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          Figura 1 - Foto área da localização da Escola Parque 303/304 Norte 
 

 
     Fonte: Google Maps, 2017. 

 
                Figura 2 - Entrada principal da Escola Parque 303/304 Norte 

 
Fonte: Arquivo Escola Parque 303/304 Norte - 2020 
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1.  Apresentação 

Figura 3 – Ilustração de um estudante: “Como vejo a minha Escola Parque” 

 

      Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte 

 

 
A Escola Parque 303/304 Norte, ao longo dos seus 45 anos de 

existência, oferece ensino de Artes e Educação Física de acordo às 

designações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - 

SEEDF, e se empenha em evoluir dentro dos mais conceituados estudos 

e avanços educacionais. 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) contido neste documento, segundo a 

Resolução nº. 1/2005 do Conselho de Educação do Distrito Federal – 

CEDF, Art. 142, define fundamentos histórico-sócio-culturais, 

epistemológicos e didático-pedagógicos-orientadores da práxis 

educativa, contemplando a origem histórica, natureza e contexto da 

instituição, os fundamentos norteadores da prática educativa, a missão e 
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objetivos institucionais, a organização pedagógica da educação e do 

ensino oferecidos, a organização curricular e respectivas matrizes, os 

processos de avaliação da aprendizagem e de sua execução, e 

estratégias para a sua implementação: recursos físicos, didático-

metodológicos, corpo docente de serviços especializados e de apoio, 

assim como a gestão administrativa e pedagógica. 

O  Projeto Político Pedagógico – PPP, para o ano letivo de 2022 foi 

revisado pela equipe pedagógica da escola e adequado à proposta da 

Rede Integradora da SEEDF para as Escolas Parque de Educação em 

Tempo Integral, atendendo às orientações das aulas presenciais a partir 

de 14 de fevereiro de 2022, por motivo de adequação das intervenções 

pegagógicas em virtude do período da pandemia mundial da COVID-19. 

Durante os encontros da semana pedagógica (07 a 11/02) e 

reuniões coletivas, foram discutidos pelo coletivo de professores, 

coordenadores, equipes de apoio e equipe gestora, todos os assuntos 

pertinentes ao planejamento, avaliação diagnóstica, adequação das 

atividades e recuperação de possíveis defazagens de conteúdos, com a 

proposta de reformulação e adequação da Proposta Pedagógica de 2022 

da Escola Parque 303/304 Norte. Felizmente em 30 de agosto de 2021 

os números de infecções e óbitos em decorrência da Pandemia COVID-

19 diminuiram, muito em função das vacinas, o que possibilitou o retorno 

gradativo do ensino presencial na Rede Pública do Distrito Federal. Mais 

uma vez, os planos de ação precisaram ser repensados, uma vez que a 

realidade mundial exigiu uma atenção e prioridade em relação à saúde, 

protocolos de segurança, bem estar físico e mental, dificuldades 

financeiras e emocionais, de toda uma população incluindo nossa 

comunidade escolar e suas famílias. 

A função social e os objetivos estratégicos da Escola Parque 

303/304 Norte são aqueles elencados em documentos normativos da 
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SEEDF. Esta Proposta Pedagógica constitui, portanto, o planejamento 

operacional para realizar o programa e projetos específicos desta 

unidade escolar para o ano letivo de 2022. 

Conforme decidido nos anos anteriores, o tema gerador do título da 

PPP 2022 mantém-se retirado, visando oportunizar o desenvolvimento de 

temáticas variadas nos projetos artísticos e/ou esportivos aqui 

desenvolvidos, abrindo portas para a criatividade de forma diversa. 

O foco do trabalho realizado na Escola Parque 303/304 Norte são 

os estudantes, buscando favorecer o desenvolvimento dos mesmos de 

forma satisfatória, bem como atender as expectativas das famílias, no 

sentido escolar. Assim, a Proposta Pedagógica foi elaborada de forma 

participativa, por meio de avaliações pedagógicas e administrativas 

realizadas pela equipe gestora e coordenadores durante o ano de 2020 e 

início de 2021, com a participação de toda comunidade escolar. A revisão 

e atualização deste documento foi realizada pelo Supervisor Pedagógico 

Helder Agostinho Spaniol. 

Figura 4:Ilustração de um estudante: “Como eu vejo a minha Escola Parque 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte, 2020. 
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1.1 Dados de Identificação 
 

Nome: Escola Parque 303/304 Norte 

CNPJ: 00522110/0001-13 

Endereço: EQN 303/304, Área Especial, Asa Norte, Brasília-DF CEP: 70.735-400 

E-mail: escolaparque303304n@gmail.com 

Telefone: (61) 3901-7598 

Níveis e modalidades: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

Diretor: Reinaldo César Burgardt da Silva 

Vice-diretora: Fernanda Querido Hissa 

Supervisor Pedagógico: Helder Agostinho Spaniol  

Supervisora Administrativa: Suely Borges da Silva 

Chefe de Secretaria: Jonas Nogueira de Souza 

Apoio Técnico: Roseane de Freitas Morisco 

Corpo Docente: Gustavo Adolfo (Educação Física), Yuri Evangelhista (Educação 

Física), Flávio Lucci (Educação Física), Fabiana Feijão (Educação Física), Susana 

Stadiniki (Educação Física), Ariceli Moraes (Educação Física), Vinícius Fernandes 

(Educação Física), Virgínia Mendes (Educação Física), Luciane Mendes (Educação 

Física), Miriane Arruda (Educação Física),  Cristina Ziller (Música), Davi Abreu 

(Música), Fernando Henrique (Música), Alessamdra Brandão (Música), Deize 

Bentim (Música), Fellipe Sobral (Música), Filipe Campos (Música), Lucyanne Caldas 

(Música), Elizabeth Eguti (Música), Aletea Cosso (Música), Izabella Beatriz (Teatro), 

Waleska Ferreira (Teatro), Denise de Lima (Teatro), Samla Alves (Teatro), Maysa 

Carvalho (Teatro), Jullyana Rigueto (Teatro), Suiá Tavares (Teatro), Joaquim 

Guilherme (Teatro), Wanderson de Souza (Teatro), Gisele Moraes (Teatro), Silmara 

Rubim (Artes Visuais), Eli Braga (Artes Visuais), Carolina Mascarenhas (Artes 

Visuais), Alberto Carvalho (Artes Visuais), Hermano Braga (Artes Visuais), Aquilene 

mailto:escolaparque303304n@gmail.com
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Galvão (Artes Visuais), Tatiana Paola (Artes Visuais), Aline Bueno (Artes Visuais), 

Sônia Sant’anna (Artes Visuais), Maria Regina (Artes Visuais). 

Professora Readaptada: Fernanda Querido Hissa (Vice-diretora) 

Coordenação: Déborah Pacheco, Tiago Pires, Jeane Salgado e Virgínia Feitosa. 

Orientador Educacional: Lauro Minervino 

Merendeiros: Cleber de Souza Eufrazino, Natalino Luiz dos Santos, Simone Simão, 

Rosemare Neres dos Santos, Rosimeire Conceição S. Araújo, Sandra Maria Pereira 

Cruz e Lena. 

Vigilantes: José Erivaldo Lopes Pereira, Mailson Rodrigues Holanda, Renato de 

Jesus da Silva, Wilian Santos Silva. 

Serviços Gerais (Limpeza): Antônio de Souza Oliveira, Cleide Felismina de Souza, 

Felipe Lisboa da Silva Sartório, Francisco Claudio do Nascimento Silva, Gilmar 

Fernandes da Rocha, Hayne Leite dos Santos, Hildebrando da Silva Pinheiro, Maria 

Valdenice Oliveira Diógenes, Marleide Gonçalves da Silva Bezerra, Mary Landia 

Pereira da Silva, Paulo Henrique Afonso dos Santos, Priscila de Souza Rocha, 

Rosangela Maria Silva Barbosa, Sandra Glaucia Gonçalves Neves, Sarah Cristine 

de Castro Braga, Teresinha de Jesus Feitosa e Thalyta Bruna Rodrigues da Rocha. 

Educadores Sociais Voluntários: Ana Patrícia Siqueira, Priscila de Kássia, 

Estoyty Cov, Neuza Dantas da Silva, Cristiane M. Simon e Samuel Junior. 

Canal do YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTyi7-

USzQ4mulxsRt2t1mQ 

Facebook: https://www.facebook.com/Escola-Parque-303304-Norte-

179314225564346/ 

 

http://www.youtube.com/channel/UCTyi7-USzQ4mulxsRt2t1mQ
http://www.youtube.com/channel/UCTyi7-USzQ4mulxsRt2t1mQ
https://www.facebook.com/Escola-Parque-303304-Norte-179314225564346/
https://www.facebook.com/Escola-Parque-303304-Norte-179314225564346/
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2. Histórico da unidade escolar 

 
2.1 Constituição histórica 

 
Em 1947, o então governador da Bahia, Otávio Mangabeira, 

preocupado com a falta de assistência social e educacional para as famílias 

de baixa renda, incumbiu à época, ao secretário de educação do estado e 

educador Anísio Spíndola Teixeira, organizar um plano para estruturar o 

sistema educacional vigente. 

Anísio Teixeira era a favor do ajustamento da educação à 

diversidade das condições concretas, fazendo dela um instrumento de 

mudanças e desenvolvimento progressivo. Ele tinha como base as ideias 

filosóficas e pedagógicas do norte-americano John Dewey (1859-1952)  

que defendia a relação educação-ação. Segundo Dewey, só poderia haver 

educação onde houvesse práticas de experiências da vida. O currículo 

deveria centrar-se nas atividades e ocupações cotidianas e não somente em 

matérias convencionais (DEWEY, 2002). O educador Anísio Teixeira tinha 

profundas preocupações com a educação do país e principalmente de 

seu estado. Estabeleceu um segundo plano de reforma quando surgiu a 

Lei Orgânica de Educação e Cultura do Estado da Bahia. Sua intenção era 

refazer o que havia em educação, ampliando a escolaridade comum e 

obrigatória. 

Havia tanto a reconstruir que as dificuldades o levaram a um plano 

prioritário: a criação de um Centro Educacional Popular, que funcionaria em 

tempo integral e o mesmo seria o modelo para implantação de outros 

semelhantes no futuro, em toda a cidade de Salvador e em outras capitais 

do país. 

Em 1950, a 21 de outubro, inaugurou-se parte do Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro – CECR, localizado nos bairros da Liberdade, Caixa 
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D’água, Pero Vaz e Pau Miúdo, em Salvador, no estado da Bahia. Este 

Centro atendia a população destes bairros e era  constituído de quatro 

Escolas-Classe e uma Escola-Parque. Três Escolas-Classe atendiam o 

ensino primário e a quarta oferecia Educação Complementar – 1ª e 2ª séries 

do Ginásio e Educação Ginasial – 3ª e 4ª séries1. 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), tinha como meta 

principal preparar o educando para ser um cidadão compreensivo, 

suscitando vocações para a iniciação profissional, conforme a sua 

participação efetiva em alguns setores de práticas educativas. Com isso, o 

indivíduo, teria possibilidades de formar famílias, com habilidades para 

direcionar os filhos à uma boa educação, ampliando suas capacidades e 

conhecimentos, com o intuito de melhorar a qualidade de vida. 

A Escola Parque no Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), 

funcionava como complemento do ensino curricular das Escolas-Classe, 

onde os educandos continuavam sua educação em horário diverso, de 

modo a oferecer àquelas crianças o dia inteiro de permanência em ambiente 

escolar, a fim de dar-lhes a oportunidade de maior integração e participação 

nas atividades. 

∙ Setor de Trabalho: artes aplicadas, industriais e plásticas; 

∙ Setor de Educação Física e Recreação: recreação, jogos e ginástica; 

∙ Setor Artístico: música instrumental, canto, dança e teatro de arena 

ao ar livre (construído mais tarde); 

∙ Setor Administrativo e Almoxarifado: direção e administração geral 

do Centro, currículo, supervisão e orientação educativa; 

∙ Setor de Extensão Cultural, Socializante e Biblioteca: leitura, estudo, 
pesquisa, etc. 

                                                 
1 Baseado no modelo do Centro de Salvador foi organizado o Sistema Escolar de Brasília, cujo 
plano traçado teve o propósito de abrir oportunidade para a capital do país oferecer à nação um 
conjunto de escolas que pudessem constituir exemplo e demonstração para o Sistema 
Educacional do país (TEIXEIRA, Anísio Spíndola. Educação não é privilégio. São Paulo, Editora 
Nacional, 1977 – 132:1977). 
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∙ Setor de Assistência Médico-Odontológica aos educandos; 

∙ Setor de Assistência Alimentar. 

 A implementação do plano educacional venceu as barreiras e fronteiras, 

trazendo a construção das Escolas-Classe e Escolas Parque para o Distrito 

Federal. As Escolas Classe rodeavam a Escola Parque, sendo esta 

destinada a atividades de práticas educativas e industriais que se dividem 

em setores da seguinte forma: Artes Visuais, Teatro, Dança, Música e 

Educação Física. 

A primeira unidade escolar de complementaridade curricular, a Escola 

Parque da SQS 308 Sul, hoje Escola Parque 307/308 Sul, foi o marco inicial 

do Plano Educacional proposto. Iniciou suas atividades em 21 de abril de 

1960, junto com a nova Capital, sendo inaugurada  em 20 de novembro de 

1960. Cabe ressaltar que a nomenclatura Parque vem da ideia de “parque 

industrial”, onde se realizam diversas atividades. 

No dia 21 de abril de 1977 foi inaugurada a Escola Parque 303/304 

Norte, com a proposta do Centro Educacional Carneiro Ribeiro de 

complementar o ensino curricular das Escolas Classe, considerando a 

evolução natural do ensino da Arte e Educação Física, e as prerrogativas da 

Proposta Educacional em vigor. 

A Escola Parque 303/304 Norte, desde o início, trabalhou com a 

comunidade escolar, levando em conta as expectativas e necessidades 

específicas desta, priorizando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

psicomotor, com o intuito de encaminhar os seus educandos para uma ação 

transformadora da sociedade. 

Em 2002 foi proposto e constituído um Grupo de Estudos para analisar 

a forma de atendimento aos educandos das Escolas Classes nos quesitos: 

entrada, retorno às aulas após o recreio, número de educandos por turma, 

educandos especiais, modulação de educadores, saída de educandos 

antecipadamente, grade horária e oficinas. 
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Tendo como ponto de partida as orientações contidas no Relatório 

Final do Grupo de Estudos, a direção desta escola reformulou o sistema de 

atendimento. Nesse sistema, o educando passou a fazer três aulas por 

turno, uma em cada área, da seguinte maneira: 

Quadro 1 – Organização das Áreas em 2002 

Área I – Verde Área II – Amarelo Área III – Azul 
 

Educação 
Física 

Artes Visuais ou 
Música 

Artes Cênicas ou 
Literatura 

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte. 

 

Os educandos das séries iniciais do Ensino Fundamental eram 

atendidos por um trio de educadores oriundos de cada área; as turmas eram 

montadas pelos educadores, ao passo que os educandos das séries finais 

optaram em cada horário/área por uma das oficinas ou modalidades 

oferecidas, respeitando o número de vagas por turma. 

Em 2009, com a vinda de novas escolas classes para a Escola Parque, 

devido ao quantitativo de educandos, aos projetos da Escola Integral da 

SEEDF e experiências realizadas no ano de 2008 com os trios de 

educadores para as séries finais, houve a necessidade de reestruturar a 

forma de atendimento. Assim, a organização pedagógica manteve as três 

áreas, associando desta vez as áreas de Artes Cênicas e Música em uma 

única área, facilitando e valorizando a interdisciplinaridade com as demais 

áreas. 

A distribuição das áreas passou a vigorar da seguinte forma: 

Quadro 2 – Distribuição de Áreas em 2009 

Área I – 
Verde 

Área II – 
Amarelo 

Área III – Azul 

 
Educação 

Física 

 
Artes Visuais 

 
Artes Cênicas ou 

Música 
Fonte: Escola Parque 303/304 Norte. 
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Em 2011 essa instituição de ensino continuou atendendo por áreas e 

por ciclos de acordo com a orientação da Coordenação Regional de Ensino. 

Os educandos do 1º ao 5º ano passaram a ser atendidos em um dia 

letivo de 05 horas semanais, no mesmo turno da escola classe. Cada turma 

recebeu um nome dado pelos educadores de acordo com sua área 

específica. Por exemplo: turma de Artes Visuais – nome de um artista 

plástico; Educação Física – atleta; Música – cantor/compositor e Artes 

Cênicas – ator/dramaturgo, conforme o projeto da escola. Essas séries 

iniciais eram atendidas por três áreas em sistema fechado, formando assim 

o trio de educadores, como por exemplo: Música, Artes Visuais, e Educação 

Física, propiciando planejamento interdisciplinar, visando o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas e, o estudo e análise das 

questões comportamentais, entre outras. 

Os educandos do 6º ao 9º ano eram atendidos de forma complementar 

no contraturno dos Centros de Ensino Fundamental - CEF, duas vezes por 

semana, 5 horas diárias, no  mesmo sistema de trios. 

Em 2014, por determinação da então GENESP, foi criada uma nova 

área, composta somente por educadores de Música, sendo possível 

implantar assim o sistema de quartetos, onde cada turma passaria a ter 

aulas com um educador de cada área: Educação Física, Artes Visuais, 

Música e Artes Cênicas. 

Nesse sistema, as Escolas Parque receberam apenas educandos dos 

anos iniciais (1º ao 5º ano) em turmas fechadas, respeitando a seriação e a 

turma da Escola Classe, bem como o número máximo de 18 educandos, de 

acordo com a estratégia de matrícula da Escola Parque. 

No ano de 2015, a Escola Parque 303/304 Norte passou a atender 

nove Escolas Classe: EC 106 Norte, EC 302 Norte, EC 304 Norte, EC 403 

Norte, EC 405 Norte, EC 306 Norte e EC 708 Norte. A distribuição foi feita 

conforme a seriação, da seguinte forma: segunda-feira, turmas de 1º e 2º 
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anos; terça-feira, turmas de 2º e 3º anos; e quarta-feira, turmas de 4º e 5º 

anos. Também foi prevista a continuação do serviço de ônibus para 

possibilitar a vinda dos educandos da Escola Classe do Varjão e da Escola 

Classe Granja do Torto, que fazem parte  da Coordenação Regional de 

Ensino do Plano Piloto, sendo destinadas a essas, a quinta-feira, para as 

turmas de 1º, 2º e 3º anos, e a sexta-feira para as turmas de 4º e 5º anos. 

Essa organização serviu de base para um novo formato de atendimento da 

Escola Parque 303/304 Norte no ano de 2016. 

A partir do ano de 2017, com a inclusão das Escolas Parque no Projeto 

da Rede Integradora da SEEDF houve a necessidade de adequar o 

funcionamento da escola, mantendo o foco na melhoria constante do 

atendimento aos educandos, já se apresentando neste documento. 

Em 2020, devido à suspensão das aulas presenciais, a Escola Parque 

retomou suas atividades escolares de modo virtual utilizando a plataforma 

“Escola em Casa DF” da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. Em 2021, o atendimento remoto foi intercalado com o ensino 

presencial a partir de 30 de agosto possibilitando um retorno gradativo com 

rodízio das turmas. Este rodízio intercalava semanalmente as turmas que 

assistiam aulas presenciais dos quatro componentes curriculares e na 

semana seguinte faziam atividades na plataforma ou de forma impressa a 

depender da condição de cada família. Esta medida veio como parte dos 

Protocolos de Segurança visando uma diminuição do fluxo de estudantes 

nos espaços da escola ainda em função da Pandemia Covid-19.  
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2.1.1 Estrutura Organizacional 

 
                  Figura 5 – Estrutura Organizacional 

            Fonte: Escola Parque 303/303 Norte - 2020. 

 
 

2.1.2 Direção/Vice-Direção 

O Regimento Escolar da SEEDF é claro quanto ao perfil da Direção. O 

Artigo 12º apresenta as obrigações e responsabilidades do Diretor e Vice-

Diretor, em articulação com os órgãos colegiados. 

Em Outubro de 2019, foram realizadas as eleições para direção da 

Escola Parque, com duas chapas interessadas, sendo a chapa 1 composta 

pela diretora Ana Paula Poças Zambelli dos Reis e o vice-diretor Reinaldo 

César Burgardt da Silva, e a chapa 2 composta pelos professores Virgínia 

Feitosa e Helder A. Spaniol. Se reelegeram em ambos os segmentos, Ana 

Paula dos Reis e Reinaldo Burgardt (chapa 1), obtendo 30 votos no 

segmento MAT (Magistério, Assistência e Temporários), contra 19 da chapa 

2, e 195 votos no segmento PRE (Pais, Responsáveis e Estudantes), contra 

61 da chapa 2. A Diretora Ana Paula Poças Zambelli dos Reis aposentou 

em outubro de 2021 e o Reinaldo César Burgardt da Silva assumiu com 

Diretor e a Fernanda Querido Hissa assumiu com Vice-Diretora.  
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Em outubro de 2021, o Sinpro solicitou que não houvessem eleições 

para direção de escolas no Distrito Federal em função da Pandemia Covid-

19, onde as aulas presenciais foram suspensas e os gestores não puderam 

mostrar as melhorias planejadas em campanha. Foi aprovado pela Câmara 

Legislativa do Distrito Federal (CLDF) a prorrogação até dezembro de 2022 

os mandatos de todos os gestores das escolas públicas do GDF. 

 

2.1.3 Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é um órgão de natureza consultiva, deliberativa, 

fiscalizadora, mobilizadora e representativa da comunidade escolar. Compete 

ao Conselho Escolar, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal – CEDF, garantir a participação efetiva da 

comunidade escolar na gestão da unidade de ensino; proporcionar a 

participação da comunidade escolar na construção da Proposta Pedagógica; 

assegurar que as prioridades definidas pela comunidade escolar sejam 

atendidas com o uso eficiente dos recursos financeiros da escola; comprometer 

transparência na prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros, 

através da divulgação de informações referentes ao uso desses recursos, à 

qualidade dos serviços prestados e aos resultados obtidos; participar, 

juntamente à direção, de todas as ações administrativas e pedagógicas da 

unidade de ensino como órgão fiscalizador, consultivo e deliberativo: na 

elaboração da proposta de Calendário Escolar, avaliação de projetos 

elaborados ou em execução, intermediação de conflitos, proposição de ações 

referentes à educação inclusiva, proposição de estratégias que assegurem 

aprendizagem significativa e na avaliação da unidade escolar nos aspectos 

técnico, administrativo e pedagógico, considerando inclusive os indicadores 

escolares de rendimento, conforme disposto no Regimento da Rede Pública de 

Ensino do DF, 2019: 

Art. 23. Em cada unidade escolar pública do Distrito Federal, 
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funcionará um Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva, 

fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade 

escolar, regulamentado pela SEEDF. 

