao

comportamento e a dificuldade de aprendizagem de nossas crianças.

Sobre  as  infâncias  da  escola,  informamos  que  possuem uma  diversidade

cultural que se expressa no cotidiano escolar no modo de vestir, falar e vivenciar os

fazeres da terra. Conforme a pesquisadora Iassana Rodrigues Soares no estudo A

Experiência  da  Diversidade  Cultural  na  Escola  Classe e Sítio  das  Araucárias



(Sobradinho-DF): o encontro como oportunidade de diálogo e educação intercultural:

 “  o desconhecimento sobre a participação da infância no fortalecimento da

diversidade cultural, bem como a falta de imersão no território de  vivência da criança

somados a carência de cursos e capacitação docente sobre os direitos territorias na

infância, demonstram a imaturidade social em dialogar com os aspectos que forjam

as identidades e a diversidade cultural na região da Rota do Cavalo”

(Iassana Rodrigues Soares -2020)

Por  isso,  o  encontro  das  identidades  campesinas  é  para  nós,  da  Escola

Classe Sítio das Araucárias, objeto de mapeamento não apenas da identidade sócio

-cultural, mas é colocado como possibilidade de trazer a autonomia e protagonismo

infantil  ao tempo que buscamos ressignificar e evidenciar na diversidade cultural,

potência     pedagógica. Para isso, a reflexão nos convida a descolonizar o olhar de

uma educação empresarial e de uma pedagogia urbanizada que edifica, valoriza e

centraliza a vida urbana e tira do protagonismo, as infâncias campesinas.



2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR

“É tempo de continuar fazendo história

Só agora que pertence a minha aldeia

a minha aldeia vive perto de mim,

a minha aldeia está dentro.

Fecho os olhos,

tampo os ouvidos

e escuto a minha aldeia.

A minha aldeia

não sai de mim,

ela é a minha cicatriz tatuada...”

Dos movimentos que se escrevem 

aos gestos que se recitam, 

dos cruzamentos à produção de conhecimento que nos referencia,

o que a experiência de arte e de vidas dos criadores 

deixa legado a nós seus descendentes,

 é a possibilidade de, como ancestrais,

 perpetuar suas crenças, sonhos, 

tecnologias, memórias e saberes...

Oprocesso de ancestralização se dá em  vida, 

se torna um ancestral quem fez história.

Na cultura bahuntuá eles dizem:

“pertenço logo sou"

"eu sou por que vós sois, e porque vós sois, eu sou"

Uma homenagem à Maurinete Lima e Mestre King de Diana Lima- 2018

Figura 1 Turma do 3 ano A -Professora Talita 

Inventariando o território da Rota do Cavalo 



A Escola Classe Sítio das Araucárias é uma Instituição Educacional vinculada

à  Coordenação  Regional  de  Ensino  de  Sobradinho.   É  repelta  de  história

comunitária, de luta e organização social pelos direitos  de quem vive e sobrevive no

terrritório  campesino.  Contar sua história é fazer  juz as memórias de mulheres ,

homens e crianças que na região  vivenciam conflitos,  estranhezas e  inclusive  a

inserção das relações de poder que pulsam entre os espaços vivenciais. Neste PPP,

contamos a nossa história da Escola a partir do que atravessa o seu cotidiano em

uma cadeia de fatos e marcos  históricos relevantes, que são colocados numa linha

temporal textual. 

Os documentos oficiais informam que com o Ato de Criação-Resolução nº.

1.474-CD, de 28/08/1985 (DODF nº. 172, de 10/09/1985) a escola foi denominada

Escola Classe Sítio das Araucárias, devido à sua localização no Sítio Araucárias, no

Núcleo Rural 01 de Sobradinho. 

As  memórias  orais,  registradas  em  pesquisa  acadêmica  e  em  canal  do

youtube contam que o esforço de uma moradora local, a Senhora Maria Helena e

Silva foi  fundamental  para a criação da Escola Classe Sítio  das Araucárias.  Em

1984, Maria Helena morava na região e manifestava inquietude quanto a falta de

educação formal para seus filhos e filhas. Tomada pela motivação pessoal, decidiu

procurar o Administrador da Cidade de Sobradinho, na época Padre Jonas Vettoraci,

e colocou as necessidades de uma Escola para a comunidade rural. Foram meses

criando  uma  lista  com quarenta  crianças,  provando  ao  Administrador  que  havia

demanda para a abertura oficial  de uma Instituição Educacional. Conforme Maria

Helena, em registro no canal da professora Iassana ela conta todo o processo para o

início da Escola:

“chamei  mais duas moradoras( Ana e Miriam) e falei  com elas e fomos a

Administração,  em  carona  com  o  leiteiro...perguntei  ao  Padre  qual  era  a

possibilidade de nos ajudar. Ele perguntou se eu sabia ler e escrever, me deu um

caderno, uma caneta, um lápis e uma borracha...Ele falou: você vai arrumar o nome

de quarenta crianças pra mim. Se você conseguir quarenta crianças, vou abrir  a

escola...ai eu deixava tudo pronto em casa, café, bolo e saia a procura dessa lista. A

gente subia em porteira, corria de cachorro... e é por isso que eu fico emocionada.



Porque não consegui escola só pros meus filhos. Consegui para todos”.

Maria Helena e Silva/ 2022

(https://www.youtube.com/watch?v=vV3Ix9lsyqU)

Dona Maria Helena após formar a lista com crianças e jovens, pôs-se a procurar um

local físico para a escola. Foi então que contactou com seu Armin Reinehr, patrão da

Fazenda onde ela e a família morava. Desse modo, em 1985, Numa casinha que

obteve alguns reparos estruturais, iniciou-se as primeiras turmas. Na época era a

Fundação Educacional do Distrito Federal a responsável pela educação regional. Em

registro em vídeo, no canal youtube da professora Iassana, consta a fala do casal

dos doadores do terreno e da casa:

“lá pelos anos 80, meu sogro, seu Armin Reinehr tinha uma agropecuária e

tinha muitos funcionários com filhos morando aqui na fazenda em casinhas. Era tipo

colonos. Ele doou a casinha e o terreno para a escola da reunião... o pinos araucária

deu origem ao nome da escola: Escola Classe Sítio das Araucárias”. 

                                                                                           Elma Reiner/2022

                            (https://www.youtube.com/watch?v=viCgfa6yxDE&t=158s)

Conforme os registros  oficiais  da  secretaria  escolar,  a  primeira  professora

chamava-se Selma, que atendia turmas multisseriadas. Alunos de 1ª e 2ª  séries

estavam no turno matutino, e 3ª e 4ª séries, no vespertino. A primeira merendeira foi

a própria Maria Helena, a mesma que lutou pelo funcionamento da escola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=viCgfa6yxDE&t=158s
https://www.youtube.com/watch?v=vV3Ix9lsyqU


A escola funcionou durante anos na casa adaptada. Mas, em 29 de setembro

de 2004, o novo Prédio Escolar foi construído e entregue com salas especificas e

ambientes adequadas ao atendimento de crianças de Educação Infantil  e Ensino

Fundamental da região. Na época, a professora Iassana Rodrigues Soares, também

moradora da região era diretora da escola. Junto com a equipe local, iniciou uma

pesquisa  para  formulação  da  parte  histórica  da  Escola.  Neste  mesmo  ano,  fez

contato  com  os  moradores  e  as  famílias  pioneiras  e  juntos  ressignificaram  o

Histórico sobre o território escolar. Aconteceram entrevistas, fotografias, rodas de

conversas em baixo  dos pés de jacas e  mangas que tinham no terreno.  Desse

mapeamento, vieram as demais pesquisas sobre as raízes culturais e históricas da

comunidade.

Os registros orais apresentam que a Família doadora ainda mora na região da

Rota do Cavalo, na fazenda Boa Esperança. Essa família de descendência alemã,

morou por muitos anos no Sul do Brasil. Conforme os pioneiros, a doação daárea da

escola foi  de 4 mil  metros quadrados à antiga Fundação Educacional  do Distrito

Federal  (FEDF).  A  FEDF  fez  uma  pequena  reforma  na  casa,  e  com  o  Ato  de

Criação- Resolução nº. 1.474-CD, de 28 de agosto de 1985 (DODF nº. 172, de 10 de

setembro de 1985), foi denominado a mesma a nomenclatura de Escola Classe Sítio

das Araucárias, em homenagem a planta nativa da Região Sul, Araucárias. 

Um fato marcante precisa constar nos autos históricos da escola. Na data de

22 de junho do ano de 2010, em Projeto Patrocinado pelas Bibliotecas do Saber da

GASOL, a equipe escolar realizou cerimônia de inauguração da biblioteca escolar.

Figura 3 árvore araucária



Na ocasião, como forma de homenagear os serviços da Moradora Maria Helena a

escola recebeu a doação de mobiliário e mais de mil títulos literários e assim sobre a

padrinhamento do Projeto nasceu a biblioteca escolar de número 74. Batizada como

Biblioteca Maria Helena, coo forma de fazer justiça e marcar na História local os

préstimos da mulher,  idealizadora pela criação da Instituição.

Na série de entrevistas, a senhora Maria Helena relata que durante o primeiro

semestre de 1985 a escola não tinha nome oficial, era conhecida como escolinha

rural, mas foi em 28 de agosto de 1985 quando o administrador realizou uma Missa

na cidade de Sobradinho para abençoar todas as escolas e bem feitorias criadas na

cidade é que a Escola passou a ser chamada de Escola Classe Sítio das Araucárias.

E que para isso, fizeram juz a família que doou o terreno. Como fonte documentais

sobre o que conta a idealizadora da escola,constam diários da época. Esses diários

validam a memória oral.

Figura 4: http://bibliotecasdosaber.com.br/arquivos/cap8.pdf



 Os documentos datam de março de 1985. Quando a escola já funcionava

mas ainda não havia sido inaugurada e intitulada como Araucária. Há também livro

de registro de todas as escolas públicas do DF na época. Esse livro foi lançado em

março de 1985 pela antiga Fundação Educacional, nele não constava o nome da

Instituição. Provando mais uma vez, a veracidade da moradora Maria Helena sobre

os informes sobre o  histórico da Criação da Escola.

Quanto a atualidade, consta no site da SEEDF que a Escola é uma das 80

unidades destinadas à educação campesina na capital federal, e uma entre as 12

escolas campesinas da cidade de Sobradinho. Sua base pedagógica operacional

segue  principalmente  as  Diretrizes  Operacionais  da  Escola Pública do  DF e o

Currículo em Movimento das Escolas Públicas do DF. 

Figura 5 Diário com data de março de 1985

Figura 6 - Livro sobre escolas antes de março de 
1985 do quadro da FEDF



Quanto aos dados oficiais, a Escola Classe Sítio das Araucárias possui em

sua identificação as seguintes informações:

Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

Nome da Unidade de Ensino: 

Escola Classe Sitio das Araucárias 

Localização: 

Núcleo  Rural  1,  Córrego  do  Meio.  Rota  do  Cavalo-  DF  440  VC257  Sitio

Araucárias 

e-mail: 

ecsaraucarias.sobradinho@edu.se.df.gov.br

conta no Instagram @ecsitiodasaraucarias

Oferta de ensino:

Matutino 

Ensino Fundamental 1º, 2º E 3º anos – BIA  

Vespertino

Educação  Infantil:1º e 2º Períodos

Ensino fundamental 4º Ano e 5º ano

Quantidade de servidores: 

01 Diretora 

01 Vice-diretora 

01 Secretária escolar 

01 Apoio Administrativo

01 Coordenadora Pedagógico

08 Professores regentes

01 Pedagoga 

01Psicóloga itinerante

01 Orientadora pedagógica

mailto:ecsaraucarias.sobradinho@edu.se.df.gov.br


02Auxiliares de Educação-Copa e cozinha

04Servidores de Conservação e Limpeza-Juiz de Fora 

04 Auxiliares de Portaria /Vigilância

03 educadores voluntários sociais (importante ressaltar que duas servidores

compõem o projeto Educador Voluntário Social vinculados do Projeto da Secretaria

de Educação do DF: Tânia Maria e Triciellen. O Educador Voluntário William, está

vinculado ao Projeto da Secretaria de Esporte do DF);

Quanto a parte estrutural, a escola possui um bloco único. Onde é constituído

por:

4 salas de aulas;

Biblioteca e sala de leitura;

Sala de Professores;

Sala de Apoio Especializado;

Sala de Recursos;

Direção;

Secretaria;

Cantina com depósito de alimentos;

Sala dos Professores e coordenação;

 Depósitos de Limpeza e Pedagógico;

 Banheiros para alunos e alunas

  Banheiros para servidores

Sobre  os  aspectos  administrativos,  ressalatamos  que  a  demanda  de

matrículas escolares cresceu bastante nas duas últimas décadas. Em 2002 a escola

continha 46 matrículas, vinte anos depois, a escola possui 196 matrículas ativas na

escola. O que indica uma necessidade emergente de ampliação de seus espaços

com  a  construção  de  salas  para  novas  funções  que  antes  não  existiam  na

instituição, como é o caso de sala para atendimento psicopedagógico, orientação,

sala  para  educação  infantil,  vigilância  e  depósitos  maiores  para  abarcar  todo  o

material que chega para limpeza, conservação  e alimentação.

Reiteramos que no decorrer  dos seus 37 anos de existência,  a  instituição

escolar organizou a produção de materiais que buscassem uma marca identitária.



Algumas ações marcaram em relevância acontecimentos na escola.  Os servidores

com o auxílio das crianças, produziram slogam, brasão,  bandeira e imagens que

são  utilizadas  para  identificar  a  presença  da  escola  em  eventos,  concursos,

documentos e informes de um modo geral.

Nos registros,  consta  que em 2008,  a  partir  de um concurso interno para

confecção de bandeira e slogan, a aluna Juliana do 5º. Ano  da prof Miriam Oliveira

idealizou a frase que compõe a bandeira escolar. Na ocasião, o idealizador bandeira

e do brasão escolar foi  o  servidor  Marconio Fonseca,  que ocupoava o cargo de

Secretário Escolar.

Brasão:                                                        Bandeira com slogan

Em 2019 uma nova imagem foi criada pelas Gestoras Quetti e Emanuelle, e desde

então a escola utiliza a imagem na composição de documentos e informes gerais.  



3.DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR

Quadra - tempos para seresta

Nas curvas dos caminhos, rotineiras,

Alongadas, na mata exuberante,

Mágicas noites, notas seresteiras

Evocam minha infância já distante.

 

Longes tempos... a escola campesina...

De sol a sol, jornadas de labor,

Tanta alegre canção, fartas vindimas,

Verdes, loiros trigais, fruto do amor...

 

Acolhedoras casas de madeira...

O parreiral, o forno, o poço antigo,

Tudo é lembrança e mora aqui comigo.

 

Joias quantas da quadra tão fagueira

Que sempre afago mais e, na verdade,

Reclamam brinde e versos à saudade...

Gabriel Maria Belli -nov/1979

O  diagnóstico  da  realidade  é  o  nosso  cotidiano  escolar!  Nosso  contexto

apresenta  nossa  escola  como campesina  pois  está  em território  campesino  e  é

territorializada por pertencimentos campesinos.

Conforme  Soares  (2020)  a  Escola  reúne  quase  200  crianças  vindas  das

comunidades que permeiam o território da região da fazenda Sálvia em Sobradinho:

acampados, assentados, abrigados, residentes em condomínio, da Rota do Cavalo,

filhos(as)  de  produtores,  agricultores,  dos criadores e dos empreendedores do

ecoturismo. A  pesquisadora  informa que  a  instituição  tornou-se não apenas um

espaço para sistematizar ensino, mas um espaço que reúne culturas. E que ainda

que a Rota do Cavalo tencione toda a região pela marca de força maior de seu nome



com empreendimentos voltados a cultura equestre, a escola reúne outras identidades

campesinas  e  que o  grupo  docente  precisa  evidenciar  as  diferenças  para  alcançar

aspectos de visibilidade e acolhimentos identitários da educaçãocampesina e também

para alcançar a ressignificação das aprendizagens através dos fazeres e saberes locais.

Conforme os registros documentais, a Instituição está situada no centro da

região da fazenda Sálvia,  com as comunidades da vicinal 257 e a estrada Rota do

Cavalo. Encontra-se totalmente no Alto da Bacia do Rio São Bartolomeu, onde estão

os  Córregos Sobradinho,  Indaiá  e do Meio.A  Figura  abaixo  foi  retirada  da

Dissertação  de  Soares  (2020)  e  dá  o  indicativo  da  localização  territorial  da

diversidade cultural que atravessa a Escola Classe Sítio das Araucárias. 

De acordo com Perpétuo (2019) e Soares (2020) a região Rota do Cavalo é

composta por uma rica diversidade cultural. Essa diversidade reúne-se na instituição

Escola Classe Sítio  das Araucárias e apresenta diferenças culturais significativas

que  devem  ser  pontuadas  em  seu  PPP  e  Inventário  Campesino  da  Realidade

Sóciocultural.  Observe o quadro de composição criado por Soares em 2020: 

Figura 8:  Região da Rota do Cavalo com espaços vivenciais (Soares /2020)



Tabela 1 DIVERSIDADE CULTURAL -ESPAÇOS VIVENCIAIS

Diversidade cultural Territórios vivenciais

Atividades ligadas ao Turismo Rural: criadores de

animais, donos de pequenos empreendimentos de

lazer.

Haras, Ranchos, HoteL 

Fazenda, Hípica, Casa de Chá 

colonial.

Atividades ligadas  à produção e manejo  da terra:

meeiros, produtores, agricultores, criadores.

Atividades com ancestralidade  em

comunidades  tradicionais de fechos.

Chácaras, Sítios, Fazendase 

Acampamento Renascer Palmares.

Atividades ligadas a Luta da terra: Movimentos de

Apoio aos Trabalhadores  Rurais (MATR),  do

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

(MST), do Movimento pela Luta pela Terra (MLT), o

Movimento  de  Trabalhadores  Sem  Teto  (MSTS),

Frente Nacional  de Luta  (FNL) e  os Ciganos da

etnia Calon.

Acampamento Canaã,

Acampamento Dorothy Stang,

Acampamento Margarida Alves,

Acampamento Marias da Terra,

Acampamento Nelson Mandela,

Acampamento Pôr do Sol,

Acampamento Primavera,

Acampamento Renascer Palmares.

Crianças em situação de abrigo e acolhimento:

abrigadas em função da situação de vulnerabilidade

familiar e social.

Lar Jesus Menino

Advindas do ordenamento territorial e processo de

urbanização:  condomínios  verticais  (casas

dispostas uma ao lado da outra).

Condomínio Serra Verde,

Condomínio e Setor Habitacional

Nova Colina e outras áreas.

   Fonte: Soares/2020( Dissertação)

Com base no que a escola mapeou nas reuniões escolares, questionários e

matrículas realizadas no primeiro semestre do ano de 2022, a diversidade cultural

continua a mesma do quadro da pesquisadora, com excessão da permanência do

grupo Calon, que em 2021 migrou para outra localidade brasileira.  No entanto, a

composição  da  diversidade  cultural  que  dá  forma  as  matrículas  na  Instituição,

continua igual à dos anos que aconteceram a pesquisa de Soares sobre os espaços

vivenciais. 

Para  elucidar  os  dados  sobre  a  organização  das  matrículas  informamos

através de gráficos a disposição das 176 matrículas do ano de 2022.



Fonte: Secretaria Escolar da EC Sítio das Araucárias -2022

Observem que  a  situação  de  crianças  que  residem em acampamentos  é

significamente o dobro das crianças que residem em chácaras. Essa estatística é

motivo  para  organização  do  planejamento  coletivo  escolar.  Ano  a  ano  que

cosntruímos e reformulamos nossos PPP, percebemos grande vulnerabilidade social

da população atendida pela escola e inferimos que, nos anos de 2020, 2021, isto se

agravou em decorrência da pandemia, como mostrado no gráfico abaixo.

 Aumentou  significamente  as  matrículas  de  alunos  em  situação  de

acampamentos. Esse reordenamento territorial influencia diretamente a estrutura e o

cotidiano escolar.

GRÁFICO 2: RENDA FAMILIAR E TRABALHO

GRÁFICO 1:  MATRÍCULAS NOS ESPAÇOS VIVENCIAIS

ABRIGO ACAMPAMENTO CHÁCAS E SÍTIOS CONDOMÍNIO HARAS, HÍPICA, 
ETC
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Fonte: formulários escolares 2021/2022.

Para nós, esse dado alarmante de mais de 70% das famílias sem garantia de

sustento  tem  motivado  diversas  ações  de  distribuição  de  gêneros  alimentícios,

doações  em  espécie  e  de  outros  materiais,  conforme  a  necessidade.  Além  de

promover ações sociais com parceiros do IBRAM, DIVAL, MPDFT e o Grupo Era

Uma Casa para suprir as carências territoriais que atravessam o cotidiano escolar,

 Outra realidade escolar é o grande fluxo de crianças que se matriculam e se

transferem no decorrer do ano letivo. Registramos também aumento progressivo de

alunos,  principalmente,  os  que  procuram a  Educação  Infantil. Para ilustrar essa

dinâmica, podemos citar a realidade dos estudantes do Abrigo cuja  matrícula  e

transferência estão sujeitas a ações judiciais, as quais ocorrem a qualquer momento

do  ano.  Atualmente,  temos  apenas  uma  criança  do  abrigo matriculada. Outra

situação que merece registro é a dos Calons e Calins que, em fevereiro de 2020,

abandonaram a região, após o assassinato de alguns de seus integrantes

(BERNARDI; CRUZ, 2020). Os estudantes não chegaram a iniciar o ano letivo de

2020, contudo também não consta solicitação de transferência das respectivas

crianças. Até o momento da revisão deste PPP, os discentes calons  continuam

ausentes. 

Em  2020/2021  tivemos  muitas  fragilidades  quanto  ao  ensino  remoto.   O

gráfico  abaixo  expõe  a  realidade.   Esse  levantamento  foi  crucial  para  nosso

ressignificação das fragilidades em 2022.

Figura 9 DIVAL, IBRAM E MPDFT NA ESCOLA - 2022



Fonte: formulários escolares 2021.

Trazemos o debate sobre o ensino remoto, mesmo retomando o contexto cem

por cento presencial em 2022, pois os últimos dois anos influenciaram diretamente o

desenvolvimento  cognitivo  das  nossas  crianças.  As  dificuldades  expressas  no

gráfico  anterior  apresentam que  a  falta  de  acesso à  internet  e  aos  aparelhos e

instrumentos tecnológicos influenciaram negativamente no rendimento das nossas

crianças.

Após a nossa psicogênese percebemos que havíamos um grande número de

crianças  pré-silábicas,  e  que  não  alcançaram  o  nível  alfabético.  As  avaliações

diagnósticas também apresentaram carência significativa em aspectos relacionados

a leitura e interpretação de situações -problemas.

Assim, a escola se organizou pedagogicamente para alavancar a melhora na

escrita e leitura. Firmamos Projeto em Parceria com as Famílias.

O projeto Carrossel  de Leitura  objetiva  incentivar  as  crianças e famílias  a

lerem. Dentro de sala de aula os/as professores dinamizam o planejamento com

foco nas aprendizagens.  No entanto, temos barreiras estruturais na base familiar

que  dificultam  a  potência  de  nossos  projetos  nos  espaços  vivenciais.  Os

GRÁFICO 3 : LEVANTAMENTO DE DIFICULDADES



questionários  aplicados  no  decorrer  de  2021/2022  apresentam  que  há  uma

necessidade urgente em fazer as famílias adentrarem a dinâmica da organização

dos estudos dos/as filhos/as.

Fonte: formulários escolares 2021/2022

Fonte: Formulários escolares 2021/2022

Aqui percebemos que quase todos os estudantes possuem local para estudo

e a maioria tem horário reservado para isso. Notamos então a necessidade de

compreendermos melhor, em análises futuras, se essa dificuldade de concentração

mencionada tem outras explicações, como o alcance de estratégias pedagógicas

quando estudam em casa algum possível esgotamento natural da modalidade online

ou outra explicação. Essas questões ainda têm sido estudadas e planejadas pelo

coletivo da escola. No intuito de saber o nível de compreensão dos responsáveis

GRÁFICO 4 : Espaço adequado em casa para revisar conteúdos

GRÁFICO 5 : tempo dedicado a revisar
atividades



que acompanham os estudantes, seguem algumas informações a respeito.

Percebemos que os problemas ordenados nesse segundo questionário foram

liderados  pela  “falta  de  concentração”  com  28,8%  das  respostas.  Esclarecendo

melhor  a  questão  da  dificuldade  de  concentração,  em  comparativo  com  o

questionário  de junho  de  2021,  inqueriu-se  sobre  a  organização  do  espaço  de

estudo e da rotina para realização das atividades.

Quanto a parte da Organização Pedagógica, o ano de 2022 se apresentou

como  um  desafio  à  Gestão  escolar,  pois  em  função  de  aposentadoria  e

remanejamento de docentes, o quadro de professores/as mudara em 70%. Logo,

pensando em estruturar a organização do trabalho pedagógico, a equipe Gestora,

evidenciou que as formações e a sondagem deveriam permear o plano de ações da

escola.

Dessa forma, iniciamos o ano de 2022  estruturando o planejamento a partir

do acolhimento  dos profissionais que trabalham na instituição pela primeira vez e

que  também  exercem  as  funções  laborais  de  educadores  pela  primeira  vez.  A

organização  pedagógica  da  escola  evidenciou  que  foi  preciso  realizar  algumas

formações para orientar pedagogicamente o grupo de docentes. Logo, desde o mês

de fevereiro, formações no momento da coletiva das quartas-feiras tem orientado

os/as  docentes  sobre  as  temáticas  da  educação  campesina  e  as  diretrizes

curriculares do campo; sobre a construção dos relatórios descritivos, sobre como

planjear  o  ambiente  alfabetizador;  sobre  a  interpretação  da  psicogênse;  sobre

Práticas de Linguagem e sobre Brincadeiras na Alfabetização.

Quanto ao diagnótico da aprendizagem escolar para orientar o planejamento

coletivo e individual, informamos que a escola fez uso das avaliações diagnósticas e

as  atividades  estão  sendo  construídas  para  suprir  a  demanda  identitária  das

infâncias do campo e também os direitos de aprendizagem a se alcançar.

A partir do mês de abril, as turmas iniciaram atividades extraclasses com foco

no mapeamento das atividades econômicas que acontecem na região da Rota do

Cavalo. Visitas pontuais em alcuns territórios vivenciais foram realizadas e a partir

desses visitas nascem relatótios e planos de aula com foco na ressignificação de

conceitos  prévios  que nossas infâncias  possuem.   Essas ações fazem parte  do

Projeto  de  Manutenção  do  Inventário  da  Realidade  Sòciocultural,  histórico  das

comunidades.  Também  supri  as  estratégias  para  motivar  as  nossas  crianças  a

investigarem mais sobre sua região, já que nos últimos dois anos, o contexto de



pandemia  impediu  o  acesso  direto  ao  território.  Desse  modo,  a  escola  realizou

visitas para avaliar a situação da água do ribeirão Sobradinho; visitou Condomínio

Serra Verde, visitou Comunidade Agrícola. 



4. FUNÇÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO DO CAMPO

Daniela da Silva Perez1

É com enorme satisfação e emoção 

Que venho apresentar,

1 Licenciada em Educação do Campo – Ciências da Natureza, pela Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA). E-mail: pdaniela128@gmail.com

Figura 10 Aula com os Guardiões do Ribeirão RRP Moura -2022



 Em pequenos versos, 

A história e luta pela educação.

 Luta e conquista que foram organizadas e originadas 

Pelos povos do campo e os Movimentos sociais.

 Povos camponeses, indígenas, quilombolas etc... 

Os quais vêm articulando e lutando

 Por políticas públicas, por melhores condições na educação, 

Que é dever do Estado, 

Que é, inúmeras vezes, negado. 

Oferecer e garantir a educação e a dignidade à sua população. 

Política Pública essa que é limitada e fragilizada.

 E não oferece condições à sua própria nação, 

A que sofre pelo descaso que ocorre na educação. Falhas que são cometidas por uma

má administração. 

Que dão prioridade e condição a outra ação. 

E deixam de lado

 O sonho de uma nação. 

De ter direito e acesso à educação. 

Uma educação que possa, assim, romper com o modelo ruralista. 

Que prioriza o campo como um lugar de mercadoria e produção.

 É na escola que ocorre a transformação, a luta pela emancipação. 

Ao caminho a ser percorrido por escola e educação, a Esperança que nos move ao ver,

no olhar de nossos alunos, 

A esperança de dias melhores. 

Assim, temos essa grande missão: Motivá-los e priorizar o campo como lugar de vida

e educação, Resistindo e lutando por melhores condições

Caldart (2009) já dizia que Educação do campo em sua historicidade, implica

buscar apreender as contradições e tensões que estão na realidade que a produziu

e que a move. Pensando sobre essa educação territorial, entendemos que nossa

função social é antes de tudo, compreender a dinâmica como as comunidades se

organizam para  a  partir  da  educação  formal,  ou  melhor,  da  sistematização  dos

conhecimentos territoriais,  trazermos valorização e potência ao nosso território.

Compreendemos  que  devemos  trazer  acolhimento  e  visibilidade  a  nossa



diversidade cultural,  primando por  caminhos que demonstrem a possibilidade de

valorizar suas identidades por meio de processos afirmativos e que problematizem

suas fragilidades de maneira a ressignificá-las para atender melhorias sociais.

Caldat  (2009)  também  nos  convida  a  promover  uma  educação  crítica,  a

pesquisadora entende que a educação do campo nasceu como crítica à realidade da

educação brasileira, particularmente à situação educacional do povo brasileiro que

trabalha  e  vive  no/do  campo.  Logo,  se  estamos  numa  região  campesina,  é

importante  que  nossas  ações  sejam  voltadas  a  esse  objetivo  social:  crítica  e

emancipatória.

Compreendemos a escola como espaço em que a sociedade e o Estado,

representados  pela  escola,  cumprem  seu  compromisso  de,  segundo  Vygotsky

(2010), transmitir a cultura e o conhecimento acumulado, ao mesmo tempo em que

desperta  potencialidades,  reflexões  e  críticas  acerca  da  realidade  e  das

possibilidades de sua modificação, isto é, manutenção e transformação da cultura. A

escola  influencia  quem  a  frequenta  à  medida  em  que  viabiliza  a construção

sistematizada do conhecimento científico, de forma organizada e intensa (OLIVEIRA;

MOREIRA, 2014).

Então é por meio dos processos de ensino organizados pelos profissionais da

educação, com caráter deliberativo e intencional (OLIVEIRA; MOREIRA, 2014) que

se dá a aprendizagem escolar. Nesse contexto, o convívio com os pares potencializa

ainda mais o desenvolvimento nessa complexa teia de funcionamento.

Nossa instituição educacional responsabiliza-se então pela aprendizagem

sistemática, ou seja, pela educação formal. O compromisso está com a educação de

qualidade  cujo  foco  principal  é  conduzir  os  sujeitos  de  direito  a construírem,

gradativamente, sua cidadania (DISTRITO FEDERAL, 2014a).

Isso quer dizer que o ensino não fica restrito à transmissão de conteúdos  e à

prática  de  avaliações  quantitativas  e  mero  preenchimento  de  relatórios,  mas

preocupa-se em aprimorar constantemente os processos de ensinar, de aprender e

de avaliar, tendo como princípio fundamental a garantia das aprendizagens para

todos os estudantes (DISTRITO FEDERAL, 2014b).  Essa visão social da escola

coloca o currículo a serviço da aprendizagem de todos os estudantes e a avaliação

do significado das práticas um exercício permanente (DISTRITO FEDERAL, 2014b).

Entendemos que o trabalho deve estar pautado nos princípios de unicidade

teoria-prática, de interdisciplinaridade, de contextualização e de flexibilização. Um



coletivo  assim  constituído  fortalece  propósitos  educacionais relevantes para a

formação dos estudantes, pois se abre espaço para as diferentes experiências,

saberes, práticas de todos os sujeitos que protagonizam o processo educativo

(DISTRITO FEDERAL, 2014a).

Neste  contexto,  nosso  compromisso  é  alocar  o  processo  educacional  no

protagonismo do  estudante  como forma precípua  de educar  e  como saída para

perceber  as  complexidades  e  paradoxos  característicos  da  realidade.  Assim,

defende-se  uma  educação  emancipadora  que  parte  da  presença  atenta  dos

profissionais  da  educação na  compreensão da realidade dos estudantes  e  ação

articulada em prol do desenvolvimento deles (HARPER ET AL.,1987; OLIVEIRA;

MOREIRA, 2014; VIGOTSKI, 1991, 2010).

Esse  PPP visa  relacionar  os  conteúdos  do  currículo  tradicional  à  vida  da

comunidade da Rota do Cavalo (DISTRITO FEDERAL, 2014a; SEIXAS, 2018). Essa

visão de educação aproxima-se das diretrizes da educação do Campo, que também

compreende a educação como todos os processos sociais de formação das pessoas

como sujeitos de seu próprio destino, relacionando-se com a cultura, os valores, o

jeito de produzir, a formação para o trabalho e para a participação social (BORBA,

2019; CALDART, 2012; QUEIROZ, 2011).

Assim, nesta instituição educacional, nós também assumimos como função

social  a  bandeira  da  Educação  do Campo de  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 (BORBA, 2019). Educação do Campo é mais do que escola, inclui

uma luta prioritária que é ter a escola próxima à população (DISTRITO FEDERAL,

2014a, p. 44). Prima pela participação da comunidade nos processos pedagógicos,

promovendo o protagonismo também dos familiares e  responsáveis  (DISTRITO

FEDERAL, 2014a).

As pesquisas de PERPÉTUO(2019) E SOARES(2020) identificaram que há

manifestação  de  estranheza  no  ambiente  escolar  e  comunitário  provocado  pela

dificuldade de compreensão das diferenças que envolvem aspectos identitários dos

grupos sociais e étnicos que permeiam o território. Assim, o PPP da escola tem em

sua  organização  estrutural  a  promoção  do  diálogo  intercultural  como  froma  de

combater o preconceito e o racismo estrutural  territorial  e regional onde a escola

está inserida. 



A escola possui em sua missão social, levantar os 8 eixos estruturantes da

educação campesina para abordar  a necessidade de uma educação acolhedora,

que visibilize as diferenças sem vitimizar ou deixar de problematizar as fragilidades.

Assim,  a  promoção  de  uma  educação  libertária  e  progressista  trará  como

consequência,  a  promoção  de  ações  sobre  a  colonialidade  que  opera,

historicamente, na vida dos sujeitos campesinos.

Os processos que marcam em negação a vida do campesinato são para nós,

motivo de debate e formações locais. De maneira a ressignificar nossas práticas e o

nosso olhar historicamente colonizado por uma educação excludente.  Nossas ações

são centradas  na valorização e afrimação dos  fazeres e saberes territoriais.

Figura 11 Captura de momentos especiais



5.MISSÃO, OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS

LUTAR É PRECISO 

Tairo Pacheco Pacheco2

Não basta acreditar, temos que lutar.

Lutar pelo que é de direito.

E a educação? É direito, não é mercadoria!

Chega de deixar para trás a minoria!

Somos do campo, somos da luta!

E não me venha com esmola,

Pois eu sei que temos direito a uma escola!

Escola essa, com qualidade, pois se respeita e valoriza a diversidade.

No meu modo de pensar,

Não posso acreditar

Que à educação irão terceirizar. Terceirizar?

Já terceirizaram! Mas, e ao povo comunicaram?

A educação se faz com gente.

Então, tem que se fazer com seriedade;

Porém, são estradas esburacadas,

Escolas sendo fechadas,

Com nenhuma responsabilidade.

E onde fica o papel do Estado?

Cadê as Políticas Públicas?

Será que o povo está vendo todas essas coisas absurdas?

Mas as Políticas Públicas são ofertadas

Só para o povo não reivindicar ou, então, se acomodar.

Tem algo que grita aqui dentro.

Será amor pela educação?

Se for amor, então, vou ser revolução,

Ir buscar e conquistar a emancipação!

Emancipação Humana,

Pois a realidade está tão desumana.

E agora que sei que tenho direito e que não são favores

2 Licenciando em Educação do Campo – Ciências da Natureza, pela Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA). E-mail: tairopacheco.aluno@unipampa.edu.br



Ah! Então se assegurem os opositores,

Porque vou lutar e gritar

Até que todos possam me escutar.

Somos luta e resistência!

Somos revolução!

Somos Educação do Campo!

A missão desta unidade escolar é proporcionar, planejar, produzir e organizar

um espaço saudável e situações educativas embasadas nas interações sociais e na

escuta sensível das crianças e de suas famílias; oportunizando aos discentes

condições de serem o que são e que se desenvolvam conforme suas possibilidades,

respeitando  cada  sujeito  em suas etapas de desenvolvimento, sua história, sua

cultura e seu contexto social.

Compreendemos que  nossa  missão  é  promover  uma educação  que   crie

pontes . E que essas pontes sejam estratégias ou ações práticas para ressignificar

fragilidades que impedem o diálogo e a tolerância com as diferenças culturais e a

afirmação dos pertencimentos no contexto escolar. Entendemos que os territórios

educacionais  campesinos  possuem  relações  de  poder  que  precisam  ser

problematizadas,  pois  muito  do  que  acontece  de  conflitos  e  contradições  no

cotidiano  escolar,  estão  engendrados  na  própia  estrutura  de  dominação   e

colonialidade euronorte-americana  que se  expandiram nas estruturas hierárquicas

de conhecimentos sobre os povos latino-americanos, classificando as culturas em

inferiores e superiores. A nomeação dada a esse tipo de dominação é colonialidade

do poder ( QUIJANO 2000, p. 213)

Sendo assim, oferecemos uma escolarização pública do campo humanizada,

omnilateral (MARX, 2010) e de qualidade, referendada na excelência do meio

educacional, a qual promova a formação humana emancipadora, fundamentada nos

princípios éticos, democráticos e inclusivos os quais possibilitem o desenvolvimento

do protagonismo estudantil (DISTRITO FEDERAL, 2014a) em suas potencialidades

cognitivas, afetivas, físicas e sociais para  que  possam agir  construtivamente  na

transformação social do seu meio e da sociedade.

Logo,  pensando  nessa  escola  que  é  local  de  encontro  de  culturas,

pensamentos, modos de ser, fazer e pensar territorialmente,  compreendemos que é



a partir daí que nos aproximamos de diálogos interculturais e do pensamento da

interculturalidade  de  que  Walsh  (2007)  reinvidica  para  a  Educação  é  que

conseguiremos trabalhar um currículo socail, ligado a realidade comunitária.  Soares

(2020) afirma que quando a escola comunga com as diferenças, ela constrói outro

imaginário  social  que permita  criar  e  pensar  condições  para  outra  organização

social,  outra  organização  de  saberes  e modos  de  vida.  Assim,  para  a  autira,

comungar com as diferenças, é preciso experimentar o território e as exepriências do

outro, desconstruir os conceitos e reformular o olhar.

Figura 12 momentos do primeiro semestre 2022



6. PRINCÍPIOS

É ISSO QUE SE TEM?

Ângela Soares3

O desafio foi lançado,

Contar em versos a educação do campo

No contexto socioeconômico, sociopolítico e socioeducacional

E, para isso, eu me levanto,

E também grito bem alto: olha só que sensacional

A educação é direito, está longe de ser um favor,

Longe de ser a lgo banal.

Todos têm o direito de ir à escola: O índio, o quilombola, o agricultor

O filho da lavadeira, da benzedeira

A filha do pobre e a filha do doutor.

A educação tem que ter qualidade

Mas qualidade de quê?

E qualidade para quem?

É igualdade que se diz? É isso que se tem?

Às vezes, penso que a luta é utopia,

Sinto a fúria do capitalismo,

A crueldade da mais valia.

É a luta de classes,

Por uns vista como rebeldia,

Por outros como resistência e valentia.

Na cidade, durante as aulas de Física,

No conteúdo sobre aceleração,

Fala-se de automóvel, do jogador e do avião.

No campo, além de tudo isso,

Fala-se no cachorro, nas carreiras de cancha reta

E do veneno na plantação.

Quando se fala em distância, quilometragem e velocidade,

Na cidade se imagina uma pista de corrida.

Lá no campo, a estrada esburacada é a realidade.
Partindo da Pedagogia histórico-crítica e da Perspectiva histórico-cultural,

visão  de  base  da  SEEDF,  compreende-se  que  o  desenvolvimento  humano  é

3 Licenciada em Educação do Campo – Ciências da Natureza, pela Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA). E-mail: angelamarciag.soares@gmail.com



construído  a  partir  de  um  processo  dinâmico  entre  o  sujeito,  os  contextos  e  a

relações sociais em que se encontra exposto (BORBA, 2019). 

O ser humano constitui-se subjetivamente na sua própria história, por meio da

elaboração de  significados e  sentidos  sociais  que  transformam os indivíduos  ao

mesmo tempo em que muda os processos culturais em que se encontra inserido

(MARINHO-ARAÚJO, 2016). Assim, o desenvolvimento ocorre na interação de

vários níveis: o individual, o da sociedade, da cultura e da história (MISTRY &

DUTTA, 2015).

O desenvolvimento se dá, conforme Vygotsky (2010), primeiro como atividade

coletiva, social e depois como atividade individual. Isso significa que as funções

psicológicas aparecem primeiro no nível social para depois aparecerem no nível

individual,  ou  seja,  “o  aprendizado  humano  pressupõe  uma  natureza social

específica e um processo por meio do qual as crianças penetram na vida intelectual

daquelas que a cercam” (VYGOTSKY, 1991, p. 59). Assim, aprendizagem e

desenvolvimento ocorrem influenciando-se mutuamente. O contato intelectual com

aqueles que nos cercam é essencial para aprendizagem e, logo, para o

desenvolvimento. 

Esse processo, o caminho é guiar os indivíduos socialmente para tornarem-se

competentes em sua sociedade e cultura, ao mesmo tempo em que há um processo

de reconstrução cultural, no qual sujeitos de cada nova geração são conduzidos a

construir e/ou reformular a continuidade da cultura (KUCZYNSKI; MOL, 2015).

Os principais agentes que impactam o desenvolvimento da criança são os

grupos  sociais  que  ela  participa  e  que  a  influenciam  antes  mesmo  de  nascer

(VALSINER, 2012). Esse são considerados importantes agentes de socialização, os

quais estabelecem as bases para as interações subsequentes (KUCZYNSKI; MOL,

2015).  Como os  indivíduos  estão  em constante  movimento na sociedade desde

muito cedo, encontram-se na fronteira de diferentes unidades, como os grupos de

pares, a escola, a mídia, dentre outros (KUCZYNSKI; MOL, 2015; VALSINER,

2012).

A escola então, na sua função social de oferecer a educação formal, deve

contribuir  para  a  transformação  social  por  meio  do  estímulo  pela  construção  do

sujeito ativo que faça e seja agente da mudança individual e coletiva do seu meio

(BORBA, 2019). Essa missão da escola encontra como importante ferramenta os

princípios  da  Educação  do  Campo,  os  quais  prezam pela  promoção  da



emancipação, da autonomia e da liberdade do sujeito.

Do ponto de vista prático, os fundamentos levantados até aqui têm seu fazer

cotidiano baseado no Currículo em Movimento,  que propõe o currículo como um

instrumento  aberto,  em  que os  conhecimentos  dialogam entre si  e que  busca

estimular a pesquisa, a inovação, a utilização de recursos e práticas pedagógicas

mais criativas, flexíveis e humanizadas (DISTRITO FEDERAL, 2014a).

Além disso,  a  Proposta em ciclos  também dá corpo  às  teorias aqui

defendidas, pois está comprometida com a transformação do sistema educacional.

Ela questiona a lógica da escola disposta em séries, sua estrutura, organização e

finalidades. Assim, a escola em ciclos propõe uma ruptura com o modelo da escola

graduada, considerado excludente e seletiva (DISTRITO FEDERAL, 2014b).

Nesse contexto, o foco concentra-se na construção de uma educação integral

e  democrática,  que  possibilita  todos  os  estudantes  a  formação  crítica  e

emancipadora (DISTRITO FEDERAL, 2014a). Buscamos nos organizar de forma a

possibilitar  aos  sujeitos  aprenderem progressivamente,  por  meio  da  adoção dos

cinco elementos constitutivos da organização do trabalho  pedagógico escolar:

gestão  democrática,  formação  continuada,  coordenação  pedagógica, avaliação

formativa e organização curricular:  eixos integradores (DISTRITO FEDERAL,

2014b).

Esses  elementos  permitem a  condução  do  trabalho  pedagógico  de  forma

democrática,  colaborativa  e  comprometida  com  a  melhoria  da  qualidade da

educação.  Além  de  contribuir  para  construção  de  diálogo  aberto,  comunicação

horizontal e formação continuada de todos na escola (DISTRITO FEDERAL, 2014b).

No  âmbito  destas  perspectivas,  as  práticas  pedagógicas  da  nossa  escola

fundamentam-se  ainda  nos  Princípios  da  Educação  do  Campo  (BORBA,  2019;

SEIXAS,  2018),  cuja  principal  consequência  institucional  é  a  transformação  da

escola em uma instituição de pesquisa, que conhece a comunidade a qual atende, a

região onde está localizada e o contexto sociocultural dos alunos com o intuito

de considerar aspectos que tornem as aprendizagens mais significativas para eles.

 Além de considerar a realidade da comunidade, a escola busca potencializar

as  aprendizagens,  além  de  promover  meios  para  que  as fragilidades tanto

intelectuais quanto emocionais sejam consideradas. Portanto é necessário despertar

os seres envolvidos no processo de educação e os que estão ao redor para serem

sujeitos de mudança e transformação social.



A  imagem  11  apresenta  que  desde  2017  a  escola  iniciou  projeto  de

inventariação da realidade com base no Projeto Inventário do Campo da SEDF, e

desde  então  tem  tido  muito  sucesso  na  promoção  da  valorização  dos  saberes

territoriais.

O  princípio  da  ética,  da  construção  de  diálogos  interculturais  e  de  uma

educação popular estão sendo cumpridos.

Figura 13 Escola indo à comunidade -2017



7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E
DAS APRENDIZAGENS

Quando  nos  colocamos  a  refletir  sobre  nossas  infâncias,  questionamos  a

diversidade cultural, constituidora das comunidades que formam a região da fazenda

Sálvia e da Rota do Cavalo e que atravessam a nossa Escola Classe Sítio  das

Araucárias.

Ao refletir, nos colocamos a aprofundar o contexto escolar e a dinâmica do

trabalho pedagógico. E quando nos damos conta da nossa importância enquanto

seres críticos , nos vemos motivados a fazer a diferença na vida das crianças que

estudam na escola.  Dos questionamentos que nos colocamos a fazer durante as

coletivas  de planejamento,  nas rodas  de  conversas  e  formações,   desdobram o

objetivo geral e os  objetivos específicos do nosso PPP.

    Figura 14:  Formação Coletiva



7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA EDUCAÇÃO

 Promover um ambiente escolar acolhedor, harmônico, empático,

humano, respeitoso, solidário, ético e profissional, propiciando aqualidade social em

todos os espaços, tempos e relações da comunidade escolar.

 Priorizar vivências educativas que enfatizem os princípios éticos,

estéticos e políticos que fundamentam a Escola do Campo, a Educação Infantil e os

Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

 Promover ações que favoreçam a ecologia humana (aprender a

cuidar de si, do outro e do meio de forma sustentável), orientados pelos princípios de

liberdade, democracia, igualdade, justiça e solidariedade.

 Proporcionar ambiente democrático que assegure a participação

dos sujeitos nas decisões que envolvem a escola.

 Oportunizar  um  ambiente  com  relações  favoráveis  à

implementação da gestão democrática baseada em processos decisórios horizontais

e baseados em planejamentos e nos princípios da Administração Pública. 

 Promover ações que tenham por objetivo a fraternidade no âmbito

social, por meio de arrecadação de fundos e distribuição de cestas básicas para as

famílias em situação de vulnerabilidade de nossa comunidade.

 Oportunizar a todos o acesso ao conhecimento da educação do

campo emancipadora, democrática, inclusiva, respeitando os fazeres e saberes dos

sujeitos do campo.

 Buscar elaborar, construir e definir com o coletivo de servidores a

tomada de decisões que envolvem o funcionamento da instituição educacional.

 Reduzir o percentual dos índices de retenção e distorção

ano/escolar.

 Construir coletivamente acordos éticos e legais para que ocorra

um clima educativo na escola.

 Viabilizar,  nas  reuniões  bimestrais,  um  momento  de  reflexão

sobretemas pertinentes com os pais e/ou responsáveis.

 Promover reuniões para estudos e avaliações sobre o trabalho

pedagógico.



 Discutir  e  melhorar  desempenho  quanto  aos  Sistemas  de

Avaliação das Instituições Educacionais da SEEDF - SAEB. 

 Garantir a inclusão e o acesso do estudante com necessidades

especiais, promovendo Atendimento Educacional Especializado.

 Dinamizar  as  parcerias  e  os  recursos financeiros  repassados  à

unidade pelo Governo Federal e Distrital.

 Fortalecer  parcerias  dos  agentes  da  Saúde,  Serviço  Social,

Segurança Pública, Associações e principalmente a família para melhoria da

estrutura administrativa e do trabalho pedagógico, visando à educação de qualidade.

 Promover encontros sociais com todos os servidores da escola e

com a comunidade. 

 Fortalecer a comunidade escolar quanto ao desenvolvimento da

formação humana, envolta pela empatia, pelo respeito, pelo cuidado, pelo altruísmo

e pelo amor. Educação para a Paz. 

 Fomentar a participação efetiva da comunidade na gestão política

e pedagógica da escola a fim de garantir seu caráter público, sendo necessária a

instituição de vínculos orgânicos entre a escola e as comunidades do campo e suas

organizações.

 Adequar-se à diversidade da realidade concreta do campo e seus

vários contextos e acolhedora dos diversos sujeitos que a compõem.

 Promover a visibilidade e o acolhimento da diversidade cultural da

região da Rota do Cavalo.

Nossos informativos bimestrais são uma forma de apresentar a divulgação do

trabalho  pedagógico  envolvendo  na  missão  e  nos  objetivos  de  ensino  e

aprendizagem.

Segue a capa dos últimos dois folhetins. Disponíveis nos grupos, drives, e

instagram da Escola.





Figura 15 OS INFORMATIVOS BIMESTRAIS



7.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ENSINO

Diante  dos  Objetivos  Gerais,  consideramos  que  para  promover  uma

Educação Popular, com foco no campesinato, é importante uma educação sobretudo

nos fazeres e saberes territorias, nossos saberes campesinos, oriundos de nossos

espaços vivenciais. Para tanto, entendemos que é preciso:

 I

ncentivar ações pedagógicas que respeitem o desenvolvimento, a

diversidade cultural, cognitiva e de gênero de cada criança. 

 P

ropor sistema de avaliação institucional, inclusivo, contínuo,

participativo, com perspectiva formativa e colaborativa como meio

de ajustar possíveis discrepâncias.

 P

romover  momentos  de  reflexão  crítica  e  de  autoavaliação

individual e por segmento.

 C

riar  grupos  de  trabalho  para  organização  e  avaliação  das

atividades pedagógicas.

 D

isponibilizar materiais didáticos adequados ao trabalho

pedagógico, considerando o aspecto de sustentabilidade

socioambiental.

 A

dequar  a  infraestrutura  física  (salas  de  aula,  pátios,  jardins,

parques) e remota (atendimentos às famílias via internet, ligações

telefônicas, plataforma escolar) às necessidades pedagógicas da

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 I
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nstrumentalizar profissionais de educação por meio do incentivo à

formação continuada, cientes do cumprimento da Meta 8 do Plano

Distrital de Educação.

 A

tuar pedagogicamente pautados no compromisso social e

ambiental, no respeito  e  na  valorização  da  diversidade,  na

conexão com a natureza, na comunicação sensível e não-violenta,

na  autoeducação,  na  fraternidade no trabalho e  na gestão

democrática.

 O

ferecer  as  infâncias  outros  espaços  e  momentos  para  a

aprendizagem de forma lúdica, sistematizada e complementar,

primando pelo desenvolvimento integral,  inclusão e inserção na

sociedade.

 C

onscientizar a comunidade escolar da importância da discussão e

da construção coletiva deste Plano de Ação com a definição de

princípios que regem a educação do campo.

 P

romover  reflexões  sobre  a  vida  no  Campo,  a  história  de  vida,

cultura, lutas sociais, estilo de vida, saúde, expectativas e projetos

de vida da comunidade escolar.

 D

ialogar com a diversidade cultural campesina territorial respeitando

suas diferenças  e  singularidades, mantendo-os na escola com

frequência e participação efetiva nas atividades educacionais  e

culturais  com  foco  no  acolhimento  e  visibilidade  dessas

singularidades;

 P

romover  a  problematização  de  nossas  fragilidades  para

ressignificá-las em potências pedagógicas;

 V

alorizar e afirmar as culturas, sem padronizar ou hierarquiza-las;

 C



onstruir  o planejamento quinzenal  para efetivo trabalho coletivo,

estudo e planejamento.

 P

romover ações para o protagonismo e autonomia dos docentes e

das infâncias da instituição;

 L

evantar  temas  emergentes  da  comunidade  para  promover

melhorias ambientais;

 P

romover ações com foco na água como matriz ecopedagógica;

 I

nventariar a realidade campesina da região, através de aspectos

históricos, culturais, sociais, ambientais.