Parágrafo Único. O Conselho Escolar será composto por, no mínimo, 

cinco e, no máximo, vinte e um conselheiros, conforme quantidade de 

estudantes da unidade escolar prevista na legislação vigente. 

Art. 24. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições 

definidas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF: 

I - elaborar o seu Regimento Interno; 

II - analisar, modificar e aprovar o Plano Administrativo Anual 

elaborado pela equipe gestora da unidade escolar sobre a programação e a 

aplicação dos recursos necessários à  sua manutenção e à sua 

conservação; 

III - garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da 

comunidade escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP 

da unidade escolar; 

IV - divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao 

uso dos recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos 

resultados obtidos; 

V - atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, 

nos recursos interpostos por estudantes, famílias e/ou representantes 

legalmente constituídos e por profissionais da educação; 

VI - estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e 

convocá-la nos termos deste Regimento; 

VII - participar da elaboração de proposta de Calendário Escolar, a ser 

encaminhada ao nível central da SEEDF, observada a legislação vigente; 

VIII - fiscalizar a gestão da unidade escolar; 

IX - participar, periodicamente, da avaliação da unidade escolar nos 

aspectos técnico, administrativo e pedagógico, considerando, inclusive os 



18 
 

indicadores escolares de rendimento; 

X - analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por 

quaisquer dos segmentos que compõem a comunidade escolar; 

XI - intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, 

esgotadas as possibilidades de solução pela equipe gestora e pelo Serviço 

de Orientação Educacional; 

XII - propor ações na perspectiva educacional inclusiva, no âmbito de 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica; 

XIII - debater indicadores escolares de rendimento, evasão e 

repetência e propor estratégias que assegurem aprendizagem significativa 

para todos os estudantes. 

§ 1º - Em relação aos aspectos pedagógicos, serão observados os 

princípios e as disposições constitucionais, os Pareceres e as Resoluções 

dos órgãos normativos federal e distrital e a legislação do Sistema de Ensino 

do Distrito Federal. 

§ 2º - Quando se tratar de deliberação que exija responsabilidade civil 

ou criminal, os estudantes no exercício da função de conselheiro escolar 

serão representados, no caso dos menores de dezesseis anos, ou 

assistidos, em se tratando de menores de dezoito anos e maiores de 

dezesseis anos, por seus pais ou responsáveis, devendo comparecer às 

reuniões tanto os representados ou assistidos como os representantes ou 

assistentes. 

Art. 25. Os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos os 

membros da comunidade escolar habilitados, em voto direto, secreto e 

facultativo. 

Art. 26. O Diretor da unidade escolar integrará o Conselho Escolar 

como membro nato. Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos no 

Conselho Escolar, o Diretor será substituído, com as mesmas prerrogativas, 

pelo Vice-Diretor ou, não sendo possível, por outro membro indicado pela 
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equipe gestora. 

Art. 27. O mandato de Conselheiro Escolar será de três anos, permitida 

uma reeleição consecutiva. 

Art. 28. O exercício do mandato de Conselheiro Escolar será 

considerado serviço público relevante e não será remunerado. 

 
2.1.4 Supervisão Administrativa 

O corpo administrativo é composto pela Supervisora Administrativa, 

Suely Borges, e o Chefe de Secretaria, Jonas Nogueira, que são 

responsáveis pela gestão dos recursos materiais, administrativos e 

pedagógicos, através de recursos oriundos do orçamento do GDF (PDAF e 

Emendas Parlamentares), e da comunidade em geral (APM, doações, etc.), 

bem como a prestação de contas realizada mensalmente, por quadrimestre 

e anualmente, de acordo com a exigência da legislação de cada verba ao 

Conselho Escolar e a CRE. São comprados materiais de acordo com a 

demanda de todas as áreas escolares, administrativas ou pedagógicas, ao 

longo do ano letivo, bem como a realização de pequenos reparos 

necessários. 

 
2.1.5 Serviços de Segurança 

A instituição não possui porteiro, apenas vigia patrimonial, sendo um 

diurno e um noturno, embora a demanda diurna seja intensa, atendendo 

cerca de 350 estudantes por turno, totalizando quase 700 estudantes 

diariamente por mais de 10h. Vale ressaltar a extensa área da escola, que 

conta com quatro portões de acesso (entrada e saída). 

 
2.1.6 Serviços de Conservação e Limpeza, Vigilância e Cozinha 

Atualmente são quinze servidores da empresa Juiz de Fora 

responsáveis pela conservação e limpeza, quatro servidores da empresa 
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Global (que trabalham por escala) responsáveis pela vigilância, e seis 

servidores da empresa GIE que atuam na cozinha. Esses servidores 

terceirizados vêm se dedicando e apresentando um excelente resultado, 

dentro das limitações existentes, cumprindo as orientações da equipe 

gestora. 

É claramente perceptível que um número menor de funcionários da 

limpeza seria insuficiente para manter a limpeza de toda a escola, que conta 

com cerca de 12 mil metros quadrados e uma logística de funcionamento 

intensa durante a semana, em jornadas escalonadas de trabalho entre 6h 

às 15h, outros cumprindo horário de trabalho de 10h às 19h e em alguns 

nos sábados de 8h às 12h. No ano de 2019 ocorreram atrasos nos 

pagamentos de salários, vales transporte e vales de alimentação, 

ocasionando diversas ausências que, aliados a rotina intensa de trabalho, 

ocasionou o desgaste de muitos funcionários, gerando uma constante 

rotatividade que prejudicaram de forma indireta o trabalho pedagógico, uma 

vez que estes funcionários terceirizados atuam no decorrer da rotina de 

atendimento escolar de 10 horas diárias no modelo de Educação Integral, 

cuidando da escola e do material utilizado em cada atividade. 

Para além de executarem os trabalhos solicitados, os auxiliares de 

serviços gerais integram-se ao processo educacional da escola, atendendo 

o corpo docente e o corpo discente. Assim sendo, não é conveniente o 

rodízio de funcionários, exceto por solicitação da Equipe Gestora, tendo em 

vista a necessidade de manterem uma conduta adequada ao ambiente 

escolar. No ano de 2020 as atividades escolares foram suspensas logo no 

primeiro mês de aula, em função da pandemia da Covid-19, não sendo 

observada nenhuma intercorrência. 
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2.1.7 Supervisão Pedagógica 

O Artigo 13º do Regimento Escolar da SEEDF define que “o Supervisor 

Pedagógico, em articulação com os demais profissionais da equipe gestora, 

será responsável pela supervisão pedagógica (...) da unidade escolar, em 

consonância com as deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as 

disposições legais”. 

São exemplos das ações que o Supervisor deve promover: divulgar e incentivar 

a participação dos educadores em todas as ações pedagógicas e de formação 

continuada promovidas pela SEEDF; orientar e acompanhar o trabalho docente 

na implementação do Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do 

Distrito Federal. 

 
2.1.8 Chefe de Secretaria 

É responsabilidade do Chefe de Secretaria Escolar: controlar e organizar os 

arquivos com registros da vida acadêmica dos estudantes; registrar em atas as 

sessões e atividades acadêmicas específicas; prestar atendimento ao público; 

colaborar na realização do planejamento e gestão escolar; atuar na 

organização de registros e arquivos escolares; operacionalizar processos de 

matrícula e transferência de estudantes; organizar a formação de turmas e 

registro do histórico escolar; informar e orientar o corpo docente a respeito da 

organização e funcionalidade de diários escolares; participar das reuniões 

pedagógicas e de gestão escolar, em parceria direta com a direção da escola. 

 

2.1.9 Serviço de Orientação Educacional - SOE 

A Orientação Educacional tem como objetivo contribuir para a melhoria do 

ensino, promovendo ação-reflexão das atividades educativas como forma de 

facilitar a socialização do conhecimento e ampliar as possibilidades do aluno 

de compreender e agir no mundo como cidadão crítico e participativo. 
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2.1.10 Coordenação Pedagógica 

O papel da coordenação pedagógica é definido pelo Regimento 

Escolar da SEEDF. No Artigo 119º do referido regimento, a coordenação 

tem por finalidade “planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-

pedagógicas, a fim de darem suporte ao Projeto Político Pedagógico”, 

promover ações que contribuam para a aplicação do Currículo de Educação 

Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor, e articular 

ações que garantam a realização da Coordenação Pedagógica. 

O momento de coordenação pedagógica na Escola Parque 303/304 

Norte é dividido em momentos dirigidos pelos coordenadores(as) em 

conjunto com a Supervisão Pedagógica e Equipe Gestora. Nessa parte 

dirigida, são desenvolvidas atividades de cunho formativo, com temáticas 

relacionadas ao ensino da Educação Física e das Artes, bem estar e saúde, 

e apresentação de questões administrativas e pedagógicas da rotina 

escolar. Por fim, uma parte não dirigida, onde o educador pode ocupar-se 

de suas demandas como, por exemplo, a elaboração de atividades 

pedagógicas, preenchimento e ajustes dos Diários de Classe, elaboração 

de murais, entre outros. 

Ainda de acordo com o Regimento Escolar da SEEDF, o Coordenador 

Pedagógico deverá, em linhas gerais, articular ações pedagógicas entre 

educadores, equipes de direção e da COORDENAÇÃO REGIONAL DE 

ENSINO DO PLANO PILOTO - CRE/PP, assegurando o fluxo de 

informações, propor ações educativas que visem ao avanço de estudos e a 

recuperação do processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme prevê o Artigo 32º da Portaria nº14 de 11 de janeiro de 2021, 

“Nas Escolas Parque haverá 4 (quatro) Coordenadores Pedagógicos Locais 

de 40 (quarenta) horas semanais, independentemente do número de turmas 

atendidas”. 
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Com a adesão ao Projeto de Educação da Rede Integradora, houve a 

necessidade do coordenador do integral, profissional responsável por 

mediar e integrar as ações pedagógicas com as Escolas Classes, bem 

como coordenar as atividades realizadas pelos Educadores Sociais 

Voluntários, auxiliar nas quatro refeições servidas diariamente aos 700 

estudantes (dois almoços e dois lanches), embarque/desembarque nos oito 

ônibus que fazem o percurso de integração com as quatro Escolas Classes, 

entre outras. Em virtude da carga horária do professor da SEEDF, faz-se 

necessário dois profissionais para executarem tais funções, uma vez que o 

integral atende 10h diariamente, todos os dias da semana. 

 
2.1.11 Corpo Docente 

 
As Escolas Parque contam com equipes docentes especializadas em 

duas áreas de conhecimento, Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais, Música e 

Dança) e Educação Física. Observando-se essa particularidade, o corpo 

docente da Escola Parque 303/304 Norte segue além da legislação em 

vigor, a Portaria nº 284 de 31 de dezembro de 2014 e o Regimento Escolar 

da SEEDF. 

A Escola Parque 303/304 Norte encontra-se atendendo em ensino 

presencial, apresentando a equipe reduzida com: 40 professores regentes, 

1 professoras readaptadas, 1 orientador educacional e 4 coordenadores de 

área. 

Quadro 4 – Equipe docente em salas de aula (regentes) 

ÁREAS MATUTINO VESPERTINO 

Educação Física 5 5 

Artes Cênicas 5 5 

Música 5 5 

Artes Visuais 5 5 

TOTAL 20 20 
           Fonte: Escola Parque 303/304 Norte – 2022. 
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O corpo docente da Escola Parque 303/304 Norte é composto por 

professores, artistas e atletas, formados em áreas específicas das artes e 

educação física. Característica importante a se destacar sobre essa escola 

de Natureza Especial que objetiva o desenvolvimento e a sensibilização 

artística e física de seus estudantes. As equipes pedagógicas da presente 

UE realizam diariamente atividades específicas, que somente professores 

formados na área são capazes de proporcionar aos estudantes. O 

desenvolvimento cognitivo, físico, artístico e emocional do corpo discente 

das Escolas Parque é sem dúvida, um grande diferencial na formação de 

cidadãos dentro da rede educacional da SEEDF. 

É uma realidade na Escola Parque 303/304 Norte a falta de 

professores efetivos e a rotatividade de professores substitutos. Priorizando 

a qualidade no ensino, é fundamental garantir o preenchimento das 

carências de forma adequada à nossa realidade pedagógica, respeitando 

as especificidades de cada área de conhecimento aqui oferecidas. 

A ausência de professores, por motivos de saúde, por carência de 

professores na rede, e a lotação de professores fora da sua área de 

formação, neste caso específico de artes (artes visuais, artes cênicas, 

música ou dança), muitas vezes prejudicam a qualidade do trabalho 

pedagógico realizado em sala de aula e como consequência, o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, que muitas vezes tem a 

continuidade dos conteúdos da área e a motivação para a participação nos 

trabalhos, prejudicadas. 

É fundamental para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, trazer 

à comunidade escolar, o Conselho Escolar, e as instâncias superiores da 

SEEDF para debater e encontrar soluções para sanar essas debilidades 

relativas à falta de regras específicas para lotação nas áreas de docência 

artística, e ainda, falta de pessoal de apoio administrativo e pedagógico, 

como bibliotecário, professor de informática e Educadores Sociais 
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Voluntários (ESVs) em quantidade adequada à realidade das escolas que 

pertencem à Rede Integradora. Ainda nesse contexto, é importante reforçar 

a importância da SEEDF planejar alguma ação efetiva que tenha como 

objetivo reduzir sensivelmente a falta constante de professores, seja por 

licenças médicas (LTS), abonos legais ou do TRE, visando a melhoria da 

qualidade do atendimento. 

A Escola Parque 303/304 Norte entende que, para melhorar a 

qualidade de nossa educação, é essencial que todos esses pontos 

elencados acima, sejam respeitados e considerados como de extrema 

importância. Para que a proposta de Ensino em Tempo Integral da SEEDF 

seja realizada de forma minimamente satisfatória, é necessário o 

reconhecimento e o atendimento às necessidades identificadas pelas 

equipes atuantes na prática efetiva diária com a comunidade escolar. 

 
2.1.12 Educadores Sociais Voluntários – ESV’s 

A atuação dos ESVs na rotina da Escola Parque 303/304 Norte é de 

extrema importância neste modelo, de ensino em tempo integral de 10 horas 

diárias, com atendimento a 4 Escolas Classes em dois turnos. Com a grande 

rotatividade e faltas de professores efetivos e de contratos temporários por 

motivos diversos, os ESVs atuam, principalmente, oferecendo suporte ao 

trabalho dos coordenadores dentro e fora da sala de aula, no atendimento 

aos estudantes das turmas sem professores. Sob a supervisão e orientação 

dos coordenadores do integral (quando existiam), dos coordenadores 

pedagógicos e da equipe gestora, realizam atividades recreativas e 

acompanham os estudantes ANEE’s durante ambos os turnos, impedindo 

que os estudantes permaneçam ociosos ou sem acompanhamento de um 

adulto nos diversos momentos da rotina escolar, além de contribuírem na 

organização de momentos coletivos dos estudantes como por exemplo, os 

períodos de almoço, lanche, recreio, entrada e saída, embarque e 
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desembarque. 

No início do ano de 2020, as escolas pertencentes à Rede 

Integradora foram surpreendidas com a redução drástica de ESV’s em suas 

equipes de apoio, fato que causou dificuldade em iniciar o ano letivo na data 

prevista pelo calendário escolar da SEEDF. Com atraso de dois dias, as 

atividades pedagógicas em sala de aula foram iniciadas na Escola Parque 

303/304 Norte, ainda assim com a necessidade de adequação da rotina 

escolar até  que a situação fosse resolvida, trazendo prejuízo aos 

estudantes, principalmente nos momentos coletivos externos às atividades 

de sala de aula. 

Cabe ressaltar que, mesmo após várias manifestações por parte da 

comunidade escolar e da direção junto à SEEDF, o quantitativo de ESV’s 

(19) no ano de 2020 ainda foi  muito inferior ao ideal, e até mesmo em 

relação ao quantitativo do ano de 2019, quando a Escola Parque 303/304 

Norte contava com cerca de 40 ESV’s. 

Em 2022 o quantitativo de ESV’s foi reduzido ainda mais (11), o que 

precarizou e comprometeu o atendimento das crianças em toda logística da 

rotina escolar. Com os casos comportamentais cresceram muito, a 

Coordenação ficou sobrecarregada o que gerou mais afastamentos. A 

Supervisão está sempre tapando buracos nos turnos que estão mais 

necessitados pela demanda, e de alguma maneira, compromete o 

planejamento geral. 

A equipe gestora e os coordenadores, constantemente, 

encontravam-se sobrecarregados, assumindo turmas de professores 

ausentes, ao invés de focar em suas ações, como planejar reuniões de 

coordenação, auxiliar o corpo docente no desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos e o atendimento à demanda dos estudantes e seus familiares. 

O coletivo de professores assumiu funções além das obrigações de sala de 

aula, muitos chegando à exaustão rapidamente, uma vez que o atendimento 
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às turmas se tornou extremamente intenso, numa realidade cujo grande 

número de estudantes atendidos em nossa escola era de 10h diariamente.  

Após as suspensão das aulas presenciais em março de 2020, todos 

os Educadores Sociais Voluntários foram desligados automaticamente da 

escola. No 1° Semestre de 2021, as atividades pedagógicas permaneceram 

totalmente de maneira remota e, portanto, os Educadores Sociais 

Voluntários não foram convocados. 

Com vistas à reintegração gradativa (rodízio semanal das escolas e 

turmas), no 2° Semestre de 2021, ao retorno das atividades presenciais, 

antes mediadas por tecnologia, a SEEDF abriu um novo chamamento para 

a escolha dos Educadores Sociais Voluntários. A Escola Parque foi 

contemplada com apenas 10 Educadores, inicialmente e conseguimos um 

a mais, depois de muita reinvidicação, pois o comprometimento de alguns 

estudantes está demandando mais tempo e ajustes na rotina escolar. 

 

 
2.1.13 Corpo Discente 

A Escola Parque 303/304 Norte recebe atualmente, ao longo da 

semana, cerca de 664 estudantes oriundos de quatro Escolas Classe, 

divididos em dois turnos. No período matutino, da Escola Classe 403 Norte 

e da Escola Classe 302 Norte com 332 estudantes matriculados; e no 

período vespertino da Escola Classe 407 Norte e da Escola Classe 708 

Norte, também com 332 estudantes matriculados. 

O corpo discente atendido nesta UE apresenta características sociais, 

econômicas e culturais diversificadas: filhos de funcionários públicos, 

empreendedores, trabalhadores do setor de serviços gerais, de 

conservação e limpeza; além de crianças com necessidades especiais. 

Informações de grande importância para que o planejamento das ações 

pedagógicas sejam realizadas visando atender às necessidades dos 

estudantes e suas famílias da forma mais eficaz possível. 
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O bom relacionamento entre escola e comunidade é fruto do esforço 

coletivo da atual Equipe Gestora e do corpo docente que vem 

proporcionando, de forma gradativa, a participação das famílias dos 

educandos nas atividades extraclasse oferecidas, fazendo aumentar a 

representatividade do quantitativo de educandos atendidos pela escola a 

cada ano. O resultado das avaliações dos eventos realizados na escola, 

para além de atestar tal relato, é uma importante ferramenta de melhoria do 

atendimento à comunidade escolar. 

Os direitos e deveres dos educandos são estabelecidos conforme os 

artigos 306 e 307  do Regimento Escolar da SEEDF, entre os quais 

destacamos o direito de ser reconhecido e respeitado na sua dignidade 

como pessoa humana, à opinião, tomar ciência do processo de ensino e 

aprendizado, e participar de entidades estudantis. Já entre os deveres do 

educando, podemos destacar a observância do horário das atividades 

escolares, os preceitos de higiene, o uso de uniforme, o respeito ao outro e 

ao patrimônio, a realização das atividades propostas em aula e o respeito 

aos professores. 

 

Quadro 7 – Total de estudantes atendidos no ano de 2022 

TURNO MATUTINO 
 

ESCOLAS ALUNOS 

EC 302 Norte 135 

EC 403 Norte 197 

 
TURNO VESPERTINO 

ESCOLAS ALUNOS 

EC 407 Norte 144 

EC 708 Norte 188 

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte – 2022. 
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2.2 Caracterização Física 
 

Figura 5 – Planta Baixa da Escola Parque 303/304 Norte 

        Fonte:Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte 

 

A Escola Parque 303/304 Norte desenvolve suas atividades 

presencialmente (com exceção do ano de 2020 a partir do mês de março e 

até o mês de agosto de 2021), em salas ambiente, distribuídas conforme as 

áreas dos componentes curriculares de Artes e Educação Física. Ao todo 

são vinte salas de aula, sendo cinco salas para a área de Artes Cênicas, 

cinco salas para a área de Música, cinco salas para a área de Artes Visuais 

e cinco salas adaptadas para Educação Física. 

A área de Educação Física dispõe de 4 quadras poliesportivas, uma 

quadra de areia e uma pista de atletismo (todas sem cobertura), além de 

uma sala de espelhos, uma sala de jogos com tênis de mesa e pebolim, dois 

vestiários e duas piscinas. 

Além dos espaços destinados à regência, a escola conta ainda com 

uma biblioteca, com banheiros masculino e feminino; auditório; teatro de 

arena coberto; duas telessalas; sala do SOE; sala dos professores; 

secretaria; sala de coordenação; sala dos coordenadores; sala do setor 

administrativo; sala da Direção e Supervisão Pedagógica; sala da Vice-

Direção, almoxarifado (material pedagógico); depósito administrativo; 

cantina com depósito para os gêneros alimentícios; pátio central coberto 

utilizado em grande parte como refeitório; pátio de entrada coberto; sala de 

vigilantes e sala dos servidores de higiene e conservação. Há ainda 
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banheiros para ambos os gêneros: dois destinados aos educandos no pátio 

central e dois para funcionários e educadores. A sala de informática está 

desativada por falta de manutenção nos equipamentos, estrutura e 

professor específico para atuar com os estudantes. 

Quanto aos materiais didático-pedagógicos, associados ao acervo da 

Biblioteca Machado de Assis, a Escola Parque 303/304 Norte dispõe de 

publicações literárias diversas, adquiridas em feiras de livros ou doadas à 

escola, priorizando sempre literatura adequada à faixa etária dos estudantes 

atendidos nesta UE, bem como publicações referentes às práticas 

pedagógicas realizadas. Parte desse material é oriunda da SEEDF. Nesta 

biblioteca está lotada uma professora readaptada. Essa Instituição de 

Ensino possui ainda um depósito de materiais didáticos e pedagógicos 

específicos para os componentes curriculares que atende (Educação Física 

e Artes), e uma instrumentoteca para a organização e armazenamento dos 

equipamentos da área de Música. Esses materiais são adquiridos 

principalmente com recursos oriundos do PDAF e da APM, desde itens 

como bolas de futsal e de tênis de mesa, como redes de vôlei, cordas, 

bambolês e outros recursos utilizados nas atividades físicas; recursos como 

lápis para desenho, diferentes tipos de papéis, pincéis, tintas e outros 

materiais empregados nas Artes Visuais e nas Artes Cênicas, bem como 

diversos instrumentos musicais e outros materiais utilizados nas aulas de 

Música. 

 
2.3. Atos da regulação da instituição educacional 

Os atos da regulação da instituição educacional são os contidos na 

Resolução nº 2/2020-CEDF publicada no DODF nº 242, de 24 de dezembro 

de 2020, que estabelece as normas e diretrizes para a educação básica no 

sistema de ensino do Distrito Federal. 

Além disso, a escola seguiu a PORTARIA Nº 160, DE 09 DE ABRIL 

DE 2021 que dispõe sobre o teletrabalho excepcional e provisório no âmbito 
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das unidades escolares, unidades escolares especializadas, escolas de 

natureza especial – UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares e bibliotecas 

escolares-comunitárias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e 

unidades parceiras, em virtude da pandemia da COVID-19. 

A atuação dos servidores integrantes das Carreiras Magistério Público 

e dos Professores Substitutos contratados temporariamente nas Unidade de 

Ensino seguiu as orientações das áreas pedagógicas da SEEDF, dispostas 

nos Planos de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal e Estratégico de 

Retomada das Atividades Não Presenciais da Educação Profissional, 

divulgadas no site da Secretaria, no endereço 

http://www.educacao.df.gov.br/publicacoes-pedagogicas/, e foi validada 

como efetiva carga horária letiva. 

http://www.educacao.df.gov.br/publicacoes-pedagogicas/
http://www.educacao.df.gov.br/publicacoes-pedagogicas/
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3. Diagnóstico da Realidade da Unidade Escolar 
 

As metodologias utilizadas para o mapeamento do diagnóstico da 

realidade foram coletadas através das informações retiradas da aplicação 

de uma pesquisa realizada com um formulário da ferramenta Google 

enviado às famílias. Neste formulário foram coletados e compilados os 

dados que embasaram a pesquisa. Alguns estudantes enviaram desenhos. 

Em abril de 2020 foi realizada uma pesquisa avaliativa com os 

estudantes/famílias da Escola Parque 303/304 Norte por meio de formulário 

on-line, na ferramenta Google Forms. Já em período de pandemia da Covid-

19, com as aulas presenciais suspensas, a participação da comunidade 

escolar foi muito baixa, com apenas 52 respostas. Parte da avaliação 

prevista para as famílias dos estudantes, com a avaliação sócio-econômica, 

ficou sob responsabilidade das escolas classes, que também tiveram 

dificuldade em obter resultados satisfatórios por pouca participação. 

O resultado da pesquisa avaliativa retrata a situação ímpar vivida por 

todos nesse momento, de perdas das mais diversas formas, preocupações 

com higiene, saúde, bem estar familiar e finanças, gerando assim uma 

grande insegurança e desestabilidade emocional em grande parte da 

população. 

Com relação ao perfil das famílias, a maioria dos responsáveis pelos 

estudantes estão na faixa etária de 30 a 40 anos, se declarando pardos, com 

renda mensal de até R$ 4.150,00. Grande parte possui nível médio completo 

e reside em imóvel alugado. Foi revelado ainda que a maioria das famílias 

frequentam cinema, museu ou teatro, uma ou duas vezes por semestre, 

porém, boa parte das famílias não frequenta tais ambientes culturais. 

Ao iniciar o período de afastamento social e da rotina escolar, a Equipe 

Gestora e coordenação implementaram um projeto de acolhida aos 

estudantes via canal no YouTube, onde os professores puderam postar 
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vídeos diversos com atividades, mensagens e dicas de atividades lúdicas, 

com o intuito de fazer com que a comunidade escolar se sentisse acolhida e 

mais próxima ao ambiente escolar. O canal iniciou com poucos acessos a 

princípio, mesmo contando com as Escolas Classes para ajudar na 

divulgação via WhatsApp. 

Num segundo momento, em encontro virtual com os professores, via 

Google Meet, alguns professores levantaram a possibilidade de entrar em 

contato com as famílias dos estudantes para saber como estavam passando 

pelo período de isolamento social. A partir dessas ligações foram 

identificados diversos tipos de necessidades que algumas famílias 

passavam, como desemprego e falta de renda de uma forma geral, dando 

início a Campanha de Solidariedade, que além de ajudar as famílias com 

uma cesta básica e uma quantia em dinheiro, proporcionou também a 

oportunidade de identificar a realidade em que muitos estudantes viviam, e 

como isso poderia influenciar no momento de retomada das aulas não 

presenciais. 

Foi possível perceber após todas essas ações, que a maioria dos 

estudantes não acessaram o canal do YouTube, nem realizaram a pesquisa 

on-line por dificuldades na comunicação, gerando a necessidade de 

repensar como a escola poderia alcançar de forma mais eficiente a 

comunidade escolar em tempos de distanciamento. Com o objetivo de 

melhorar a comunicação com as famílias dos estudantes em tempos de 

pandemia, a Equipe Gestora junto com o corpo docente, iniciou nova 

mobilização com o foco na Inclusão Digital,possibilitando que, por meio de 

inúmeras doações de equipamentos (celulares, notebooks e computadores), 

os estudantes estivessem maior participação nas atividades propostas. 

Como parte do procedimento avaliativo nesse período, foi solicitado 

aos estudantes que enviassem desenhos e frases que retratassem opiniões 

objetivas sobre o tema: “O que eu mais gosto e o que eu menos gosto na 
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minha Escola Parque?”. 

Figura 6: Ilustração de estudante (avaliação da Escola 

Parque 303/304 Norte) 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte - 2020 

 
Figura 7: Avaliação de estudante (avaliação da Escola 

Parque 303/304 Norte) 

 
Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte - 2020 
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Figura 8: Avaliação de estudante (avaliação da Escola Parque 303/304 Norte) 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte - 2020 

 

Figura 9: Avaliação de estudante (avaliação da Escola Parque 303/304 Norte) 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte – 2020 
 
 
 

Figura 10: Avaliação de estudante (avaliação da Escola Parque 303/304 
Norte) 
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Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte – 2020 

 
 

O modelo da avaliação, bem como seus resultados, encontram-se 

disponíveis no anexo deste documento, em formato de link, para acesso 

direto ao Google Forms. As reuniões de pais também são importantes 

momentos, onde as famílias têm condições de expressar impressões, 

críticas e elogios à equipe da escola, buscando em conjunto estreitar as 

relações em prol do bem estar dos estudantes. Ao final do ano, o corpo 

docente pôde realizar a Avaliação Institucional do ano de 2020, onde foram 

avaliados aspectos pedagógicos gerais da Escola Parque 303/304 Norte. 

O resultado de todas as avaliações é de extrema relevância para o 

aprimoramento e melhoria das atividades propostas, se tornando referência 

para a revisão e reelaboração dos eventos e projetos realizados pela escola. 

Diante de todos os pontos revelados nas avaliações, são ponderadas 

modificações nos projetos pedagógicos para o ano seguinte. 

No ano de 2020, alguns projetos realizados presencialmente no 
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ambiente escolar precisaram ser adaptados para o ambiente on-line, do 

ensino remoto. Poucos foram os projetos suprimidos como o de “Mediação 

Coletiva”, que busca estimular e orientar os professores e estudantes a 

enfrentarem os conflitos que se apresentam no ensino presencial, em sala 

de aula quase que diariamente, de forma dialogada. Esse projeto se estende 

à  orientação da atuação dos Educadores Sociais Voluntários e equipe dos 

transportes escolares, que atuam intensamente no atendimento aos 

estudantes. 

Ao final do ano letivo de 2020, novamente foi realizada a avaliação 

institucional, tanto para as famílias quanto ao nosso corpo docente, através 

de formulários do Google. 

No que diz respeito ao formulário dos estudantes/família, a escola 

obteve respostas de 224 questionários. De acordo com as respostas, o fator 

que mais motivou os estudantes a frequentarem as aulas remotas foi o 

contato com os professores (83,92%), seguido dos vídeos (76,3%); aulas 

com jogos (72,8%); atividades postadas (54,5%); aplicativos (33%); 

materiais impressos (23,3%); tirar dúvidas pelo WhatsApp (20,1%); entre 

outros. Houve alguns relatos de dificuldades tecnológicas e de adequação 

da rotina doméstica (internet, falta de tempo para acompanhar os filhos na 

execução das atividades, cansaço, entre outros). Ao serem perguntados 

sobre as sugestões de melhorias, os pais/estudantes solicitaram que 

houvesse mais aulas síncronas no Meet, mais jogos e brincadeiras, mais 

atividades com formulários e, se possível, voltarem as aulas presenciais. 

No que se refere a avaliação do corpo docente da escola a respeito do 

ano letivo de  2020, o número de respostas foi muito baixo, apenas 16 

questionários respondidos. A grande maioria dos professores avaliou 

positivamente os serviços pedagógicos e administrativos da escola, 

considerando a realidade específica do momento (escola atuando 

remotamente). 



38 
 

Com relação à avaliação dos projetos da escola em tempos de ensino 

remoto, os professores consideraram os sábados letivos e o evento "Expo 

África" muito bons; o Projeto de Promoção à Saúde, a participação da escola 

nos Fóruns de Trocas de Experiência e a apresentação de conclusão dos 

trabalhos como bom. No que diz respeito às questões de relacionamento, 

os professores consideraram muito bom, com exceção ao relacionamento 

da equipe gestora com os professores, que a maioria considerou suficiente. 

No item que trata da atuação profissional no ano de 2020, os 

professores consideraram muito bom a assiduidade, pontualidade, 

envolvimento com o planejamento das atividades, articulação com o 

currículo, incorporação dos temas transversais e a interdisciplinaridade na 

sua prática, cumprimento dos horários e prazos. E, consideraram satisfatório 

o engajamento com as atividades escolares, nível de satisfação como o 

trabalho realizado, o alcance das aprendizagens dos estudantes e o 

envolvimento afetivo com os estudantes. 

De acordo com os professores, o relacionamento dentro do quarteto 

no geral foi muito bom. E, o engajamento nas ações de formação continuada 

no ano de 2020, para a maioria foi suficiente. Quanto ao uso de tecnologias 

em sala de aula, os professores consideraram desafiador e inovador. 

Na avaliação do ano de 2021 alguns pontos se destacam no período 

do primeiro semestre, onde o ensino ainda era mediado por tecnologia e de 

forma 100% remota, tais como: uma melhor interação com a ferramenta 

tecnológica, tanto por parte dos professores como das famílias; melhores 

adequações das atividades na Plataforma Google Classrom; maiores ideias 

e partilhas de estratégias pedagógicas virtuais; apostilas impressas com 

atividades atrativas, criativas e com maior adesão por parte das famílias com 

dificuldades de acesso à internet; melhor organização pedagógica e 

afinamento com as famílias via reuniões remotas e lives.  

No segundo Semestre de 2021 houve um grande temor com o retorno 
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escalonado ao ensino presencial. Tanto os professores como diversas 

famílias ficaram temerosos com o retorno, mesmo que gradativo, pois as 

taxas de disseminação e contágio da Covid-19 ainda não trazia a segurança 

necessária para o trabalho presencial. A Secretaria de Educação propôs 

algumas alternativas para o retorno gradativo, como alternância dos 

estudantes semanalmente, espaçamento das carteiras, implementação de 

pias e dispersores de álcool nas entradas das salas de aula, tapetes 

salinizantes e infomrações sobre proteção pessoal e higienização no 

ambiente escolar. No ensino integral e especial, no qual se insere a Escola 

Parque 303/304 Norte, houve complicadores, tanto pela quantidade de 

estudantes que a escola atende, como pela conincidência dos turnos das 4 

escolas tributárias e momentos de refeitório. A ginástica feita para minimizar 

os riscos fez com que toda a estrutura de aula, como a duração da aula, 

alternância dos componentes curriculares no mesmo dia para a mesma 

turma, acolhida, saída, embarque, desembarque, intervalo, momentos de 

promoção à saúde, e einclusive os conteúdos do BNCC e Oficinas, fossem 

modificados. Houve uma grande dificuldade na retomada dos conteúdos e 

de toda rotina escolar, pois a parte emocional de todos ainda estava muito 

abalada com as consequências trágicas da pandemia.  

Alguns professores sinalizaram que a volta ao presencial ajudou como 

‘válvula de escape’ para situações de isolamento social, porém sempre com 

a sensação de que o retorno ainda era imprudente e pouco seguro para toda 

comunidade escolar, principalmente pelo público infantil, e a dificuldade de 

se cumprir os protocolos de segurança.  

Em 2022 foi debatido em Semana Pedagógica a importância da 

Avaliação Diagnóstica, tanto no campo das aprendizagens como nas 

questôes emocionais e comportamentais. Essa avaliação, feita em larga 

escala, ou seja, compilando os relatos dos professores a partir do perfil de 

cada turma que atendem, assim como, em pequena escala, onde cada 
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professor pôde identificar, a partir de diversas ferramentas, as 

características individuais de cada estudante e sua adequação a faixa 

etária/idade/série, foi o ponto de maior desafio para este ano letivo. De 

maneira geral, houve uma grande mudança comportamental, onde muitas 

crianças apresentaram comportamentos atípicos, tanto dentro como fora da 

sala de aula. Foram identificados alguns casos de dificuldade de 

aprendizagem, inclusive, na alfebetizazão que não se concretizou como 

deveria, comparando com o que se tinha antes da Pandemia Covid-19. 

Muitas famílias tiveram dificuldade em acompanhar o ensino remoto, tanto 

pela precariedade em aparatos tecnológicos (mesmo com muitas 

campanhas de doações de celulares e tablets, pela Escola Parque), havia 

dificuldade de acesso à Internet de qualidade e com quantidade de Dados 

suficientes para as aulas pelo Google Meet. Outra questão que dificultou a 

aprendiagem e trouxe complicações neste ano letivo foi a falta de 

acompanhamento por parte de muitas famílias que tinham dificuldades 

variadas, como, carga longa de trabalho, limitações com as ferramentas 

digitais, cansaço para acompanhar ou mediar as atividades na Plataforma 

Google Sala de Aula (visto que boa parte dos estudantes da Escola Parque 

não sabem ler e escrever, havia a necessidade de mediação em diversas 

atividades).  

A partir dessa avaliação diagnóstica, várias intervenções foram 

promovidas pela escola, tais como, a própria readequação curricular, que 

prevê um retorno de conteúdos para alinhar e equalizar a sequência prevista 

na ordenação dos conteúdos programáticos de cada componente curricular 

por idade/série; uma fala mais prolongada e cuidadosa na coordenação 

pedagógica, inclusive com visitas em todas as salas para reforçar e instruir 

sobre os combinados e regras de bom convívio; houve um projeto chamado 

Semáfiro do Toque promovido pela Vice-direção e SOE, para minimizar as 

ocorrencias de condutas inadequadas das crianças. Fizemos parcerias com 
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artista circense com apresentação sobre bullying, para minorar os episódios 

de indisciplina. Realizou-se uma grande parceria com Estagiários do Curso 

de Psicologia da UDF, onde fizeram diversas intervenções apropriadas para 

cada situação problema vivenciada pela falta de socialização decorrente da 

Pandemia Covid-19. Deu-se continuidade ao projeto da Acolhida (no turno 

vespertino), com um momento comum entre todos estudantes, com escuta 

sensível sobre as rotinas do integral, do ensino especial, e ajustes 

pedagógicos.  
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4. Função Social 

A prática educativa, no contexto da Escola Parque 303/304 Norte, 

envolve um conjunto de atividades pedagógicas, coordenadas entre si, que 

se desenvolvem de acordo com a organização curricular vigente. Conforme 

o Regimento Escolar da SEEDF de 2015, no artigo 3o, a Escola Parque é 

“destinada a oferecer atividades complementares e/ou intercomplementares 

ao currículo”. 

Portanto, esta unidade de ensino dá atenção especial à educação 

estética, relacionada ao fazer artístico e à cultura corporal do movimento 

atrelada à realidade social do educando. O papel do educador é de 

instrumentalizar os educandos para a conquista dos conhecimentos e suas 

aplicações na vida prática, demonstrando a importância dos estudos na 

melhoria de suas condições de vida. 

O Regimento Escolar esclarece que as ações desenvolvidas nas 

Escolas Parque seguirão as orientações emanadas da Coordenação 

Regional de Ensino, em articulação com as diretrizes da SEEDF. 

A Pluralidade Cultural, o Meio Ambiente e os Direitos Humanos sempre 

foram os Temas Transversais adotados pela Escola Parque 303/304 Norte, 

a partir da Política de Promoção da Cidadania e Cultura da Paz proposta 

pela SEEDF, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Atualmente, 

tais temas correspondem aos atuais Eixos Transversais do Currículo em 

Movimento, os quais são: Educação para a Diversidade e Cidadania; 

Educação para os Direitos Humanos; e Educação para a Sustentabilidade. 

Nesse sentido, esta instituição continua a desenvolver sua proposta 

pedagógica dentro de temas relevantes para a sociedade, buscando assim, 

entre outros objetivos, a construção da identificação do educando com a 

Escola Parque 303/304 Norte, estabelecendo uma relação de respeito e 

afetuosidade que promovam a mobilização social e a formação da 

consciência e da prática da Cidadania, incentivando a presença da 
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comunidade na Escola, em suas festividades, em suas reuniões e 

realizações socioeducativas. 

Proporcionar um ensino de qualidade para o exercício da cidadania e 

desenvolvimento intelectual dos educandos é nossa função social e um dos 

grandes desafios da Escola Parque 303/304 Norte. Para isso, a Escola 

conduz suas atividades em uma interação dos conteúdos de Arte e 

Educação Física, com o propósito de propiciar aos educandos 

competências, habilidades, atitudes e valores indispensáveis a uma efetiva 

participação na sociedade em que vivem. 

Compreende-se por uma participação efetiva a apropriação das 

condições e meios necessários para se movimentarem com propriedade 

diante das questões sociais, interagindo com as relações que nelas se 

estabelecem, produzindo e usufruindo de bens culturais, de forma a 

contribuir sempre para uma ação transformadora. É preciso assim, ter 

consciência de que uma educação com base nos princípios citados requer 

um compromisso em favor de uma prática pedagógica que possibilite ao 

educando o desenvolvimento das aprendizagens definidas nos Quatro 

Pilares da Educação, segundo Paulo Freire e a UNESCO: 

❖ Aprender a aprender: de modo a beneficiar-se das oportunidades 

oferecidas pela educação ao longo da vida; 

❖ Aprender a fazer: por meio do desenvolvimento de competências 

e habilidades que o educando se torna uma pessoa apta a enfrentar as 

numerosas situações da vida e a trabalhar em equipe; 

❖ Aprender a conviver: desenvolvendo a compreensão do outro e 

a percepção das interdependências; 

❖ Aprender a ser: para melhor desenvolver a sua personalidade e 

estar à altura de agir com maior capacidade de autonomia, de discernimento 

e de responsabilidade pessoal. 

Não resta dúvida que a escola é essencial, e torna-se, para alguns, a 
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única  opção concreta para o convívio social e cultural. Sendo assim, cabe à 

todos os profissionais da Escola Parque (Direção, Supervisão, Coordenação e 

Corpo Docente), especificamente, a tarefa diária de proporcionar a inserção 

social, por meio da oferta das melhores condições de acesso à educação, às 

artes e ao desenvolvimento físico. Levar princípios de convívio com a 

diversidade cultural estabelecendo cooperação e partilha de experiências 

exitosas no âmbito social, cultural, comportamental e no desenvolvimento de 

habilidades comunitárias de convivência harmônica. 
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5. Missão da Unidade Escolar 

A Escola Parque 303/304 norte integra o Projeto da Rede Integradora 

de Educação em Tempo Integral, e de acordo com Regimento Escolar da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, assume como missão a 

democratização do ensino e aprendizagem das Artes e da Educação Física, 

como meio de formação intelectual e cidadã, para o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas e críticas dos educandos, com o objetivo de formar 

cidadãos ativos e participantes da sociedade, aptos a lutar pelas 

modificações sociais que se fizerem necessárias. 
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6. Princípios 

O Artigo 2º da Lei 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, orienta que a 

Gestão Democrática na Rede Pública de Ensino do DF visa garantir a 

centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto ao 

financiamento, à gestão e à destinação, observando os princípios da 

participação da comunidade escolar nas decisões, o respeito à pluralidade, 

diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos, a 

autonomia das escolas nos termos da legislação, a transparência da gestão, 

a garantia de qualidade social na busca do pleno desenvolvimento da 

pessoa, do preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, a 

democratização das relações pedagógicas e de trabalho, a criação de 

ambiente seguro e propício ao aprendizado, à construção do conhecimento, 

e a valorização do profissional da educação. 

A busca da melhoria da qualidade de ensino levou à descentralização 

e democratização da gestão administrativa e pedagógica nesta escola, 

possibilitando um trabalho associado de pessoas, analisando situações e 

decidindo encaminhamentos para a ação conjunta. Trabalhar em conjunto 

requer a compreensão dos processos desse grupo para desenvolver 

competências que permitam, de fato, uma construção participativa. 

O currículo da Educação Básica do DF está fundamentado na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, considerando 

a realidade social, econômica e cultural dos estudantes, visando assim, 

atender às necessidades cada vez mais heterogêneas dos estudantes. O 

projeto de Educação Integral do DF se orienta pela mesma linha pedagógica 

e psicológica, seguindo os seguintes princípios: 

❖ Integralidade: diz respeito à formação integral dos estudantes, 

buscando desenvolver dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras e 

sociais. 

❖ Intersetorização: visa potencializar a articulação entre setores 
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diversos das políticas públicas, por meio de projetos sociais, econômicos, 

culturais e esportivos. 

❖ Transversalidade: considera conhecimentos e formas variadas 

de pensar trazidas pelos estudantes, fazendo sentido em uma realidade 

escolar interdisciplinar, vinculando o conhecimento à realidade da 

comunidade escolar. 

❖ Diálogo Escola e Comunidade: buscar constantemente tornar a 

escola num espaço comunitário, valorizando assim saberes próprios da 

comunidade. 

❖ Territorialidade: ultrapassar o espaço físico da escola buscando 

novos espaços de aprendizagens. 

❖ Trabalho de Rede: Significa trabalho em conjunto, em prol do 

processo de aprendizagem dos estudantes, envolvendo professores e toda 

equipe da rede de ensino. 