 P

romover uma educação intercultural.

7.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA
APRENDIZAGEM

 O

portunizar o resgate das aprendizagens que não foram alcançadas

no Ensino Remoto, tendo em vista a construção do conhecimento,



as habilidades e a formação de hábitos, atitudes e valores.

 P

roporcionar aprendizagens significativas considerando as ciências,

as artes, a cultura e a diversidade.

 O

portunizar a independência, a criatividade e a autoconfiança do

estudante  proporcionadas  por  meio  de  avaliação  mediadora

formativa e justa.

 F

ortalecer os vínculos dos estudantes com a natureza e com o meio

ambiente.

 A

uxiliar as famílias a criar um ambiente harmônico, seguro, artístico

e acolhedor, promovendo a qualidade no processo de

ensino/aprendizagem no ambiente familiar.

 G

arantir a observação atenta, sensível e sistemática, promovendo o

acompanhamento contínuo das atividades individuais e coletivas

das crianças.

 E

xpressar desejos, ideias, sentimentos, pensamentos por meio de

produções orais e textuais em busca de uma aprendizagem

significativa.

 S

aber ouvir, recontar e inventar e produzir histórias.

 S

er protagonista no processo de aprendizagem.

 P

romover ações para desenvolver a autonomia e o protagonismo

das infâncias e do docente escolar;

 P

rogramar ações que favoreçam a convivência harmoniosa entre os

estudantes e o exercício da vivência de valores que contribuam

para o desenvolvimento saudável de todos.



 G

arantir a alfabetização e o letramento dos estudantes.

 P

romover a formação do leitor, escritor e falante competente,

conhecedor de sua língua materna, para que exerça sua efetiva

participação social, expressando-se e posicionando-se de maneira

crítica e autônoma diante das diversas situações comunicativas

formais ou informais, além de desenvolver o prazer pela leitura.

 P

ossibilitar a compreensão e a assimilação da realidade a partir da

apropriação dos conhecimentos matemáticos descritos no

currículo.

 A

mpliar o raciocínio lógico-matemático, explorando o campo da

educação financeira,  com  vistas  à  formação  do  pensamento

crítico- reflexivo em relação ao sistema monetário.

 P

romover a conscientização, a preservação do meio ambiente,

estimulando o pensamento investigativo e a disseminação de

conhecimentos científicos, aliado ao convívio saudável e

sustentável.

 P

romover o letramento e a inclusão digital à comunidade escolar.

 P

romover educação com foco na matriz ecopedagógica;

 I

nventariar  a  realidade   campesina  através  de  narrativas

autobiográficas;

 P

roduzir material audiovisual, material informativo  sobre a potência

cultural teritorial;

 D

esenvolver  ações  com  foco  em  momentos  culturais:  Sarau;

Entrevistas com membros comunitários da região;



 F

azer  parceria  com  Orgãos,  ONGs,  Instituições  que  possam

trabalhar  a  ressignificação  dos  conhecimentos  prévios  das

crianças;

 D

esenvolver momentos lúdicos no ambiente escolar;
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

A FORÇA DO CAMPO

 Cristiano Cabreira4

A sociedade precisa aprender 

Que ser professor não é tudo igual, 

Alguns se dedicam ao urbanismo 

Outros à vida do campo, ao rural. 

Todos possuem garra,

 Cada qual ao natural.

 Mas o campo precisa rapidamente 

4 2 Docente de Matemática da EMEF Dr. Rafael Vieira da Cunha, escola do campo do município de 
Santana do Livramento/RS. E-mail: cabreirapereira2@gmail.com 



De professores que possuam ideal, 

Pois aquela escola isolada 

Numa várzea, cerro ou coxilha 

Precisa de pessoas que trabalhem 

Para desatar as manilhas.

 E cada um faz sua parte: Estuda, varre, limpa, cozinha, faz a lida...

 Assim é uma escola do campo 

Todos, juntos, fazem parte da acolhida.

 Eis que surgem pessoas pensantes,

 Que notam o camponês terminando 

E dedicam-se a ajudar os professores, 

Para não deixarem o campo.

 Porque é desse campo o sustento

 De qualquer nação que se preze, 

E precisamos de “Jecas Tatus” inteligentes 

Que a força do campo se ergue... 

São Guilhermes, Daniels, Maritzas, Merlis, Annies, Algacires e Denises 

Que fazem estudos incessantes São Suzanas, Maris, Maretz, Lucis, Andreias, Carlos

e Vinícius 

Que pesquisam assuntos relevantes. 

São desses educadores que precisamos 

Para que “as minorias” apareçam com alarde 

Todos se baseiam em estudos, pesquisas e referências... 

De doutores da terra, como: Miguel Arroyo e Roseli Caldart. 

E nós, colegas professores,

 Que aos sábados nos reunimos com amor, 

Estudamos e citamos nossos anseios

 Para que o campo tenha valor. 

Que não sejamos passivos

 De uma luta só de momento, 

Pois somos trabalhadores e profissionais engajados 

Numa Escola do Campo de comprometimento!

 E o comprometimento vem de berço 

E não pode ser volúvel.

 Roseli Nunes, mulher, índia, colona, visionária, 

Em Anoni, viu uma luz no fim do túnel 

Mesmo assassinada por latifundiários. 



Sua coragem teve um grande renome,

 Seu brado recorre em todo o Brasil:

 “Prefiro morrer lutando, do que morrer de fome”. 

E a luta na escola do campo 

É diária como se fosse o nosso lar.

 Paulo Freire diz que é no diálogo 

Que se dá a educação popular. 

E os políticos desse país a valorizariam... 

Somente se um dia fossem eles os docentes 

Pois “não há saberes mais ou saberes menos; 

Há saberes diferentes”. 

Se para muitos somos o problema 

De uma grande situação, 

Devemos mostrar o contrário: 

Que a Escola do Campo produz uma nação. 

Somos negros, índios e brancos bravios

 Com os mesmos direitos na Constituição. 

Lamentavelmente, nesse berço esplêndido Brasil 

A prioridade ainda não é Educação.

Partindo da Pedagogia histórico-crítica e da Perspectiva histórico-cultural,

visão  de  base  da  SEEDF,  compreende-se  que  o  desenvolvimento  humano  é

construído  a  partir  de  um  processo  dinâmico  entre  o  sujeito,  os  contextos  e  a

relações sociais em que se encontra exposto (BORBA, 2019).

O ser humano constitui-se subjetivamente na sua própria história, por meio da

elaboração de  significados e  sentidos  sociais  que  transformam os indivíduos  ao

mesmo tempo em que muda os processos culturais em que se encontra inserido

(MARINHO-ARAÚJO, 2016). Assim, o desenvolvimento ocorre na interação de

vários níveis: o individual, o da sociedade, da cultura e da história (MISTRY &

DUTTA, 2015).

O desenvolvimento se dá, conforme Vygotsky (2010), primeiro como atividade

coletiva, social e depois como atividade individual. Isso significa que as funções

psicológicas aparecem primeiro no nível social para depois aparecerem no nível

individual,  ou  seja,  “o  aprendizado  humano  pressupõe  uma  natureza social

específica e um processo por meio do qual as crianças penetram na vida intelectual



daquelas que a cercam” (VYGOTSKY, 1991, p. 59). Assim, aprendizagem e

desenvolvimento ocorrem influenciando-se mutuamente. O contato intelectual com

aqueles que nos cercam é essencial para aprendizagem e, logo, para o

desenvolvimento.

Nesse processo, o caminho é guiar os indivíduos socialmente para tornarem-

se competentes em sua sociedade e cultura, ao mesmo tempo em que há um

processo de reconstrução cultural, no qual sujeitos de cada nova  geração são

conduzidos a construir e/ou reformular a continuidade da cultura (KUCZYNSKI;

MOL, 2015).

Os principais agentes que impactam o desenvolvimento da criança são os

grupos  sociais  que  ela  participa  e  que  a  influenciam  antes  mesmo  de  nascer

(VALSINER, 2012). Esse são considerados importantes agentes de socialização, os

quais estabelecem as bases para as interações subsequentes (KUCZYNSKI; MOL,

2015).  Como os  indivíduos  estão  em constante  movimento na sociedade desde

muito cedo, encontram-se na fronteira de diferentes unidades, como os grupos de

pares, a escola, a mídia, dentre outros (KUCZYNSKI; MOL, 2015; VALSINER,

2012).

A escola então, na sua função social de oferecer a educação formal, deve

contribuir  para  a  transformação  social  por  meio  do  estímulo  pela  construção  do

sujeito ativo que faça e seja agente da mudança individual e coletiva do seu meio

(BORBA, 2019). Essa missão da escola encontra como importante ferramenta os

princípios  da  Educação  do  Campo,  os  quais  prezam pela  promoção  da

emancipação, da autonomia e da liberdade do sujeito.

Do ponto de vista prático, os fundamentos levantados até aqui têm seu fazer

cotidiano baseado no Currículo em Movimento,  que propõe o currículo como um

instrumento  aberto,  em  que os  conhecimentos  dialogam entre si  e que  busca

estimular a pesquisa, a inovação, a utilização de recursos e práticas pedagógicas

mais criativas, flexíveis e humanizadas (DISTRITO FEDERAL, 2014a).

Além disso,  a  Proposta em ciclos  também dá corpo  às  teorias aqui

defendidas, pois está comprometida com a transformação do sistema educacional.

Ela questiona a lógica da escola disposta em séries, sua estrutura, organização e

finalidades. Assim, a escola em ciclos propõe uma ruptura com o modelo da escola

graduada, considerado excludente e seletiva (DISTRITO FEDERAL, 2014b).

Nesse contexto, o foco concentra-se na construção de uma educação integral



e  democrática,  que  possibilita  todos  os  estudantes  a  formação  crítica  e

emancipadora (DISTRITO FEDERAL, 2014a). Buscamos nos organizar de forma a

possibilitar  aos  sujeitos  aprenderem progressivamente,  por  meio  da  adoção dos

cinco elementos constitutivos da organização do trabalho  pedagógico escolar:

gestão  democrática,  formação  continuada,  coordenação  pedagógica, avaliação

formativa e organização curricular:  eixos integradores (DISTRITO FEDERAL,

2014b).

Esses  elementos  permitem a  condução  do  trabalho  pedagógico  de  forma

democrática,  colaborativa  e  comprometida  com  a  melhoria  da  qualidade da

educação.  Além  de  contribuir  para  construção  de  diálogo  aberto,  comunicação

horizontal e formação continuada de todos na escola (DISTRITO FEDERAL, 2014b).

No  âmbito  destas  perspectivas,  as  práticas  pedagógicas  da  nossa  escola

fundamentam-se  ainda  nos  Princípios  da  Educação  do  Campo  (BORBA,  2019;

SEIXAS,  2018),  cuja  principal  consequência  institucional  é  a  transformação  da

escola em uma instituição de pesquisa, que conhece a comunidade a qual atende, a

região onde está localizada e o contexto sociocultural dos alunos com o intuito

de considerar aspectos que tornem as aprendizagens mais significativas para eles.

Além de considerar a realidade da comunidade, a escola busca potencializar  as

aprendizagens, além de promover meios para que as fragilidades tanto intelectuais

quanto emocionais sejam consideradas.

Portanto  é  necessário  despertar  os  seres  envolvidos  no  processo  de

educação e os que estão ao redor para serem sujeitos de mudança e transformação

social.

Nossa missão escolar diz que temos que compreender os aspectos territoriais

para fomentar uma educação campesina de qualidade. Por isso entendemos que é

importante  envolver  estudos e  formações nas coletivas  com os docentes.  Esses

estudos  devem vir  com uma base  conceitual  ligada  a  autores  dos  campos  dos

estudos sociais. Como diz (SOARES-2020), autores desses campos, nos ajudam a

compreender aspecotos importantes sobre a identidade  cultural e étnica e também

a combater estigmas e preconceitos que estão engendrados nosistema de ensino

público. PEPEÈTUO(2018)  diz que a educação formal pode fomentar a inclusão e

até a mobilização social, mas se não bem problematizada pode continuar infringindo

e potencializando as desigualdades sociais.

Por  isso,  a  Escola  Classe  Sítio  das  Araucárias,  compreende  que  sua



organização  pedagógica  deve  primar  pela  problematização  das  fragilidades  que

pulsam  no  cotidiano  escolar  e  se  manifestam  em  conflitos,  estranhezas,  falas

preconceituosas, estratégias que apenas marcam em tolerância aspectos culturais

que  poderiam  ser  trabalhados  dentro  da  educação  intercultural  para  alcançar  a

comunhão além da tolerância da diferença. Compreendemos também que não há

outra  forma  de  adentrar  a  essas  discussões  que  não  inventariando  a  realidade

comunitária via a temática, histórica, social, ambiental e cultural. 

Neste  momento,  diversos  parceiros,  como  A  SEDF,  Secretaria  de  Saúde,

Associações locais, Insituições, IBRAM, IPHAN, Movimentos, Grupos, Academias de

letras e Belas artes e outros  são acionados para nos auxiliar  na construção de

caminhos com práticas exitosas.

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR

A criação de uma Base Nacional Comum Curricular tem o objetivo e grantir

aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentoa e

habilidades comuns.  De norte  a  sul  do  país,  em escolas   públicas  ou privadas,

urbanas ou campesinas o direito de aprender é o foco comum,

Nossa instituição age com o compromisso de cumprir com o que orienta a

BNCC sobre a educação infantil , o enfino fundamental séries iniciais e a educação



em território campesino. Consideramos que ela é um documento muito importante

por  nortear  a  educação nacional,  ainda mais  quando temos a rotatividade como

singularidade  institucional.  Cumprindo  com  o  que  orienta  a  BNCC  estamos

garantindo que crianças que aqui estejam, possuam em sua organização curricular

conhecimentos comuns a qualquer área do território nacional.

Nossa Organização Curricular é orientada pela Lei de Diretrizes e Bases, pois

garantimos com a premissa de oferecer acesso a educação pública e de qualidade.

Também  está  orientada  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais-  PCN’s,   pois

ainda que não obrigatórios, compreendemos que as diretrizes dos PCN’s nos auxilia

nos  deates  das  coletivas  com os  /as  educadores  sobre  o  entendimento  que  os

currículos  não  podem  ser  transmitidos   apenas  como  transmissão  de

conhecimentos, Mas com práticas docentes com foco nas aprendizagens.

Nossa organização curricular também compreende que há uma preocupação

com  a  educação  integral  do/a  estudante,  pois  promovemos   ações  que  se

preocupam  com  o  desenvolvimento  integral  de  nossos  alunos.  Neste  ponto,  a

transversalidade  ,  a  interdisciplinaridade  e  a  interculturalidade  nos  ajudam  nos

processos de acolhimentoe valorização dos saberes e identidades locais. A equipe

de  orientação  e  apoio  psicopedagógico  também  se  colocam  como  importantes

parceiros escolares nas intervenções criadas para solucionar conflitos e problemas

que venham a surgir em nosso cotidiano escolar.

Para  uma  Organização  Curricular  exitôsa,  entendemos  que  o  direito  à

liberdade  do artigo 16 do ECA, é também para nós, importante missão. Já que

tendo o encontro de diversidade cultural é um motivador de conflitos no cotidiano,

estamos sempre preocupados/as em promover reflexões no planejamento escoalr

que venham garatir o direito de ir e vir em suas singularidades,  como é o caso das

crianças  que  usam  trajes  específicos  no  cotidiano  (  Calons,  ex);  crianças  que

possuem momentos de militância em seus espaços vivenciais e se ausentam de

atividades escolares em dia de Mística territprial, como é o caso das crianças que

estão vinculadas a grupos sociais  na luta  pela terra;  crianças que participam de

provas  esportivas  em  competições  de  provas  dos  tambores,  laço,  cavalgada  e

vaquejada, ou emmomentos de retiro espiritual. Compreendemos que é possível em

sala  de  aula,  trabalhar  a  Organização  Curricular  com  base  nas  singularidades

culturais para que a escola, ou ao menos a turma que o estudante está inserido,

tenha compreensão de suas necessidades identitárias campesinas.



Alertamos que é de nosso interesse, fazer valer o princípio da  da opinião e

epxressão. Da manifestação da sua crença e religião se assim necessitar fazer em

momento específico que estiver em tempo escola.

Nossa Organização Curricular está orientada pelo Currículo em Movimento da

SEDF,  e  sobre  o  que  orienta  o  currículo,  inserimos  a  organizaçao  dos  saberes

territoriais a partir do que também orienta as dretrizes pedagógicas das escolas do

campo do DF/2018.

Sobre  o  que  orienta  a  BNCC,  organizamos nosso  plano  anual,  mensal  e

semanal  pelos  princípios  éticos,  políticos  e  estéticos  das  DCN’s.  E  para  isso

entendemos que dentro modalidade de ensinoeducação do campo  cumprimos com

momentos de reflexões essenciais para a promoção de um planejamento com base

nos saberes locais. Buscamos através  dos temas tranversais voltados a Educação

para a diversidade,  cidadania e direitos humanos, meio ambiente e sustentabilidade

desenvolver  os  aspectos  voltados  a  :  intelctualidade,  afetividade,  moralidade,

aspectos físicos, sociais, simbólicos e éticos.

Dentro do que orienta o PNE, a escola  sendo única no raio de 9km na região,

oferece a etapa da educação infantil 1 e 2 períodos para suprir a demanda Nacional

de ofertar matrículas na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. No entanto

é importante ressaltar  que a unidade escolar não se  sente preparada de forma

estrutural para atender a demanda da educação infantil.  

As salas de aulas,  os espaços, a  própria  organização estrutural  dificulta  o

acolhimento da demanda da educação infantil.

Nosso planejamento escolar está elaborado a partir de ações com foco em

metais anuais, bimestrais, mensais, quinzenais e semanais. A coletiva se organiza

toda a quarta-feira e tem a missão de trabalhar temas comuns, dentro dos projetos

com  vínculo  nos  eixos  transversais  e  que  possam  direcionar  o  coletivo  para  a

interdisciplinaridade e interculturalidade.

Para garantir   o   sucesso da estrutura da nossa modalidade campesina ,

nossa matriz curricular passa pela ecopedagogia. Nossos projetos, ainda que na

literatura e matemática estão vinculados aos princípios da educação do campo. Nos

organizamos e reestruturamos para cumprir a missão de fomentar uma educação

campesina e temos parceiros importantes em nosso cotidiano.

Quanto  a  construção  da  aula  diária,  a  aula  expositiva  tem  sido  dosada

diariamente como o meio de apresentar os objetivos e conteúdos. A partir daí as



didáticas com base aos métodos que os educadores sentirem mais confortáveis para

explorar  os  conteúds  sçao  aplicados.   Orientamos  que  é  importante,  dosar  o

momento da aula expositiva, e a parte da exploração da lingaguem oral e o foco na

escrita.  Neste percurso para fazer valer a construção da integralidade, nossos/as

educadores/as recebem em momentos da coletiva, formações mensais que auxiliam

na exploração de técnicas, métodos e estratégias para aplicar o que diz as teorias

progressistas com foco na  transformação social, como diz a tendência progressista

libertadora, e a libertária e o que também solicita  a crítico social dos conteúdos,

muito próxiams ao que orienta a educação campesina. 

Para  cumprir  com  Programas  e  Projetos  com  foco  em  Tendências

Progressistas,  a  escola  Instituiu  o  Projeto  Inventário  da  Realidade  Campesina

comoseu  norteador.  E  por  isso,  a  construção  do  Planejamento  quinzenal  estará

sempre  refletindo  o  que  acontece  dentro  do  território  comunitário,  pois  a  nós,

interessa refletir sobre o homem do campo, sua luta, a terra, a organização socil, as

vivências de opressão aque é submetido,  a forma como se organiza em meio ao

trabalho no campo, a sua cultura e identidade.

Instituímos ações práticas para a organização do planejamento com base na

exploração territorial, o Projeto Inventário, que estará na parte dos Projetos desse

PPP, demosntrará nossa organização pedagógica.

Nos  projetos  escoalres  e  junto  a  ações  estratégicas  com  a  Orientadora

Escolar  trabalhamos  ações  com  foco  na  Cultura  da  Paz  e  nos  processos  de

acolhimento e valorização da diversidade cultural que  adentra o cotidiano escolar . 

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Construtores do Futuro

Gilvan Santos

Eu quero uma escola do campo
Que tenha a ver com a vida com a gente
Querida e organizada

https://www.letras.com.br/gilvan-santos


E conduzida coletivamente.

Eu quero uma escola do campo
Que não enxerga apenas equações
Que tenha como chave mestra
O trabalho e os mutirões.

Eu quero uma escola do campo
Que não tenha cercas que não tenha muros
Onde iremos aprender
A sermos construtores do futuro. 

Eu quero uma escola do campo
Onde o saber não seja limitado
Que a gente possa ver o todo
E possa compreender os lados.

Eu quero uma escola do campo
Onde esteja o símbolo da nossa semeia
Que seja como a nossa casa
Que não seja como a casa alheia.

Eu quero uma escola do campo
Que não tenha cercas que não tenha muros
Onde iremos aprender
A sermos construtores do futuro.

Todas  as  ações  do  nosso  trabalho  estão  alinhadas  aos  princípios  da

Administração  Pública  de  Legalidade,  Impessoalidade,  Moralidade,  Publicidade e

Eficiência e à perspectiva da Gestão Democrática, a fim de assegurar espaços e

tempos para a participação, o diálogo e a escuta da comunidade escolar.

Nessa lógica, em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do

Distrito Federal, adotamos os Princípios da Educação Infantil e a Organização

Escolar  em Ciclos  para as Aprendizagens como um meio  viabilizador  da prática

pedagógica (DISTRITO FEDERAL, 2018a).

COLETIVO COMPONENTES

Gestão Diretora, Vice-Diretora e Secretária

Docentes Professoras/es

Coordenadora,  Pedagoga,  Psicóloga  e



Equipe de Apoio Pedagógico Orientadora Educacional

Discentes Estudantes matriculados

Responsáveis Pais, mães e demais responsáveis pela

criança

Servidores da Manutenção

Funcionários de Conservação e Limpeza,

Alimentação e Segurança

Parceiros

Líderes Comunitários, Posto de Saúde da

Rota  do  Cavalo,  Conselho  Tutelar  de

Sobradinho  I,  Emater,  Polícia  Militar,

Corpo de Bombeiros, Embrapa, Conselho

Escolar,  UNIEB  e personalidades

atuantes  da comunidade.  Educadores

Voluntários Sociais

Fonte: Planejamento

 A Unidade Escolar é constituída pelos 1° e 2° ciclos, sendo que o 2° ciclo é

composto por dois blocos. No primeiro ciclo, temos 1 turma de 1º período e 1 turma

de 2º período, no turno vespertino. Já o 2° ciclo é formado por 2 blocos: BIA - Bloco

Inicial de Alfabetização, composto por uma turma de1º ano, duas turmas de 2º ano e

uma turma de 3º ano, no turno matutino, e o 2° bloco formado pelo 4º e 5º ano com

uma turma de cada ano no turno vespertino.

 Dentro  dessa  perspectiva,  a  organização  em  ciclos  apresenta-se  como

alternativa  favorável  à  democratização  da  escola  e  da  educação,  permitindo  ao

estudante o  livre  trânsito  entre  os  anos escolares sem a interrupção abrupta  da

retenção  ano  a  ano.  Essa  sistemática  de  organização  garante  o  respeito  à

heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos e

amplia suas chances de sucesso.

 Devem ser destacados dois aspectos essenciais da organização do trabalho

pedagógico:  a  necessidade do trabalho ser  realizado pelo coletivo que integra a

comunidade escolar e, que esse coletivo reconheça a relevância desse projeto e do

Tabela 2: TABELA INFORMATIVA DAS FUNÇÕES ESCOLARES



processo que envolve sua permanente construção e reconstrução. Portanto, esse

coletivo deve ser, sistematicamente, envolvido nesse processo de reflexão crítica,

diagnóstico,  tomada  de  decisões  relacionadas  com  a  organização  do trabalho

pedagógico, com base em seus elementos constitutivos e que resulta no PPP da

unidade escolar. (DISTRITO FEDERAL, 2019, p. 33)

      A  organicidade  dos  tempos  e  espaços  desta  unidade  escolar  tem  como

inspiração a Pedagogia da Alternância (NOSELLA, 2020), a qual busca a interação

entre o estudante campesino e a realidade que ele vivencia em seu cotidiano, de

forma a promover constante troca de conhecimentos entre seu ambiente de vida e

o escolar.

A  escola  enquanto  local  destinado  à  promoção  da  aprendizagem  de

todos os seus alunos, busca assegurar a todos o direito a aprender e ter uma vida

de sucesso.  Esta é a razão principal  de nosso trabalho escolar:  ter  uma escola

capaz de assegurar a todas as crianças subsídios efetivos para que possam ajudá-

las experimentar a potência social de suas vidas.  

Entendemos  a  educação  como  um  processo  integral,  contínuo  e

progressivo  para  o  desenvolvimento  humano  e,  consequentemente,  visando  à

transformação social.

Propor uma educação que promova à justiça, a liberdade, a igualdade, a

convivência pacífica, a vivência da cidadania. Comprometendo-se com a construção

de uma sociedade na quais estes valores, sejam vivenciados e respeitados. 

Nossas  infâncias  são  atendidas  para  que  possam  potencializar  seus

saberes a ponto de usá-los de forma significativa no território, e que assim aprendam

a valorizar suas identidades e o meio físico e social; que respeitem a realidade em

sua volta, e que consigam discernir, no ambiente em que vivem, o que é aceitável,

coerente e prevejam as consequências de todos os seus atos. Este é o motivo pelo

qual procuramos uma escola que promova o desenvolvimento cognitivo, afetivo e

moral dos estudantes. Atendendo as necessidades e expectativas, na construção de

sua identidade.

Desta forma, concebemos o currículo como um processo coletivo, onde

estão  presentes  as  habilidades  e  potencialidades  humanas,  dando  a  criança

condições  para  o  desenvolvimento  e  aprimoramento  de  competências.

Desenvolvendo o pensamento, a consciência crítica e o crescimento das relações

interpessoais. 



Conceber  a  escola,  como  local  de  construção  de  conhecimentos  de

forma crítica,  criativa e interdisciplinar.  Ao mesmo tempo, oferecendo aos alunos

carentes  culturalmente,  a  igualdade  de  condições  de  acesso  ao  conhecimento,

avanços tecnológicos e de recursos de qualidade. 

Para que a escola seja capaz de cumprir sua função social, de facilitar o

acesso ao conhecimento e promover o desenvolvimento de seus alunos, é preciso

que todos estejam de acordo sobre a maneira como se desenvolve o processo de

ensino-aprendizagem.   Incentivamos  a  participação  de  todos  os  seguimentos

envolvidos no processo. Promovendo ações de incentivo à participação da família e

de toda a comunidade escolar no compromisso de uma educação de qualidade. 