 

6.1. Princípios que orientam a prática educativa 

 

 Segundo a LDB, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.2 

 Alguns desses princípios estão diretamente ligados às práticas que 

acontecem na Escola Parque, tais como: liberdade sobre cultura, o 

pensamento, a arte, sendo livre para ensinar e aprender. Nossas atividades 

práticas levam em consideração o pluralismo das ideias das crianças, seus 

contextos e vivências. Outro princípio norteador das nossas práticas é a 

diversificação das ideias e opiniões pedagógicas, onde o coletivo troca saberes 

e compartilham resultados complementares e interdisciplinares. Outro pilar 

previsto na LDB e que atravessa nossa rotina é a reverência a liberdade e 

                                                 
2 LDB, Art. 2°, parágrafo único, p.1, 1996. 
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tolerância. No ensino integral, se destaca ainda mais, a importância de entender 

as diferenças e respeitá-las. Na Escola Parque o reforço dos combinados de 

sala de aula e locais de convivência perpassam as falas e instruções de todo 

corpo docente, criando unicidade no discurso e clareza nas informações sobre 

tolerância e respeito no ambiente escolar.  

 

6.2. Princípios Epistemológicos 

 

 Na Escola Parque a Teoria e Prática se complementam e 

acontecem rotineiramente, pois as atividades práticas desenvolvidas pelos 

5 componentes curriculares, a saber, dança, teatro, música, artes visuais e 

educação física, dinamizam esses saberes a partir das vivências corporais, 

do movimento, coordenação motora, percepção e sensibilidades, inerentes 

aos conteúdos e premissas pedagógicas.  

 A própria organização em quartetos propicia a 

interdisciplinaridade, como proposta educacional e metodologia de ensino, 

visto que muitas atividades são comuns às áreas dos componetes 

curriculares que são ministrados na Escola Parque, como por exemplo uma 

apresentação teatral que envolve dança, coreografia, equilíbrio, percepção, 

figurinos, cenários, música, conjulgando os saberes e colocando em prática 

o acúmulo de aprendizagem das áreas que se complementam e se 

integram.  

 

6.3. Princípios da Educação Inclusiva 

De acordo com a Orientação Pedagógica do Ensino Especial, adotada 

pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (pág. 15), compreende-se 

a educação inclusiva como processo primordial para a formação educacional 

da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma educação 

voltada ao respeito às diferenças. Sabe-se que a educação pautada no 

indivíduo possibilita-lhe o alcance de condições favoráveis à sua efetiva 
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participação social. Por isso, reafirma-se a importância de viabilizar 

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

Distrito Federal por meio de investimentos de recursos financeiros e de 

pessoal. 

Conforme consta no mesmo documento (pag. 21), o sistema 

educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de 

atender às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de 

modo a oportunizar-lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem, 

segundo os seguintes princípios: 

• respeito à dignidade humana; 

•  educabilidade de todos os seres humanos,

 independentemente de comprometimentos que possam 

apresentar; 

• direito à igualdade de oportunidades educacionais;  

• direito à liberdade de aprender e de expressar-se;  

• direito a ser diferente. 

Para a concretização das metas educacionais e dos objetivos da 

educação especial no Distrito Federal, o sistema público de ensino deve 

constar, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDBEN nº 

9394/96 (art. 59 Inc. III), com professores capacitados e professores 

especializados, porém faz necessário destacar que a Escola Parque não 

possui em seu quadro de pessoal tais profissionais, não podendo contar com 

o auxílio da Sala de Recursos e o apoio da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem. 

Sendo assim, apenas o Orientador Educacional assiste aos professores 

nas práticas necessárias à promoção da inclusão dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais, o que obviamente acaba deixando 

lacunas uma vez que tal profissional desenvolve inúmeras outras atividades 

dentro da escola. 
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Portanto, a Escola Parque 303/304 Norte é uma unidade escolar que 

atende aos princípios da Educação Inclusiva no que diz respeito à 

acessibilidade tanto nas instalações físicas, quanto no contexto pedagógico. 

Porém há que se ressaltar que necessitamos, assim como existem nas Escolas 

Classes, a Sala de Recursos para melhor atendimento desses estudantes. 
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7. Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens 

 

As Escolas Parque têm como objetivo destacar-se no ensino das Artes 

e da Educação Física, servindo como referência nacional a partir do 

reconhecimento da comunidade escolar como modelo na formação do 

cidadão, além de buscar implementar ações junto às famílias, visando 

estabelecer relações de apoio pedagógico e financeiro, incentivando a 

participação das famílias em todos os âmbitos de ação da escola, por meio 

de reuniões de pais. Determina também, em seu Parágrafo Único, como 

objetivo específico: a participação junto aos representantes do Conselho 

Escolar e contribuição com a APM. 

O Art. 356º do Regimento Escolar da SEEDF estabelece, como 

objetivo geral das Escolas Parque “propiciar ao educando o acesso ao 

conhecimento em Arte e em Educação Física por meio da oferta de 

atividades de Artes Plásticas - Visuais, Cênicas, Música, Literatura, Dança, 

Cultura Corporal, Esporte, Lazer e Educação Ambiental”. Ampliar a 

capacidade crítica, criativa e expressiva dos educandos; desenvolver 

aprendizagem significativa em Educação Ambiental e Educação Patrimonial 

e promover o vínculo da comunidade com a unidade escolar por meio da 

Cultura e do Esporte. 

Além disso, como objetivos específicos da Escola Parque 303/304 

Norte, estão elencados: 

★ Promover atividades que favoreçam a integração, buscando 

proporcionar um ambiente harmonioso escola/família. 

★ Oportunizar na rotina escolar momentos de formação e orientação a 

todos os segmentos de servidores da escola, a fim de melhorar o 

atendimento aos estudantes; 

    ★ Intensificar o diálogo junto à Regional de Ensino do DF, com o apoio 
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da comunidade escolar, visando agilizar o recebimento de verbas 

destinadas às Escolas Parque. 

★ Promover atividades que busquem a valorização e conscientização 

da comunidade escolar para a importância das áreas de artes e educação 

física na formação dos estudantes das séries iniciais do ensino fundamental. 
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8. Fundamentos teóricos-metodológicos 
 

O Currículo da Escola Parque 303/304 Norte, está fundamentado nos 

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento e do Replanejamento 

Curricular da SEEDF, que resgata para o Distrito Federal a concepção de 

Educação Integral e oportunizam por meio da educação, condições para que 

as crianças, jovens e adultos se humanizem e se apropriem da cultura, 

produto do desenvolvimento histórico humano. 

O Currículo em Movimento baseia-se nos pressupostos da Teoria 

Crítica e Pós-Crítica, Pedagogia Histórico-Crítica e na Pedagogia Histórico-

Cultural para sua construção e aplicação no cotidiano escolar, por entender 

que esse movimento nunca está acabado, e sim, se ressignificando e sendo 

construído no dia a dia por toda vivência escolar. 

A Escola Parque 303/304 Norte, inspirada pela proposta inovadora de 

Anísio Teixeira ao conceber o Plano Educacional de Brasília em 1957, busca 

desde sua inauguração ampliar os espaços de saberes e interação dos 

estudantes através da Educação Integral e do ensino das Artes e da 

Educação Física. 

Ancorados pelo Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais (SEEDF), obrigatório na área de Artes e 

Educação Física, Orientação Pedagógica, Diretrizes da Avaliação 

Educacional, Diretrizes da Educação Integral, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, a Base Nacional Curricular Comum - BNCC, a LDB e o 

entendimento que temos de pedagogia, baseamos nossas concepções 

teóricas também na Proposta Triangular do Ensino da Arte tanto para o 

conteúdo das Artes como para o da Educação Física. 

De acordo com Maria Cristina de Souza Rizzi (BARBOSA, 2002), a 

Proposta Triangular se apoia em três pilares, o Ler, o Fazer e o 

Contextualizar: 
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★   Ler:    leva    em    consideração    a    crítica    e    a    estética    da    

arte,  relaciona 

sujeito-obra-contexto. No caso das Artes, levamos essa proposta ao pé da 

letra, em como interpretar  criticamente  o   objeto artístico (seja ele na área 

de artes cênicas, de música ou  devisuais) podendo utilizar critérios como 

pertinência, coerência, possibilidades, esclarecimento, entre outros. Assim, 

em uma interpretação livre, podemos levar tais critérios ao desporto que 

também possui em si a possibilidade de, a partir da cultura corporal do 

movimento, traduzir o gesto, a criatividade e a percepção do ser. 

★ Fazer: domínio da prática, tanto das Artes como da Educação Física. 

★ Contextualizar: ato de conhecer a História  bem  como os 

Fundamentos de cada  área, possibilitando a interdisciplinaridade dos temas 

abordados. 

Ao longo da história, a Arte-Educação e o ensino da Educação Física 

buscam adequar-se aos moldes teóricos nos quais se baseiam as escolas 

e os demais componentes curriculares. 

De acordo com Irene Tourinho (apud MAE, 2002), para que o ensino 

da Arte-Educação e da Educação Física conquistasse seu espaço dentro da 

escola, foi necessária uma ampla discussão acerca da sua inserção na 

grade curricular, uma vez que não eram consideradas como componente 

curricular obrigatório da Educação Básica, o que resultou na promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº9.394/96. 

A partir dessa conquista, fez-se necessário pensar o ensino das Artes 

de forma diversificada já que, para fazer uma leitura completa, devem-se 

levar em consideração os vários ângulos que elas apresentam, não só a 

historicidade, ou os fundamentos de leitura de obras, ou só a prática. 

Quanto à Educação Física como componente curricular, tem como 

pressuposto básico disseminar conhecimento sistematizado sobre a cultura 

corporal de movimento, capacitando o educando para a regulação, interação 
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e transformação em relação ao meio em que vive, contribuindo para a 

formação do sentido de ser humano. 

No que diz respeito às Escolas Parque, há que se considerar que ao 

serem concebidas por Anísio Teixeira, durante o movimento da Escola Nova, 

tinham como proposta o fazer artístico e educacional, contemplando a 

formação técnica como foco principal. Porém, diante da realidade social e 

cultural do Distrito Federal e as mudanças ocorridas na sociedade ao longo 

dos anos, a Escola Parque 303/304 Norte entende que tem o compromisso 

de oferecer, através do seu currículo, conexões que ampliem a visão de 

mundo dos seus alunos, que superem a técnica e que possibilitem aos 

educandos entender o multiculturalismo sem desconsiderar as relações de 

poder que estão na base da produção das diferenças, utilizando o apoio 

dos eixos transversais (educação para a diversidade, educação para a 

cidadania, educação para a sustentabilidade e educação para e em direitos 

humanos) dentro do seu currículo, buscando expandir a formação dos 

mesmos. 

Outro princípio relevante da escola, é a concepção de Educação 

Integral que dilata o tempo, os espaços e as oportunidades de convivência, 

e resgata o ideal de Anísio Teixeira de escola como um espaço de múltiplas 

funções e de convívio social, que busca o desenvolvimento integral do ser 

humano. 

Na sociedade atual, a escola é convidada a exercer intensivamente um 

conjunto de papéis diversos. Essa pluralidade de funções traz, para o 

ambiente escolar, responsabilidades que não eram vistas como tipicamente 

função da escola, mas que, se não forem garantidas, podem comprometer 

o processo educacional. 

A Escola Parque 303/304 Norte busca alinhar o seu planejamento, sua 

organização e a execução das suas ações com princípios da Educação 

Integral das escolas públicas do Distrito Federal, descritos nos pressupostos 
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Teóricos do Currículo em Movimento que propõe a observação dos pontos 

importantes na construção do currículo como a integralidade, 

intersetorização, transversalidade, diálogo com a comunidade, 

territorialidade e trabalho em rede, conforme esclarecido anteriormente. 
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9. Organização Curricular da Unidade Escolar 

A Escola Parque 303/304 Norte adota em seu contexto uma proposta 

curricular, baseada no Currículo em Movimento da SEEDF, voltada para a 

importância das Artes e da Educação Física no desenvolvimento e formação 

do cidadão. Essas áreas de conhecimento têm como eixo metodológico a 

ênfase nas aprendizagens significativas relativas à criatividade, 

desenvolvimento motor e cognitivo, ampliação da visão de mundo e 

responsabilidade da ação social. 

No ano de 2020, durante a Semana Pedagógica, foi decidido pelo 

corpo docente manter a proposta de uma PPP sem “tema gerador”, visando 

oportunizar o desenvolvimento de temáticas variadas nos projetos artísticos 

e/ou esportivos aqui desenvolvidos, abrindo portas para a criatividade de 

forma diversa. Da mesma forma, no ano de 2021, a Proposta Pedagógica 

da Escola Parque 303/304 Norte permanecerá sem “tema gerador”. 

  Sendo assim, o trabalho pedagógico com projetos é uma realidade 

constante na Escola Parque 303/304 Norte, fato que não seria diferente no 

ano de 2021, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas com o Ensino 

Remoto e, inclusive, no retorno ao ensino presencial. Portanto, os 

professores permanecerão se reunindo por área ou por quarteto para 

planejar projetos artísticos e esportivos que atendam ao desenvolvimento 

dos conteúdos previstos no Currículo em Movimento. Durante o ano, são 

realizadas apresentações artísticas e esportivas, e exposições, 

normalmente durante as semanas das festividades: Estreitando os Laços, 

Arraial Cultural, Olimparque e Expoarte são alguns dos principais projetos 

coletivos. Desta forma, as famílias têm a oportunidade de se envolverem no 

contexto das aprendizagens, acompanhando de perto o desenvolvimento 

do currículo da Escola Parque, uma vez que a culminância dos projetos 

ocorre nessas datas festivas onde toda a comunidade escolar é convidada 

a participar de tais eventos. 

Assim se contextualiza a organização do Currículo em Movimento com 
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as atividades de Educação Integral, relacionando e integrando conteúdos, 

projetos e intenções. Infelizmente, parte desse processo, como o 

Estreitando os Laços, precisou ser adaptado ou suprimido a partir de março 

de 2020, com a suspensão das aulas presenciais e mesmo com o retorno 

do ensino presencial, pois o impedimento de atividades que geram 

aglomeração de pessoas, cancelou alguns eventos festivos da escola, os 

momentos de apresentações artísticas, exposições e eventos esportivos, de 

forma presencial. 

Cabe salientar que, em função da pandemia da Covid-19, que trouxe 

muitas fragilidades na organização pedagógica, neste momento de ensino 

presencial, alguns projetos foram adaptados ou substituídos, permanecendo 

o Estreitando os Laços tendo como temática neste ano de 2022 o Eixo 

Transversal - Educação Ambiental (com adiamento da data e mudança no 

formato, provavelmente em agosto, em virtude da curva de contágio da 

Pandemia Covid-19); Semana da Coparque (em setembro), concebida pelo 

grupo de Educação Física em parceria com os demais componentes 

curriculares da Escola Parque; o Projeto da Semana do Brincar (a 

participação das Escolas Classes teve que ser modificada e feito dentro de 

cada quarteto, reduzindo as aglomerações); o Projeto do Arraial Cultural 

(aconteceu no dia 10 de junho com participação das escolas classes); o 

Projeto Expoarte e a Aula Temática de Música com parcerias de artistas 

convidados (a exemplo do grupo percussivo selecionado no projeto do 

músico Tiago Cunha), em sua grande maioria, sendo executados em 

sábados letivos remotos em conformidade com o calendário da SEEDF. 

Em relação aos objetivos de aprendizagem ou conteúdos, no ano de 

2021, a SEEDF lançou uma proposta de Replanejamento Curricular, onde 

orienta-se a retomada dos objetivos/conteúdos anteriores ao ano letivo 

vigente considerados fundamentais para a consolidação das aprendizagens 

do estudante no ano em curso. De acordo com a proposta, as temáticas 
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atuais que não estejam contempladas nos objetivos de aprendizagem 

podem e devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar, por meio de 

projetos, sequências didáticas dentre outras metodologias, levando-se em 

consideração o contexto do ensino (presencial, presencial alternado ou 

ensino remoto). Em tempo, o objetivo principal da proposta do 

replanejamento curricular é de fortalecer a gestão democrática nas escolas 

e tornar as ações mais articuladas e eficazes para a promoção de um ensino 

mais efetivo e voltado para a garantia dos direitos de aprendizagem, sendo 

por meio do ensino presencial, ensino remoto ou ensino híbrido. 

Esse documento norteou, durante a Semana Pedagógica de 2021, o 

trabalho do corpo docente da escola para rever a reorganização do Currículo 

em Movimento, realizada pelos mesmos nos anos de 2019 e 2020, de forma 

que os conteúdos sejam apresentados e desenvolvidos uniformemente 

pelos professores, a cada ano, dentro de seus planejamentos pedagógicos. 

Tal reorganização objetivou conquistar uma evolução mais perceptível no 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, uma vez que o conteúdo 

de cada ano se torna base para o aprendizado do conteúdo do ano seguinte. 

O segundo passo a ser dado nesse sentido foi incluir metas a serem 

alcançadas bimestralmente pelos estudantes, relativas aos conteúdos, 

partindo da proposta de Avaliação Formativa, objetivando facilitar ao 

professor a análise das dificuldade de cada estudante e o planejamento das 

intervenções a serem realizadas a fim de ajudar o estudante a superar tais 

dificuldades, considerando o biênio 2020/2021. 

No ano de 2022, o foco ficou na adequação das atividades para 

garantir uma aprendizagem de acordo com a avaliação diagnóstica dos 

estudantes. Esta preocupação veio de encontro a constatação de que a 

pandemia trouxe algum nível de defazagem dos conteúdos, necessitando 

assim revisitar nos anos anteriores alguns pré requisitos para uma 

sequência pedagógica eficaz e significativa. Outra questão, não menos 
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importante, foi a ginástica de estratégicas de toda a comunidade escolar 

para garantir uma socialização que pudesse reparar ou minimizar os 

problemas trazidos pelo isolamento social das crianças, durante a 

pandemia, e que influenciam diretamente nas aprendizagens.  

 
9.1 O Componente Curricular “Artes” 

A LDB 9.394/96 define que “o ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório de 

educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos educandos” (artigo 26, parágrafo 2º) 3. 

O ensino de Arte como definem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

exige espaço específico e atividades regulares. O educando estabelece 

inter-relações entre a teoria e a produção artística individual e coletiva, 

observando, analisando, criticando e contextualizando, e tendo em vista 

uma construção histórica e social da arte. 

Dentro desse contexto, a elaboração do planejamento das Artes se dá 

a partir de três premissas básicas da abordagem triangular: a fruição – 

sensibilizar os educandos para a compreensão dos códigos que compõem 

a obra apreciada; o fazer – experimentação de materiais visuais e sonoros, 

na produção de trabalhos individuais ou coletivos, utilizando os códigos que 

compõem a linguagem artística; e o contextualizar – entender a importância 

da arte dentro do contexto, histórico, geográfico, social e econômico, para 

uma compreensão mais ampla do conceito de arte e de como este se insere 

na sociedade e na formação do sujeito crítico. 

O Currículo em Movimento aponta o ensino de Arte como um meio 

para que o educando desenvolva o letramento na mesma, aprendendo a dar 

significado aos seus objetos e, se possível, produzi-los, com base nesse 

                                                 
3 Barbosa, Ana Mae. Títulos-1960 - Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais - Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE).1974 - Mestre em Arte e Educação - Universidade de Connecticut, EUA.1978 - Doutora em Educação Humanista - 
Universidade de Boston, EUA.1990 - Livre-docente em Arte e Educação - Universidade de São Paulo (USP)1992 - 
Professora titular de Artes Plásticas - Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA/USP) 
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conhecimento. Saberes tradicionais, culturas que habitam a escola e 

culturas do mundo contemporâneo são elementos essenciais para se pensar 

e fazer Arte na escola. 

O conteúdo aplicado em sala de aula obedece a organização 

pedagógica em ciclos/seriação proposta pela grade curricular da SEEDF, de 

forma a inserir, gradualmente, os códigos das linguagens artísticas, os 

aspectos históricos que contextualizam o tema abordado e norteiam o fazer 

artístico. Cada conteúdo está relacionado a uma expectativa de 

aprendizagem, ao desenvolvimento de habilidades relativas à triangulação 

proposta por Ana Mae Barbosa: a produção, a fruição e a contextualização 

da arte. 

O ensino de Arte na Escola Parque 303/304 Norte se constitui da seguinte 
forma: 

a) Artes Visuais; 

b) Artes Cênicas; 

c) Educação Física; 

d) Música; 

e) Dança. 

 

9.1.1 Artes Visuais 

 

O trabalho desenvolvido em Artes Visuais favorece uma visão ampla 

do mundo por meio do contato e compreensão da linguagem visual, 

utilizando-se de aulas teóricas e práticas, que vão de aspectos históricos e 

conceituais ao desenvolvimento de técnicas como o desenho, a pintura, a 

escultura, a gravura e outras modalidades resultantes dos avanços 

tecnológicos. 

As atividades desenvolvem-se dentro da metodologia triangular 

defendida por Ana Mae Barbosa: “a construção do conhecimento baseado 
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na experimentação, decodificação e informações”. 

De acordo às Orientações Curriculares da SEEDF, os conteúdos a 

serem ministrados obedecem à organização pedagógica em ciclos/seriação 

de nove anos e devem ser articulados com os temas transversais. 

 

Quadro 8: REORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ÁREA - ARTES VISUAIS 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

- Elementos 
básicos: ponto, 
plano, texturas, 

formas; 

- Autorretra
to e 
releitura; 

- Pesquisa de 
elementos, cores 

e formas 
presentes na 

fauna, flora e 

cerrado; 

- Explorar a 
imaginação e a 

expressividade 

por meio de 
temas que 

contextualizam 
a ação 

criadora; 

 
- Cores 

secundárias, frias 

e quentes; 

 
- Figura-fundo; 

- Noção 

espacial, 

noção básica 

de 

composição. 

- Desenho de 
observação 
criação livre; 

- Estudo da 
relação da arte e 
do artesanato com 

a cultura do 
estudante; 

- Desenho 
de 
observação, 

autorretrato; 

- Desenho livre e 

observação; 

 

- Pintura, colagem, 

modelagem, 
dobradura; 

- Instrumentos e 

materiais; 

- Elaboração 
plástica a partir da 
leitura de imagens 

de artistas; 

 
- Cores primárias e 

secundárias. 

- Apreciação 

de obras de 

artistas; 

 
- Cores terciárias; 

 
- Harmonia 

das cores 

(ciclo 

cromático); 

 
- Manifesta

ção 

folclórico; 

 

- Aprofundame

nto do uso de 
instrumentos 

no desenho 

(régua, 
compasso, 

outros). 

- Apreciação de 
artistas que 

utilizaram a cidade 

e temáticas sociais 
para a elaboração 

dos trabalhos; 

 
 

- Revisão dos 

conteúdos relativos 

aos elementos da 

linguagem; 

 

- Bi e 

Tridimensionalid

ade; 

 

- Noções 

de 

perspecti

vas; 

- Maquetes; 

- Visita a pontos 

turísticos da 

cidade; 

- Visitas guiadas 

a museus, 

mostras, 

exposições, 

galerias e 

outros); 

 
- Noções de 

plano e espaço 
bi e 

tridimensional; 

 
- Construçõ

es 

tridimension
ais; 

 
 

- Criação e 

apresentaçã

o de portfólio. 

  
- Explorar a 

imaginação, 

expressividade e 

criatividade. 
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Figura 11: Atividade de estudante (Aula de Promoção à Saúde - Cultura da Paz) 
 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte - 2021 

 

9.1.2 Artes Cênicas 

 
As Artes Cênicas englobam o teatro, a dança, a performance, o circo, 

a ópera e as linguagens associadas ao palco e à cena. O ensino do teatro 

no âmbito escolar favorece a socialização do educando, e o 

desenvolvimento de sua capacidade expressiva, ao ampliar seu repertório 

gestual e vocal, e sua noção de tempo e espaço. Colocar-se no papel de 

outra pessoa permite ao educando compreender e avaliar o comportamento 

do outro em situações diversas, o que irá contribuir para expansão do seu 

senso crítico e de sua inteligência emocional. 

Desta forma, o foco do ensino do teatro no Ensino Fundamental 

concentra-se basicamente no reconhecimento das diversas manifestações 
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do universo cênico, como formas de expressão e comunicação a partir de 

sua fruição, produção e contextualização, segundo propõe Ana Mae 

Barbosa em sua Abordagem Triangular. 

De acordo com Hartmann (2014), Graça Veloso3 propõe uma 

adaptação à Abordagem Triangular, voltada ao ensino das Artes Cênicas, 

que consiste em: 1. Os registros historiográficos do teatro (análise e crítica 

da dramaturgia, do espetáculo e da teoria do teatro); 

2. As tecnologias aplicadas ao espetáculo (cenografia, cenotécnica, 

maquiagem, iluminação, indumentária)4. Os fazeres do corpo (direção, 

encenação e interpretação). 

 
 

Figura 12 – Apresentação teatral no pátio da escola 
 

Fonte: Arquivo Escola Parque 303/304 Norte - 2019. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4  

3 Veloso, Graça (Jorge das Graças Veloso) é Ator, Diretor Teatral, Dramaturgo, Pós-Doutor em 

Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás - UFG. Referência: Interfaces entre a 

Pedagogia do Teatro e os Estudos da Performance Luciana Hartmann. Universidade de Brasília. 

Educação Santa Maria, v.39, n.3, p.515-528, set./dez. 2014. 
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Quadro 9: REORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ÁREA - TEATRO 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

 
- Arte como 

manifestação 

da cultura e 

identidade de 

um povo; 

 
- Arte como 

manifestação da 

cultura e identidade 

de um povo; 

 
- Arte como 

manifestação da 

cultura e identidade 

de um povo; 

 
- Arte como 

manifestação da 

cultura e identidade 

de um povo; 

 
- Arte como 

manifestação 

da cultura e 

identidade de 

um povo; 

- Manifestaçõe
s folclóricas e 
populares 

(frevo, 

maracatu, 
quadrilha, 

samba, 
capoeira) e 

outros do 

contexto; 
 

- Cenas 

corporais, 

improvisação 

teatral, jogos 

dramáticos; 
 

- Expressão 

corporal e 

vocal, 

dramatização 

de história; 

- Interpretaç
ão de 

personagens 
de narrativas 
e textos 
infantis; 
- Elementos 

teatrais, 
visuais e 
sonoros: 
máscaras (com 
referências 

indígenas, 
africanas 
japonesas, 
gregas, 
indianas e 

outras); 

- Manifestações 

folclóricas e 

populares; 
 

- Movimentos 
socioculturais (frevo, 

maracatu, quadrilha, 

samba, capoeira, 
rock, gospel, rap) e 

outros do contexto; 
 

- Cenas corporais; 

 
- Improvisação 

teatral; 
 

- Jogos dramáticos; 

 
- Expressão corporal 

e vocal, 

dramatização de 

história; 
 

- Interpretação de 

personagens de 

narrativas e textos 

infantis; 

- Manifestações 

folclóricas e 

populares; 
 

- Movimentos 
socioculturais 

(frevo, maracatu, 

quadrilha, samba, 
capoeira, rock, 

gospel, rap) e 
outros do contexto; 

 

- Cenas corporais; 

 
- Improvisação 

teatral; 
 

- Conhecer, 
vivenciar e apreciar 

manifestações de 

dança do contexto 
do estudante, seja 

ele familiar, da 
comunidade e/ou 

da escola; 
 

- Jogos dramáticos; 

- Manifestações 

folclóricas e 

populares; 
 

- Cenas corporais; 

 

- Improvisação 

teatral; 
 

- Jogos dramáticos; 

 
- Expressão Corporal 

e vocal, 

dramatização de 

história; 
 

- Conto e Reconto, 

instigar a construção 

de pequenos 

enredos; 
 

- Interpretação de 

personagens de 

narrativas e textos 

infantis; 
 

- Elementos teatrais, 

- Manifestações 

folclóricas e 

populares; 
 

- Cenas 
corporais; 

 
- Improvisação 

teatral; 

 
- Jogos 
dramáticos; 

 
- Expressão 

corporal e vocal, 

dramatização de 

história; 
 

- Interpreta

ção de 

personage

ns de 

narrativas 

e textos 

infantis; 
 

- Elementos 

teatrais, 

visuais e 

sonoros; 
 

- Máscaras, 

maquiagem,c

enário, 

sonoplastia, 

figurino, 

iluminação; 
 

- Expressividade 
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- Maquiagem, 

cenário, 

sonoplastia, 

figurino, 

iluminação; 
 

- Movimentos 

expressivos: 

ações 
dramáticas por 

meio da 
exploração de 

deslocamento, 

de plano de 
peso e 

fluência; 
 

- Expressivid

ade corporal 
em 

movimentos 
socioculturai

s e outros do 

contexto 
extraclasse; 

 

- Conto e 
reconto de 

histórias: jogos 

dramáticos e 
teatrais; 

improvisação 
teatral e 

representaçõe

s corporais; 
 

- Exercitar 

atitudes de 

plateia; 

- Tecnologia e 
recursos 
digitais em 

produções 
cênicas. 
Exemplo: 
filmadora, 
gravador, 

câmeras 
celulares, jogos 
eletrônicos, 
aplicativos, 
websites, entre 
outros. 

 
- Elementos teatrais, 

visuais e sonoros; 
 

- Máscaras, 

maquiagem, cenário, 

sonoplastia, figurino, 

iluminação; 
 

- Exercitar atitudes 

de plateia; 
 

- Expressividade 

corporal em 

movimentos 
socioculturais e 

outros do contexto 
extraclasse; 

 

- Conto e reconto; 

 
- Tecnologia e 
recursos digitais em 

produções cênicas. 

Exemplo: filmadora, 
gravador, câmeras 

celulares, jogos 
eletrônicos, 

aplicativos, websites, 

entre outros. 

 
- Expressão 

Corporal e vocal, 

dramatização de 

história; 
 

- Interpretação de 

personagens de 

narrativas e textos 

infantis; 
 

- Elementos 

teatrais, visuais e 
sonoros: máscaras, 

maquiagem, 

cenário, 
sonoplastia, 

figurino, 
iluminação; 

 

- Expressividade 

corporal em 
movimentos 

socioculturais e 

outros do contexto 
extraclasse; 

 

- Conto e reconto; 

 
- Tecnologia e 
recursos digitais 

em produções 
cênicas. Exemplo: 

filmadora, 

gravador, câmeras 
celulares, jogos 

eletrônicos, 

aplicativos, 
websites, entre 

outros. 

visuais e sonoros; 
 

- Máscaras, 

maquiagem, cenário, 

sonoplastia, figurino, 

iluminação; 
 

- Dramatização de 

histórias; 
 

- Coreografias de 
danças folclóricas, 

populares e outras 
do contexto do 

estudante (produção 

e criação); 
 

- Expressividade 

corporal em 

movimentos; 
 

- Tecnologia e 
recursos digitais em 

produções cênicas. 
Exemplo: filmadora, 

gravador, câmeras 

celulares, jogos 
eletrônicos, 

aplicativos, websites, 
entre outros. 

corporal em 

movimentos 
socioculturais e 
outros do 
contexto 
extraclasse; 

 

- Comuni

cação 

espontâ

nea das 

diferente

s; 
 

- Tecnologia e 

recursos digitais 

em produções 
cênicas. 

Exemplo: 
filmadora, 

gravador, 

câmeras 
celulares, jogos 

eletrônicos, 
aplicativos, 

websites, entre 

outros. 
 

- Dance Dance 

Revolution, Just 

Dance, etc. 
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9.1.3 Música 

 
A Educação Musical na Escola Parque parte do conhecimento e das 

experiências que os educandos trazem de seu cotidiano e de seu meio 

sociocultural. Estabelece relações com músicas de grupos locais, regionais, 

nacionais e internacionais, assim como também participa de eventos 

musicais escolares, festivais e apresentações extraclasses, como 

preconizam as Orientações Curriculares. 

Da mesma forma, os conteúdos a serem ministrados do 1º ao 5º ano 

obedecem à organização pedagógica em ciclos/seriação de acordo com o 

Currículo em Movimento da SEEDF e devem ser articulados com os temas 

transversais. 

A música é uma linguagem que faz parte da cultura humana e os 

fundamentos dessa linguagem se constituem em um conjunto de conteúdos 

que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, emocional, motor e 

social. Esses elementos são trabalhados através de aulas de canto, 

instrumentos, atividades de improvisação, apreciação musical, e ensino da 

escrita musical. De acordo com Swanwick, o cerne da Educação Musical 

“deve colaborar para que jovens e crianças compreendam a música como 

algo significativo na vida de pessoas e grupos, uma forma de interpretação 

do mundo de expressão de valores, um espelho que reflete sistemas e redes 

culturais e que, ao mesmo tempo, funciona como uma janela para novas 

possibilidades de atuação na vida”. 

Quadro 10: REORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ÁREA - MÚSICA 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

- Pulsação; 

 
- Duração; 

- Pulsação; 

 
- Duração; 

- Pulsação; 

 
- Duração; 

- Pulsação; 

 
- Duração; 

- Pulsação e 
tempos fortes e 
fracos dos 
compassos;* 

- Som e 
Silêncio; 

- Som e Silêncio; - Som e Silêncio; - Som e Silêncio; - Imitação e 

percepção 
melódica;* 

- Andamento; - Andamento; - Andamento; - Andamento;  
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    - Ditado 
melódico;* 

- Altura; - Tempos Forte e 
Fracos; 

- Tempos Forte e 
Fracos; 

- Tempos Forte e 
Fracos; 

 
- Apreciação 
musical; 

- Introduçã
o ao 

Canto;* 
 
- Intensidade; 

- 
Introdução 

aos 
instrument
os de 
percussão;
* 

 

- 
Introdução 

aos 
instrument

os de 
percussão; 

 

- Introdução 
aos 

instrumento
s de 

percussão; 

 

- Imitação, 
percepção e 

notação rítmica; 

 - Altura;   - Canto coral;* 

- Apreciação 

de músicas 
Eruditas e 
Populares; 

 
- Introdução ao 

Canto; 

 
- Intensidade; 

- Introdução à 

escrita musical 
tradicional;* 

 
- Compassos; 

- 

Introdução 
à escrita 
musical 
tradicional;
* 

 

- Introdução 
aos 

instrumento
s 

melódicos; 
- Timbre;   - Compassos;  

 

- Introdução 
às 
Ferramentas 

Digitais e 
Virtuais; 

 
- Adaptação à 
Plataforma 
utilizada no 

Ensino à 
Distância. 

- Imitação e 
percepção 
melódica; 

 
- Apreciação de 
músicas Eruditas e 
Populares; 

 
- Timbre; 

 

- Introdu
ção à 
composi
ção;* 

- Altura; 

 
- Introdução ao 

Canto; 

 
- Intensidade; 

 
- Imitação e 

percepção 
melódica; 

 
- Desenvolvimen

to do canto 
coral;* 

 
- Altura; 

 
- Introduçã
o ao 
Canto; 

 
- Intensidade; 

 
- Imitação e 

percepção 
melódica; 

- Composição;* 

 

- Apresentaç
ão de filmes 
pedagogicam
ente 
contextualiza

dos; 

 
- Introdução às 
Ferramentas 

Digitais e 
Virtuais 

 - Introdução às 
Ferramentas 
Digitais e 
Virtuais; 

 

- Adaptação à 

Plataforma utilizada 
no Ensino à 

Distância 

 

- Apreciação 
de músicas 
Eruditas e 
Populares; 

 
- Timbre; 

- Desenvolvim
ento do canto 
coral;* 

 

- Apreciação 
de músicas 
Eruditas e 
Populares; 

- Adaptação à 
Plataforma 
utilizada no 
Ensino à 
Distância. 

  - Introdução à 
composição; 

- Timbre;  

   

- Introdução às 
Ferramentas 
Digitais e Virtuais; 

 

- Adaptação à 
Plataforma 
utilizada no 
Ensino à 
Distância. 

- Introduç
ão à 
composiç
ão; 

 
- Introdução às 
Ferramentas 
Digitais e 

Virtuais 

 
- Adaptação à 
Plataforma 
utilizada no 

Ensino à 
Distância. 
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* Os conteúdos assinalados podem ser suprimidos de acordo com as condições do ano 

letivo em relação ao acesso à internet, plataforma, material, etc. 

 

 

Figura 13 – Apresentação de Música no pátio da escola. 
 

Fonte: Arquivo da Escola Parque 303/304 Norte - 2019. 

 
 

9.2 Componente Curricular “Educação Física” 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação Física 

apresentam uma proposta democrática, humana e diversificada para a 

prática pedagógica da área no âmbito escolar, assim como subsidia o 

educador nas discussões, planejamentos e avaliações no desenvolvimento 

de suas atividades culturais. 

O aprendizado e a prática de habilidades motoras fundamentais são a 

base da  construção e do desenvolvimento da alfabetização motora. O 

desenvolvimento e domínio das habilidades motoras fundamentais devem 

ocorrer durante os primeiros anos, na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Sem o domínio de habilidades motoras 

fundamentais, as crianças perdem o interesse e, consequentemente, 

abandonam as atividades físicas. 
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Na atualidade, novas demandas sociais vêm ocupando papel de 

destaque nas discussões educacionais relacionadas à educação e saúde, 

“...pelas funções que exerce na escola, a Educação Física também assume 

a responsabilidade de promover atitudes favoráveis para a formação de 

hábitos saudáveis, com impacto positivo na saúde da população infanto 

juvenil, que hoje já apresenta índices alarmantes de doenças, que antes 

eram diagnosticadas somente em adultos e/ou idosos.” (CATUNDA, 2014, 

p.23) 

Ainda, segundo Catunda (2014), outros motivos justificam a prática da 

Educação Física: oestímulo às capacidades cognitivas; o domínio corporal; 

o desenvolvimento das habilidades motoras e competências (concentração, 

atenção, determinação, comunicação e expressão, equilíbrio emocional); o 

monitoramento e detecção de problemas de déficit de crescimento - 

obesidade, respiração, frequência cardíaca, entre outros; o preparo para a 

vitória e a derrota; o estímulo à autonomia; melhoria da autoestima; e do 

trabalho em grupo, reforçando o valor da cooperação. Por fim, a educação 

física colabora no processo de construção de hábitos para um estilo de vida 

ativo e saudável. 

Para as Orientações Curriculares, o ensino da Educação Física trata 

do conhecimento produzido e exercido pela sociedade a respeito do corpo 

e do movimento, com finalidades de lazer, expressão de sentimentos, ou 

ainda como possibilidade de promoção, recuperação e manutenção da 

saúde. 

As Orientações Curriculares para os anos iniciais propõem conteúdos 

que abordem aspectos que vão da psicomotricidade à sociomotricidade do 

educando, indicando atividades que desenvolvam suas habilidades 

motoras, espaciais, temporais, criativas e sociais. 

As modalidades que constituem o desenvolvimento pedagógico são 

realizadas de acordo com o rodízio dos espaços físicos disponíveis na 
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Escola Parque 303/304 Norte. 

 

Quadro 11: REORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ÁREA - EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
1º ANO 

 
2º ANO 

 
3º ANO 

 
4º ANO 

 
5º ANO 

 
- Dinâmica 

lateral e 

esquema 

corporal; 

 
- Dominância 

lateral e 

esquema 
corporal; 

 
- Dominância 

lateral e 

esquema 

corporal; 

 
- Combinação de 

habilidades 
motoras básicas 
e específicas; 

 
- Combinação de 

habilidades 
motoras básicas 
e específicas; 

- 

Habilidades 

locomotora

s, 

manipulativ

as, 

estabilizado

ras; 

 

- 

Habilidad

es 

locomotor

as, 

manipulati

vas, 
estabilizadoras; 

- 

Habilidade

s 

locomotor

as, 

manipulati

vas, 

estabilizad

oras; 

 

- Regras de 

convívio e conceito 

de cooperação e 

competição; 

 

- Regras de 

convívio e conceito 

de cooperação e 

competição; 

- Regras de 

convívio e 

conceitos de 

cooperação e 

competição; 
 

- Ritmos, 

expressão 

corporal e 

cultural 

incluindo afro e 

indígena; 

 

- Jogos 
e 
brincad
eiras 
(adapta

das/ 
popular
es). 

 

- Regras 

de 

convívio 

e 

conceitos 

de 

cooperaç

ão e 

competiç

ão; 
 

- Ritmos, 

expressão 

corporal e 

cultural 

incluindo afro e 

indígena; 

 

- Jogos, 
incluindo os 
intelectivos, 
regras 
adaptadas e 
brincadeiras. 

- Regras de 

convívio e 

conceitos de 

cooperação e 

competição; 
 

- Ritmos, expressão 

corporal e cultural 

incluindo afro e 

indígena; 
 

- Jogos, 

incluindo os 

intelectivos, 

regras 

adaptadas e 

brincadeiras. 

- Atividades 

rítmicas e 

culturais 

folclóricas, 

incluindo afro e 

indígena; 
 

- Jogos 

pré-desportivos, 

com regras 
adaptadas, 
intelectivos, 
brincadeiras 

populares. 

- Atividades rítmicas 

e culturais 

folclóricas, incluindo 

afro e indígena; 
 

- Jogos pré-

desportivos, com 

regras adaptadas, 

intelectivos, 

brincadeiras 

populares. 
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Figura 14 – Aula de Natação 

Fonte: Escola Parque 303/304 Norte - 2018 

 
As estratégias que a unidade escolar utiliza para que os estudantes 

com deficiência estejam de fato incluídos são: 

● conhecer as necessidades de cada aluno; 

● promover campanhas de inclusão social; 

● realização de avaliações individuais a respeito do estudante 

● investimento em adequações físicas e/ou tecnológicas 
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10. Organização do Trabalho Pedagógico da Unidade 
Escolar 

A Escola Parque 303/304 Norte é responsável pela Base Nacional 

Curricular Comum de Artes e Educação Física e atende a quatro escolas de 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais. O Art. 357 do Regimento Escolar da 

SEEDF estabelece o atendimento da Escola Parque em regime de 

intercomplementaridade com essas unidades escolares vinculadas a Escola 

Parque, denominadas Escolas Classes. De acordo com o Regimento 

Escolar, Artigo 354 e 355, a Escola Parque deve seguir as orientações dos 

setores do nível central da SEEDF que acompanham as políticas públicas 

relacionadas ao ensino de Arte e de Educação Física e incrementar com 

metodologias específicas para o desenvolvimento das linguagens definidas 

na sua Proposta Pedagógica. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) 

preconizam a importância de uma formação integral para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E, para que uma sociedade 

seja efetivamente inclusiva, a escola parque tem papel fundamental nesse 

processo.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sinergia com os demais 

documentos oficiais da educação brasileira, defende a participação 

igualitária e não excludente de todos os estudantes. Segundo o documento, 

“… a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve 

se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e 

respeito às diferenças e diversidades”. (BNCC, 2018, 14). A Escola Parque, 

procura seguir uma concepção de ensino contemporâneo que oferece uma 

escola sem preconceitos, discriminações e que está sempre valorizando as 

diferenças. A proposta da escola parque, incentiva a educação de todos os 

alunos juntos, deixando-os aptos para uma sociedade mais igualitária e 

consciente, criando estratégias pedagógicas junto aos professores que 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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favoreçam a oportunidade do aprendizado, do respeito e da convivência com 

as diferenças, indistintamente. Ou seja, o objetivo da escola parque na 

perspectiva de inclusão, objetiva garantir aos estudantes com deficiência, 

transtorno globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades a mesma 

possibilidade de formação integral ofertada aos demais alunos. 

De acordo com o Artigo 359 do Regimento Escolar, o regime de ensino 

adotado nas Escolas Parque é anual. 

Atualmente, a Secretaria de Estado de Educação aderiu ao Programa 

Novo Mais Educação em parceria com o Governo Federal. A execução do 

Programa começou no ano letivo de 2017. Esse programa foi instituído pela 

Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016 e Resolução CNE Nº 05, 25 de 

outubro de 2016. Atende, ainda, o fixado pela referida lei quanto à 

progressiva ampliação do período de permanência dos estudantes na 

escola. Visa a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, 

mediante a complementação da carga horária de 05 (cinco) ou 15 (quinze) 

horas semanais, sem contar com o período de almoço e descanso, no turno 

e contraturno escolar, o qual deverá ser feito por meio da realização de 

acompanhamento pedagógico, obrigatório, em língua portuguesa e 

matemática e de desenvolvimento de atividades no campo das artes, 

cultura, esporte e lazer. Nesse novo formato as Escolas Parque são 

responsáveis por fornecer educadores especialistas em Artes Visuais, Artes 

Cênicas, Música e Educação Física, no contraturno escolar em parceria 

com as Escolas Classes, tornando-se referências nessas áreas. 

A Organização Pedagógica da Escolas Parque 303/304 Norte adota 

os seguintes procedimentos: estratégia de matrícula para educandos 

provenientes das Escolas Classes; informações de caráter pedagógico e 

administrativo à comunidade escolar; reuniões de pais e mestres; 

desenvolvimento de atividades (festividades suspensas neste momento de 

Pandemia mundial de COVID-19) pedagógico-culturais, visando estreitar os 
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laços entre escola e famílias; constituição da representatividade da APM e 

Conselho Escolar; encaminhamento das Atas do Conselho de Classe às 

Escolas Classes; encaminhamento dos Resultados das Avaliações 

Bimestrais e Finais dos educandos, através da Secretaria da Escola Parque 

às Escolas Classes. 