Diante  dos  princípios  norteadores  anunciados  pela  Secretaria  de

Educação do DF e seguidos por  esta  Unidade de Ensino,  temos como foco de

atuação: 

 Compromisso com a aprendizagem de todos os alunos;

 Gestão  democrática,  fim  de  garantir  uma  participação

democrática  e  uma  gestão  preocupada  com  os  anseios  da

coletividade;

 Competência profissional;

 Condições propícias de trabalho em todos os seguimentos da

escola;

 Projeto pedagógico compartilhado;

 Proposta curricular compatível  com o perfil  da nossa clientela

atendida;

 Equipamentos  e  materiais  de  ensino-aprendizagem

diversificados;

 Ambiente que promova o desenvolvimento de todos;

 Capacitação e reflexão continuadas;

 Acompanhamento  contínuo  do  processo  de  ensino-

aprendizagem;

 Educação com foco no território campesino;

 Nessa perspectiva, adotaremos um trabalho compartilhado, uma construção

coletiva, que traduza valores assumidos pelo grupo, suas intenções e seus objetivos

em comum.   Este  será  o  eixo  condutor  do  trabalho  da  nossa  escola,  e  assim



estaremos esculpindo a feição de nossa realidade.  Os profissionais desta escola

estarão pensando em conjunto a melhor forma de implementar o projeto pedagógico,

bem como as políticas educacionais da SEDF. As decisões, as possibilidades e os

limites  de  cada  tomada  de  decisão  serão  amplamente  discutidos.  Ninguém

consegue fazer tudo de uma vez, portanto, será importante estabelecer prioridades a

serem vencidas a cada etapa do ano letivo. É importante informar que na gestão de

2022 conseguimos instalar área de lazer e revitalizar a horta escolar e os espaços

comuns. Continuaremos com os projetos de sucesso revitalizando-os e envolvendo

a escola em novos projetos para elevar nosso crescimento. 

Nosso  trabalho  pedagógico  é  todo  orientado  pela  coordenadora  local.  Ela

possui autonomia e protagonismo para coordenar as ações que considerar relevante

para a potência curricular. A vice-diretora, traz a potência das formações escolares e

as problematizações que identificam as fragilidades e as barreiras pedagógicas, das

ações propostas surgem tudo que é ressignificado em objetivos e metas a serem

alcançados na quinzena, no mês, no bimestre ou ano. Nossa equipe de apoio e

orientação  auxilia  na  formulação  de  estratégias  que  vão  atender  as  demandas

comportamentais, as dificuldades e as facilidades de aprendizagem.  

As quartas-feiras nos reunimos coletivamente para tomada de decisões. O

que se trabalha em pauta no bimestre civil gera-se informativo à comunidade. Onde

as  turmas  orientadas  por  suas/eus  docentes  constroem  escritas  das  vivências

acontecidas  nos  planejamentos.  Às  terças  e  quintas-feiras  são  dedicadas  ao

planejamento  individual  e  a  formações  e  cursos  com  foco  na  turma  que  estão

regendo as atividades laborais.

Tabela 3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO
DE TAREFAS E GRADE HORÁRIA

DIA SEGMENTO ATIVIDADE RELACIONADA

individual Docentes  e  equipe Confecção do  Planejamento Quinzenal.



terça e quintas psicopedagógica

/orientação

Estudo  de documentos normativos  da

SEEDF  e  demais órgãos  voltados  à

educação.

Toda  a  semana

conforme agenda

da turma

Docentes  e  equipe

psicopedagógica

/orientação

 Projeto Interventivo realizado  pela

pedagoga e pela coordenadora

 Reagrupamento intraclasse promovido pelas

docentes.

Adequação Curricular.

Acompanhamento educacional multidisciplinar.

Os planos de ação da coordenação, SEEAA e

SOE

Encontram ao final.

Agendamento

conforme  a

necessidade  do

calendário

escolar

Todos  os

segmentos

Reuniões  Bimestrais.

Visitas.

Atualização do      Inventário

Ações Sociais

Agendamento

conforme  a

necessidade  do

calendário

escolar

Todos  os

segmentos

Conselho de Classe

Reuniões  Decisórias

 Conselho Escolar

Conselhos Participativos

Avaliações Institucionais

Fonte: Planejamento 2022

Para  suprir  as  demandas  docentes,  a  equipe  organizou  uma  tabela  de

formações para o primeiro e segundo semestre. Algumas já realizadas, outras em

fase de formatação.

Tabela 4 FOCO NA CONSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PAUTA FORMATIVA AOS
DOCENTES, DISCENTES E COMUNIDADE ESCOLAR

FORMAÇÃO SEGMENTO DIA

Momento cultural: a mulher no território local todos 08  de



Entrevista  com  Rosemaria  Alves  /Gerente

Cultural 

março

Proseando  sobre  Educação  do  campo:

Possibilidades  Práticas  de  dialogar  sobre  o

currículo  com  as  diretrizes  pedagógicas  do

campo

Profª  e  Mestre  em  educação  Iassana

Rodrigues 

Docentes  e

apoio

09  de

março

Oficina com Foco na Boa convivência

Kamilla Avellar

Alunos/as Semana

entre  09  a   16

de março

Diagnóstico inicial e ambiente alfabetizador e

acolhedor

Docentes  e

apoio

19  de

março

Entrevista com o multiartista Alberto Salgado:

Momento Cultural

todos 23  de

março

A importância da rotina na família

Pedagoga  Valdinês  e  Orientadora  Kamilla

Avellas

Pais  e

responsáveis

29  de

março

Formação com RRP Moura: trilhas do ribeirão

Sobradinho

Inventariando a realidade campesina

Crianças do 4º.

e 5º ano

27  de

abril

Formação  sobre  os  Relatórios  de  Avaliação

Individual -RAVs

Profª e doutoranda em educação Maira Vieira

Docentes  e

equipe  de

apoio

07 de abril

Carrossel de Leitura

Abertura  de  Projeto  Literário  com  a  autora

infantil : Liduina Bartholo

todos 03 de maio

Entrevista com a Associação Serra Verde

Secretaria Andreina e Presidente André

Inventariando a realidade campesina

alunos 12 de maio

Oficina sobre a diversidade familiar

Orientadora Kamila Avellar

Alunos/as Semana  entre

12 a 16 de maio

Palestra Prevenção ao Abuso Sexual Infantil e Aos alunos 17 de maio



na Adolescência.

Agente Penal Carlos

Práticas de Linguagem em sala de aula

Profª Especialista em Educação Aline Oliveira

Aos docentes e

equipe  de

apoio

18 de maio

Entrevista  com  agricultora  local  Gerrilda

Nascimento

Inventariando a realidade campesina

alunos 20 de maio

Ação  Social:  Grupo  Era  um  Casa;  DIVAL,

MPDFT, Vigilância Ambiental, IBRAM.

todos 21 de maio

Ação  Social  2:  DIVAL,  MPDFT,  Vigilância

Ambiental,  IBRAM.  palestra  sobre  guarda

responsável dos pets e vacinação

todos 28 de maio

Oficina de Jogos e brincadeiras na escola

Professor José Montanha

docentes 20 de junho

Linguagem e práticas matemáticas nas séries

iniciais

docentes agosto

História Ambiental: docentes setembro

O ensino da história da arte nas séries iniciais docentes outubro

A voz do/a educador/a docentes Novembro

Fonte: planejamento pedagógico 2022

Como  veem,  nossa  organização  do  trabalho  pedagógico  possui  aportes

teóricos  sólidos  nos  campos  da  base  cultural  e  social.  Também  envolve  a

experiência de interlocuotres com vivências na educação campesina para aproximar

os envolvidos na realidade social da região da Rota do Cavalo.



Entendemos que nossa organização pedagógica foi  pensada para também

oportunizar  o   protagonismo dos sujeitos locais  por meio de atividades que serão

desenvolvidas ao longo do bimestre. Feita esta ação, partimos para a etapa

documental do registro, na qual o Coletivo Gestão e Equipe de Apoio

Pedagógico está responsável.

Vale ressaltar que tanto a atualização do inventário quanto a construção deste

PPP são um grande desafio, visto as limitações que estamos vivenciando devido à

pandemia,  já  que  estas  atividades  requerem  interação  presencial  para real

veracidade das ações.

Esperamos  que,  ao  finalizarmos  este  trabalho,  estejamos  apropriados  da

origem do nome da escola, fortalecendo a identidade da escola e da comunidade

escolar, da memória coletiva, da materialidade, além do aprimoramento do processo

ensino-aprendizagem  diversificado  e  do  aprofundamento  do  histórico da nossa

escola. E que ao final,  ao diagnosticar nosso cognitivo escolar,  possamos colher

resultados significativos e exitosos com o que se espera a Gerência de Educação

Básica local a partir de toda essa organização do trabalho pedagógico.

As  avaliações  fazem parte  da  nossa  organização  e  foram pensadas  para

Figura 19: MOMENTOS DE FORMAÇÕES, OFICINAS E PALESTRAS- 2022



atender  as  fragilidades  apontadas  de  maneira  a  ressignificá-las  em  potência

pedagógica.

Tabela 5 DISTRIBUIÇÃO DE NOSSAS AVALIAÇÕES

ATIVIDADE COMO

REALIZAREMOS?

SEGMENTOS PERIODICIDADE

avaliação

diagnóstica

através da 

psicogênese bimestral;

através da avaliação 

diagnóstica da sedf 

nos  1º. E 3º. bimestres

docentes A cada bimestre 

Avaliação

formativa

Dará através de 

atividades pontuais no 

portifólio.

docentes Cada  bimestre,  de

acordo  com  o

planejamento,

escolheremos de 4 a 5

atividades com foco nos

direitos  e  objetivos  de

aprendizagem.

Conselhos de 

Classe

Ao final de cada 

bimestre;

Com os 4º. E 5º. Anos,

pensamos em instituir 

o Conselho 

participativo a partir do 

2º. bimestre

Docentes, 

discentes e 

pais( respons

áveis)

A cada bimestre

Reunião de 

entrega de 

Resultados

Ao final de cada 

bimestre para os anos 

do Ensino 

Fundamental e ao final

de cada semestre para

as turmas de 

Educação Infantil

Docentes, 

discentes e 

pais( respons

áveis)

Ao final de cada 

bimestre

Avaliação

Institucional

Trabalhar  aspectos

das  fragilidades  a

Os

segmentos

Conforme  o  Calendário



serem  potencializadas

em  reuniões  pontuais

de coletivas.

Utilizaremos  roda  de

conversa,

questionários,

autoavaliações.

escolares Escolar da SEDF 2022

Organização do Trabalho Pedagógico 2022

11. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM :CONCEPÇÕES E PRÁTICAS

Não Vou Sair do Campo



Gilvan Santos

Não vou sair do campo
Pra poder ir pra escola
Educação do campo
É direito e não esmola

O povo camponês
O homem e a mulher
O negro quilombola
Com seu canto de afoxé
Ticuna, Caeté
Castanheiros, seringueiros
Pescadores e posseiros
Nesta luta estão de pé

Cultura e produção
Sujeitos da cultura
A nossa agricultura
Pro bem da população
Construir uma nação
Construir soberania
Pra viver o novo dia
Com mais humanização

Quem vive da floresta
Dos rios e dos mares
De todos os lugares
Onde o sol faz uma fresta
Quem a sua força empresta
Nos quilombos nas aldeias
E quem na terra semeia
Venha aqui fazer a festa

Como diz o autor, não devemos sair do campo embusca de educação formal,

a  educação  deve  ser  fomentada  no  território  campesino,  com uma  organização

pedagógica adequada a realidade comunitária. E dentro dessa educação territorial

vem  também  o  pensar  em  avaliações  condizentes  com  a  preocupação  de

potencializar  os  saberes  e  fazeres  para  além de  notas  de  excelência.  Em uma

avaliação que diagnostique as necessidades locais e busque melhorar o que pode

ser  potencializado  também  para  melhoria  territorial.  Com  foco  na  consciência

ambiental, nos 8 eixos temáticos das Diretrizes da Educação do Campo.

Compreendemos que os processos avaliativos devem existir para o sucesso

das aprendizagens,e que ele é um norteador inclusive das estratáegias escolhidas

https://www.letras.com.br/gilvan-santos


pelo/a educador/a para explorar os conteúdos em seus planejamentos. Em nossas

ações, dividimos avaliações diárias, essas que determinam no plano de aula e com a

própria  participação das criançaso sucesso  ou  não do alcance dos  objetivos  do

plano diário. Mas é na organização dos Conselhos Paticipativos, chamdos de classe

que evidenciamos a necessidade de ações anuais, bimestrais e até em intervenções

pontuais para avanço significativo em áreas de conhecimentos e alcances na própria

evolução da psicogênese da escrita e leitura.

Avaliações  insitucionais  nos  auxiliam  a  determinar  as  fragilidades  e  as

possíveis  potencialidades  da  instituição.  Com  as  avaliações  intitucionais,

determinamos  ações  e  abrimos  espaços  para  apresentar  propostas  e  projetos

exitôsos  para  pular  barreiras  que  impedem  o  alcance  e  êxito  dos  direitos  de

aprendizagens das nossas crianças. Um ponto intrigante em nossas discussões tem

sido a própria rottividade docente e discente  escolar. Incluse produções acadêmicas

tem  sido  construidas  para  apresentar  essa  dinâmica  local  que  também  vem

sendotratada como hipótese de insucesso em questões cognitivas.

As avaliações em larga escala fazem parte esporádicamente de nossa rotina,

estas fazemparte do calendário nacional e estadual e quando são necessárias de

serem aplicadas, a instituição se organiza para cumprir com a missão.

Logo, diante dessa explanação inicial, nossa escola percebe que a avaliação

qualitativa e formativa é a que melhor se adapta ao processo democrático em que

ocorrem as aprendizagens, visto que acompanha o desenvolvimento das crianças

em todos os seus aspectos. A avaliação vai além do mero preenchimento de

relatórios de aprendizagem.

A avaliação formativa implica a compreensão e o desejo de mediar o ensino

com  as  aprendizagens,  fortalecendo  os  vínculos  entre  avaliadores  e avaliados,

porque se revezam em diferentes momentos ou situações (DISTRITO FEDERAL,

2014c, p.62).

Na Educação Infantil, a avaliação das aprendizagens busca responder se os

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão em processo de

ampliação e consolidação, tendo o absoluto cuidado e sensibilidade para  o

acolhimento,  para a inserção e para as possibilidades de transição que ocorrem

neste período. Nesta etapa de ensino, a coordenação pedagógica é utilizada para

planejar, avaliar e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender com

qualidade.



 A finalidade básica da avaliação, no que tange a educação infantil, é servir

para  tomar  decisões  educativas,  para  observar  e acompanhar o processo de

desenvolvimento da criança e para planejar vivências,  relações  ou  ações.  A

avaliação é responsabilidade de todo o Coletivo  Escolar. O Coletivo Discentes  deve

participar da avaliação nas atividades e em seu  registro,  inclusive  iniciando  o

processo de autoavaliação, ao compreender que estão implicadas na organização

do trabalho pedagógico, no planejamento, na execução, na avaliação e na retomada

dos projetos e das ações.

Para  Villas  Boas  (2008),  a  avaliação  é  formativa  e  também  informativa,

porque retroalimenta o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança,

bem como a ação educativa do(a) discente. Nesta instituição de ensino, a avaliação 

da instituição, pais e pelas próprias crianças no caso das autoavaliações. O artigo 31

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), na Seção II,

se constitui numa constante reflexão sobre a práxis e visa acompanhar e valorizar

as aprendizagens e o se constitui numa constante reflexão sobre a práxis e visa

acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças.

Geralmente a avaliação é feita pela docente com a participação de outros

profissionais da instituição, pais e pelas próprias crianças no caso das

autoavaliações. é feita pela docente com a participação de outros profissionais da

instituição, pais e pelas próprias crianças no caso das autoavaliações. O artigo 31 da

Lei  de  Da  Educação  Infantil,  preconiza  “a  avaliação  far- se-á mediante

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção,

mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. 

Avaliamos a Educação Infantil por meio da observação sistemática, da

reflexão, do registro em diário de bordo, dos portfólios, dos questionários, das

adequações curriculares,  do feedback e do Relatório Descritivo Individual do Aluno

(RDIA).

No Ensino Fundamental, a avaliação se dá pela observação e registro, com a

utilização  de  diferentes  instrumentos  avaliativos  e  com  critérios  definidos no

planejamento. O Coletivo Docentes é consciente das mudanças e adaptações que

foram inseridas na dinâmica educacional em relação à avaliação, pois esta é, como

já descrito, formativa e processual. O processo de avaliação para aprendizagem da

nossa  instituição  tem  sido  por  meio  da  escuta  sensível,  do olhar reflexivo, dos



registros em caderno, dos portfólios/webfólios, das autoavaliações,  dos

questionários, das interações virtuais, dos atendimentos individuais, das avaliações

diagnósticas bimestrais, das produções, das adequações curriculares, do feedback e

do  registro no Relatório de Avaliação (RAV).

A Escola ainda se submete a avaliações externas e programas educacionais

como Avaliação das Aprendizagens para o 2º e 4º anos, Sistema de Avaliação na

Educação Básica (SAEB) e o Sistema de Avaliação Permanente do Distrito Federal

(SIPAE/DF). Resultado do SAEB de 2019 apresentado no capítulo 15.

Para o ano letivo de 2021, teremos, no segundo semestre, o Simuladinho do

Sítio a fim de fortalecer os processos de ensino-aprendizagem e acompanhar e

preparar nossas crianças para tais avaliações. A intenção é iniciar um processo de

melhoria  dos  marcadores e  notas  da  escola  no  SAEB. As  avaliações  serão

elaboradas embasadas nos descritores das avaliações externas e nos descritores

construídos pela escola à luz do Currículo em Movimento. 

Após elaboração, correção, tabulação e apresentação dos resultados  ao

Coletivo  Docentes,  buscaremos  formações  e  estratégias  a  fim  de sanar  as

dificuldades apresentadas, resgatando a aprendizagem e elevando o resultado na

avaliação externa. 

FORÇAS FRAQUEZAS AÇÕES RESOLUTIVAS

1. Acolhimento.

2. Organização e
empenho.

3. Trabalho Coletivo.
4. Desejo coletivo em
melhorar.
5. Compromisso e
criatividade

das professoras.

1. Crítica sem sugestão.
2. Professor
insatisfeito que
enfraquece o clima
organizacional.
3. Necessidade  de
estudo de leis e
estratégias
pedagógicas da SEE.
4. Dificuldade  de
otimizar o tempo.
5. Infraestrutura.

1. Proporcionar mais
espaço para
sugestões.
2. Agendar momento
de escuta individual
com SEEAA/SOE.
3. Viabilizar  momentos
de estudo.
4. Dialogar com
objetividade e buscar
auxílio no coletivo.
5. Aguardar reunião
administrativa e
sugerir melhorias
dentro do quefor
viável.



Possuem avalia e quem é avaliado? Na concepção formativa, a resposta é:

todos. De igual maneira, afirmamos que, na função formativa, se podem promover

as aprendizagens de todos por meio da autoavaliação e do feedback (retorno), que

comporão um movimento dialético no qual os atores deverão tomar como elemento

valioso o diálogo que se estabelecerá. Sabemos que as aprendizagens são distintas

e que o aprender dos profissionais que avaliam está afeto ao exercício da atuação

profissional (LIBÂNEO, 1994), o que torna, então, a avaliação formativa elemento da

formação contínua por exigir permanentemente estudo e formação em avaliação e

em outras temáticas a ela relacionadas. (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p.13).

A Avaliação Institucional desta escola é compreendida como um instrumento

de acompanhamento contínuo e permanente dos processos administrativos  e

pedagógicos bem como das atividades. É também processo formativo cujos dados e

informações gerados reorientam a prática dos envolvidos e orientam propostas de

mudanças. A avaliação institucional identifica problemas, assegura a proposição de

soluções mais assertivas, orienta a  tomada  de  decisões  e  posições  que

proporcionem  mudanças.  Desta  forma,  a Escola  Classe  Sítio  das  Araucárias

concebe a avaliação a partir da perspectiva de transformação da realidade, sendo

utilizada com fins e intenções específicas. Temos  como  foco  principal  o

questionamento sobre a maneira que a instituição efetivamente cumpre sua função

social. Para tanto, consideramos as formas de participação de toda a comunidade

escolar, comprometendo-a com um futuro que pode ser transformado, a partir do

autoconhecimento da própria realidade e da análise crítica de todos os coletivos.

Ofertamos  também  como  estratégia  de  avaliação  a  Reunião  Bimestral.

Momento este que os Coletivos Gestão, Equipe de Apoio Pedagógico e Docentes

dialogam com o Coletivo Responsáveis sobre o desenvolvimento das          crianças,

além de refletirmos sobre assuntos pertinentes à educação e à formação de hábitos

dos estudantes e espaço para opinarem, sugerirem e colaborarem com a construção

e avaliação deste documento. 

Durante  o  ano  letivo,  propomos  reuniões  pontuais  para acolhimento e

encaminhamentos gerais de finalização do semestre,além da promção da avaliação

institucional com o Coletivo Escolar adotando variadas metodologias.

 Ao compreendermos que a gestão democrática não acontece de

forma espontânea, sendo antes um processo histórico de construção



coletiva, épreciso oportunizar mecanismos institucionais que não

somente viabilizem, mas também incentivem práticas participativas

efetivas das famílias, a partir daescuta sensível  desses  sujeitos,

tornando-os  corresponsáveis  pela  aprendizagem  dos

filhos/estudantes. (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p.34)

Esperamos, com estas prática avaliativas, o desenvolvimento da capacidade de

análise  crítica  dos  estudantes,  a  conscientização  do  discente acerca do próprio

desempenho escolar, a ampliação da interação entre família e escola, a reflexão das

famílias sobre o desempenho escolar dos estudantes e a dos professores sobre o

planejamento do trabalho pedagógico, o redimensionamento da prática pedagógica e

o  fortalecimento  das  relações,  do respeito  às  diversidades, do respeito  às

diversidades de opinião, da empatia, da escuta sensível e acolhedora.

Figura 20 avaliação diagnóstica 2022



Tabela 6 - Plano de ação da Gestão Pedagógica

GESTÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS Promover uma educação de qualidade que favoreça a formação de

cidadãos éticos,  críticos,  reflexivos,  autônomos  e  participativos  no

processo ensino- aprendizagem.

Assegurar a permanência e aprendizagem dos estudantes.

Estabelecer metas para a otimização no processo de ensino-

aprendizagem.

Valorizar os princípios da participação, da autonomia, do pluralismo e

da transparência nas práticas escolares.

 Legitimar a UE como Escola do Campo.

Incentivar a participação dos responsáveis no acompanhamento

escolar.

Elaborar, de forma coletiva, o estudo e as ações que nortearão o

desenvolvimento do trabalho pedagógico anual.

Fortalecer a formação continuada do coletivo docente e dos demais

servidores.

Implementar projetos que o coletivo escolar elencar como necessários.

Proporcionar um aprendizado global que desenvolva os quatro pilares

da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver,

aprender a conhecer.

Otimizar os esforços da coletividade para a garantia da eficiência, da

eficácia  e da relevância do PPP.

Valorizar o coletivo escolar como foco do processo

educacional. Elaborar  democraticamente o Projeto

Político Pedagógico.

Manter e ampliar a oferta de materiais didáticos adequados e

recursos específicos  que  atendam a singularidades  dos

educandos.

Propiciar acompanhamento  às crianças que migram para escola



urbana.

Acompanhar os alunos com  necessidades especiais e

aqueles que necessitam de qualquer adequação curricular.

Garantir políticas inclusivas na escola.

Desenvolver integralmente as crianças, levando em

consideração suas especificidades.

Instruir e letrar com base no contexto territorial;

Valorizar a identidade campesina;

METAS
Oferecer recursos didáticos e pedagógicos que fortaleçam o

processo



12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

O Plano de ação refere-se à organização de objetivos, metas, estratégias e

ações para cumprir  com a Missão de ofertar educação campesina de qualidade.

Dentre o que o Grupo propõe, temos as seguintes demandas:

Tabela 7 Plano de ação da Gestão Pedagógica

GESTÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Promover  uma educação  de  qualidade  que  favoreça  a  formação  de  cidadãos éticos,

críticos, reflexivos, autônomos e participativos no processo ensino- aprendizagem.

Assegurar a permanência e aprendizagem dos estudantes.

Estabelecer metas para a otimização no processo de ensino-aprendizagem.

Valorizar os princípios da participação, da autonomia, do pluralismo e da transparência

nas práticas escolares.

Legitimar a UE como Escola do Campo.

Incentivar a participação dos responsáveis no acompanhamento escolar.

Elaborar, de forma coletiva, o estudo e as ações que nortearão o desenvolvimento do

trabalho pedagógico anual.

Fortalecer a formação continuada do coletivo docente e dos demais servidores.

Implementar projetos que o coletivo escolar elencar como necessários.

Proporcionar  um  aprendizado  global  que  desenvolva  os  quatro  pilares  da educação:

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

Otimizar  os esforços da coletividade para a  garantia  da eficiência, da  eficácia e da

relevância do PPP.

Valorizar o coletivo escolar como foco do processo educacional. Elaborar

democraticamente o Projeto Político Pedagógico.

Manter e ampliar a oferta de materiais didáticos adequados e recursos específicos

que atendam a singularidades dos educandos.



Propiciar acompanhamento às crianças que migram para escola urbana.

Acompanhar os alunos com necessidades especiais e aqueles que necessitam

de qualquer adequação curricular.

Garantir políticas inclusivas na escola.

Desenvolver integralmente as crianças, levando em consideração suas

especificidades.

Instruir e letrar digitalmente.

METAS

Oferecer recursos didáticos e pedagógicos que fortaleçam o processo  ensino-

aprendizagem.

Aumentar o índice de aprovação por meio de projetos interventivos, reagrupamentos,

atividades lúdicas, dentre outras ações definidas pelo coletivo pedagógico.

Reduzir o percentual dos estudantes defasados mediante a adoção de estratégias de

intervenção e aumento o índice do SAEB.

Implementar  políticas  de  prevenção  à  evasão  motivada  por  preconceito  sob qualquer

forma de manifestação (verbal, física, escrita, virtual, psicológica e bullying), criando rede

de proteção contra formas associadas de exclusão em razão de discriminação racial e de

classe.

Oportunizar momentos cívicos para fortalecer o exercício da cidadania.

Ampliar atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a

habilidades.

Aprimorar os projetos propostos pela escola.

Buscar parcerias com instituições e comunidade escolar para as diversas demandas da

escola.

Integrar  o  coletivo  Responsáveis  no  cotidiano  escolar  a  fim  de  sensibilizá-los na

identificação dos problemas e traçar ações para as soluções.