A Escola Parque oferece os componentes curriculares: Arte e 

Educação Física, para educandos do 1º ao 5º ano, que frequentam a escola 

todos os dias no contraturno das Escolas Classes, sendo distribuídos na 

seguinte forma de atendimento: no turno Matutino são 332 estudantes: 

Escola Classe 403 Norte – 197 estudantes e Escola Classe 302 Norte – 135 

estudantes. No turno Vespertino são 332 estudantes: Escola Classe 708 

Norte – 188 estudantes e Escola Classe 407 Norte - 144 estudantes. 

A escola atende nos dois turnos 664 estudantes. As turmas são 

formadas pelo secretário escolar, respeitando o ano e a escola de origem 

do educando, podendo a mesma ser dividida de acordo com a realidade da 

Escola Parque. 

A distribuição de turma, embora obedeça a Portaria da SEEDF que 

trata da escolha de turma pelos professores, deverá ser realizada de modo 

que a estrutura de atendimento da escola seja obedecida, ou seja, o 

atendimento tanto por área quanto por quarteto. A escolha será feita pelo 

professor, onde o integrante de maior pontuação deverá escolher um bloco. 

Dessa forma cada quarteto atenderá a um bloco com 4 turmas. Essa 

modulação das turmas será realizada previamente pelo secretário escolar e 

pela direção, obedecendo a previsão de alunos por turma e alunos ANEEs 

incluídos. Os estudantes são atendidos pelas quatro áreas em sistema 

fechado, formando assim o quarteto de educadores, propiciando o 

planejamento interdisciplinar, a troca de ideias para o desenvolvimento das 

atividades, a revisão e o posicionamento nas questões comportamentais, 

entre outros. 
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O dia letivo do educando é dividido em duas aulas do BNCC e Projeto 

de Promoção à Saúde. Na sexta-feira, o estudante tem uma oficina 

semestral de dois componentes curriculares (Educação Física, Artes 

Visuais, Artes Cênicas e Música), além do Projeto de Promoção à Saúde e 

Formação Pessoal e Social. Esse Projeto de Promoção à Saúde abrange 

todas as ações que se fazem necessárias ao desenvolvimento/despertar de 

uma convivência salutar nos momentos de higiene, refeição, descanso e 

embarque/desembarque, relativas à: 

I. Incorporação dos hábitos de higiene necessários antes e após a 

alimentação, como o lavar de mãos, antebraços e rosto, além de uma 

escovação dentária eficiente; 

II. Orientação nos momentos das refeições, na conscientização sobre 

a importância e necessidade de conhecer a diversidade de tipos dos 

alimentos para se obter uma alimentação saudável, aprendendo sobre o 

funcionamento do corpo em processo digestivo e ainda sobre o respeito à 

alimentação ofertada, evitando o desperdício ao valorizar os profissionais 

que proporcionam a alimentação (desde o agricultor e o transportador, até 

as merendeiras); 

III. Incentivo e orientação no momento do descanso, ensinando 

práticas de relaxamento que oportunizem uma boa digestão, meditação e 

recuperação de energia para as atividades que se seguirem. 

IV. Orientação relativa a bom comportamento e conduta adequada 

durante as viagens no transporte escolar, favorecendo a segurança no 

trânsito. 

O horário de atendimento da escola ficou estabelecido no turno 

matutino de 8h às 13h, e no turno vespertino de 12h30min às 17h30min. 

Os educandos participam de cinco horas de atividades diariamente. 

Semanalmente são 25 horas, divididas em 12 horas de aula – BNCC, 3 

horas de oficina e 10 horas de Projeto de Promoção à Saúde. 
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Os educadores atuam 25 horas em regência de classe e 15 horas em 

coordenação pedagógica. Contamos com 40 profissionais efetivos em sala 

de aula, sendo dez educadores de Educação Física, dez de Artes Visuais, 

dez de Artes Cênicas e dez de Música. Desde o ano de 2019, a Escola 

Parque não conta mais com a Sala de Recursos, cujo atendimento era 

exclusivo aos estudantes ANEE’s. Atualmente, esse público conta com o 

apoio de Educadores Sociais Voluntários e da Sala de Serviço de 

Orientação Pedagógica (SOE) com uma orientadora educacional. 

A escola conta com a atuação dos Educadores Sociais Voluntários 

(ESV’s), que trabalham auxiliando, tanto os professores quanto a 

coordenação pedagógica, no atendimento aos estudantes. Realizam 

atividades recreativas-educativas relacionadas às artes, esportes, leitura, 

horta e higiene, orientados pela equipe de coordenadores. Além disso, têm 

suas ações focadas e organizadas para auxiliar na organização da rotina 

escolar da escola.  

A Escola Parque conta ainda com um Laboratório de Informática que 

atualmente está desativado por falta de um profissional da área e falta de 

manutenção dos equipamentos existentes/equipamentos obsoletos. Outro 

espaço importante é a Biblioteca, que conta com um grande acervo de 

literatura infantil, cordéis e livros pedagógicos. Em 2020, duas professoras 

em processo de readaptação, se responsabilizam pela biblioteca e ainda 

desenvolveram o projeto “Cantinho da Leitura”, que acontecia diariamente 

no pátio da escola durante o recreio, na “pracinha” de jogos e leitura. Para 

o ano de 2021 a escola encontra-se sem profissional para desenvolver tal 

projeto, tendo em vista que uma das professoras aposentou, e a outra 

encontra-se como apoio na Vice-Direção. 

O planejamento pedagógico é uma atividade contínua do educador. Na 

Escola Parque 303/304 Norte, os professores se reúnem em Coordenações 

Coletivas semanais e em atividades de coordenação pedagógica por área 
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(por disciplina) e por quarteto (um educador de cada área: música, artes 

cênicas, artes visuais e educação física). A coordenação pedagógica é a 

conquista do espaço-tempo de extrema importância para a realização e 

avaliação deste planejamento. Na coordenação o professor recebe 

orientação da equipe de Coordenação e da Supervisão Pedagógica, 

socializa suas experiências e alinha suas ações aos objetivos desta 

Proposta Pedagógica. 

A Coordenação Pedagógica é organizada de forma a proporcionar, em 

momentos distintos, formação continuada por área de conhecimento ou 

relacionada à temática da educação; discussão de aspectos administrativos 

e pedagógicos relacionados ao cotidiano da escola, realização do 

planejamento e da avaliação das aulas. Assim, a condução da coordenação 

é intermediada pelos(as) coordenadores(as) e/ou pelo supervisor 

pedagógico. Às quartas-feiras a coordenação é dirigida (reunião coletiva), e 

às terças e quintas-feiras o professor realiza ações que atendam suas 

demandas pedagógicas, como solicitar materiais; avaliar trabalhos; 

formação continuada, escrita e avaliação de projetos; reunião com o seu 

quarteto ou com os colegas de área. Não são utilizados ambientes externos 

da escola para realização das aulas e nem das coordenações pedagógicas. 

 
10.1 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

Atualmente a Escola Parque 303/304 Norte possui 4 coordenadores 

pedagógicos, porém conta com 3, pois um encontra-se afastado, o que 

sobrecarrega os demais e a Supervisão Pedagógica. Além dos quatros 

coordenadores escolhidos pelo corpo docente, contamos com o apoio da 

Valda, que tem horário reduzido por tempo de serviço e auxilia na 

Coordenação com trato direto aos estudantes. O trabalho da equipe de 

coordenação é supervisionado pela Equipe Gestora, especialmente pela 
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Vice-Diretora Fernanda Hissa e o Supervisor Helder e está focado no 

atendimento às demandas escolares no que tange o planejamento anual, 

por área, por quarteto e individual do grupo de professores, além de facilitar 

e favorecer as discussões com os professores sobre as estratégias 

pedagógicas para conseguir com que os estudantes tenham um melhor 

aproveitamento e desenvolvimento escolar e proporcionando aos 

professores uma melhor condição para o desenvolvimento do seu trabalho 

pedagógico. 

Os professores da Escola são divididos nos turnos matutino e 

vespertino, de acordo com a pontuação, e dentro de quartetos que atendem 

os estudantes conforme o ano/ ciclo: 1° Ciclo - 1° ao 3° ano e 2° Ciclo - 4°e 

5° ano, sendo que os coordenadores pedagógicos, são eleitos pelo grupo 

democraticamente na Semana Pedagógica. Na Escola Parque, procuramos 

ter, na medida do possível, um coordenador especialista em cada área de 

conhecimento. No ano de 2022 isso não foi possível, pois apenas 3 

professores se candidataram à coordenação na Semana Pedagógica. O 

Guilherme Rohlfs veio para Coordenação no segundo bimestre, com a 

anuência dos professores, mas, teve que se ausentar por atestado médico.  

Neste sentido, os coordenadores pedagógicos buscam 

constantemente aprimorar e trazer parcerias construtivas com profissionais 

especialistas em diversas áreas para fortalecimento do trabalho pedagógico 

nesta Unidade de Ensino. 

As Coordenações Pedagógicas são realizadas de acordo com as 

orientações da Secretaria de Estado de Educação e são assim divididas nos 

dois turnos contrários à regência dos professores: 

❖ Nas terças-feiras: Coordenação destinada aos Curso de Capacitação 

oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação (EAPE) e/ou Coordenação Pedagógica Individual; 

❖ Nas quartas-feiras: Coordenação Pedagógica Coletiva com a Equipe 

Gestora e a Equipe Pedagógica (Corpo Docente e SOE) 
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❖ Nas quintas-feiras: Coordenação por Área de Conhecimento e/ou por 

Quarteto de Professores. 

❖ Não são utilizados ambientes externos da escola para realização das 

aulas e nem das coordenações pedagógicas. 

❖ Abaixo estão elencadas as funções dos coordenadores pedagógicos, 

conforme a orientação da Secretaria de Estado de Educação: 

❖ Promover o fortalecimento do espaço de coordenação pedagógica 

❖ Realizar discussões periódicas do andamento letivo, inclusive no 

contexto remoto, para tomada de decisões e compartilhamento de 

experiência entre os pares. 

❖ Incentivar o espaço das coordenações pedagógicas como um espaço de 

troca de experiências, no sentido de ser um momento permanente de 

discussão e vigilância quanto ao alcance dos estudantes no intuito de 

debater e criar estratégias de busca ativa para garantir as aprendizagens 

e a permanência dos estudantes no fluxo escolar. 

❖ Ressaltar e orientar a importância do conselho de classe, a avaliação 

formativa dos estudantes e da coordenação pedagógica para sua 

efetividade. 

❖ Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 

avaliação da Proposta Pedagógica da instituição educacional; 

❖ Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, 

de execução, de implementação e de avaliação da Proposta 

Pedagógica; 

❖ Articular ações pedagógicas entre professores, equipes de direção e 

Diretoria Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações; 

❖ Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 

pedagógicas promovidas pela instituição educacional, pela Diretoria 

Regional de Ensino e pela Subsecretaria de Educação Pública, inclusive 

as de formação continuada, 
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❖ Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação 

do Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal, por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe e 

de oficinas pedagógicas locais; 

❖ Divulgar, estimular e propiciar o uso de recursos tecnológicos, no âmbito 

da instituição educacional, com as orientações metodológicas 

específicas; 

❖ Orientar os professores recém-nomeados e recém-contratados quanto 

ao desenvolvimento da Proposta Pedagógica; 

❖ Propor reflexão avaliativa da equipe, objetivando redimensionar as 

ações pedagógicas; 

❖ Elaborar, com a equipe, relatórios das atividades desenvolvidas, 

propondo soluções alternativas para as disfunções detectadas e 

encaminhá-los, bimestralmente, e também quando solicitado, a Equipe 

da Coordenação Pedagógica Intermediária da Regional de Ensino. 

 
10.2  Planejamento 

 

O planejamento pedagógico realizado durante as coordenações 

pedagógicas coletivas e individuais trata de definições da prática educativa, 

visando a efetivação de propósitos estabelecidos pela escola e o corpo 

docente de forma intencional - a formação do cidadão participativo, 

responsável, crítico e criativo, situando-se num horizonte de possibilidades. 

A função do planejamento é orientar a prática pedagógica na relação 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o professor deve seguir as 

Orientações Curriculares, cujos moldes encontram-se nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da Educação Básica da 

SEEDF e documentos oficiais que orientam a rede que trazem como avanço 

às expectativas de aprendizagem relacionadas a cada conteúdo. 

O professor, além do conteúdo a ser abordado, deve delinear em seu 
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planejamento de regência: 

★ Competências: desenvolvimento das capacidades cognitivas 

mediante o domínio de certo nível de conhecimentos sistematizados. 

★ Habilidades: o foco no próprio ensino e aprendizagem, tendo em 

vista a assimilação ativa e aplicação pelos educandos na sua prática 

cotidiana, buscando evolução a partir dos pré requesitos da série/faixa etária 

respeitando a individualidade e limitação singular do educando; 

★  Atitudes: motivação, comportamento ético e social, capacidade de 

auto-regulação  das emoções. Encorajar e promover ações de busca e 

interesse nos estudantes; 

★ Metodologias e procedimentos adotados na regência de classe: 

tarefa mais  importante do processo, visto que é preciso levar em conta a 

experiência e a prática social dos educandos, articulados com as 

concepções da proposta pedagógica da escola e a área de conhecimento 

abordada. 

 

10.3 Desenvolvimento de Programas e Projetos Específicos 

 

 A partir da avaliação diagnóstica feita pelo corpo docente e discutida em 

Reuniões Coletivas, a Escola Parque viu a necessidade de projetos 

interventivos para dirimir problemáticas pedagógicas que estão diretamente 

ligadas às aprendizagens. Alguns de nossos projetos são: 1- momento de 

Acolhida, ocasião onde se reunem todos os estudantes de um mesmo turno 

para uma escuta sensível sobre as rotinas, combinados, ajustes 

pedagógicos, comportamentais e partilha de saberes através de 

apresentações voluntárias das turmas, professores, coordenadores ou 

pequenos grupos de estudantes; 2- parcerias pedagógicas que trabalhem 

temas transversais, tais como: o uso consciente da água, sustentabilidade 

e ecologia (ADASA), diversão com formação pedagógica circense, 
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apresentação musical com temas previstos na Currículo em Movimento; 3- 

semáforo do toque, projeto construído entre a parceria da Vice-direção com 

o SOE, para ajudar na compreensão dos limites e respeito com o outro; 4- 

parceria com estagiários de Psicologia da UDF, onde fazem intervenções 

temáticas e lúdicas para melhorar a compreensão ontológica dos 

estudantes, bem como, ajudá-los nas rotinas do integral, convivência e 

socialização, intrumentalização de corpo doscente e monitores e 

desenvolvimento de cartilhas instrutivas.  

 Este projeto em parceria com os Estagiários de Psicologia da UDF 

fomenta a Cultura de Paz na escola a partir de intervenções pedagógicas 

com jogos lúdicos, rodas de conversas, atividades com vídeos pedagógicos 

e discussões de temas ligados a harmonização e melhoria no convívio das 

crianças no ambiente escolar.  
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11 Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem: 
concepções e práticas 

 
Os ciclos de aprendizagem, como é o caso do DF, apresentam uma 

estrutura de organização de ensino em blocos plurianuais com dois ou três 

anos de duração e a possibilidade de retenção do estudante que, mesmo 

tendo vivenciado diferentes oportunidades de aprendizagem, não alcance 

os objetivos previstos ao final de cada um desses períodos. Desse modo, o 

período inicial de alfabetização, ou seja, os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental passaram a compor um único bloco, permitindo que as 

crianças pudessem prosseguir continuadamente nos estudos sem retenção, 

mesmo que não tenham alcançado todos os objetivos de aprendizagem 

previstos para o final dos 1º e 2º anos. No caso do Distrito Federal, a 

retenção do estudante só poderá ocorrer ao final do 1º Ciclo (1º ao 3° ano) 

ou ao final do 2° Ciclo (4° e 5° ano). Na Escola Parque não temos 

dependência. 

O processo de avaliação é contínuo e sistemático. Entende-se por 

avaliação formativa, o processo de observação pelo educador do 

desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais 

de sua comparação com os pares (SEEDF, 2014, pg. 14). Essa avaliação 

atinge todas as fases da prática educativa de forma ampla e constitui o 

desenvolvimento integral do educando. 

A avaliação vincula-se à definição dos objetivos propostos no 

planejamento, no projeto e na proposta pedagógica, portanto, avaliar a 

aprendizagem, implica em avaliar o ensino oferecido. O educador 

acompanha o processo de aprendizagem do educando em sala de aula para 

realizar as intervenções que julgar necessárias para promover o progresso 

e a qualidade do aprendizado do estudante. 

Os momentos avaliativos na Escola Parque 303/304 Norte consistem 

em: 
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★ Autoavaliação por parte dos estudantes, por ser considerada, sua 

visão da escola, importante e significativa para a convivência dentro do 

ambiente escolar, sua participação no processo de avaliação e 

aprendizagem escolar. 

★ Avaliação institucional, que prevê a avaliação do trabalho da escola 

junto à comunidade escolar e a equipe da Escola Parque 303/304 Norte, 

buscando aprimorar a qualidade da aprendizagem por meio dos serviços 

prestados pela mesma. 

★ Avaliação formativa do educando, realizada em sala de aula, onde 

o professor analisará as dificuldades apresentadas e irá planejar, a partir 

daí, intervenções que ajudem o estudante a superar tais dificuldades. 

 

Essa diretriz avaliativa se caracteriza por levar em consideração a 

diversidade, a heterogeneidade, os ritmos de aprendizagens e as 

motivações de cada estudante. Para as séries e anos iniciais os resultados 

das avaliações são registrados no Relatório de Avaliação do Estudante - 

RAE ao final de cada bimestre. 

Conforme as Orientações para o Preenchimento dos Registros de 

Avaliação adotado pela SEEDF, na descrição do processo de aprendizagem 

deve estar apresentado pelo professor, a construção da aprendizagem e do 

desenvolvimento do estudante durante o bimestre, considerando os 

principais avanços e o que o estudante demonstrou ter apreendido durante 

este processo, ou seja, o registro está para além das descrições das rotinas, 

do cumprimento de funções burocráticas ou da prestação de contas para os 

responsáveis dos estudantes sobre o trabalho desenvolvido na unidade 

escolar. 

Para referenciar as informações dadas no registro o professor poderá 

utilizar diferentes instrumentos, tais como: observação, provas, exercícios, 

pesquisas, ficha individual, portfólio, produções de trabalhos do estudante 

individual e/ou em grupo, reagrupamentos, projetos interventivos e outros 
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instrumentos de que dispuser, e que dizem respeito à trajetória do estudante 

na unidade escolar. 

No Distrito Federal a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe 

o status de colegiado que comporá, com outros espaços dentro da escola, 

os mecanismos de garantia de participação democrática. Conforme o artigo 

35 desta legislação, o Conselho de Classe será composto por docentes, 

representante da equipe gestora, representantes dos especialistas em 

educação, representantes da Carreira Assistência à Educação, 

representantes dos pais ou responsáveis e representantes do serviço de 

apoio especializado, em caso de turmas inclusivas. O Conselho de Classe 

se reúne com objetivo de identificar, analisar e propor elementos e ações 

para serem articuladas pela e na escola. Essa instância cumpre papel 

relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam, o 

que ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos da escola para 

que as aprendizagens aconteçam. (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL APRENDIZAGEM, INSTITUCIONAL E DE 

GRANDE ESCALA, 2014). A Ata de reunião do Conselho de Classe deve 

ser registrada na Ata de Conselho de Classe, com as devidas assinaturas, 

nos campos destinados e datada. 

Essas avaliações serão construídas sistematicamente ao longo do ano 

em sala de aula, coordenações pedagógicas coletivas, em dias temáticos e 

reuniões de pais e mestres. 

Ao longo das coordenações, reunidos por área ou quartetos, cada 

educador tem a oportunidade de trocar informações sobre seus educandos 

e podem alterar seus planos de  aula de acordo com a realidade encontrada. 

Assim, a direção em conjunto com a equipe pedagógica estabelece como 

diretriz, no que se refere ao planejamento e execução do processo de ensino 

e aprendizado, a coerência do conteúdo programado com o disposto pelas 

Orientações Curriculares da SEEDF para cada ano. 
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As escolas que constituem nossa Rede Integradora planejam trabalhar 

em conjunto às Escolas Classes, desde o ano de 2018, também no que se 

refere à avaliação formativa do educando, realizando encontros bimestrais 

entre seus docentes para a realização dos Conselhos de Classe. Esse 

modelo de Conselho de Classe, onde as escolas classes recebiam 

representantes da Escola Parque e vice-versa, é bem avaliada por todas as 

escolas da Rede Integradora, porém, até o momento, não foi encontrado um 

modelo ideal de encontro das equipes pedagógicas das Escolas Classes e 

Escola Parque, por logística de horários de regência entre as escolas. 

Nas Escolas Parque as aulas se caracterizam por se mostrarem 

extremamente práticas, assim, exigindo dos educandos alguma ferramenta 

avaliativa que facilite o processo avaliativo de forma justa e clara, tanto para 

os estudantes quanto para o reconhecimento da comunidade escolar em 

relação à qualidade de ensino aqui oferecido. 

A necessidade de se criar uma ferramenta que auxiliasse o processo 

avaliativo surgiu no ano de 2018, a partir do aumento dos questionamentos 

dos pais dos alunos em relação à aprendizagem e como ocorria a avaliação. 

Nesse momento foi percebido pela equipe gestora junto aos coordenadores, 

que cada professor adotava seu procedimento avaliativo, muitas vezes não 

sendo esclarecido aos estudantes e suas famílias, nem mesmo à equipe 

gestora e de coordenação pedagógica qual procedimento adotado. Ou seja, 

a avaliação se mostrava como parte frágil do processo pedagógico da 

Escola Parque 303/304 Norte. 

Diante dessa situação, ainda em 2019, o primeiro passo a ser dado foi 

a reorganização nos conteúdos do Currículo em Movimento. Os professores 

se reuniram por área e fizeram essa etapa com êxito, assim uniformizando 

os conteúdos por ano, em cada área. Tal reorganização objetivou conquistar 

uma evolução mais perceptível no desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes, uma vez que o conteúdo de cada ano se torna base para o 
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aprendizado do conteúdo do ano seguinte.  

O segundo passo dado nesse sentido, foi incluir metas a serem 

alcançadas bimestralmente pelos estudantes, relativas aos conteúdos, 

partindo da proposta de Avaliação Formativa, objetivando facilitar ao 

professor a análise das dificuldade de cada estudante e o planejamento das 

intervenções a serem realizadas a fim de ajudar o estudante a superar tais 

dificuldades. 

A avaliação deve ser um instrumento no qual se possa identificar e 

analisar a evolução, o rendimento e as modificações do estudante, 

confirmando a construção do conhecimento. A escola deve assegurar uma 

avaliação conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, (MEC,1998), 

tomando como base o Currículo em Movimento e amparada legalmente 

pelas Diretrizes de Avaliação da SEEDF. “Avaliar para aprender, aprender 

para avançar”. 