Sensibilizar o coletivo Docentes para o diagnóstico contínuo do rendimento do estudante,

refletindo sobre sua prática pedagógica.



Fomentar a formação dos servidores, por meio de palestras, oficinas, seminários, trocas

exitosas de experiências, rodas de conversas, bem como sua valorização e fortalecimento

profissional.

Viabilizar práticas culturais que fortaleçam e identifiquem a UE como escola do campo, de

maneira a trabalhar sob os temas – terra, trabalho, história, cultura, luta social, vivências

de opressão, conhecimento popular, organização cultural.

Promover momentos que permitam elevar a autoestima do coletivo escolar.

Viabilizar práticas referentes à diversidade, à cidadania e aos direitos humanos.

Propiciar atendimento adequado e acolhedor às crianças que migram da escola do campo

para escola de área urbana.

Valorização da formação continuada do coletivo escolar.

Atender  às  necessidades  básicas  de  aprendizagem  de  todas  as  crianças  da escola,

propiciando intervenções pedagógicas específicas nas dificuldades apresentadas.

Realizar a avaliação diagnóstica dos alunos, no contexto escolar e familiar. Registrar

periodicamente o desenvolvimento dos alunos.

Estabelecer contato com as famílias buscando melhor vínculo de acolhimento.

Utilizar a comunicação não-violenta como ferramenta de fala.

Acompanhar e avaliar o desempenho das ações pedagógicas, possibilitando uma práxis

do trabalho desenvolvido.

Dialogar sobre os documentos base desta SEEDF. Incluir o coletivo digitalmente.

AÇÕES

Planejamento  coletivo  anual. Planejamento  coletivo  quinzenal. Revisão das atividades

planejadas. Reuniões quinzenais de formação.

Estudos nas coordenações pedagógicas coletivas. Incentivo a participar de cursos da

EAPE.

Criação de rede de proteção e garantia de direitos. Momentos cívicos.

Atividades que favoreçam a cidadania, solidariedade, cooperação e respeito.

Planejamento pedagógico embasado nas matrizes formativas do campo.

Atualização o inventário  social,  cultural  e  ambiental  da escola  do Campo e utilização

como instrumento de pesquisa e desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Atualização do mapeamento institucional. Projetos Específicos.



Confecção do Simuladinho e das avaliações diagnósticas bimestrais.

Encaminhamento das crianças com dificuldades de aprendizagem, problemas emocionais e

comportamentais à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.

Busca ativa ,prioritariamente, por parte da Orientação Escolar.

Parceria com o coletivo Responsáveis para acompanhamento do desenvolvimento  da

criança, por meio de comunicações em agenda, por telefone, correio eletrônico, reuniões

presenciais e virtuais e outros.

Orientação quanto ao uso das ferramentas digitais.

Planejar meios híbridos de atendimento pedagógico a estudantes e famílias.

AVALIAÇÃO

Observação das atividades dos estudantes.

Resultado das avaliações diagnósticas bimestrais. Resultados  das avaliações

externas.

  Reflexões e análise sobre as ações desenvolvidas.

RESPONSÁVEIS

Gestão Docentes

   Equipe de Apoio Pedagógica

   Servidores Administrativos

CRONOGRAMA 

Ao longo do ano letivo

Diante da demanda pedagógica, é necessário a organização com foco na

parte de gestão administrativa e financeira, pois ele subsidia nossas ações.



Tabela 8 - Gestão dos resultados educacionais.

GESTÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS

OBJETIVOS

Elaborar atividades que fortaleçam o desenvolvimento pedagógico.

Incentivar a participação efetiva dos coletivos Gestão, Equipe de Apoio Pedagógico 

e Docentes nas coordenações pedagógicas.

Desenvolver avaliações institucionais na escola.

Fomentar uma cultura de avaliação formativa e qualitativa da aprendizagem. Revisar o 

PPP, de acordo com a necessidade, de forma participativa.

METAS

Criar,  em  conjunto,  sistema  de  avaliação  qualitativa  do  desempenho  escolar que

possibilite acompanhar, de maneira democrática, o desenvolvimento do estudante.

Apresentar gráficos comparativos a fim de analisar o crescimento educacional.

Promover estudos e avaliações de acordo com os descritores das avaliações nacionais e

distritais.

Elevar o índice de desempenho da Instituição Educacional.

Definir com os atores envolvidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e o

planejamento anual conforme o Currículo em Movimento

 Replanejamento Curricular 2020/2021.

Acompanhar o estudante junto à família para garantir a frequência escolar superior a 

75%.

Incentivar o Conselho Escolar a participar do Conselho de Classe. Enriquecer 

as atividades das coordenações pedagógicas.

Instruir o discente e a família na construção da rotina educativa.

Fortalecer o assessoramento da SEEAA e atualizar o mapeamento institucional.

Promover debates avaliativos sobre o PPP.

Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas

inovadoras que assegurem e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem

dos estudantes.

Induzir o processo contínuo de autoavaliação da escola.

AÇÕES



Projeto interventivo. Reagrupamento.

Atividades lúdicas.

Avaliações diagnósticas bimestrais. Atendimento 

individualizado.

Simuladinho.

Construção de gráficos comparativos. Avaliações externas.

AVALIAÇÃO

Observação das atividades dos estudantes.

Resultados do Simuladinho (avaliação interna) e das avaliações diagnósticas.

Resultados das avaliações externas.

 Pré-Conselho e Conselho de Classe.

RESPONSÁVEIS

Gestão Docentes

Equipe de Apoio Pedagógica

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.

A demanda sobre a Gestão Participativa consta  neste PPP como forma de

demosntrar como as ações colabrativas serão operacionalizadas na Instituição.

Tabela 9 Gestão Participativa

GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVOS



Construir parceria com todo o coletivo escolar.

Firmar parcerias com instituições e com o coletivo parceiros.

METAS

Ampliar a participação do Conselho Escolar por meio de mais reuniões deliberativas;

Estimular a presença do coletivo responsáveis nas reuniões por meio de parcerias
com SOE e SEEAA.

Construir estratégias de participação discente.

Mapear e acompanhar famílias de alta vulnerabilidade. Elaborar democraticamente o PPP.

Propiciar espaço de fala e ação a todos os envolvidos nas atividades.

Gerar sentimento de pertencimento e de responsabilidade nos membros da comunidade
escolar.

Conhecer o patrimônio cultural proveniente da Região Rota do Cavalo.

Promover oficinas e reuniões atrativas para incentivar a participação.

Fazer parcerias com membros das comunidades escolares a fim de promover
atividades de acordo com as necessidades da escola.

Promover eventos com   temas   relevantes   para   e   pela   comunidade.

Incluir e letrar o Coletivo Escolar quanto às tecnologias digitais.

AÇÕES

Reunião de acolhimento.

Incentivo a participação dos responsáveis no acompanhamento escolar.

Semana Campesina para visita às comunidades atendidas pela escola e culminância 
do projeto Natureza e Eu.

Parceria com SOE e SEEAA.

Levantamento de temáticas e formatos de encontros do interesse do coletivo escolar.

Calendário anual de atividades com a comunidade escolar. Conselho de Classe 

participativo.

Atividades de autoavaliação.

 Assembleias deliberativas e extraordinárias e ordinárias;

Discussão e diálogos na Semana Pedagógica. 



Análise de pesquisa com servidores.

Análise dos registros do Conselho de Classe Constituição da Comissão Organizadora do 

PPP.

Apreciação e aprovação da comunidade escolar deste documento.

Dias temáticos.

AVALIAÇÃO

Gráficos referentes à Avaliação Institucional.

Avaliação dos pais/responsáveis sobre as reuniões escolares. 

Avaliação da Semana Pedagógica.

Devolutiva do PPP.

RESPONSÁVEIS

Coletivo Escolar.

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.

Outra tabela explicativa é a do Plano de Gestão de Pessoas. Nela consta ações

com foco no trabalho em parceiras com as Gênciais da UNIEB e a UNIGEP da

nossa Coordenação Regional de Ensino.

Tabela 10 Gestão de Pessoas

GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS

Valorizar os princípios da participação, autonomia, protagonismo  e  da  diversidade

cultural, além da ética, e  transparência nas práticas escolares.



Priorizar aspectos do desenvolvimento socioemocional.

Acolher, visibilizando os aspectos  culturais territoriais e identitários das crianças, docentes

e servidores, relacionando esse acolhimento a ressignificação do processo educacional

exitôso.

Problematizar  as  barreiras  que  fragilizam  ocotidiano  escolar  para  ressignificá-las  em

potência pedagógica.

METAS

Promover momentos de reflexões que permitam elevar a autoestima dos sujeitos

identitários que compõem a comunidade escolar.

Incentivar o bom desempenho dos serviços.

Fortalecer o bom relacionamento interpessoal dentro da instituição.

Buscar a participação de todos os agentes no planejamento e execução das atividades

da instituição.

Promover a harmonização ambiental.

Utilizar a comunicação não-violenta como ferramenta de fala. 

 Promover a cultura de paz.

Promover acolhimento da diversidade cultural a partir da problematização das diferenças.

Promover a intercultralidade de saberes territoriais.

AÇÕES

Diálogo por meio de reuniões periódicas com a gestão, nas coordenações e em livre

demanda.

Acesso à informação com celeridade e eficiência.

Definição e ampla divulgação (quadro com todos os trabalhadores da escola) da função

de cada ator escolar na rotina das atividades da instituição.

Trabalhos que promovam a autoestima. Oficina de

Comunicação Não-Violenta.

Confecção do Carômetro (identificação dos discentes por meio de foto).

Postura resolutiva das problemáticas institucionais identificadas.

Participar de rodas de conversas; de ações sociais;

Realizar Projetos com foco na interculturalidade;

Produzir informativo sobre o cotidiano pedagógico;

Realizar festas, encontros entre as famílias e parceiros na escola;



Produzir vídeos e material de apoio pedagógico com foco nos saberes e fazeres locais;

Inventariar a realidade local;

Afirmar a diversidade cultural por meio de práticas de reuniões, conselhos;

Problematizar os conflitos com as famílias através de convocações e orientações com a

equipe de orientação escolar;

Fomentar  o  respeito  às  diferenças  econômicas   através  de  Projeto  Literário,  pois  a

estranheza sobre as diferenças  trazem conflitos no cotidiano escolar;

Dialogar sempre que houver divergências de ideias;

Ser protagonista na função que desenvolve no cotidiano escolar; 

   AVALIAÇÃO

Escuta atenta e acolhedora do coletivo escolar.

Acolhimento com respeito e eficiência na resolução de problemas. Avaliação Institucional.

RESPONSÁVEIS

Gestão Docentes

Equipe de Apoio Pedagógico

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.

Também temos que  gerenciar os recursooprovenientes de Emenda Parlamentar,

Programa Direto na Escola, do Programa de Descentralização de Recurso Escolar e

outros.  Esses  recuros  são  essenciais  na  manutenção  da  estrutura  física   e

pedagógica.

Tabela 11 Gestão Financeira

GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVOS

Utilizar de forma efetiva, eficaz, autônoma e ética, os recursos financeiros:

PDAF, PDDE e Emendas Parlamentares.

Implementar  e  assegurar,  dentro  das  condições  financeiras,  suporte  imediato
possível para que as aulas remotas aconteçam durante a pandemia.



Investir em recursos para que as atividades pedagógicas ocorram nas residências
e na escola, bem como assegurar a integridade física, conforme as necessidades, do
coletivo escolar.

Continuar construindo espaços pedagógicos com os recursos financeiros
disponíveis  e,  quando  estes  não  forem  suficientes,  buscar  parcerias  para  sua
implementação no possível retorno presencial.

Dar subsídios financeiros necessários à validação do PPP.

METAS

Potencializar o uso do recurso financeiro.

Ampliar espaços físicos da escola para o retorno presencial, promovendo o bem-
estar social e distanciamento legal.

Fazer  levantamento  e  compra  dos  recursos  e  equipamentos  de  segurança  e
proteção de uso pedagógicos  necessários  para concretizar  os  projetos do PPP em
tempos de pandemia.

AÇÕES

Identificar e fazer levantamento de compras dos materiais necessários para o 
melhor desenvolvimento das atividades escolares neste momento.

Elencar prioridades tanto na área física de estrutura quanto na aquisição de 
insumos e materiais pedagógicos para uso individual.

AVALIAÇÃO

Registro efetivo das compras adquiridas e aprovação por meio de reuniões com 
membros da UEX e aprovação das atas de prioridade pelo Conselho Escolar.

Transparência das contas junto aos órgãos fiscalizadores dos recursos. 

Avaliação Institucional.

Reuniões semestrais e extraordinárias, se necessário.

RESPONSÁVEIS

Gestão

Conselho Escolar

Membros da Unidade Executora

Setor financeiro da Coordenação Regional de Educação de Sobradinho com vistas à 
UNIAG

Contador da UEX

CRONOGRAMA



Ao longo do ano letivo.

TABELA 12- GESTÃO ADMINISTRATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS

Objetivar o interesse público,  visando a propiciar o bem comum,tornando a

educação qualitativa como um todo na UE . 

Organizar  a  gestão  de  recursos  humanos,  baseado  no  diálogo  a  fim  de

proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas e a qualidade

de vida no trabalho. Disponibilizar acesso às informações e às comunicações

oficiais e de interesse do coletivo escolar com celeridade e eficiência. 

Cumprir  direitos  e  deveres  dos  servidores  públicos  conforme  preconiza

regimento, bem como legislação da SEE/GDF. 

Manter o bom funcionamento da instituição como um todo dentro dos preceitos

da Escola do Campo . 

Propiciar condições de aprendizado em tempos de Aulas Remotas/ Pandemia.

Estabelecer,  com transparência, as funções de cada componente da equipe,

tendo em vista a abertura e o encerramento de cada turno,  bem como as

atividades extraordinárias. 

Garantir melhoria e manutenção dos espaços físicos e da escola. 

Organizar, de forma transparente e satisfatória, as atividades administrativas. 

Otimizar o fluxo das solicitações da UE. 

Garantir a sustentabilidade da escola. 

Envolver  a  comunidade  escolar  nas  decisões  da  escola,  enfatizando  a

participação do Conselho Escolar.

MISSÃO

Propiciar o planejamento administrativo contínuo. 

Manter  o  funcionamento  e  atendimento  ao  público  quando  necessário

presencialmente,  mantendo  limpeza  e  organização,  dentro  das  normas  de

distanciamento social previstas pela SEEDF.



 Manter canais de diálogo aberto para cooperação entre o coletivo escolar por

meio de reuniões remotas ou atendimento online.

 Zelar pelos registros documentais exigidos pelas chefias imediatas. 

Estruturar  o  coletivo  escolar  para  que as  demandas  internas  e/ou externas

sejam atendidas. Elaborar quadro, especificando o papel de atuação de cada

servidor da UE. 

Oferecer atendimento adequado mediante solicitação da comunidade escolar.

 Otimizar  o  tempo  de  trabalho  das  atividades  administrativas,  estipulando

prazos.

AÇÕES

Divulgar informações inerentes à vida funcional do servidor. 

Garantir  fluidez  documental  nas  rotinas  da  instituição  que  se  refere  à

comunidade escolar. Definição de prazos para resolução das demandas. 

Orientar o coletivo escolar sobre o atendimento presencial.

Gerir o andamento aministrativo da escola, facilitando a organização e

reorganização dos horários dos servidores;

Desempenhar  papel  de  entusiasta   e  de  fomentar  entusiasmo  aos

segmentos para acontecimento exitôso dos projetos escolares;

Fomentar a cooperação entre segmentos;

AVALIAÇÃO

Organizar e manter atualizados os documentos referentes ao arquivo escolar

tais  como  folha  ponto,  relatórios,  atestados,  exigências  da  SEEDF  para

comprovar o efetivo trabalho dos servidores efetivos e terceirizados, registrar

ausências e eventuais problemas no decorrer do ano letivo. 

Responder a tempo documentos do SEI e que chegam via e-mails. 

Fomentar a Avaliação Institucional e as Avaliações de cunho Investigativo.

RESPONSÁVEIS

Gestão

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo

Figura 21 Espaços que comprovam os recursos



Figura 22 Aplicação dos recursos financeiros



13. PROJETOS ESPECÍFICOS E PLANOS DE 
AÇÃO

Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o
mundo.

Paulo Freire

Tabela 16 – Projeto Emoções e Aprendizagens

EMOÇÕES E APRENDIZAGENS

PROJETO

Em razão de mudanças culturais, políticas e econômicas vivenciadas na sociedade brasileira, as

escolas tiveram que ressignificar suas funções tradicionais de ensino, reformular o seu papel, além

de ofertar novos serviços. Percebe- se ainda aumento considerável da quantidadede pessoas

envolvidas no processo de ensino, bem como a complexidade da Unidade Escolar como um todo.

Dessa forma, a escola passou a estar cada vez mais próxima das famílias e, gradativamente, vem

assumindo o papel de desenvolver o educando de forma integral. Preocupando-se com os

aspectos: físico, intelectual, escolar, social, moral, emocional, vocacional e profissional.

Diante desse cenário, percebemos que as habilidades e competências socioemocionais são

essenciais em qualquer aspecto da vida humana, principalmente como potencializador do

desenvolvimento das habilidades acadêmicas. Assim, as Instituições de Ensino precisaram

desenvolver ações que contribuam para que os alunos consigam gerenciaremoções, demonstrar

empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável.

Ademais,  diante  do  contexto  de  distanciamento social e atividades escolares online em que

estamos vivendo,, faz-se-á necessário que a Escola contribua com ações que propiciem a

manutenção do vínculo escolar e evite o absenteísmo dos estudantes.

OBJETIVOS

Promover ações que ajudem a família a compreender e organizar uma rotina escolar.

Promover ações que propiciem oportunidades para que os alunos possam conhecer, observar e

lidar com as próprias emoções, a partir de situações cotidianas.

Compreender e relacionar-se com o mundo e cm as pessoas ao seu redor, prezando pelo respeito,

tolerância, cooperação e aceitação das diferenças.



Incentivar a participação das famílias no processo de ensino-aprendizagem.

Estimular o desenvolvimento de autoconfiança, autoavaliação e responsabilidade
pelos seus atos.

Propiciar ações para que os alunos desenvolvam competências
como persistência, colaboração, organização e empatia.

Sensibilizar quanto a melhor maneira de conviver com alunos com necessidades
especiais.

Promover atividades para refletir sobre a convivência harmônica consigo mesmo
e como seu semelhante na escola, em casa e na sociedade.

Orientar crianças e adolescentes quanto a questões relacionadas a abuso sexual.

Vivenciar situações que promovam cooperação, compreensão das regras, respeito
ecomunicação não violenta.

Desenvolver  ações  que  busquem  a  prevenção  e intervenção ao absenteísmo
escolar

PRINCIPAIS AÇÕES

Busca ativa de alunos por meio de vídeos, bilhetes, ligações e mensagens.

Ligações para famílias que necessitem de orientação quanto a rotina escolar dos
estudantes.

Busca ativa dos alunos que não estiverem participando das aulas online.

Busca ativa dos estudantes que não estiverem devolvendo as atividades.

Vídeos, panfletos, bilhetes e informativos.

Confecção de vídeos em colaboração com os docentes.

Eventos em datas comemorativas, vídeos e apresentações.

Formação Docente.

Rodas de conversa com Tema Socializador, de acordo com leitura, dinâmica ou
jogos cooperativos, dando aos alunos a oportunidade de expor ideias, sentimentos,
emoções,

Músicas, dinâmicas, trabalho em grupo, que contribuam para levar os alunos a

ressignificar suas relações na escola, na família e na comunidade em que estão

inseridos.

Discussão de tema, brincadeiras e dinâmicasque despertem nos alunos os

sentimentos de empatia,  justiça, solidariedade e  respeito  com todos  os  alunos,

profissionais da escola e com a sociedade como um todo.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Orientadora Kamilla (autora do projeto) Gestão

Equipe de Apoio Pedagógico



AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

A avaliação será realizada durante todo o processo por meio de depoimentos,
autoavaliação, e avaliação dos alunos e equipe escolar.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Diretoria de Serviços e
Projetos Especiais de
Ensino Gerência de

Orientação Educacional

13.1 PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:Kamilla Mota de Avelar Matrícula: 244021.0 Turno: Diurno

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se
à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação
em  e  para  os  Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o
desenvolvimento integral do estudante. (2019, p.30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A
atuação do Pedagogo- Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto
Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico,
participativo,  criativo  e  protagonista,  capaz  de  interagir  no  meio  social  e  escolar e  de exercer  sua cidadania com
responsabilidade. (2019, p.59)



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

META

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional (p.59), define-se as metas a seguir:
- Análise da realidade para o mapeamento e caracterização da comunidade escolar.
- Integração família-escola visando o fortalecimento da parceria.
- Mediação das situações-problemas/desafios apresentados.
- Atenção pedagógica individualizada junto à comunidade escolar.
- Ações educativas no coletivo para promover reflexões e discussões sobre os pressupostos teóricos, 

documentos norteadores da SEE e práticas educativas. - Apoio pedagógico individual e coletivo 
(professores, estudantes, família).

- Intervenções e acompanhamento junto à comunidade escolar.
- Parceria junto a rede de proteção social para assegurar o atendimento e proteção dos 
estudantes em situação de risco e vulnerabilidade social

TEMÁTICA FUNDAMENTAÇ
ÃO

CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO PERÍODO 
DE
EXECUÇÃO

Ed.
Cidada
nia DH

Ed.
Diversida

de

Ed.
Suste

nt.
Ligação para as famílias e contatos 
próximos com objetivo de localizar os 
estudantes com a Busca Ativa. Contato com 
rede de apoio para busca de novos números 
de contato (CRAS, Conselho Tutelar, CREAS).

Ações 
junto ao 
estudant
e

Ano todo



Integração

Família e

Escola

/ Mediação

de

Conflitos

x x

Contato e sensibilização às famílias sobre 
o retorno das aulas
de forma remota/presencial.

Ações junto às 
famílias 
Acolhimento 
Ações em rede

Utilização de estratégias da escuta sensível
e mediação de conflitos para superação dos
desafios conjuntamente e fortalecimento da
parceria entre família e escola. Conversa
sobre o desenvolvimento da autonomia nos
estudos.

Ações junto
aoestudante Ações

junto às famílias
Acolhimento

Ano todo

Mapeamento institucional e socioeconômico: 
Criação no Google Formulários: Levantamento
dos alunos e dados
pessoais (endereço e telefone para contato).

Ações Institucionais Início do
Ano

Construção de informativo com 

informações dos locais e contatos dos 

Conselhos Tutelares, CRAS, Polícia Militar, 

Denúncias, Central de atendimento à 

mulher, Violência doméstica – Agosto lilás.
(disponibilização no Google classroom e 
whatsapp)

Ações junto às 
famílias 
Acolhimento 
Ações em rede

Ano todo

Ensino / 
Aprendizag
em

x

Roda  de  Conversas  com  os  Professores,
promover um diálogo e uma análise reflexiva
com o grupo de professores sobre as
vivências neste novo contexto escolar e
perfil da turma.

Ações junto
ao

professor
Acolhiment

o
Ações Institucionais

Ano todo

Atendimento aos estudantes com a 
elaboração de

Ações junto aos
professores

Ano todo

vídeos tutoriais e apresentações no 
modelo roda de conversa em sala de 
aula.

Ações junto às 
famílias e 
estudantes.

Ano todo



Atendimento aos professores e familiares
para contribuir com sugestões e informações
sobre estratégias pedagógicas.

Ações junto às
famílias e

estudantes.
Ano todo

Participar da realização dos estudos de caso,
emconjunto com o Serviço Especializado de
Apoio às Aprendizagens (pedagoga).

Ações junto aos
professores
Famílias e

estudantes.
2º

semestre

Atendimento  aos  professores,  familiares  e
estudantes  no desenvolvimento de
estratégias para autonomia nos estudos
(rotina de estudos e preparação de ambiente
adequado)

Ações junto aos
professores
Famílias e

estudantes. Ano todo

Desenvolvime
nto das
Competências
Socioemocion
ais

x x

Acolhimento ao grupo  de professores:  roda
de  conversa, divulgação de palestras e
WhatsApp (individual). Desenvolvimento  de
trabalhos  envolvendo  autoestima,
autocuidado e as emoções. Escuta sensível e
atendimento individualizado. (Projeto
Socioemocional)

Ações junto
aos

professores
Acolhiment

o
Aprendizag

em
Emocional

Ano todo

Atendimento aos alunos: roda conversa com
grupo  de estudantes, atendimento
individual, escuta sensível e ativa, conversa
qualificada, vídeos e mensagens que
desenvolvam  as  competências
socioemocionais. (Projeto Socioemocional)

Ações junto
ao

estudante
Acolhiment

o
Aprendizag

em
Emocional

Ano todo



Acolhimento às famílias para fortalecimento 
de papéis (pai e mãe) na vida e 
desensolvimento dos filhos.

Ações junto aos
professores
Famílias e 
estudantes.Acol
himento

ano todo

(bimestral)

Saúde x Articulação com a Rede de Saúde e Social: Por
meio do

Ações em rede Ano todo



sistema SEI e por telefone, encaminhamento 
de alunos que necessitam de atendimento e
acompanhamento
médico.

Elaboração de folder, vídeos e entre outros
para ações com a comunidade escolar

referente aos meses de prevenção. Projeto
de maio laranja, setembro amarelo e

outubro rosa.

Ações junto aos
professores

Ações junto às
famílias Ações

junto aos
estudantes

Acolhimento

Ano
todo

Participação na Campanha para
arrecadação de mantimentos  para  doação
às famílias da comunidade escolar (cestas
básicas e dinheiro para compra de
alimentos)

Ações junto às 
famílias e 
equipe escolar

Ano
todo

Transição x x

Encontro com a equipe de profissionais da
educação  da escola  sequencial  para
conhecer  a  escola,  professores, equipe
gestora, bem como o esclarecimento de
dúvidas.

Ações junto
ao

estudante
Acolhiment

o

Final do
ano

Instrumentos de Avaliação e
Indicadores de Resultados:

Frequência escolar,
Desenvolvimento socio-emocional 
dos estudantes, Apoio a equipe 
escolar,
Mapeamento institucional.





13.1.1 Plano de ação SEAA 2022

Objetivos Específicos

Proporcionar condições para o desenvolvimento dos atores escolares.

Acompanhar o rendimento escolar e promover a integração entre família, escola e comunidade.

Ações Estratégicas

 Mapeamento Institucional:   diagnóstico inicial dos estudantes, das turmas e das famílias.

1.Coordenação Coletiva

 Participar e acompanhar a coordenação semanalmente. 

2.Observação do contexto escolar 

 Analisar  o  contexto  da  comunidade  escolar,  objetivando  a  intervenção  e  o

acompanhamento das queixas escolares.