Após algumas discussões coletivas nas coordenações, surgiu a ideia 

de se criar uma ferramenta avaliativa, um tipo de planilha onde constam as 

informações de cada estudante,  por turma, relativas ao alcance individual 

de metas a serem avaliadas bimestralmente. As avaliações bimestrais e 

finais do processo de aprendizagem dos educandos do Ensino Fundamental 

- Anos Iniciais são expressos por meio dos seguintes conceitos: 

aprendizagem construída (AC); aprendizagem em andamento (AA); 

aprendizagem iniciada (AI); ainda não aprendeu (AN). Além dos conceitos 

relativos à aprendizagem, o conselho de classe aponta pontos positivos e 

negativos do educando em relação à sua conduta no convívio social, 

participação, interesse, pontualidade e frequência nas atividades 

pedagógicas. 

Assim, em 2019, o professor de música Davi Abreu desenvolveu uma 

Ficha de Acompanhamento do Aluno, que foi apresentada a todos os 

professores em Coordenação Coletiva. Entretanto, após inúmeros debates, 
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o coletivo de professores recusou a adoção de tal instrumento. 

No início do ano de 2020, a escola recebeu a visita da equipe da 

UNIEB, conforme solicitado no ano anterior, que realizou um dia de 

formação com os professores, em horário de coordenação coletiva com o 

tema Avaliação Formativa, como forma de iniciar e nos auxiliar nesse 

processo de criação coletiva de uma ferramenta avaliativa que fosse 

coerente com a realidade pedagógica da Escola Parque, e acima de tudo, 

acrescente em resultados positivos no desenvolvimento do corpo discente, 

levando em consideração que a Escola Parque 303/304 Norte, como uma 

escola inclusiva, precisaria de um instrumento, que assegurasse também 

aos seus alunos incluídos, um processo avaliativo que englobasse todos os 

elementos constitutivos do processo para que a aprendizagem seja 

garantida.  

Além de contemplar ainda, os estudantes que eventualmente 

precisassem se ausentar para tratamento de saúde (licença médica), com a 

apresentação de um trabalho escrito relativo aos conteúdos aplicados nas 

atividades escolares, observando a especificidade da área de conhecimento 

ou poderá ser incluído em outra atividade à qual se adapta de forma 

adequada, sem danos à sua integridade física, psíquica ou moral, 

respeitando o Regimento Escolar. 

O instrumento foi criado pelo professor de música Davi Abreu, e foi 

novamente exposto a todos os professores em Coordenação Coletiva. 

Depois de amplo debate e com ajustes feitos, o corpo docente decidiu não 

adotar a “Ficha de Acompanhamento do Aluno” naquele momento, deixando 

para ser retomada a discussão sobre a ferramenta avaliativa no ano letivo 

seguinte. No início do ano de 2021, depois de vários momentos de 

discussão, foi realizada uma votação em Coordenação Coletiva, a proposta 

era a adoção da “Ficha de Acompanhamento do Aluno”, em caráter 

experimental, durante o 1º e 2º bimestres, e ao final do 1º semestre será 
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avaliado para possíveis ajustes e adoção ou não por toda a equipe. 

Em 2021, o tema Avaliação foi novamente discutido nas coordenações 

pedagógicas, tomando como base os Pressupostos Teóricos e os 

Documentos Oficiais adotados  pela SEEDF que tratam do assunto para 

advertir o corpo docente sobre a importância da avaliação diagnóstica e do 

registro do acompanhamento pedagógico dos estudantes, bem como 

respaldar a adoção do referido instrumento. Ainda assim, os professores 

decidiram em coordenação coletiva, por meio de uma votação, com 22 votos 

contra, 17 votos a favor e 05 abstenções, a NÃO adoção da ficha de 

Acompanhamento do Aluno, mesmo em caráter experimental. 

No início do ano letivo de 2022, houve um amplo debate sobre a 

avaliação diagnóstica em virtude das lacunas deixadas pelo ensino remoto 

e a falta de socialização por parte dos estudantes em função do isolamento 

social da Pandemia Covid-19. Na Semana Pedagógica e nas primeiras 

Reuniões Coletivas Colegiadas o assunto foi discutido e houve a criação de 

uma ficha própria pela Supervisão Pedagógica com intuito de registrar e 

sistermatizar esse modelo avaliativo tão importante para possibilitar melhor 

intervenção pedagógica personalizada. Cada professor recebeu uma ficha 

por turma para traçar o perfil do grupo e sinalizar em campo próprio alguma 

situação pormenorizada de algum estudante com alguma característica 

diferenciada na aprendizagem.  
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12 Plano de ação para implementação do PPP 

12.1 Gestão Pedagógica 
 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 
Necessários 

Desenvolver os 

conteúdos de Artes 

e 

Coordenando 

individualmente/equi 

pe por área e por 

quarteto para 

projetos 

desenvolvidos pela 

escola de acordo às 

demandas; 

Planejando projetos 

individuais de 

educadores para as 

suas disciplinas 

conforme 

apresentados à 

Supervisão 

Pedagógica; 

Em todas as 

coordenações 

pedagógicas, 

De forma expositiva 

e escrita, durante 

coordenação 

Equipe gestora, 

coordenadores e 

professores. 

Durante todo o ano. Materiais 

pedagógicos 

específicos para 

cada área de 

ensino 

Educação Física, durante os quatro pedagógica.    

bem como os bimestres letivos Através de    

temas  formulários Google    

transversais e a      

educação      

patrimonial, de      

forma lúdica,      

visando      

favorecer a      

experiência      

individual do      

educando em      

cada disciplina      
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da E.P. Promovendo 

projetos que 

incluam jogos ou 

atividades lúdicas 

relacionadas à PPP 

da escola, 

realizando oficinas 

durante as aulas 

pelos próprios 

educadores ou por 
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parceiros/convidados 

     

Priorizar a 

formação 

continuada dos 

docentes e da 

equipe, 

Realizando a 

“Conversa 

Pedagógica” com os 

professores durante 

as coordenações 

Terças e 

quintas-feiras 

destinadas à 

coordenação 

individual e por 

De forma expositiva 

e/ou escrita, pelos 

professores 

participantes. 

Equipe gestora. Nas 

coordenações 

pedagógicas 

coletivas, 

durante o ano 

letivo. 

Equipamentos eletrônicos, 

plataforma google sala de aula, 

softwares educacionais 

Materiais pedagógicos 

específicos de cada área. 

principalmente sobre temas do área ou por    

durante as cotidiano escolar quarteto, quando    

coordenações embasado por os professores    

realizadas pesquisa, artigos e podem realizar    

on-line, assim experiências; cursos on-line.    

como nos cursos Estimulando a formação;    

promovidos pela inovação docente na Quartas-feiras    

EAPE e em suas sua prática destinadas a    

práticas nas artística/atlética e coordenações    

respectivas educativa. coletivas;    

áreas de Oferecendo suporte Um profissional    

conhecimentos. físico/material para por semestre    

 o desenvolvimento para realizar    

 das atividades formação    

 
(instrumentos 

continuada.    

 musicais,     

 equipamento de     

 som, forno para     

 cerâmica, cavaletes,     

 prensa para     

 impressão de     

 gravuras,     
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mapotecas, máquina 

de cortar filete, 

encadernadores, 

dois aparelhos de 

solda para as artes 

com 

complementos/aram 

e), objetos de cena, 

material para 

figurino/cenário e 

material para 

educação física 

(bolas, cordas, 

cones, jogos). 

Convidando 

profissionais às 

coordenações 

pedagógicas que 

possam abordar 

temas de 

importância para a 

atualização e 

aprimoramento do 

trabalho pedagógico 

(ex: especialistas 

nos temas atividades 

lúdicas, questões 

étnicas, de gênero, 
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mediação de 

conflitos, e 

experiências 

educacionais 

exitosas); 

Realizando 

momentos 

bimestrais para 

compartilhar 

vivências e práticas 

docentes, com o 

objetivo de 

multiplicar o 

conhecimento 

adquirido nas 

formações 

continuadas e 

práticas em sala de 

aula; 

Oferecendo oficinas 

e palestras com 

profissionais 

renomados. 
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Incentivar o 

conhecimento de si, 

Criando 

departamento de 

Requisição de um 

pedagogo/psicólogo; 

De forma expositiva e 

escrita, durante 

coordenação 

pedagógica, pelos 

professores; 

De forma escrita, pelas 

famílias, em 

questionário 

disponibilizado pela 

escola (em anexo); 

Pelos estudantes por 

meio de formulário 

avaliativo (em anexo). 

Equipe do SOE junto à 

equipe gestora. 

Início do 

primeiro 

Livros, artigos 

científicos, 

do outro e o meio 

que o cerca 

Orientação 

Educacional 

Duas atividades por 

ano. 

 semestre; 

Durante as 

materiais de apoio 

possibilitando a disponível para   reuniões de  

transformação da atender famílias,   pais.  

realidade. educadores e     

 educandos;     

 Desenvolvendo o     

 Projeto de Promoção     

 à Saúde;     

 Desenvolvendo     

 atividades     

 pedagógicas que     

 levem os educandos     

 a refletir sobre as     

 suas atitudes     

 individuais e     

 coletivas, visando a     

 cultura de paz e     

 cidadania a fim de     

 coibir brigas e     

 bullying no     

 ambiente 

educacional; 

    

 
Promovendo valores 

    

 essenciais (amizade,     

 respeito, justiça,     

 higiene) visando à     
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formação de seres 

humanos melhores, 

com atitudes de 

respeito e 

consideração para 

consigo mesmo e 

com o próximo. 

     

 

 

Buscar uma maior 

integração entre a 

equipe da Escola 

Parque e suas 

Escolas Classes com 

o objetivo de uma 

aproximação 

recíproca em 

benefício da 

comunidade escolar. 

Programando os 

encontros semestrais 

com objetivos 

pedagógico 

administrativos entre 

os gestores da EP e 

escolas classes; 

Programando 

encontros bimestrais 

com objetivos 

pedagógicos entre o 

corpo docente de EP 

e das escolas 

classes, com 

participações 

conjuntas em 

Conselho de Classe 

e festividades. 

Duas reuniões entre 

gestores e docentes, 

no ano; 

Quatro reuniões em 

conselhos de classe, 

no ano. 

De forma oral e 

escrita, durante 

coordenação 

pedagógica, pelos 

professores. 

Equipe gestora, 

coordenadores e 

professores. 

Eventos: 
 

- Estreitando 

Laços; 

- Semana do 

Brincar; 

- Expoarte; 
 

- Arraial 

Cultural 

projetos que 

continuam a 

ser realizados 

remotamente); 

- Olimparque 

e Balaio de 

Gatos 

(projetos 

suspensos em 

Compartilhando 

os 

planejamentos 

por aplicativos 

de comunicação 

como o 

Whatsapp ou 

por-email ou 

ainda via SEI 
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tempo de 

pandemia 

mundial da 

Covid 19, por 

se 

caracterizare 

m atividades 

presenciais no 

ambiente 

escolar); 

Durante os 

conselhos de 

classe. 

 

Reduzir o impacto da 

carência de 

educadores e 

servidores 

pertencentes ao 

quadro da escola, 

bem como procurar 

estratégias 

pedagógicas para as 

ausências ocasionais 

dos educadores. 

Atuando 

constantemente junto 

à SEEDF/CRE-PPC, 

para assegurar o 

suprimento das 

carências de 

educadores e 

servidores e 

permanência de 

educadores 

substitutos. 

Um profissional para 

cada carência. 

A partir da resposta e 

tentativa da SEEDF, 

de resolução da 

realidade. 

Equipe gestora. Durante o ano 

letivo. 

Banco de 

exercícios e 

atividades 

pedagógicas 

remotas e/ou 

presenciais 
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12.2 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 
 
 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 
Necessários 

Promover o 

fortalecimento do 

espaço de 

coordenação 

pedagógica 

Realizando 

encontros 

pedagógicos para 

leitura e reflexão de 

documentos, 

publicações e 

artigos Incentivando 

a troca de 

experiências 

exitosas através do 

compartilhamento 

dos planejamentos e 

ações 

Orientando o 

processo e o 

acompanhamento 

dos objetivos 

pedagógicos e da 

busca ativa dos 

estudantes 

Participando e 

auxiliando os 

docentes nos 

Conselhos de Classe 

Divulgando e 

incentivando o Corpo 

Nos quatro 

bimestres. 

De forma expositiva 

e/ou digitada, 

durante coordenação 

pedagógica. 

Equipe gestora, 

coordenadores 

Durante todo o ano. Recursos 

Tecnológicos, 

publicações oficiais 

da SEEDF e do 

MEC 

Realizar      

discussões      

periódicas do      

andamento      

letivo,      

especialmente      

no contexto      

remoto, para      

tomada de      

decisões e      

compartilhamen-      

to de experiência      

entre os pares.      

Incentivar o      

espaço das      

coordenações      

pedagógicas      

como um espaço      

de troca de      

experiências, no      

sentido de ser      

um momento      

permanente de      

discussão e      

vigilância quanto      

ao alcance dos      
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estudantes no 

intuito de debater 

e criar 

estratégias de 

busca ativa para 

garantir as 

aprendizagens e 

a permanência 

dos estudantes 

no fluxo escolar. 

Ressaltar e 

orientar a 

importância do 

conselho de 

classe, a 

avaliação 

diagnóstica e 

formativa dos 

estudantes e da 

coordenação 

pedagógica para 

sua efetividade. 

Participar da 

elaboração, da 

implementação, 

do 

acompanhamen- 

to e da avaliação 

do Projeto 

Político 

Pedagógico da 

instituição 

educacional; 

Orientar e 

coordenar a 

participação 

Docente a participar 

de cursos de 

formação 

continuada. 
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docente nas 

fases de 

elaboração, de 

execução, de 

implementação e 

de avaliação da 

Proposta 

Pedagógica; 

Articular ações 

pedagógicas 

entre 

professores, 

equipes de 

direção e da 

Regional de 

Ensino, 

assegurando o 

fluxo de 

informações; 

divulgar e; 

Incentivar a 

participação dos 

professores em 

todas as ações 

pedagógicas 

promovidas pela 

instituição 

educacional, pela 

Regional de 

Ensino e pela 

Secretaria de 

Educação, 

inclusive as de 

formação 

continuada. 

Estimular, 
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orientar e 

acompanhar o 

trabalho docente 

na 

implementação 

do Currículo da 

Educação Básica 

das Escolas 

Públicas do 

Distrito Federal, 

por meio de 

pesquisas, de 

estudos 

individuais e em 

equipe e de 

oficinas 

pedagógicas 

locais; 

Divulgar, 

estimular e 

propiciar o uso 

de recursos 

tecnológicos, no 

âmbito da 

instituição 

educacional, com 

as orientações 

metodológicas 

específicas; 

Orientar os 

professores 

recém-nomeados 

e 

recém-contrata- 

dos quanto ao 

desenvolvimento 

da Proposta 

Pedagógica; 

Propor reflexão 
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avaliativa da 

equipe, 

objetivando 

redimensionar as 

ações 

pedagógicas; 

Elaborar, com a 

equipe, relatórios 

das atividades 

desenvolvidas, 

propondo 

soluções 

alternativas para 

as disfunções 

detectadas e 

encaminhá-los, 

bimestralmente, 

e também 

quando 

solicitado, a 

Equipe da 

Coordenação 

Pedagógica 

Intermediária da 

Regional de 

Ensino. 
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12.3 Gestão de Resultados Educacionais 

 
 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

Planejar as ações 

pedagógicas com base 

no estabelecido no 

Replanejamento 

Curricular e no 

Currículo em 

Movimento. 

Elaboração do 

planejamento 

anual individual 

do BNCC; 

Elaboração do 

planejamento 

semestral das 

Oficinas; 

Elaboração e 

registro de 

projetos 

pedagógicos 

individuais ou em 

grupo, dos 

docentes e 

oportunidade de 

apresentação aos 

colegas, em 

coordenação 

coletiva. 

Dois planejamentos. Por meio de 

observações do 

desenvolvimento das 

habilidades propostas 

em sala de aula. 

Coordenadores e 

docentes. 

Semana 

pedagógica; 

Coordenações 

individuais; 

Coordenações 

coletivas. 

Fichas de 

Planejamento 

Anual e de 

Oficinas 

Roteiro de 

Atividades 

Pedagógicas 

Temáticas e/ou 

Eventos. 
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Orientação aos 

docentes em relação 

aos projetos 

pedagógicos. 

 
Uma vez por 

semana/quinzenal. 

A partir da ativação 

do espaço, pela 

comunidade escolar e 

equipe gestora. 

Supervisão e 

Coordenação 

Pedagógica 

Anual Apresentações 

de slides do 

google 

apresentações 

e/o Canva 

Orientação aos 

docentes em relação à 

preenchimento de 

diários, atas e 

conselho de classe 

O chefe de 

secretaria confere 

o preenchimento 

dos diários do 

BNCC e PPS 

bimestralmente, 

repassando aos 

docentes o que é 

necessário ser 

ajustado. 

Bimestralmente. Pela equipe gestora, 

chefe de secretaria e 

docentes em 

momento de 

avaliação, por escrito 

e/o formulários google 

Chefe de secretaria, 

coordenação e direção. 

Anual Atas, diários, 

relação dos 

estudantes 

ANEE, relação 

dos estudantes 

do material 

impresso, relação 

dos estudantes 

não encontrados 

na busca ativa. 

Desenvolver, de forma 

coletiva, ferramentas 

que auxilie o processo 

avaliativo e que se 

adeque à realidade 

pedagógica da Escola 

Parque. 

Apresentar ao 

corpo docente um 

modelo, como 

sugestão, que 

oriente o 

desenvolvimento 

da proposta. 

Ano de 2021. Pela coordenação e 

equipe gestora, a 

partir da devolutiva 

dos professores. 

Equipe gestora e 

coordenação. 

1º Bimestre. Sugestão da ficha 

de 

acompanhamento 

e avaliação do 

estudante nas 

atividades da 

Escola Parque. 
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12.4 Gestão Participativa 
 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

Realizar reuniões Convocação dos Uma 
 

Equipe gestora. Durante todo o Balancetes 

com a Comissão do representantes para reunião/bimestre. Pela própria  ano.  

Conselho Escolar, a as reuniões;  comissão a partir das    

fim de tornar Promover a  ações realizadas.    

transparente as transparência do      

ações gasto público por      

administrativas e meio de informes à      

pedagógicas comunidade sobre      

realizadas pela as decisões do      

equipe gestora. Conselho Escolar      

 referentes a gestão      

 financeira.      

Incentivar a Envio de bilhetes Uma vez/mês . Pela equipe gestora Equipe gestora e O ano todo. Agendas, papel, 

colaboração mensais, nas  juntamente com a tesouraria.  computador e 

financeira da agendas dos  tesoureira,   impressora 

comunidade escolar estudantes  comparativamente a    

por meio da (presencial),  cada mês.    

contribuição da APM. relembrando as      

(presencial) famílias sobre a      

 contribuição;      

 Envio de bilhetes às      

 famílias que      
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contribuem, 

agradecendo a ação; 

Conscientizando a 

comunidade escolar 

das necessidades da 

escola, por meio de 

comunicação 

eletrônica (Facebook 

da escola e canal do 

YouTube), e demais 

canais de 

comunicação 

(whatsapp), para, 

através dessa ação, 

aumentar a 

contribuição da 

comunidade no que 

se refere à 

Associação de Pais e 

Mestres. 
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Utilizar a agenda dos 

estudantes, murais, 

páginas do facebook 

e YouTube, app de 

mensagens 

(Whatsapp) e 

ligações telefônicas, 

como meios de 

comunicação entre 

famílias/escola. 

Enviar bilhetes 

informativos sobre 

assuntos gerais e 

específicos de cada 

estudantes pelas 

agendas 

(presencial); 

Manter os murais 

atualizados com os 

projetos 

desenvolvidos na 

escola (presencial); 

Atualizar as 

postagens das 

atividades realizadas 

na página do 

Facebook 

mensalmente. 

Enviando 

comunicados na 

plataforma Google 

Sala de Aula (virtual) 

Atingir 100% da 

comunidade escolar. 

Pelas respostas das 

avaliações, por parte 

da comunidade 

escolar e 

participação da 

mesma nos eventos 

proporcionados pela 

escola. 

Equipe gestora e 

coordenação. 

O ano todo. Agendas, 

computador, 

impressora, 

internet, 

celulares. 
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12.5 Gestão de Pessoas 
 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

Valorizar a Escola Promovendo eventos Participação de ao As avaliações são Equipe gestora, Anual. Computador, 

Parque por meio da que envolvam menos 80% da feitas pelas famílias coordenação e  celular, internet, 

participação e pais/educandos/ comunidade escolar ao fim de cada professores.  plataforma 

contribuição da funcionários nas nos eventos festivos; evento e pelos   google sala de 

comunidade escolar atividades escolares Comparecimento de professores em   aula. 

buscando de forma ao menos 50% dos coordenação    

conscientizar seus interdisciplinar, pais nas reuniões de coletiva, por meio de    

membros (pais, vivenciando as pais e mestres. formulário google ou    

educandos e especificidades das  na ficha de roteiro    

funcionários), da áreas desenvolvidas  para o planejamento    

importância das na Escola Parque;  das atividades.    

Artes e da Educação Realizando palestras      

Física para o abertas à      

desenvolvimento comunidade e      

integral do educando eventos culturais      

e a construção de (mostras,      

sua identidade e apresentações      

pertencimento à teatrais, musicais,      

comunidade escolar exposições de artes      

(realizado no visuais, concursos de      

momento de forma poesias e saraus), e      

virtual pelo Meet). eventos esportivos      
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(festival/torneio); 

 
Transformando 

espaços ociosos em 

galeria de arte 

permanente; 

 

Mobilizando a 

comunidade, pais e 

responsáveis, para 

participarem das 

reuniões semestrais 

de pais e mestres, 

bem como dos 

eventos 

proporcionados pela 

escola e do cotidiano 

escolar de forma 

geral; 

 

Promovendo a 

melhoria do clima 

organizacional 

(atitude de 

cooperação) em um 

ambiente favorável à 

relação 

ensino-aprendizado, 
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a partir de novas 

posturas nas 

relações humanas; 

Cultivar um ambiente 

agradável de 

trabalho, envolvente 

e motivador, para 

que os educadores 

se sintam parte 

integrante deste; 

 

Buscando parcerias 

que auxiliem na 

otimização dos 

espaços físicos da 

escola. 

     

 
 

 

12.6 Gestão Financeira 
 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

Utilização dos Serviços: Pagamento do serviço A partir dos Equipe gestora. O ano todo. Verba da APM. 

recursos do PDAF e contratação de de internet contratada: resultados das    

contribuição da APM pequenos serviços R$100,00. ações, com a    

para material de para manutenção da  ativação dos    

expediente, estrutura física da  espaços e serviços,    



112  
 

administrativo, 

didático e 

pedagógico. 

escola (calçadas, 

paredes, banheiros 

e demais 

consertos); 

 
pelo público atuante. 