3.Observação em sala de aula: 

 Propor a observação da dinâmica da sala de aula aos professores a fim de perceber

os alunos na sua integralidade;

4.Conselho de Classe 

 Participar  dos  conselhos  de  classe,  promovendo  reflexão  da  aprendizagem  dos

estudantes bem como sobre as propostas e práticas;

 Levantar as demandas do grupo;

 Intervenções e devolutivas durante o Conselho; 

 Conhecer o desenvolvimento pedagógico;

 Possibilitar reflexão sobre a prática;

 Planejamento EEAA  

 Analisar semanalmente o contexto escolar (demandas, o que foi realizado ou não)

priorizando e direcionando as ações (segundas vespertino). 

 Planejar as ações priorizadas, estipulando prazos e incluindo referencial teórico, se

necessário.



 Avaliar as ações realizadas na semana, propondo alterações e melhorias, de acordo

com as demandas e prioridades levantadas.

 Encontro de Articulação Pedagógica - EEAA  

 Participar  dos encontros de articulação na CRE,  conforme planejamento  conjunto

com a Coordenação Intermediária. 

 Participar palestras, fóruns voltados à formação continuada da EEAA.

 Projetos e ações institucionais   

 Projeto inclusão 

 Projeto Interventivo 

 Sensibilizações e conscientização de temas relevantes na comunidade 

 Planejar e promover encontros com a família em busca de fortalecer a relação

escola/família.



 Tabela 13 PROJETO DE LEITURA

13.2 PROJETO DE LEITURA

JUSTIFICATIVA

Sabemos que a leitura é primordial na vida de qualquer cidadão. A escola, buscando

cumprir com sua missão social de fazer a criança um cidadão leitor e crítico, busca desenvolver

ações com foco na aquisição e valorização da leitura.

Durante  os  anos  que  vivenciamos  a  educação  campesina,  percebemos  que

algumas fragilidades dificultam a aquisição da leitura e até a conclusão do processo de

alfabetização e letramento, dentre eles a falta de acesso a livros nos espaços vivenciais,

adultos analfabetos,  a escassez de biblioteca e a dificuldade de territorializar  espaços

culturais  na comunidade.  Logo,  essas barreiras fragilizam os processos afirmativos de

leitura  e  traduzem  um  cotidiano  onde  nossas  infâncias  acabam  apresentando  um

vocabulário embobrecido, reduzido e informal, uma dificuldade de identificar informações

explícitas e  implícitas  no  texto,  dificuldades  de  interpretar  situações  críticas,  erros

ortográficos,  dificuldade de se expressar na escrita apresentando produções com pouca

significância temática ao territórioe  conhecimentos restritos aos conteúdos  escolares.

 Nesse sentido, foi elaborado esse projeto em 2020 com o objetivo de estimular a

leitura, desenvolver  habilidades quanto a oralidade,  a interpretação, a produção oral e

escrita, bem como  a  formação  psicossocial  dos  estudantes, por meio de histórias e

diferentes gêneros textuais, ampliando o conhecimento e a criatividade  dos  nossos

estudantes. A princípio a Pedagoga  o nomeou como Carrossel de Leitura, numa tentativa

de nomear com foco na identidade Rota do Cavalo. 



OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

São três os obgetivos gerais: 

Estimular o processo da leitura permanente em nossos estudantes;

Dspertar o gosto e o prazer de ler

Formar leitores proficientes;

Utilizar a leitura como proposta de iniciar discussões temáticas sobre os planejamentos;

Para desenvolver esses objetivos, apresentamos alguns específicos:

Utilizar a leitura para fomentar a interdisciplinaridade ;

Desenvolver o hábito da leitura via momentos lúdicos;

Realizar leitura oral, silenciosa, em coletivo, em dupla;

Estimular a imaginação e, consequentemente, o poder de criação.

Estimular o protagonismo dos estudantes e docentes.

Organizar a prática de leitura na escola.

Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial  cognitivo e criativo do estudante.

Desenvolver  a  interpretação  e  a  linguagem  oral, promovendo  o  desenvolvimento  do
vocabulário, favorecendo o aprendizado da ortografia.

Fazer parte de situações sociais de leitura, como as discussões sobre as obras lidas e
indicação das apreciadas.

Buscar informações, selecionar estratégias de leituras conforme os propósitos específicos.

Propiciar situações de leitura compartilhada.

Aproximar os estudantes do universo escrito e dos portadores de escrita para que eles
possam reparar na beleza da imagem, relacionando texto às ilustrações.

Possibilitar o acesso aos diversos gêneros textuais.

  Promover ações onde a s infâncias tenham acesso a diversos gêneros literários;

  Promover  formação  aos  docentes  e  equipe  de  orientação  e  de  atendimento

psciopedagógico.

Reconhecer o potencial do material da biblioteca escolar e utilizá-lo no cotidiano escoalr;

    Promover encontro com artistas diversos dos campos da arte;

   Ter a leitura como aliada no processo de aquisição de avanço nas fases da psicogênese

da leitura e escrita;



    Ampliar o acesso ao espaço literário.

    Promover o diálogo literário e outras linguagens:

DESENVOLVIMENTO

Atualmente  há  uma  crítica  sobre  a  nomeação  do  projeto,  pensando  na

possibilidade  de  incluir  um giro  cultural  mais  abrangente  das  ações.  Sendo  assim,  o

Projeto foi ressignificado em fases:

Na primeira ele se chama Carrossel de Leitura, um termo trazido pela pedagoga

Valdinês, onde as crianças terão contato de várias formas e estratégias com o acesso ao

universo da leitura, Dentre as estratégias listamos em equipe essas prioridades para a

primeira fase.

Por meio de sacolo de livros;

Com a presença de autores contando histórias;

Com a inclusão de cantinhos de leitura nas salas de aula;

Com a leitura na rotina inicial da aula;

Com empréstimos semanais ou quinzenais delivros pela biblioteca Maria Helena.

Também incluímos  formações e  oficinas  aos docentes  para  que compreendam

estratégias diferentes e/ou divervas para incluir  a leitura na rotina das crianças e para

potencializar o aporte teórico dos docentes.

 Na fase dois temos a leitura com foco para a escrita

  Produções Coletivas; individuais;

 Apresentação de narrativas territoriais;

 Apresentação de apresentações teatrias;

 Produção de caderno com escritas individuais;

Produção  de  Folhinha  com  informes  dos  acontecimentos  relevantes  de  dois  em  dois

meses;

Com a realização do projeto, pretendemos junto com as professoras, proporcionar

aos nossos educandos o contato com diferentes gêneros,   momentos  literários com

contação  de  histórias e  desenvolvimento de  atividades  por meio  de brincadeiras

interativas, apresentações nas interações online, dentre outros, que estimulem o hábito

de ler.

O estudante deve perceber, por meio dessas atividades lúdicas e interativas, que



a leitura  é  a  chave  para  alcançar  as  competências    necessárias  para  o  seu

desenvolvimento integral no processo ensino-aprendizagem.

Dessa forma, atingiremos o nosso objetivo, que é levar ao nosso estudante a

leitura proficiente  em que ele não só decodifica palavras que compõem o texto escrito,

mas também, constrói sentidos de acordo com ascondições de funcionamento do gênero

em foco, mobilizando, para isso, outros  saberes (sobre a língua, outros textos, o gênero

textual,o assunto focalizado, o autor do texto, o suporte,os modos de leitura). 

Logo,  estimulando a leitura, faremos com que nossos estudantes compreendam

melhor o que estão aprendendo na Escola, o que acontece no  mundo e desenvolvam a

prática da ação- reflexão-ação além de estimular a criatividade e a imaginação.

O projeto de leitura atinge a todas as turmas atendidas na escola.

O foco na educação infantil será a linguagem oral e quando for trabalhar a escrita,

será a espontânea. Sempre embasada no campo lúdico.  Buscaremos construir  espaço

com baú de fantasias e fantoches para a professora desenvolver  o campo lúdica  das

crianças, assim como usar o espaço da leitura para auxiliar na resolução de conflitos; O

projeto Plenarinha será construído a partir das atividades produzidas no campo literário da

escola.

Quant a alfabetização, pensamos na escrita como alternativa de potencializar a

leitura e nas sérias finas do 4 e 5 anos que estão como turmas finais na escola, pensamos

em utilizar o espaço do jornalzinho para divulgar os trabalhos de escrita, assim como o

próprio trabalho de estruturação do Inventário do Campo.

Ressaltamos que os momentos literários comporão nosso planejamento quinzenal

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

  Docentes 

Pedagoga Valdinês, Coordenadora e  Gestão

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

Será contínua durante todo o desenvolvimento do projeto, observando as competências

e habilidades desenvolvidas tanto no coletivo quanto no individual, ressignificando

sempre que necessário de acordo com a avaliação e mediação.



                                

Figura 24- Abertura do Projeto em 2022

Presença da Autora Liduína Bartholo



Figura 25 a literatura no processo matemático

Figura 26 Material de apoio que vai como sacola viajante às casas



                              

13.3 A NATUREZA E EU
PROJETO

De  acordo  com  o  Plano  Distrital  de  Educação,  a concretização de ações que

materializam a garantia de Educação básica para toda a população camponesa,  em

escolas do campo, com pelo menos doze anos estudados, deve              ocorrer até o ano de

2024, quando se encerra a vigência do referido plano. Vale ressaltar a prioridade no

cumprimento dessa meta para instituições que atendem comunidades de baixa renda,

como é o caso da nossa escola.

De acordo com os pressupostos teóricos para a Educação do Campo no Currículo em

Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014a), essa modalidade de ensino se baseia na luta

por uma “ação contra-hegemônica à dominação capitalista” (DISTRITO FEDERAL, 2014a,

p. 16) e questiona a subjugação do campo pela cidade e o lugar do trabalhador rural na

dinâmica do capital. Nesse sentido, prima pela participação da comunidade nos processos

pedagógicos, promovendo o protagonismo desses cidadãos (DISTRITO FEDERAL, 2014a).

Intenciona-se então potencializar ações que fortaleçam a participação e a parceria com

as famílias  e  a  comunidade  camponesa  baseadana escuta e no espaço de fala, na

resistência contra a cultura de silenciamento e desvalorização dos saberes do povo do

campo (CALDART,2012;

QUEIROZ, 2011 ), sendo um importante espaço para descortinar seus desconfortos,

necessidades e desejos (Moysés & Collares, 2013).

Este projeto propõe o fortalecimento, a identificação e o pertencimento do coletivo

escolar em seu território.

OBJETIVOS

Incorporar ações que materializem as Diretrizes para Educação do Campo, favorecendo

o processo de desenvolvimento global dos estudantes e construção de parceria com as

famílias e comunidade vinculada à escola.

Conhecer a comunidade atendida pela UE.

Mapear as necessidades e desejos dessa população.

Incluir  no  planejamento  pedagógico  estratégiase eventos relacionados à

Educação do Campo.

Ampliar atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a

habilidades.

Integrar o coletivo responsáveis no cotidiano escolar a fim de sensibilizá-los na

Figura 27 Sacola Literária



identificação dos problemas e traçar ações para as soluções.

 
Tabela 14 Natureza e EU



Viabilizar práticas culturais que fortaleçam e identifiquem a UE como escola do

campo, de maneira a trabalhar sob os temas – terra, trabalho, história, cultura,

luta social, vivências de opressão, conhecimento popular, organização cultural

além da atualização anual do inventário como ferramenta de desenvolvimento

do processo ensino- aprendizagem.

PRINCIPAIS AÇÕES

Aplicação de questionamento socioeconômico.

Atualização do Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental.

Formações docentes – palestras, estudos e discussões de temáticas relacionadas à

Educação do Campo a fim do cumprimento da meta 8.2 do PDE.

Semana Campesina (somente quando retornar ao presencial):

Será comemorado com visitas dos profissionais da educação às comunidades atendidas

pela escola, previamente programada com líderes comunitários.

Rodas de Conversa com o coletivo escolar. Apresentação das matrizes formativas do 

campo pelo coletivo discentes – Sítio Cultural.

Mostre sua Arte – atividade na qual as famílias oferecem, mostram e vendem produtos

produzidos e/ou cultivados por eles, mediante inscrição prévia com a direção da escola.

Atividades de Sustentabilidade e confecção de horta medicinal em parceria com o projeto

Território Educativo: Horta Escolar .

RESPONSÁVEIS

Coordenadora

Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO

A avaliação será por meio da participação no desenvolvimento 
das atividades.



                Tabela 15 Projeto Música: Poesia em Movimento

13.4 MÚSICA: POESIA EM MOVIMENTO
JUSTIFICATIVA

  A  escola  está  inserida  em uma região  campesina  onde  as  infâncias  desde  cedo

aprendem músicas populares em seus lares. Há relatos de famílias que ao lavar roupa,

a fazer farinha, melado, no bater feijão cantam músicas, cantigas regionais. As crianças

estão inseridas neste ambiente musical e ao vivenciar as canções elas estão incluídas

em  momentos  de  ritmização,  o  que  é  primordial  para  a  alfabetização.  Também

sabemos que  antes mesmo de nascerem, as infãncias têm a música naturalmente

inserida em suas vidas. A linguagem musical está presente nas canções de ninar,

brincadeiras, histórias, desenhos animados e filmes.

Como a exposição à música desde a primeira infância ajuda as crianças a falar mais

claramente, aprender  o  som  e  as  palavras,  desenvolver  um vocabulário maior e

fortalecer as habilidades sociais e emocionais. Também introduz a criança no universo

criativo, fazendo com que ela seja sensível e perceptiva a sons e ritmos, estimulando

sua apreciação desde muito pequena.

O psicólogo Howard Gardner já argumentou em 1983 que inteligência musical é tão

importante quanto a inteligência lógica e emocional. Isso ocorre porque a música tem a

capacidade de fortalecer a conexão entre o corpo e o cérebro para trabalhar juntos.

O ensino de música na educação infantil privilegia  o  desenvolvimento  integral  dos

alunos, contemplando o aprimoramento das habilidades psicomotoras e linguísticas.

É importante que a escola valorize o repertório musical que as crianças trazem do

ambiente familiar e a partir dessa vivência, amplie o conhecimento musical dos

pequenos, proporcionando a eles a escuta de vários estilos e gêneros. Um espaço que

respeita e explora essa diversidade, contribui como elemento formador da identidade,

ao mesmo tempo que oferece oportunidade de interação com outras crianças.

Nesse  contexto,  o  presente  projeto  propõe  um trabalho lúdico, contextualizado,

interdisciplinar e significativo, tendo a música como veículo condutor para a expressão

de outras linguagens: dança,  teatro  e  brincadeiras,  com  o intuito  de promover  o

desenvolvimento dos educandos em sua totalidade.

OBJETIVOS

Promover o desenvolvimento da memória e da linguagem oral e a criatividade.



corporal, concentração e motricidade através da música.

Implementar a música na rotina diária.

Ampliar a percepção auditiva por meio de sons distintos.

Explorar os sons feitos pelo corpo humano: assobiar, bater palmas, bater os pés,
barulhos feitos com a boca, etc.

Desenvolver a capacidade de imitação de sons.

Conhecer os instrumentos musicais e os diferentes sons que eles produzem.

Estimular as relações de afeto entre as crianças e as relações sociais.

Ampliar o repertório musical das crianças. Exercitar a criatividade.

Estimular a expressão corporal através dos ritmos, gestos e dança.

Observar os movimentos  corporais  das crianças e auxiliá-las no desenvolvimento

das habilidades motoras.

Reconhecer a música como gênero textual.

Trabalhar a memorização das letras das músicas numa perspectiva contextualizada,

significativa e interdisciplinar.

Conhecer a biografia e canções de compositores da  MPB  para  o público

infantil.

Reconhecer os diferentes estilos musicais do nosso país.

Promover a ampliação do repertório musical das crianças.

Favorecer o desenvolvimento de funções motoras, linguísticas, intelectuais e
socioemocionais.

Propiciar a percepção da linguagem musical como uma forma de cultura e 
expressão.

Atender as demandas e participar da X Plenarinha - 

PRINCIPAIS AÇÕES

 A educação musical será colocada como potência para o letramento e alfabetização,

em nossas ações pensamos na música como facilitador de combinados e comandos;

como integração  do  coletivo;  e  como facilicitador  da  maturidade  para  a  criança

tornar-se alfabetizado;

Não queremos tornar ninguém especialista em musicalidade  ou como proposta de

educação sonora, mas usar a sonoridade para facilitar a alfabetização.

Assim, a música fará parte de experiências cotidianas na entrada,  na saída,  nos

momentos de ir ao banheiro, na organização da fila.

O uso de músicas na rotina escolar nos momentos de acolhimento, higiene das



mãos, lanche, escovação dos dentes. Podemos citar alguns exemplos práticos os

quais podemos usar a música na rotina escolar: A  música “Lavar as Mãos” (Arnaldo

Antunes, 1995), para cantar antes do lanche e a música “Boa tarde, coleguinha para

acolhimento.

Que  som  é  esse?  Atividade  de  reconhecimento sonoro,  com  barulho  da  chuva,

trovões, buzinas de carros, latido de cachorro, canto dos pássaros e outros.

Conversa na rodinha sobre os sons que podemos perceber em diferentes ambientes.

Atividade de colagem e/ou desenho representando esses sons.

Jogo de tabuleiro (na trilha dos sons). Representação dos diversos sons ilustrados no

tabuleiro, como: choro de bebê, barulho de buzina, sons de animais.

Música: Caranguejo. Exploração dos sons que podemos fazer com o corpo (assobiar,

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

Perceber os diferentes níveis da fala: silêncio, cochicho, grito, etc.

Exibição de animações educativas com conteúdo sobre instrumentos musicais, como

por exemplo, o DVD “Abelhinha Listradinha” (2015).

Música: Loja do Mestre André.

Pesquisa sobre os gostos musicais dos alunos.

Confecção de gráfico com os dados coletados.

Escuta e reconhecimento dos diversos estilos musicais.

Pesquisa sobre os estilos musicais e danças predominantes  em cada região

brasileira.

Produção de mapa com desenhos e/ ou gravuras representando os gêneros musicais

predominantes em cada região.

sequência  numérica,  entre  outros  conteúdos. Rodas  de músicas  com canções

tradicionais. Músicas e quadrinhas das Festas Juninas.

Rodas  de  conversa  e  entrevistas  com  os  pais sobre Folclore com enfoque nas

Cantigas de Roda, Parlendas e Brincadeiras musicais.

Confecção de instrumentos sonoros, usando garrafa  pet,  latas, tubos, caixas,

sementes.

Formação de “bandinha” para apresentação de músicas escolhidas pelos alunos às

outras turmas.

Histórias  e  contos  com  teor  musical:  “A  Flautado Tatu” (Ângela Lago, 2017)

“Conheça a Orquestra” (Ann Hayes, 1991) “O Violino Mágico” (Eunice Braido, 2009).

Histórias musicadas, acompanhadas de fantoches, como por exemplo, “O Macaco e

a Velha”, “A Festa no Céu” e “Dona Baratinha”.

Produção coletiva de paródias a partir de canções  eleitas pela turma.

Apresentações musicais e teatrais.

Propor atividades que estimulem os aspectos cerebrais (memória visual, sonora,

auditiva e fonológica).



Estimular o trabalho da consciência fonológica (consciência de palavra, sílaba, rimas

e aliterações).

Escolha coletiva das atividades que serão apresentadas na  Plenarinha.

A musicalidade dos terreiros também é uma forma de trabalhar o preconceito e o

racismo estrutural engendrado no cotidiano das escolas; podems incluir como uma

boa reflexão nos momentos de atividades com foco no respeito cultural racial, incluir

as  canções  utilizadas em comunidades tradicionais nos momentos de realização de

festejos  e trabalhos,  e  que também apreentam momentos  da mística,  da luta  e

organização  socail  de  um  grupo.   Essas  músicas  podem  ser  utilizadas  para

evidenciar  a  valorização  dos  pertencimentos  em  ancestralidade  dos  povos  de

terreiros,  comunidades campesinas em nossa região da Rota do Cavalo.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Educação Infantil e Ensino Fundamental

Gestão

Equipe de Apoio Pedagógico/ Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

A avaliação  do  projeto  será  realizada  a partir  do alcance dos objetivos e ações

propostos, analisando o impacto, ou seja, a eficácia pormeio da observação dos

efeitos positivos no comportamento e atitudes dos alunos no ambiente escolar.

A autoavaliação também será desenvolvidacomo um instrumento avaliativo, com o

intuito de promover o protagonismo e o pertencimento do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem.



                 Tabela 16 – Projeto Interventivo

13.5.1 PROJETO INTERVENTIVO

PROJETO

O projeto interventivo é uma estratégia pedagógica que se destina aos estudantes com

defasagem idade/ano e/ou necessidades de aprendizagem.

OBJETIVOS

Reduzir as reprovações e o abandono.

Ajudar os alunos que se encontram em defasagem escolar.

Atender os estudantes em grupos pequenos ao longo do ano, uma vez por semana

durante 1h em ambiente fora de sala com a mediação de pessoa diferente da docente

do estudante.

Resgatar a autoestima.

Fortalecer o processo educacional.

Objetivos

Reflexão para desenvolver aquisição de leitura e escrita.

Iniciar o trabalho de produção de texto usando mapas de ideias.

Propor atividades de leitura, produção e reestruturação de textos.

Estimular  os  alunos  a  pensar  sobre  contagem, cálculos por meios de jogos  e

brincadeiras.

Levar as crianças a refletir e apresentar estratégias sobre cálculos mentais.

Intervir para argumentar matematicamente promovendo autonomia(contagem, cálculos,

situações –problemas).

 DESENVOLVIMENTO



Primeiro Bimestre

Acontecerá principamente com a turma de 3 ano, com a intervenção d aprofessora 

Daniely, pois a professora encontra-se em situação de trabalho remoto em função de 

singularidades. Desse modo, estará desenvolvendo atendimento todas as segundas, 

terças, quintas e sextas das 8h as 9h30.

O atendimento se dará na biblioteca, utilizaremos a televisão e o notebook para o contato

entre docente e sete  alunos incluídos no interventivo: Alexandre Severino,  Beatriz 

Ferreira,  Davi Sousa, Emanoel, Iasmin, Samuel de Sousa e Lucas Lopes.

Esses alunos encontram-se no nível pré-silábico e necessitam de um atendimento inicial 

na aula. 

O atendimento coletivo de sse grupo será supervisonado pela vice-diretora, que estará

em sala também acompanhando a aula e assessorando a professora Danyele com a

execução das atividades com foco no processo inicial de alfabetização dessas crianças;

Ao terminar o primeiro bimestre, o atendimento passa a ser individual,  duplo ou trio,

conforme as necessidades de aprendizagens apresentadas  pelos  alunos  e  serão

atendidas pela pedagoga Valdinês.

Incluídos alunos de outras turmas , conforme o turno de regência escolar e o nível da

psicogênese da escrits e leitura.

No segundo semestre entendemos que haverá um amadurecimento do processo de

desenvolvimento cognitivo dessas crianças, desse modo o interventivo passa a ser mais

focado com ações pontuais dentro do próprio ano escolar e com a turma que a criança

está matriculada.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Coordenadora Vice Diretora Iassana 

Coordenadora Jakeline Martins

Equipe de Apoio A Aprendizagem 

Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

Presente em todos os momentos, desde o desenvolvimento,  o  planejamento, a
organização e sua aplicação.

Registro de acompanhamento no Diário de Classe e na plataforma da sala SEEAA.



                          

                          Tabela 17 – Reagrupamento Intraclasse 

Figura 29 Momento de ações Interventivas  com o Professor Fabrício

figura 30momento do Interventivo com a professora Danyeli



13.5.2 REAGRUPAMENTO INTRACLASSE

PROJETO

Reagrupamento  consiste  em  utilizar  estratégias pedagógicas disponíveis para

possibilitar e viabilizar  a  intervenção  do  professor  noprocesso de  ensino-

aprendizagem de todos os alunos da turma e/ou da escola em busca da progressão

da aprendizagem dos estudantes.

OBJETIVOS

Reduzir as retenções e o abandono.

Mediação entre os pares.

Troca de saberes e experiências.

Atender todos os alunos em grupos observando as especificidades de cada um.

Estimular o aluno na construção do conhecimento com os pares que possuem as

mesmas dificuldades.

Trabalhar de forma não seriada, ou seja, focada na dificuldade.

Contribuir  para  o  desenvolvimento  ecrescimento cognitivo dos alunos

individualmente e coletivamente.

Trabalhar a coletividade na equipe responsável. Criar um novo olhar sobre o aluno.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Coordenadora Jaqueline

Gestão

Equipe de Apoio Pedagógico/Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

Avaliação formativa ao longo do projeto.

Avaliação quinzenal das necessidades dos alunos para reorganização dos 
grupos.

Registro no Diário de Classe e na plataforma da sala SEEAA.



                     Tabela 18 Projeto Território: Horta Escolar

13.6 HORTA ESCOLAR: território de
aprendizagem  dos saberes campesinos

PROJETO

A EMATER-DF, em seu projeto intitulado Horta Pedagógica, promove parcerias com

escolas que tenham o perfil para desenvolver ações no sentido da formação

agroecologia.

Sendo a instituição Escola Classe Sítio da Araucárias, uma instituição em território

campesino,  com  a  região territorializada  por saberes do campesinato com diversas

comunidades que possuem saberes singulares em suas culturas, entendemos que a

parceria Escola, Instituição Técnica e Território Comunitário será fundamental para que

o vínculo do conhecimento escolar se aproxime a  realidade  e  as  necessidades do

contexto social via Projeto Horta Pedagógica da Emater.

OBJETIVOS

Promover uma educação agroecológica via o cultivo de horta pedagógica.

Articular ações que evidenciem as práticas do manuseio de uma horta;

Promover a organização coletiva como suporte para potencializar os saberes 

territoriais, agregando o trabalho, a cultura e a pesquisa como princípios educativos.

Compreender os processos de semeadura, adubação, colheita e comércio.

PRINCIPIS AÇÕES

Envolve as fases do Canteiro Educativo, do nascer ao se alimentar de uma planta.

Fase 1 Preparar o solo

Enquanto  a  escrita  do projeto  é  feita,  fazemos o levantamento de ações com os

parceiros.

A nossa pergunta chave: O que temos? Tomamos decisões coletivas sobre o uso do

espaço, cronograma, responsabilidades, definimos os objetivos do projeto e a

escolha do local para o preparo da terra. Entender sobre a captação da água das

chuvas, sobre sistema de cisternas sustentáveis.

Fase 2 Adubar

Ao tempo que se desenvolve as ações práticas sobre o preparo dos canteiros para a



horta. A nossa pergunta chave: Pra que serve o solo?

As crianças serão envolvidas em ações e processos educativos relacionados à técnica

de manejo, a opções de hortas em espaços de diferentes tamanhos, entrevista com

agricultores da comunidade, a palestrasobre o uso e tipos de solo e a outras ações

pertinentes a fase da adubação.

Sempre aproximando o planejamento ao currículo escolar.

Fase 3 : O Plantar

Ao tempo que a criança aprende as  técnicas  do plantio,  são apresentadas a elas

técnicas de plantio, colheita de plantas leguminosas, suculentas  e medicinais.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Vice diretora Iassana e Diretora Queti Dietrich

Turmas do 3º e 4º anos

Coordenados principalmente pelas professoras que coordenam o projeto, as crianças

da turma com (o) a professor (a) serão os partícipes principais do projeto.

Os parceiros serão: Os territórios vivenciais da Rota do Cavalo e a Emater.

Avaliação

O projeto é avaliado a todo instante com a participação dos partícipes.

Figura 31 MOMENTO DE AULA COM O PROJETO RRP MOURA



Figura 32 Momento do Plantio

Figura 33 Dia de campo conhecendo horta de família da escola



13.7 A ÁGUA COMO  MATRIZ ECOPEDAGÓGICA DO 
ENFRENTAMENTO DO RACISMO ESTRUTURAL: 
Ações interculturais e decoloniais locais

Justificativa

Em 2014 a  presença das crianças Calons em nosso espaço escolar  trouxe a

reflexão de que não estávamos devidamente  preparados para  problematizar  a

diversidade cultural que atravessa o cotidiano escolar.

 Percebemos  que  ao  tempo  que  as  crianças  traziam  aspectos  de  suas

singularidades, o grupo escolar por hora se fechava ou buscava abrir reflexões

sobre a identidade étnica do povo cigano. Mas não conseguia chegar a um ponto

comum.

Alguns  fatos  particulares  vinculados  ao  trabalho  como  processo  formador  da

identidade do grupo, a própria vestimenta como símbolo da identidade e inclusive

algumas fragilidades quanto ao patriarcado e a própria presença das crianças no

ambiente escolar nos fizeram ressignificar práticas e pensamentos engendrados

pela colonialidade do poder, do ser e do pensar. 

Nessa necessidade de compreensão sobre os aspectos afirmativos que formam a

identidade étnica e pensando sobre maneiras de acolher visibilizando de forma

afirmativa não apenas os Calóns, mas todos os grupos sociais que estavam na

escola,  surgia  a  ideia  da  educadora  Iassana  Rodrigues  de  trabalhar  aspectos

voltados a comungar com as diferenças locais. 

Mas ao buscar trabalhar o enfrentamento do racismo estrutural engendrado em

nossas raízes culturais percebemos que a rotatividade de docentes era e ainda é

uma fragilidade que nos faz problematizar e aprofundar a temática do racismo.

Assim,  embasados  na  pesquisa  de  SOARES(2020)  que  apresentou  que  a

diversidade cultural é um dos grandes motivadores da rotatividade consideramos

que o aspecto deveria ser um ponto de suma importância a ser trabalhado como

aspecto constituinte da identidade territorial e se as diferenças culturais é ponto de

conflitos que atravessam o cotidiano escolar, deveríamos enquanto grupo, alinhar

um ponto comum a todos os espaços vivencias.  Logo, compreendemos que a

água  é  esse  ponto  comum.  É  com ela  e  por  ela  conseguiríamos  enfrentar  o

recismo  estrutural  a  partir  do  alinhamento  com  a  ecopedagocia,  e  é  claro,

evidenciando que os processos afirmativos passam por estartégias onde é preciso



comungar com as diferenças.

 Assim, nesse projeto que vincúla a cultura a partir  do território, temos a água

como tema gerador  de  uma proposta  ecopedagógica,que  atrela  a  Diversidade

Cultural que permeia o território, com todos os aspectos que envolve os saberes e

fazeres  identitários,  inclusive  os  aspectos  geracionais  de  discussão  que

perpassem  a  matriz  afro-indígena  brasileira   e  os  geoambientais  e

históricoambientais nos planejamentos escolares. 

Objetivos: 

1-) evidenciar a diversidade cultural a partir da bacia do Alto São Bartolomeu;

2-) promover ações afirmativas sobre as identidades a partir da valorização das

atividades culturas que envolvem os fazeres da terra;

3-)  mapear  as  atividades culturais  que atravessam os quatros  ribeirões locais:

Sobradinho, Córrego do Meio, Indaiá e Capão Comprido.

Objetivos Específicos:

Alinhar as ações com o projeto de leitura, horta e música;

Incluir ações com o Ecomuseu Pedra Fundamental do DF;

Visitar espaços vivenciais e fazer entrevistas com seus coordenadores;

Socializar com as comunidades tradicionais de terreiro para compreender como a

água sendo elemnto constituidor de suas atividades, ajudam na desconstrução de

pensamentos racistas;

Enfrentar pesnamentos coloniais a partir de ações interculturais;

Evidenciar espaços que desenvolvem agroecologia;

Utilizar a linguagem artistíca para promover debates decoloniais e interculturais

com as infâncias;

Participar de visitas e de visitas em espaços que promovem oficinas interculturais;

Promover ações de enfrentamento ao racismo epistemológico;

Utilizar o kit do MEC, a Cor da Cultura em aportes teóricos e práticos;

Construir  agenda de debates  e de criação de narrativas  autobiográficas  sobre

identidades campesinas;

Utilizar a foto como fotobiografia e aporte para escrita,

DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA

Etapa 1:Problematizando as diferenças



1-) Inserir discussões sobre racismo e sobre o respeito;

2-) Fomentar oficinas e formações para docentes, discentes e demais segmentos
escolares;

3-) Utilizar aportes paradidáticos;

4-) promover saídas de campo em visitas aos ribeirões e córregos;

5-) fotografar espaços e culturas;

6-) Levantar aspectos da geografia regional através de mapas vivenciais;

7-) Utilizar a história regional para evidenciar fatos e momentes relevantes;

Etapa 2-) Apontar as fragilidades

 Através de Conselhos debater sobre assuntos que geram conflitos, estranhezas e
ações que envolvem relação de poder no espaço cotidiano;

Listar esses aspectos de modo a enfatizar que são barreiras pedagógicas;

Promover  Encontro  com  possibilidades  de  ouvir  os  coordenadores  e/ou
representantes relevantes dos espaços sociais falando sobre suas singularidades;

Confeccionar vestimentas, símbolos e elementos da vida cotidiana dos espaços
vivenciais;

Evidenciar a situação dos resíduos sólidos, das moradias, da relação de poder que
envolve as moradias e os trabalhos na região;

Evidenciar o uso da água nos quatro rios que abastecem a região;

Etapa 3-) Ressignificar Comportamentos 

Potencializar os espaços coletivos: horta;

Potencializar  as  visitas  e  entrevistas:  produzindo  relatórios,  gêneros  literários,
folhinhas e jornais, vídeos;

Produzir murais e atividades que evidenciam mudanças de atitudes;

Utilizar jogos e brincadeiras regionais para socializar com a cultura do outro;

Visitar  espaços  onde  produzem  horta,  onde  existe  associação,  produções  e
saberes do campesinato ( farinha, melado, artesanato, etc);

Produzir autobiografia;

Construir quadros de fotobiografias;

Criar mapas vivenciais e socializá-los;

Utilizar  os  eventos  e  encontros  pedagógicos  para  valorizar  as  culturas  que
acontecem nos espaços vivenciais das crianças;

Utilizar a transversalidade para fomentar a pesquisa-ação;

Etapa  3-  )  Promover  Encontro  Comunitário  envolvendo  evento  com  foco  em
exposição das potências territoriais;



Evidenciar o Dia do Campo como momento de compartilhamento e comungação
dos aspectos culturais com foco napedagogia intercultural.

Envolver o outro em atividades culturais diversas que permeiam a região;

Visitar Terreiros, nascentes, observar como os Orixás representam possibilidade
de trabalhar conceitos na agroecologia e sustentabilidade;

Fomentar Conselho Participativo;

RESPONSÁVEL

Vice-diretora: Iassana Rodrigues Soares

AVALIAÇÃO

Será processual.

13.8 SÍTIO EM MOVIMENTO: MOVIMENTANDO-
SE NA EDUCAÇÃO 



1. Justificativa

A Escola Classe Sítio das Araucárias está localizada no Núcleo Rural 01, Sítio

Araucárias,  DF-440,  Vc-257,  Rota  do  Cavalo,  Sobradinho-DF.  A  instituição

educacional  faz  parte  da  Secretaria  do  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal

(SEEDF) e está vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho-DF.

Os  registros  apontam  que  foi  fundada  no  ano  de  1985.  Como  várias  outras

instituições  pelo  país,  a  escola  promoveu  uma educação  pública  com base  nas

Diretrizes Educacionais Brasileira. Foram, até agora, 34 (trinta e quatro) cumprindo

com a missão de desenvolver os aspectos cognitivos e psicomotores com base nas

suas possibilidades e limitações.   A instituição também passou por reformas físicas

e estruturais, diante da demanda de matrículas que foram crescendo nessas últimas

décadas. O censo de 2002 aponta que a escola continha 32 (trinta e duas) crianças

matriculadas e em 2022 constam aproximadamente, 200 (duzentas). Número que

não  é  maior,  pela  impossibilidade  de  acolher  mais  crianças  nas  salas  de  aula

disponíveis.  

Como uma escola que está inserida no ambiente rural,  denomina-se como

uma instituição  que  oferece  educação  com base  nos  princípios  do/no  Campo e

alguns aspectos a tomam como prioritária junto a demanda pedagógica em função

do posicionamento geográfico e político da mesma.

Não é apenas o fato de estar em território do campo que lhe torna especial,

ou o fato de constar à lista das poucas escolas do campo dentro da Capital Federal.

São os aspectos diversos que adensam a cultura dos grupos que convergem em

matrículas  na  Instituição  que  a  colocam  sobre  um olhar  especial,  e  nos  fazem

solicitar  o  acolhimento  da  mesma  diante  das  Políticas  Pedagógicas  que  estão

disponíveis junto à Secretaria de Educação do DF.  

  A composição da escola é de suma importância nas ações e estratégias

pedagógicas e administrativas. As crianças advindas de grupos étnicos diversos da

comunidade são a Escola Classe Sítio das Araucárias. As características, forma de

organização social particulares de seus grupos adentram o cotidiano escolar. São

muitas  culturas,  hábitos,  saberes e formas de se  vestir  e  falar.  Nossas crianças

advêm de espaços e propriedades da Rota do Cavalo, que convivem com princípios

familiares de uma vida constituída em coletividade e em família: produção, cultivo,



resistência. É importantíssimo que tenhamos consciência da potencialidade cultural

das mesmas para que dentro da escola possamos fazer um trabalho condizente com

aprendizagens significativas e significantes, sem tirar o foco do objetivo educacional

que é  alfabetizar  e  letrar.  Os espaços das crianças são cheios  de simbolismos,

inclusive  na  denominação  organizacional.  Alguns  com  foco  na  propriedade

(fazendas,  hípica,  ranchos,  chácaras e  Sítios),  outros  na organização de grupos

étnicos e com culturas e tradições junto a reforma agrária (acampamentos e pré-

assentamentos de movimentos sociais pela luta da terra), um com aspecto judicial

(Abrigo tutelar com crianças acolhidas pela Vara da Infância do DF) e outros com

uma forma de organização urbana (pequena agrovila e condomínios horizontais).

Essa singularidade territorial é explicada pelo processo de re5territorialização que a

comunidade vem passando nas últimas décadas, motivada pelo desejo de reforma

agrária, da saída do aluguel, do direito à moradia, caracterizando geograficamente o

espaço como um lugar multiterritorializado.

Essa explicação sobre o território torna-se imprescindível, pois como disse o

Geógrafo Milton Santos:  “O lugar  são as pessoas e a sua cultura!”  ,  ou seja,  o

material e o imaterial. Para falar da escola é preciso entender a comunidade. 

A Rota do Cavalo possui uma extensão de 47 km de rodovia. São muitos

empreendimentos  voltados  ao comércio  rural,  inclusive  chácaras com piscinas e

campos  de  futebol.  Porém  as  crianças  que  estão  matriculadas  na  escola  não

possuem acesso semanal a esses espaços, a comunidade não possui clube e nem

escolinhas  específicas  para  desenvolver  atividades  com  esportes  coletivos,

individuais,  danças  e  artes.  O  lazer  dessas  crianças,  conforme  a  narrativa  das

mesmas e de seus responsáveis, está no brincar na rua ou em casa, não é possível

matricular-se nas atividades que são desenvolvidas nos empreendimentos rurais:

hípica, haras, escola de equitação pois o financeiro dessas famílias não adentra no

orçamento familiar, que é classificado como de renda baixa. Ser assistidas também

pelas oficinas e atividades que acontecem no Centro Olímpico na área urbana da

cidade também não é possível diante da falta de linhas do transporte coletivo público

que os leve até o local. A comunidade fica numa média de 10 a 20 km do Complexo

esportivo,  de  forma que as raras  crianças que possuem em sua rotina semanal
5 Os Geógrafos e Doutores Rogério Hasbaerth e Doreen Massey explicam no livro Viver no
Limite  (2014)  os  conceitos  sobre  território.  Territorializar  seria  ocupar  um  espaço,
desterritorializar seria perder a atuação sobre esse território e reterritorializar é dar um
novo  destino  a  um  espaço  que  já  havia  sido  territorializado  e/ou  desterritorializado.
Multiterritorializado é um espaço territorializado por três ou mais identidades/culturas.



atividades em escolinha de futebol  ou outra atividade são as crianças do abrigo

Menino Jesus em função da organização da Instituição.  A equipe da escola fez

estudo para que a educação em tempo integral fizesse parte da rotina, porém a

inclusão do projeto apresentou que teríamos uma redução na oferta de matrículas

pela metade em função do espaço escolar, o que agravaria problemas de ofertas de

vagas que já é uma realidade e traria outros inúmeros problemas sociais e legais.

Desse  modo,  concluímos  que  as  diversas  crianças  que  vivenciam o  espaço  da

Escola Classe Sítio das Araucárias, possuem apenas a escola como local possível

para desenvolver uma educação com foco na integralidade. Fato este que acontece

de maneira  precária  visto  que o  professor  pedagogo não possui  a  habilitação e

capacitação  para  desenvolver  estratégias  com  base  no  que  recomenda  as

linguagens artísticas e corporais do Currículo em Movimento.   Mesmo que os/as

professores/as procurem adequar em sua rotina de planejamento atividades lúdicas

com a prática de jogos e brincadeiras para promover um ambiente infantil, o trabalho

para potencializar o desenvolvimento das habilidades motoras de cada criança e em

especial aquelas que possuem necessidades especiais a partir de um atendimento

individualizado  só  cabe  ao  Professor  devidamente  Habilitado  e  Capacitado  e

Licenciado em Educação Física. 

Desse modo, o ensino da Educação Física acaba por modificar,

formar e possibilitar o autoconhecimento e o uso autônomo da

cultura  corporal  para  participação  ativa  do  estudante  na  vida

social,  superando a dicotomia corpo e mente,  sem abandonar

sua especificidade de ampliar a formação corporal e motora dos

estudantes. (Currículo em Movimento da SEEDF-p.115)

 Dessa forma, solicitamos que a Secretaria de Educação na presença dos

coordenadores  que  analisam  e  autorizam  projetos  específicos  com  profissionais

habilitados e autorizados para atuar neles, não apenas acolha nossa diversidade

mas  visibilize  profissional  de  Educação  Física  para  atender  as  nossas

particularidades:

 um território marcado por uma  “Geografia das Infâncias6”;

6 Jader Lopes (2016) informa que esse termo envolve o campo de Estudos da Infância, 
colocando as crianças e seus espaços como protagonistas. (Mapas Vivenciais: 
Possibilidades para a Cartografia Escolar e Vivências com as crianças dos anos 
iniciais.2016)



 um território que precisa promover pedagogias interculturais;

 um território repleto de grupos étnicos com modos de ser, pensar e

sentir próprios;

 um território que está marginalizado em plena Capital Federal;

 um território multicultural;

 um território com profissionais que procuram atender da melhor forma

possível  os/as educandos/as,  produzindo estratégias que supram as

necessidades dos/as mesmos/as , mas que nem sempre atingem os

objetivos em função das próprias limitações que se devem em função

das habilidades acadêmicas que preza a progressão curricular exigidas

para  a  disposição  dos  objetivos  de  aprendizagem  e  conteúdos

apresentados na matriz de Educação Física do Ensino Fundamental e

da Educação Infantil;

 um território esplêndido na cultura e saberes dos povos tradicionais;

 

Sabemos  que  atividades  motoras  e  artísticas  possuem  a  capacidade  de

reunir, socializar e dialogar. Sendo a escola um espaço de um coletivo de pessoas

que adensavam o espaço rural  (produtores, agricultores, criadores, acampados e

assentados),  momentos  destinados  a  prática  de  educação  motora,  promoverá

estratégias no cotidiano escolar que solucionarão conflitos de relações que inclusive

acontecem  fora  do  espaço  escolar,  pois  os  momentos  de  educação  física

possibilitam que através de jogos,  brincadeira e brinquedos a criança conheça e

participe da cultura do outro/a. A partir daí, conhecendo e participando ele/a constrói

não  apenas  pensamentos  de  tolerância  e  respeito,  mas  aprende  a  dialogar,

visibilizar e acolher o que vem de fora de sua cultura. 

Como grupo escolar, acreditamos que a vinculação de um projeto específico

na área da educação motora que inclua a faixa etária, dos 4(quatro) aos 11(onze)

anos, ajudará não apenas no desenvolvimento da integralidade infantil mas auxiliará

na promoção de práticas interculturais que evidenciem como as relações familiares

chegam e pulsam o território escolar. Manifestamos a grandeza desse projeto na

Escola  para  que  a  diversidade  que  pulsa  dentro  dela  possa  ser  acolhida  e

visibilizada com o foco pedagógico que o próprio  currículo Histórico Cultural  nos

incentiva a assim fazer.



2. Metas

Sabemos que a atividade física é essencial para a manutenção e melhoria da

saúde e na prevenção de enfermidades, para todas as pessoas em qualquer idade.

Sendo a escola um lugar que reúne indivíduos, a atividade física torna-se um meio

para socializar e praticar o bem estar social, coletivo, grupal. Além do que iniciar

uma prática de atividade física desde a infância contribui para que a pessoas crie o

hábito de se exercitar  não apenas pensando numa vida futura onde se busca a

longevidade, mas numa vida presente onde a melhora da qualidade de vida é fator

essencial para executar as tarefas do cotidiano como conseguir saltar, correr, jogar

bola,  nadar.  São  inúmeros  os  benefícios  fisiológicos,  psicológicos  e  sociais  que

lemos, ouvimos e assistimos nos meios de comunicação.  Partindo dessa ideia a

Escola reúne algumas Metas para o projeto: 

1. Na  proposição  dos  conteúdos  visa  agregar  nesses  os  conhecimentos  e

saberes acumulados sobre o corpo e o movimento  dos 1º  e  2º  Ciclos da

Educação Básica;

2. Atender a diversidade da escola dentro dos aspectos da educação inclusiva;

3. Sistematizar  o  trabalho  pedagógico  em  atividades  teóricas,  práticas,

cognitivas e psicomotoras;

4. Intencionalizar  as  estratégias  e  ações para  promoção do  desenvolvimento

integral

3. Objetivo Geral

Despertar  nos  alunos  o  interesse  em  desenvolver-se  com  as

atividades  e  exercícios  corporais  criando  convivências  harmoniosas  e

construtivas com seus pares, sendo capazes de reconhecer e respeitar as

características físicas e desempenho de si  próprio e das demais crianças,

não  segregando  e  nem  depreciando  outras  pessoas  por  qualidades  e

peculiaridades como aspectos físicos, sexuais e ou sociais.



3.1 Objetivos Específicos:

 Compreender  que  o  processo  de  alfabetização  necessita  de

estratégias lúdicas para desenvolvimento integral do ser;

 Identificar os benefícios que as aulas de educação física trazem para o

desenvolvimento sócio afetivo, cognitivo e psicomotor da criança.

 Constatar  a  importância  dos  jogos  e brincadeiras como  aliados  no

processo de alfabetização e letramento.

4.Fundamentação Teórica

Sendo a escola um lugar que acolhe os indivíduos quando estão na fase da

vida em que o brincar  é  parte  essencial  na  formação e  na própria  forma de se

comunicar,  torna-se  preciso  assumir  que  o  lúdico  tende  a  ser  prioritário  no

planejamento e atendimento nos 1º e 2º Ciclos do processo de escolarização.

O brincar tem hoje, sua importância reconhecida por estudiosos, educadores,

organismos governamentais e internacionais (ALMEIDA e TAVARES, 2009). Apesar

da menção feita por ALMEIDA E TAVARES, observamos que a ludicidade, ainda,

precisa  ser  bem  mais  utilizada  no  ambiente  escolar,  principalmente  nas  séries

iniciais e com profissionais habilitados para isso.

 Nas últimas décadas foram inúmeras mudanças estruturais no Espaço Físico,

Currículo, Organização e Formação Docente. Inúmeros projetos de pesquisas são

semestralmente  publicados  e  voltados  à  educação  das  crianças  nas  rodas

acadêmicas.  Na  última  década,  tivemos  a  inclusão  de  mais  um ano  escolar  no

Ensino  Fundamental,  aumentando  o  acesso  de  mais  matrículas  na  rede.  Essa

ampliação de 8(oito) para 9 (nove) anos no Ensino Fundamental, trouxe um ano a

mais para que a criança possa ser  alfabetizada,  no entanto,  observa-se que um

pensamento  equivocado  ou  talvez  distanciado  do  universo  lúdico  na  rotina  do

planejamento escolar docente em nossas Secretarias de um modo geral, priorizando

a escrita e a leitura como o único foco na alfabetização, e deixando em segundo

plano o brincar e o universo lúdico nos anos iniciais da alfabetização.

Pensando numa educação integral que reestabeleça o protagonismo infantil, a

liderança,  o  reconhecimento  do  seu  espaço,  das  suas  capacidades  físicas,



discutiremos a importância do profissional de Educação Física no ambiente escolar

como promovedor de estratégias e ações voltadas aos aspectos da psicomotricidade

que precisam ser trabalhados com as crianças que estão em fase de alfabetização.

Os  aspectos  desde  tônus  e  esquema  corporal,  movimento  e  comunicação  são

habilidades específicas que estão intimamente ligadas as habilidades necessárias

ao desenvolvimento da leitura e escrita nas séries iniciais.

A Educação Física é considerada uma das aulas mais esperada da semana

nas modalidades da Ed. Infantil  e do Ensino Fundamental 1 pela forma dinâmica

com que as aulas são planejadas. A musicalidade, a dança, a luta, a ginástica, o

jogo e a atividade desportista  são elementos culturais  que por  si  só possuem a

habilidade de integrar,  socializar e produzir momentos de protagonismos. A partir

dessas atividades, muitas crianças transpassam barreiras na oralidade. 

Segundo Luckesi (2000) o lúdico tem sua origem na palavra latina “ludus” que

quer  dizer  “jogo”.  Assim como o  jogo,  o brincar  e  a  brincadeira  fazem parte  do

universo  infantil,  são  próprios  da  idade.  O  brincar  ajuda  a  criança  a  refletir,  a

imaginar e a socializar. Utilizar o universo lúdico como ferramenta imprescindível no

processo de aprendizagem na alfabetização é o que se busca demonstrar nesse

projeto escolar para que a teoria possa completar a prática pedagógica.

Fonseca (2004) esclarece que para demonstrar que a ludicidade é um dos

eixos-norteadores do processo ensino-aprendizagem, precisamos ter em mente que

a  interdisciplinaridade  é  imprescindível  no  planejamento  escolar,  principalmente,

quando  temos  pouquíssimas  escolas  públicas  de  séries  iniciais  que  possuem

profissional de educação física para garantir a execução da linguagem corporal que

se  pede  no  currículo  escolar.  A  interdisciplinaridade  propicia  que  o  pedagogo,

mesmo  não  tendo  a  formação  na  área  da  Educação  Física,  possa  em  seu

planejamento  diário  lembrar-se  de  organizar  planos  estruturados  na  prática  da

cultura corporal e na apropriação dos movimentos. 

Fonseca (2004) também enfatiza que a psicomotricidade está presente em

todas as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, contribuindo para

o conhecimento e domínio do seu próprio  corpo,  elucida a linha de pensamento

desse Projeto e nos direciona a compreender a importância do lúdico no contexto

escolar a partir da relação que existe entre o brincar e o aprender.

D’avila  (2006)  apresenta  que  a entrada  da  educação  Montessoriana  a

aprendizagem  lúdica  é  assunto  que  tem  conquistado  espaço  no  panorama



educacional brasileiro. Os jogos e as brincadeiras tratados como essência da criança

são utilizados como ferramentas no cotidiano escolar possibilitando a produção do

conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento da própria criança. Quando

percebemos a escola como um espaço de aprendizagem significativa a partir  da

ludicidade,  o  aluno  desenvolve  competências  como  a  atenção,  o  raciocínio  e  a

criatividade.  Constrói  seu  próprio  conhecimento  e  conceitos,  reforça  habilidades

sociais,  desenvolve  a  expressão  oral  e  corporal  além  de  também  reduzir  a

agressividade.

 Numa palestra sobre a importância da Educação Física Escolar o professor e

tutor no Polo da Universidade Anhanguera em Sobradinho, Antônio Marcos (2018)

afirmou que a educação física escolar promove muitos benefícios a saúde mental e

física dos/as alunos/as, dentre elas, favorece o desenvolvimento motor; Integra a

criança e do adolescente;  Colabora na autoconfiança e na autoestima;  Contribui

para que a criança se expresse melhor; Favorece as questões e vivencias sobre o

mundo  que  convivem;  Ajuda  a  criança  e  adolescente   a  conhecer  e  a

compreender  as  mudanças e o limite do próprio corpo; Reduz o estresse e as

pressões do dia a dia; Coopera para um estilo de vida melhor; além de também

contribui para achar novos talentos para o esporte competitivo. 

Dr. Welver (2019), médico da Família do Posto de Saúde da Rota do Cavalo,

afirma que ao praticar atividades físicas os alunos têm a vantagem de melhorar a

saúde  e  diminuir  riscos  de  doenças  como  a  obesidade,  hipertensão  arterial,

colesterol alto e doenças respiratórias. Dessa forma consideramos que a escola tem

papel fundamental para que os alunos aprendem a importância de ter um estilo de

vida mais saudável  e equilibrado. O professor de Educação física representa um

papel importante para promover uma vida saudável e ativa aos seus/sua alunos/as. 

Diante dos anos de atuação em território escolar, as vivências e experiências

nos  dizem  que  a  educação  muito  evoluiu,  o  número  de  pesquisas  no  campo

educacional  ajuda  a  redimensionar  nosso  trabalho.  No  intuito  de  se  alcançar

diferentes maneiras de alfabetizar a cultura do movimento é importante considerar

que  o  pedagogo  possui  limitações  acadêmicas  sobre  conhecimentos  e  saberes

sobre  a  cultura  do  corpo  e  movimento  sendo  assim,  a  presença  do  professor

habilitado em Educação Física torna-se imprescindível no ambiente escolar para o

planejamento e execução de atividades que envolvam a ludicidade, a educação, a

criança e a psicomotricidade. 



A pedagogia do movimento ressalta que o corpo não é uma máquina com

funções repetitivas, mas como um ser total  com dimensões afetivas, emocionais,

estéticas  e  mentais.  PEREIRA  E  HANNAS  (2000)  enfatizam  que  não  basta

praticarmos  exercícios  físicos,  necessitamos  desenvolver  a  consciência  corporal

para que aja ajustamento harmonioso da personalidade e saúde integral.

Assim, a discussão sobre o movimento traz a ideia de que movimentar-se

possibilita qualidade de interação entre o físico e o cognitivo. Estudos demonstram

que quanto mais desenvolve-se as habilidades corporais mais a pessoa demonstra

dinâmica  de  coordenação  psicomotora  e  sensório-motora,  equilíbrio,  percepção,

atenção, linguagem, lateralidade e lógica.

Na Europa a Educação Reggio Emília, revolucionou o sistema educacional

quando  propôs  mudanças  estruturais  depois  que  países  desenvolvidos  foram

drasticamente abalados pela 2ª Guerra Mundial. Propuseram atividades voltadas a

conteúdos significativos, voltados a formação integral e global da criança. Focaram

na  1ª  infância,  dedicaram  estudos  na  importância  de  revisitar  a  pré-escola  e

fortalecer o emocional do indivíduo, focando em atividades lúdicas e prazerosas. Os

estudiosos  consideram  que  o  jogo  é  uma  atividade  vital  e  um  dos  elementos

preponderantes do universo infantil para a humanização. Espaços que possam ao

mesmo tempo acolher  e desafiar  a  criança,  com a proposição de desenvolver  a

autonomia  e  confiança.  Como  resultado,  os  estudiosos  informam  que  quando

focaram no campo da criatividade e do protagonismo na educação básica ou seja,

dentro  de  uma  construção  de  uma  pedagogia  sócio-construtivista  as  crianças

aprenderam pelas experiências da ação e do fazer. Pesquisadores como  Edward,

Gandini  e  Forman(  2017)  afirmam  que  essa  experiência  em  Reggio  Emília  na

década  de  60  é  responsável  por  reunir  marcas  de  sucesso  que  atualmente

comandam o mercado mundial da indústria de moda, da pintura, do automobilismo.

A linha Montessoriana demonstra que as situações vivenciadas através das

brincadeiras  e  dos  jogos  possibilitam  o  desenvolvimento  da  sociabilidade,  da

linguagem, da coordenação motora, da noção espacial e corporal. Desse modo, uma

educação  que  privilegie  todas  linguagens:  corporal,  artística,  matemática,  oral  e

escrita  etc,  com  certeza  ajudará,  exitosamente,  no  desenvolvimento  integral  da

criança nessa fase de alfabetização e letramento.

Mas  como  aprender  e  apropriar-se  dos  movimentos  de  maneira  a  se

desenvolver integralmente? 



Os mesmos autores enfatizam que existem duas formas de apropriação: no

cotidiano da nossa cultura popular e na cultura formal na escola. Exemplo disso são

os  jogos  cotidianos  de  rua  que  por  vezes  são  levados  ao  ambiente  escolar  e

formalizados com regras e simbolismos pelo profissional  de Educação física. Por

isso reforçamos que não devemos dissociar o brincar da vida escolar da criança,

pois assim seremos contra a própria natureza da fase infantil, pois o brincar é próprio

da idade.

Petry  (1986),  coloca  que  as  atividades  lúdicas  possuem  um  papel  muito

importante no processo de desenvolvimento infantil, pois através de sua vivência o

indivíduo pode aprender de forma divertida, exercitando sua imaginação, fantasia e

criatividade. O autor também informa que o corpo é um campo de expressão, e que

na Educação Física escolar que a criança descobre suas capacidades cinéticas.

Em  relação  à  aprendizagem,  é  importante  destacar  que  a  criança,  ao

participar do jogo, deve ser estimulada pelo educador, bem como ter suas vivencias

valorizadas. Os PCN’s ( Parâmetros Curriculares Nacionais)  dão destaque ao jogo

corporal,  brincadeiras  competitivas  ou  não  são  como  ferramentas  didáticas  e

demonstram uma interação entre o sujeito com o objeto.  Conforme os PCN’S, a

disciplina  Educação  Física  deve  incorporar  as  dimensões  afetivas,  cognitivas  e

socioculturais dos alunos. Por isso, observamos que mais que estimular a prática de

uma determinada modalidade esportiva, a educação física tem a função de permitir

que os alunos vivenciem outras culturas.  Ou seja,  ela  auxilia  no acolhimento  da

própria diversidade escolar da Escola Classe Sítio das Araucárias e na visibilidade

de  saberes  e  conhecimentos  comunitários  da  Rota  do  Cavalo,  possibilitando  a

promoção da chamada pedagogia intercultural.

Como  possibilidades  de  atividades  psicomotoras  a  serem  trabalhadas  na

escola,  MARINHO  (2007)  sugere  a  prática  de  circuitos  motores  com alunos  da

educação infantil e de anos iniciais, pois além de atenderem habilidades específicas

de saltar, correr, agachar, possuem início e final, bem definidos. Também sugere a

prática de jogos cooperativos para que os participantes possam jogar com os outros

e  não  contra  os  outros.  Possibilitando  exercícios  de  boa  convivência  e  de

cooperação,  bem como  aperfeiçoamento  de  habilidades  já  adquiridas.   O  autor

atenta também para as atividades cotidianas da rotina escolar, quando os alunos

estão em cantando cantigas de roda, e nas infinitas possibilidades de desenvolver

uma linguagem não só musical ali, mas também de ritmo, equilíbrio, coordenação



motora global e a interação. 

Mas uma vez, acionamos o lúdico de D’Ávila (2006),  pois de acordo com ele

a palavra lúdico conceitua-se sobre a ideia de prazer.  O mesmo autor diferencia

ludicidade de atividade lúdica, compreendendo a primeira como a vivencia realizada

de forma plena de cada momento, e atividades lúdicas como conteúdos, métodos

criativos para o ensinar e o aprender. O lúdico, como estratégia de ensino, é um

super  aliado  no  ensino-aprendizagem,  que  é  uma  fase  na  qual  as  crianças

movimentam-se. Está associada a jogos, brincadeiras, interesse, prazer,  além de

ajudar a desenvolver a criatividade e de proporcionar bem-estar aos educandos.

Para finalizar, é importante ressaltar que no dia 11/02/2014 o Projeto de Lei

116/2013  foi  aprovado.  O  mesmo  sugere  que  num  prazo  de  cinco  anos  as

Secretarias  Estaduais  e  municipais  implantem o  Ensino  de  Educação  Física  em

todas as etapas da Educação Básica e que a mesma seja feita, EXCLUSIVAMENTE,

por profissional, professor licenciado na área. 

Com  base  nas  argumentações  de  acadêmicos,  professores  e  doutores

podemos afirmar que a brincadeira é algo muito sério e fundamental quando falamos

de criança e aprendizagem. Não só o professor precisa criar um ambiente que reúna

elementos motivadores em que a criança sinta prazer na realização das atividades, a

Instituição Educacional deve oferecer boas condições, relacionadas não somente a

espaços  físicos,  mas  também  a  recursos  materiais  que  possibilitem  o

desenvolvimento de projetos e planejamentos com foco na ludicidade. A partir do

momento que a escola possui projeto específico ela programa recursos financeiros

para manutenção das atividades físicas e psicomotoras.

5.Percurso Metodológico

5.1Sujeitos do projeto/interlocutores: Alunos/as do 1º e 2º Ciclos matriculados na

Escola;

5.2. Sugestão de professor para atuação no Projeto: Professor com Habilitação

em Educação Física. 

5.3 Etapas

Primeira Etapa

Consta na elaboração desse projeto aportes teóricos advindos de pesquisa



bibliográfica  e  depoimentos  de especialistas  na área das Ciências  Humanas,  da

Saúde e Educação. Os dados foram coletados, priorizando estudos e publicações

dos últimos 15 anos nos Periódicos da Capes e Scielo. Consta também percepções

de  agentes  públicos  que  atuam  na  busca  de  uma  Educação  e  Bem-estar.  Os

estudos permitiram compreender a importância do lúdico no desenvolvimento infantil

na fase do letramento e alfabetização. Toda a pesquisa procura adquirir informações

para enunciar a importância de profissional específico, habilitado em educação física

para atuar integralmente na Escola Classe Sítio das Araucárias a partir do ano de

2020.

Junto a esse estudo, a escola avança fazendo um estudo das brincadeiras,

jogos  culturais  da  própria  comunidade.  Estudo  que  faz  parte  do  próprio

desenvolvimento  do  Inventário  do  Campo,  o  qual  foca  aproximar  os  estudos

culturais, os saberes populares, os bens imateriais e materiais a dinâmica curricular

para desenvolver a aprendizagem significativa. Como fonte de levantamento dessa

cultura do brincar, a escola vem utilizando de questionários sociais com as famílias e

com os líderes comunitários. O registro a partir do memorial infantil também é uma

ferramenta que vem sendo estabelecida como forma de enunciar o levantamento de

brincadeiras e jogos que as mesmas utilizam na rotina familiar.

Segunda etapa : Implantação e implementação do Projeto

Consiste na liberação de professor da própria educação Básica, habilitado em

Licenciatura  em  Educação  Física  para  atuar  integralmente  com  as  oito  turmas

previstas  para  o  ano  de  2022  e  com  os  alunos  portadores  de  necessidades

especiais.

A atuação do professor com a /as turma/as será no mesmo horário de aula.

Ou seja, turno que a criança tem aula. Serão destinados duas horas semanais para

cada turma. De forma que as duas aulas semanais considerem o princípio que a

criança  protagonize  as  brincadeiras  e  jogos  culturais  do  cotidiano  familiar  e

comunitário e comunguem com o que o Currículo dos 1º e 2º Ciclos solicitam sobre a

linguagem corporal: • Brincadeiras e jogos • Esporte, ginásticas e lutas • Danças e

atividades rítmico- expressivas • Conhecimentos sobre o corpo.

Quanto aos alunos/as que necessitam de acompanhamento específico em

relação  a  necessidade  física,  a  intensão  é  de  trabalhar  atividades  com foco  na

inclusão, socialização e fortalecimento muscular específico conforme orientações e



recomendações de sua ficha saúde e relatório médico, assim como pretendemos

atendimento individualizado juntamente com as atividades desenvolvidas na sala de

Recursos da escola que acontecem, geralmente, em horário contrário da aula.

O foco  da  atividade  com movimento  corporal  está  em trabalhar  de  forma

interdisciplinar. O professor participa do planejamento coletivo e adensa e alinha ao

seu planejamento a temática desenvolvida no Plano Coletivo. Junto a este plano

será considerado o levantamento do modo de brincar da comunidade do Campo da

Rota do Cavalo, principalmente em função do projeto Inventariado do campo que

preconiza  o  levantamento  dos  bens imateriais  que  a  comunidade  possui.  Dessa

forma,  esperamos  que  as  práticas  psicomotoras  possam  ser  não  apenas

responsáveis  para  o  acolhimento  e  visibilidade  das  diferenças  e  identidades  da

comunidade que convergem no espaço escolar, mas que esses saberes sirvam de

instrumento para desenvolvimento de habilidades que darão ao estudante avanço no

desenvolvimento  cognitivo  que  é  esperado  nos  Direitos  de  Aprendizagem  da

Criança, auxiliando e potencializando os processos de elaboração do pensamento,

inclusive   quando se  quer  cumprir  o  papel  social  da  escola  que está  socializar,

alfabetizar e letrar.  

Terceira Etapa

A  rotina  semanal  com  duas  aulas  foi  descrita  na  etapa  anterior.  Nessa

terceira, espera-se que algumas estratégicas nas aulas possam fomentar a criança

na produção de materiais que auxiliem o brincar no cotidiano escolar. Produzindo

brinquedos de sucata. Criando e participando de jogos cooperativos. Participando de

ações coletivas que são promovidas no planejamento bimestral  da escola e que

podem  trazer  um  foco  sobre  a  linguagem  corporal:  Festa  da  família,  Junina,

Participação em Atividades folclóricas.

Pretende-se também promover passeios e visitações com foco na cultura do

lazer.  De  maneira  que  as  crianças  possam  interagir  com  ambientes  da  própria

comunidade e que não fazem parte do cotidiano deles em função da acessibilidade

financeira  o  outra.  Dessa  forma  a  escola  preconiza  a  socialização,  inclusão  e

conhecimento geográfico do próprio território comunitário.



6.Cronograma

PERÍODOS junho Junho a

dez

1º. trim 2º.

trim

3º.

trim

4º. 

trim

1º.

trim

ATIVIDADES 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024

Construção do Projeto X

Implementação do projeto X X X X X

Desenvolvimento da etapa 1 X X X

Desenvolvimento da etapa 2 X X X X X

Desenvolvimento da etapa 3 X X X X X

Avaliação das ações e

Rearranjos com a

comunidade escolar

X

Continuidade do Projeto com

reformulação  feita  pela

comunidade

X

 7. Grade Horária do Atendimento

A escola possui a disposição de quatro turmas no turno matutino e quatro

turmas no turno vespertino. 

O/a professor/a atuará com duas não germinadas aulas em cada turma no

turno  matutino  e  duas  aulas  não  germinadas  no  turno  vespertino.  As  aulas

acontecerão  as  segundas,  terças,  quintas  e  sextas-feiras.  De  modo  que  o/a

profissional participe nas quarta-feiras do planejamento coletivo.

As horas residuais que faltam para completar 25 horas de regência serão

executadas em atividade específica em turno contrário que a criança possui aula, de

forma  a  atender  as  necessidades  que  a  mesma  possui.  Essas  horas  serão

dedicadas  a  atendimento  psicomotor  aos  alunos  portadores  de  necessidades



individuais e assim como o planejamento semanal escolar necessitar. Contará com a

parceria do plano executado pelo/a Professor/a que atua na Sala de Recursos da

Escola.

8. Acompanhamento e Avaliação

O  projeto  será  devidamente  acompanhado  pela  coordenação  e  equipe

escolar,  pois  todo o trabalho é socializado e produzido a partir  do planejamento

coletivo.

A  avaliação  das  habilidades  motoras  desenvolvidas  constará  em  ficha

individual  do/a  aluno/a,  onde  cada  professor/a  e  familiar  poderá  acompanhar  o

desenvolvimento do/a mesmo/a.

As  avaliações  das  atividades  acontecerão  nas  reuniões  destinadas  em

Conselho de Classe, na Avaliação Institucional e uma especial ao final do ano para

rearranjos de atividades e de novas linhas de atendimento conforme a necessidade

das crianças que forem sendo matriculadas na Instituição.  Constará questionário

específico de 5 questões sobre o cumprimento das etapas e objetivos do Projeto.

Atualmente um educador  físico desenvolve aulas nas segundas e terças -

feiras para os alunos do turno matutino, e as sextas-feiras para o turno vespertino. O

Educador Voluntário Social está vinculado ao Projeto da Secretaria do Esporte do

DF  e  temdesenvolvido  ações  importantíssimas  no  desenvolvimento  integral  de

nossas crianças. O que também vem contribuindo de forma muito significativa para

auxiliar nos momentos de reagrupamento e projeto interventivo da escola.



Nome do projeto:  Eu, criança campesina.

Turma almejada: primeiro período da Educação Infantil

Projeto:  o  projeto  em si  nasce  diante  da  necessidade  de  valorizar  o  sujeito  do

campo desde sua gestação, já que diversas estruturas do corpo estão em fase de

formação durante esse processo, até os dias atuais. 

Objetivos:  incentivar  o  autoconhecimento,  trabalhando  a  identidade  do  aluno,

valorizando sua vivência e sua infância no território do campesino. Valorizando sua

permanência e cultura local, enfatizando seus direitos e deveres como cidadãos do

campo.

Principais  ações:  promover  situações  que  explorem  sua  história  de  vida,  o

ambiente  em que  vivem,  assim como,  o  ambiente  ao  seu  redor,  favorecendo  e

provocando uma conscientização social, natural e cultural. Essas situações podem

ser exploradas por meio de aulas expositivas, vídeos educativos, livros literários de

acordo  com  o  tema  e  faixa  etária,  atividades  lúdicas  envolvendo  brincadeiras,

músicas,  sons,  texturas,  movimentos,  habilidades  físicas,  motoras  e  perceptivas.

Assim como, a participação da família, por meio de relatos e escrita sobre a vida da

criança.  

Professor responsável: Jakeline Martins.

Avaliação do projeto: avaliação formativa do trabalho realizado com as crianças no

decorrer de todo ano letivo, por meio de observação e registro escrito, desenhado,

pela criança. O trabalho desenvolvido com as crianças será elaborado de acordo

com o planejamento e necessidades da escola e da comunidade em si. 

14.Projetos e Programas do Setor Público / Privado / 

Figura 34- Momentos com o Professor William



Parceria

 Plenarinha

Projeto  que  oportuniza  às  crianças  da  Educação  Infantil  a  promoção  do

exercício de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres,

vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes

expressões e linguagens. O tema da X  Plenarinha  tem  como  tema  “Criança

arteira:  faço arte,  faço parte”e se  utilizará  o  projeto específico  chamado  Música:

Poesia em Movimento, Projeto em Movimento do Educador Voluntário, e o Projeto Carrosel

de  Leitura  com  o  Inventário  do  Campo  como  fonte  inspiradora  para  confecção  e

apresentação das atividades solicitadas.

A coordenadora Jakeline, junto as professoras da educação infantil coordenou ações

dentro do planejamento semanal para focar na temática da  X Plenarinha “Criança arteira:

faço arte, faço parte”. 

Como o projeto visa fortalecer o protagonismo infantil  a escola também organizou

uma série  de  atividades  com  foco  na  valorização  das  infâncias  que  existem  na  nossa

unidade escolar, e incluímos até o 5º. Ano nas propostas de trabalhar a arte e o brincar.

Acreditamos que na educação infantil, o lúdico  é essencial para o desenvolvimento

da socialização, da linguagem oral, da criatividade e autonomia. 

Ao ser colocada em um ambiente lúdico a criança é capaz de buscar elementos para

resolver conflitos entre ela e seus pares, com a orientação do/a educador/a.



Figura 35 Momentos com foco na Plenarinha



Jornada Literária

Projeto  que  propõe  a  realização  de  ações  com  o  objetivo  de

promover  o gosto pela leitura literária por meio do encontro da

literatura, do livro e doescritor. 

A Jornada leva as artes verbais – poesia, histórias, álbuns ilustrados,

espetáculos literários, debates, palestras conferências – para pessoas,

comunidades  e  grupos  que,  usualmente,  não  têm acesso  a  esse  bem

cultural; por isso, no Distrito Federal, a opção por atuar em cidades fora do

eixo do Plano Piloto; e, especialmente, atuação junto a escolas e

professores. Estamos aguardando o cronograma das atividades deste ano.

Figura 36 Lara em momento arteiro

Figura 37 VISITA A GALERIA VAN GOGH



Aprender Valor

Iniciativa  do  Banco  Central  do  Brasil  que  tem  como  objetivo

estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de Educação

Financeira e Educação para o Consumo em estudantes e professores das

escolas públicas brasileiras. Já fizemos a adesão e estamos no processo de

cadastro do coletivo docentes e discentes e aguardando o cronograma das

atividades propostas.

Educação em Movimento

Projeto com Parceria da Secretaria de Esporte do Distrito Federal.  Acontece

Nas segundas e terças -feiras para o turno matutino e as sextas-feiras a tarde para o

vespertinoo Educador Social William, oferece aula com foco em jogos, brincadeiras e

o jogo. 

O intuito é trabalhar o corpo em movimento,desenvolver a integralidade da

criança através da pscimotricidade.

O professor  trabalha de maneira voluntária e recebe da Secetaria de Esporte

o custeio para transporte.



14.1 PLANOS DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Possui o objetico de elaborar juntamente com os professores, o planejamento

quinzenal. 

O currículo em Movimento Replanejado e entregue nno ano de 2022 é o guia

orientador, juntamente com o que preconiza o BNCC, e as Diretrizes Pedagógicas

do Campo.

A  coordenação  pedagógica  é  orientada  pela  coordenadora  escolar,  que

demanda ações pré-estabelecidas que são dialogadas e ressignificadas ou não em

coletivo. Esses momentos são importantíssimos na gestão democrática. Demanda

troca de experiÇencias, momento de formações continuadas e oficinas que orientam

práticas exitosas.

Na coordenação organizamos os momentos de reagrupamento, interventivoe

reagrupamento  escolar.  Ela  auxilia  as  discussões  sobre  demandas  individuais  e

coletivas.

Figura 38 aulas do Educador Voluntário do Esporte



São nos momentos da coletiva  que a equipe recebe orientação e também

acompanha e preenche relatórios e diários. Que acompanha es faltas injustificadas

dos estudantes para combater a evasão e a ifrequência escolar.

Tomamos as coletivas e os momentos de coordenação como diálogo entre

os turnos matutino e vespertino. 

Ela também nos serve para implementar e operacionalizar as atividades de

casa executadas pelas crianças.

Algumas ações são imprescindíveis nos momentos de coordenação, dentre

elas asque estão vinculadas ao ato de : Promover palestras, dinâmicas, filmes,

debates, entre outros conforme as necessidades apresentadas pelo  corpo

docente.

Auxiliar  na  elaboração  de  planejamento  que  estejam  de  acordo  com

oCurrículo  em  Movimento  Replanejado  2022.  E  que  possa  dar  suporte  as

dificuldades enfrentadas pelos docentes .

Neste momento os meios para o diálogo devem ser lançados, pois é a partir

da troca de ideias que se promove tambpem melhorias no campo das ideias.

Os momentos da coordenação são ideiais  para a execução doConselho

Escolar. A Organização de momentos de coordenação pedagógica e reuniões com

os profissionais da educação, fazendo uso das TICs (vídeo conferências, WhatsApp,

redessociais)  e sempre registrando esses  momentos  em  atas.  Na  coletiva  há

promoção  de  momentos  de  escuta  e  diálogo,  rodas  de  conversa,  que

proporcionam ressignificar práticas.

           

Figura 41 Momento com a Orientadora



15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

POLÍTICO PEDAGÓGICO

Não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, mas sim o que consegue lidar melhor

com a mudança. Charles Darwin

A avaliação desta Proposta Pedagógica ocorre de forma progressiva

e cooperativa  entre  o  Coletivo  Escolar  sendo  analisada  por  meio  de

análises acompanhadas  de  contribuições/sugestões,  dados,  pesquisas,

diagnósticos  e conversas  a  fim  de  verificar  se  os  objetivos  foram

alcançados,  observando as atividades desenvolvidas, nos momentos da

coordenação pedagógica, nas reuniões de Conselho e outros  encontros

planejados, visto que é um organismo vivo.

Este projeto é periodicamente avaliado nos espaços diferenciados. A

coordenação pedagógica constitui um espaço para a escuta sensível do

coletivo gestão,  docentes  e  equipe  de  apoio  pedagógico  com  a

possibilidade  constante de reflexão e de reorganização do trabalho

pedagógico para garantir cumprimento dos objetivos e metas propostos

neste termo. Utilizamos a Semana Pedagógica  do  início  do  ano  para

análise  e  acompanhamento  do  PPP.  No  final do primeiro

semestre,propomos a análise e catalogação das contribuições e possíveis

correções e  assim enviamos após revisão final para publicização.

O desafio que estamos encontrando na confecção deste PPP é a

rotatividade escolar de docentes. No entanto, a equipe que permanece na

escola  nos  últimos  anos,  tem  inclusive  publicações   acadêmicas,

participação em congressos e conferências que nos ajudaram bastante em

compreender o cotidiano qu vivenciaram na última década. 

Percebemos que ainda que a instituição se organize em etapas no

ano para fomentar um PPP de acolhimento e qualidade, é o que nossos

colegas carregam consigo nas vivências anteriores que muito nos auxiliam

na construção do presente.

Logo,  estamos  a  todo  momento,  conversando,  entrevistado  e

dialogando  com  ex-funcionários,  com  pessoas   de  relevância  da

comunidade e com agentes que atuam diretamente na região da escola,



são  esses  personagens  cotidianos  que  muito  nos  contam  sobre  as

fragilidades e sobre práticas exitosas de outros PPP.

Desta forma, apresentamos que as b=narrativas autobiográficas, as

memórias afetivas com o território, e as escriatas anteriores são aliados

valiosíssimos para a contrução de nossas memórias pedagógicas.

Nossos planejamentos semanais  são valiosos registros de práticas

que nos auxiliam na manutençõ do texto do PPP. Os registros fotográficos

dos momentos socializados e divulgados no nosso instagram e folhinhas

bimestrais  assim  como  os  nossos  projetos  são  para  nós  aportes

fundamentais para validar toda a nossa pesquisa  bibliográfica. 

Ao final, compreendemos que nosso dia-a-dia escolar é repleto de

momentos pedagógicos existosos e que ao expô-los de alguma forma aqui

no PPP,  fazemos juz a nossa incansável forma de valorizar  e acolher a

educação local.

Informamos também que o documento PPP estará sendo reavaliado

ao início do ano letivo  com os coletivos da escola sempre que houver

momento oportuno e seguro para o dialogo pedagógico.

 No entanto, neste período de pandemia, esse acompanhamento se

dará  pela  interlocução  entre  o  coletivo  gestão,  equipe  de apoio

pedagógico,  docentes  por  meio  da  escuta  sensível  das  crianças  e  das

famílias acessíveis nesta época.

O acompanhamento e avaliação do PPP serão registrados em atas,

relatórios,  fotografias,  desenhos.  Vale  ressaltar,  portanto,  que  esta

proposta  é flexível, podendo ser alterada conforme necessidade do

Coletivo Escolar.

O resultado SAEB 2021 demosntrou que estamos em situação boa no

desenvolvimento  da  Linguagem  Matemática  e  na  Língua  Portuguesa.

Nosso resultado foi:

Língua

Portuguesa

Matemática

Estudantes

presentes

15 15

Estudantes 20 20



matriculados

Taxa  de

participação

75% 75%

Desempenho

Médio da escola

185,62 200.03

FONTE: http://saeb.inep.gov.br/saeb/

Desse modo, entendemos que a equipe escolar, ao tempo que compreende

suas fragilidades e barreiras pedagógicas, está caminhando de forma exitosa para

cumprir com os objetivos, a missão e a função social descritas neste PPP.
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