   

 
Material 

Permanente: 

aquisição de 

equipamentos 

necessários para 

apoiar as áreas 

administrativas e 

pedagógicas 

(computadores, 

impressoras, 

filmadoras, 

instrumentos 

musicais, dentre 

outros); 

 

 
Custeio de material 

educativo e 

esportivo; material 

de processamento 

de dados; material 

para a copa e 

cozinha; material de 

limpeza e produção 
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de higienização; 

 
Manutenção e 

Locação de 

aparelhos para 

higiene da piscina. 

     

Prestação de contas Encaminhamento da Pagamento do serviço Realizada pelo Equipe gestora. A cada quatro Serviço pago 

dos gastos da UE. prestação de contas de contabilidade serviço de  meses com os recursos 

 a cada 4 meses contratado: R$ 550,00. contabilidade   do PDAF 

 para a UNIAG, com  contratado pela UEX.    

 todos os gastos      

 discriminados, via      

 SEI promovendo      

 transparência do      

 gasto público por      

 meio de informes à      

 comunidade sobre as      

 decisões do      

 Conselho Escolar      

 referentes a gestão      

 financeira.      
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12.7 Gestão Administrativa 
 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos 

Necessários 

Realizar melhorias 

no espaço físico da 

escola, de acordo 

com as prioridades 

apontadas pelo 

Conselho Escolar 

em consulta ao 

corpo 

administrativo e 

docente; 

Revisão da parte 

elétrica; 

Reparos nas 

válvulas de 

descargas dos 

banheiros dos 

alunos; 

Pintura do Prédio; 

Impermeabilização 

do telhado da 

escola; 

Realizando 

manutenção e 

reparos nas salas 

de aula e espaços 

coletivos; 

Realizando um 

planejamento de 

reparos, 

manutenção, 

segurança e 

cuidados com a 

higiene de acordo 

com as normas de 

saúde pública para 

uso dos espaços. 

Instalação de plataforma 

de acesso a cadeirantes 

no auditório, 

impermeabilização do 

telhado da escola, 

aplicação de grafiato e 

pintura das paredes da 

área interna da escola, 

aquisição de tapetes 

sanitizantes, instalação 

de  reservatório de 

álcool em gel nas 

dependências da escola 

, revisão de parte 

elétrica e hidráulica. 

Aquecimento da piscina, 

Central de gás, 

manutenção da caixa 

d'água, cobertura das 

quadras 

Substituição de 

A partir dos 

resultados das 

ações, com a 

ativação dos 

espaços e serviços, 

pelo público atuante; 

A partir da ativação 

do espaço. 

Equipe gestora. 1º semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º semestre. 

Verba do PDAF 
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Instalação de 

Central de Gás; 

Adequação ao 

momento de 

prevenção contra a 

Covid 19; 

 
luminárias e refletores 

queimados; 

Substituição de válvulas 

danificadas; 

Pintura de salas de aula, 

parte interna do Pátio e 

quadras de esportes; 

Seguir recomendação 

da Defesa Civil para 

instalação de Central de 

Gás; 

Instalação de recipientes 

de álcool em gel nas 

dependências da escola, 

e aquisição de 

termômetros digitais, 

tapetes de desinfecção 

no acesso para escola, 

entre outros; 

    

Ativação do 

laboratório de 

informática. 

Manutenção da 

rede 100% 

hidráulica e elétrica 

Aquisição de 

computadores 

Comprando 10 

computadores. 

A partir da ativação 

do espaço. 

Solicitação de 

reforma junto à 

equipe de 

engenharia da SEDF. 

Equipe gestora, 

comunidade escolar e 

SEEDF 

2º semestre 

 
 

 
1º semestre. 

Verba do PDAF. 

 
 

 
Verba da SEEDF. 
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13 Planos de Ação Específicos 

 
13.1   Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional 

 
 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Lauro Minervino Cosme Júnior 

Matrícula: 242.969-1            

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: 

METAS: 

1- Promover a implantação da orientação educacional na unidade escolar; 

2- Desenvolver educação sócioemocional junto aos estudantes e suas famílias, por 

meio de ações educativas individuais e no coletivo e ainda através da integração 

família-escola.  Além de desenvolver tais competências junto aos professores, 

através de apoio pedagógico individual e ainda com ações pedagógicas no coletivo; 

3- Promover ações que possibilitem socialização amistosa e a cultura de paz entre os 

estudantes; 

4- Fomentar a autoestima e autovalorização dos estudantes, famílias e professores, por 

meio de ações educativas individuais e no coletivo, da integração família-escola e 

através de ações pedagógicas no coletivo aos professores; 
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5- Promover momentos que propiciem um eficaz desenvolvimento de consciência 

sobre sexualidades, principalmente no que tange a 

6-  autodefesa dos estudantes, por meio de ações pedagógicas no coletivo; 

7- Promover conscientização da cidadania junto aos estudantes, suas famílias e 

professores, por meio de ações educativas no coletivo, da integração família-escola 

e de ações pedagógicas no coletivo aos professores; 

8- Manter ações sistêmicas que possibilitem a mediação de conflitos entre os grupos 

de professores, proporcionando ações pedagógicas no coletivo; 

9- Promover ações que favoreçam a prevenção ao uso indevido de drogas lícitas e 

ilícitas por meio de ações educativas no coletivo; 

10- Realizar momentos que propiciem um eficaz período de transição, por meio de 

ações educativas no coletivo e ainda através da integração família-escola. 
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TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

EIXO DE AÇÃO 

 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

 Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. 
Diversi

d. 

Ed. 
Sustent

. 

 
Implantação da 

Orientação 
Educacional 

   Organização do espaço físico, organização dos 
instrumentos de registro e promoção da identidade 
do trabalho da Orientação Educacional. 

 
Implantação da 

orientação educacional 

Fevereiro e 
março de 
2022. 

 
Desenvolviment

o de 
competências 

socioemocionais 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

  
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

Momentos de acolhimento com grupos de 
professores,  para socialização de emoções: as 
angústias vividas no ano letivo de 2021 e os desejos 
para o ano de 2022, com o intuito de se trabalhar a 
empatia entre o grupo, além da capacidade de cada 
um de poder falar de seus próprios sentimentos e 
consequentemente serem ouvidos pelos pares. 

 
 

Ações junto aos 
professores 

Semana 
pedagógica. 

Acolhimento sistemático das angústias e 
dificuldades dos professores, seja na sala da 
Orientação Educacional, na sala dos professores ou 
em qualquer outro local propício no qual os 
professores procurem o profissional. 

 
Ações junto aos 

professores 

Durante todo o 
ano letivo. 

Atividade de reflexão e ação quanto à prática da 
solidariedade como ferramenta para a boa 
convivência escolar e social como um todo.  Por 
meio de vídeos norteadores/sensibilizadores na tele-
sala, seguida e com proposta de execução posterior 
de boas ações por parte dos estudantes. Com o 
intuito de se desenvolver iniciativa social, 
entusiasmo, empatia e respeito. 
 

 
Ações junto aos 

estudantes 
 
 
 
 

Semana de 
educação para 
a vida. 
 
 
 
 

  
 

X 

  
 

X 

Acolhimento constante e sistemático das angústias, 
medos e demais emoções negativas e positivas dos 
estudantes, principalmente na sala da orientação 

 
Ações junto aos 

estudantes 

Durante todo o 
ano letivo. 
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educacional.  
 

  
 

 
X 

  
 
 

 
X 

Programação de atividades com a realização de 
rodas de conversa, palestras e oficinas quanto à 
sensibilização da temática “valorização da vida”. 
Trabalhar empatia, respeito, autoconfiança, 
determinação, persistência, tolerância ao estresse, 
tolerância à frustração e entusiasmo. 

Ações junto aos 
estudantes 

 
Ações junto às famílias 

 
Ações junto aos 

professores 

 
 
Mês de 
setembro. 

 
Prevenção e 

enfrentamento 
ao uso indevido 

de drogas. 

   
X 

 
 

Programação de atividades com a realização de 
rodas de conversa, palestras e oficinas quanto à da 
temática de prevenção ao uso indevido de drogas. 

 
Ações junto aos 

estudantes 
 
 
 
 

 
Semana de 
prevenção ao 
uso. indevido 
de drogas. 

 
 
 
 

Autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

X 

 

 
X 
 

X 
 
 

 
 
        X 
 
 
 
         X 
 

Realização de homenagem aos professores.  Ações junto aos 
professores 

Dia do 
professor. 

Realização de homenagem aos estudantes, 
apresentação com profissionais externos e fala 
coletiva dos professores. 

Ações junto aos 
estudantes 

 

Dia do 
estudante. 

 
Promoção de palestra com “Maria da Penha vai à 
escola”. 

Ações junto aos 
estudantes 

 
Ações junto às famílias 

 
Ações junto aos 

professores 

 
Semana Maria 
da Penha 

Programação de atividades com a realização de 
rodas de conversa, palestras e oficinas quanto à 
sensibilização da temática “valorização da vida”. 
Trabalhar empatia, respeito, autoconfiança, 
determinação, persistência, tolerância ao estresse, 
tolerância à frustração e entusiasmo. 

Ações junto aos 
estudantes 

 
Ações junto às famílias 

 
Ações junto aos 

 
 
 
Mês de 
setembro. 
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professores 

 
 
 

           X 

 
Realização de programação com rodas de conversa, 
palestras e promoção de Concurso Beleza Negra da 
EP 303/304 Norte. 

Ações junto aos 
estudantes 

 
Ações junto às famílias 

 
Ações junto aos 

professores 

Mês de 
novembro. 

Cidadania 
 

 

        X 
 
 
 
     

 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 

 
Realização de programação com rodas de conversa, 
palestras e promoção de Concurso Beleza Negra da 
EP 303/304 Norte. 

Ações junto aos 
estudantes 

 
Ações junto às famílias 

 
Ações junto aos 

professores 

Mês de 
novembro. 

 
Promoção de palestra com “Maria da Penha vai à 
escola”. 

Ações junto aos 
estudantes 

 
Ações junto às famílias 

 
Ações junto aos 

professores 

Semana Maria 
da Penha 

Atividade de reflexão e ação quanto à prática da 
solidariedade como ferramenta para a boa 
convivência escolar e social como um todo.  Por 
meio de vídeos norteadore/sensibilizadores na tele-
sala, seguida e com proposta de execução posterior 
de boas ações por parte dos estudantes. Com o 
intuito de se desenvolver Iniciativa social, 
entusiasmo, empatia e respeito. 
 

 
Ações junto aos 

estudantes 
 

Ações junto às famílias 
 
 
 

Semana de 
educação para 
a vida. 
 
 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

 
X 
 

Promoção de reuniões entre as famílias e a escola, 
para fortalecimento de parceria, seja por busca 
espontânea das próprias famílias ou ainda por 

Ações junto aos 
estudantes 

 

Durante todo o 
ano letivo. 
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solicitação dos quartetos de professores. Ações junto às famílias 
 

Ações junto aos 
professores 

Mediação de 
conflitos 

X X X 

Realização sistemática de observação e intervenção 
em conflitos ocorridos entre os grupos de 
professores. 
Promoção de reuniões para socialização de 
situações conflitantes e consequente promoção de 
mediação. 

 
Ações junto aos 

professores 

 
Durante todo o 
ano letivo. 

 X X X 

Realização de rodas de conversa entre turmas e 
ainda palestras por anos, para promoção de oitiva e 
conciliação dos estudantes, motivados por conflitos 
diversos. 

 
Ações junto aos 

estudantes 
 

 
Durante todo o 
ano letivo. 

Sexualidades X X 

 
 
 
 

Realização de rodas de conversa entre as turmas, 
principalmente de 3º, 4º e 5º anos; e ainda palestras 
por anos, para promoção de conscientização contra 
abuso e exploração sexual e fases da vida. 
Realização de dinâmica intitulada semáforo do 
toque, para turmas dos 1º e 2º anos. 

 
 

Ações junto aos 
estudantes 

 

 
 
Durante todo o 
ano letivo. 

 
Transição 

 
X  X 

Realização de programação para que o momento de 
transição transcorra com mais tranquilidade para os 
estudantes que finalizam o 5º ano do ensino 
fundamental. Por meio de realização de palestras, 
jogos e rodas de conversa. 

Ações junto aos 
estudantes 

 
Ações junto às famílias 

 
Ações junto aos 

professores 

Durante o 4º 
bimestre. 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

1- Abrir espaço para perguntas e discussões dos estudantes, quando da realização de  

palestras, rodas de conversa e outros. Fazer avaliação final de como os estudantes 

viram os eventos.  

2- Criar e socializar questionários de avaliação sobre as atividades realizadas, tanto 

com professores, quanto com estudantes e famílias; 

3- Oportunizar momentos (atividades) de escrita e reconto de situações vividas pelos 

estudantes, como por exemplo sobre o uso de drogas por parte de parentes e/ou 

pessoas conhecidas; 

4- Criar “caixas” de pesquisa sobre os sentimentos e emoções de estudantes e 

professores; 

5- Manter diálogo sistemático com professores e coordenação pedagógica sobre 

percepção da efetividade das atividades propostas; 

6- Oportunizar espaço de fala, sempre que houver situações propícias, para as 

famílias dos estudantes. Ex: em reuniões bimestrais, e outras eventuais; 

7- Manter observação frequente e atenta quanto às relações interpessoais dos grupos 

de professores; 

8- Manter processo dialógico constante com os professores; 

9- Usar o mesmo instrumento de avaliação para mais de uma atividade, de temática 

diversa, sempre que se fizer necessário e for conveniente. 

 

 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional 

o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica 

da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, 

na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, 

Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante (2019, p. 30). Tendo em vista o que 

está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito 

Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, 

integrada ao projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar, visando 

à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser 

autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir 

no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade 

(2019, p.59). Assim sendo, o planejamento da Orientação Educacional para 

o ano letivo de 2022 se baseia nas seguintes metas: 



123  
 

 Participar do Conselho de Classe como membro nato; 
 

 Analisar os indicadores de aproveitamento escolar (infrequência/evasão 

através da busca ativa); 

 Atender os estudantes e responsáveis individualmente ou em grupo; 

 Planejar e aplicar ações/projetos interventivos conforme demanda 

apresentada pelos grupos docente e discente (bullying, hábitos de 

estudo e de higiene,  resolução de conflitos, entre outros); 

 Atuar junto à Direção, Supervisão e Coordenação; 

 Dar devolutiva aos professores e aos responsáveis no que se refere aos 

problemas encaminhados; 

 Promover a integração da rede interna e externa. 

 

13.2 Conselho Escolar 

         A Escola Parque está sem Conselho Escolar, pois alguns membros 

aposentaram e a Professora Virgínia Mendes solicitou sua saída. Todas as 

decisões e prestação de contas estão acontecendo por Assembléia Geral 

com os pais e/ou responsáveis. Com as restrições da Pandemia Covid 19 

não foi possível haver nova eleição e estamos aguardando a melhor 

oportunidade para recompor o Conselho Escolar. 

13.3 Servidores Readaptados 

        A professora readaptada Fernanda Querido Hissa encontra-se no 

cargo de Vice-direção da Escola Parque e acompanha toda a logística e 

parte pedagógica da Escola Parque. Contribui com projetos interventivos 

junto ao SOE e cumpre as demandas previstas ao Cargo de Vice-direção. 

13.4 Biblioteca Escolar 

        A Biblioteca está sem funcionário específico para acompanhamento 

dos estudantes o que dificulta cumprir as rotinas bibliotecárias. Cada 

professor/a utiliza de acordo seu planejamento e disponibilidade de 

agendamento do espaço junto a Coordenação Pedagógica. 



124  
13.5 Permanência e êxito escolar dos estudantes 

        A Escola Parque cumpre com todas as normativas previstas para uma 

boa acomodação dos estudantes no Regime de Ensino Integral bem como 

estimula a participação de toda comunidade escolar nos seus projetos para 

criar maior integração e sentimento de pertencimento. Cria estratégias de 

Busca Ativa sempre que identifica estudantes faltosos a fim de minimizar a 

evasão escolar. O Plano de Ação para permanência dos estudantes vai 

desde ligações via SOE para as famílias e/ou responsáveis, bem como 

encaminhar casos de omissão para o Conselho Tutelar e convocações para 

esclarecimentos do funcionamento do Ensino Integral para alertar sobre as 

faltas e importância da participação das crianças nas atividades 

pedagógicas e educacionais promovidas pela Escola Parque. 

 

13.6 Recomposição das Aprendizagens 

       A recomposição das aprendizagens está prevista na reorganização 

curricular construída por todo corpo docente e examinada na Avaliação 

Diagnóstica. O Plano de Ação para sua efetivação vai desde os projetos 

interdisciplinares, que reforçam os conteúdos de áreas que se 

complementam, como pela verificação individualizada feita por cada 

professor/a no resgate de conteúdos necessários para o escalonamento 

previsto nos Planejamentos Bimestrais de cada Componente Curricular. 

 

13.7 Cultura de Paz 

       O projeto em parceria com os Estagiários de Psicologia da UDF 

promove a Cultura de Paz na escola a partir de escuta sensível, 

intervenções pedagógicas com jogos lúdicos, criação de cartilhas 

instrutivas que instrumentalizam os professores na mediação de comflitos, 

rodas de conversas, atividades com vídeos e livros pedagógicos e 

discussões de temas ligados a harmonização e melhoria no convívio das 

crianças no ambiente escolar.  
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14. Projetos Específicos da Unidade Escolar 

         Com o retorno gradativo ao ensino presencial e com muitas limitações 

advindas dos protocolos de segurança determinados pelo Ministério da 

Saúde alguns Projetos Específicos da Escola Parque 303/304 Norte tiveram 

que ser adapatados ou mesmo retirados provisoriamente do planejamento 

inicial ocorrido na Semana Pedagógica. Listaremos abaixo todos eles e 

falaremos sobre as adequações, modificações ou mesmo adiamentos em 

virtude do novo cenário trazido pela Pandemia Covid 19. 

 

14.1 Acolhida Pedagógica 

A Acolhida Pedagógica já acontecia em anos anteriores a Pandemia Covid 

19 e estava suspensa até que fosse possível reunir os estudantes nas Raias 

da entrada da Escola. Este projeto tem por finalidade compartilhar as 

experiências exitosas desenvolvidas em sala nos componentes curriculares 

ministrados na Escola Parque, inclusive, pelos projetos interdisciplinares e 

temas transversais da educação. De maneira oportuna a Coordenação 

Pedagógica também usa este momento de formação para ajustar questões 

rotineiras e desenvolver projetos coletivos. 

14.2 Horta 

Houve oportunidade e interesse do grupo de professores que incentivou o 

retorno do projeto da Horta na Escola Parque. Aconteceu incentivos 

voluntários com doações para que se viabilizasse a compra de mudas para 

acontecer a articulação pedagógica com os estudantes. O professor 

Joaquim desenvolveu o projeto com ajuda de outros(as) professores(as) 

para reformar o espaço da Horta e implementá-lo junto ao Projeto de 

Promoção à Saúde no turno Vespertino. Alguns estudantes, já no 2° 

Bimestre, protagonizaram desde o momento de plantio e cultivo da horta até 

seu consumo no Refeitório da Escola. 
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14.3 Arraial Cultural 

O Arraial Cultural é um projeto tradicional da Escola Parque 303/304 Norte 

e tem por finalidade trazer a comunidade escolar para prestigiar alguns 

trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e seus respectivos professores. 

Um de seus principais objetivos é confraternizar com as famílias e 

responsáveis conjulgando atividade pedagógica e culminância com 

apresentações musicais, teatrais, de dança, visualidades e desenvoltura 

corporal, cognitiva e sensível por parte dos estudantes. Outra contribuição 

constante deste projeto é a formação de público e platéia.  

14.4 Coparque 

Evento coordenado pelos docentes de Educação Física e que distende ao 

longo de uma semana atividades corporais coletivas que desenvolvem 

coordenação motora, coordenação motora fina, coleguismo, espírito de 

coletividade, valores e conteúdos específicos da Educação Física. Os outros 

componetes curriculares abraçam o projeto e contribuem na organização e 

no acontecimento de propostas pedagógicas interdisciplinares. A depender 

do ano letivo este projeto chama-se Olimparque em virtude de 

acontecimentos desportivos internacionais. No ano de 2022 ele está previsto 

para acontecer em meados do 3° Bimestre.  

14.5 Estreitando os Laços 

Projeto previsto para acontecer no inicio do ano letivo e tem por finalidade 

trazer para dentro da escola as famílias e responsáveis para partilhar 

oficinas e atividades pedagógicas promovidas pelo corpo docente. No início 

do ano letivo de 2022 não foi possível viabilizar este projeto pelas restrições 

decorrentes da Pandemia Covid 19. Em Reunião Coletiva o corpo docente 

propôs incorporar a participação das famílias e responsáveis no evento da 

Coparque que acontecerá no 2° Semestre. 

14.6 Expoarte 

Este projeto é a culminância dos projetos coletivos e individuais 

desenvolvidos ao longo do ano letivo. Acontece em formato de festival e 
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através de uma grande exposição visual dos trabalhos desenvolvidos pelos 

estudantes. Prestigia a produção de todas as áreas trabalhadas na Escola 

Parque e também trabalha a formação de público, a mediação de exposição, 

curadoria, a autoestima e a partilha dos conteúdos transversalmente.  

14.7 Balaio de Gatos 

Este projeto visa compartilhar com estudantes e responsáveis as habilidades 

e competências dos professores nas suas respectivas áreas ou de maneira 

interdisciplinar demosntrando suas habilidades e talentos a partir de 

mostras, shows ou apresentações. Este ano, também em virtude das 

mudanças advindas pela pandemia Covid 19, este projeto será combinado 

com a Expoarte no final do 4° Bimestre.  

14.8 Promoção a Saúde – Reifeitório limpo, sonoro e proveitoso 

Foi desenvolvido pelo Coordenador Tiago com o auxílio de toda equipe da 

Escola Parque este projeto que intenciona melhorar a convivência durante o 

momento de Refeitório bem como, conscientizar os estudantes sobre 

desperdício de alimentos e alimentação saudável. Os pilares deste projeto 

são: limpeza física, limpeza sonora, respeito, conscientização ao 

desperdício dos alimentos e alimentação saudável.  
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15 Acompanhamento e avaliação do PPP 

 
A Avaliação Institucional, destina-se a analisar a implementação da 

Proposta Pedagógica para identificar as potencialidades, fragilidades e 

orientar sua revisão, com vistas à garantia da qualidade social do trabalho 

escolar e a reflexão coletiva. Trata-se de uma autoavaliação pela escola 

que analisa, retoma, reorganiza os processos utilizados na avaliação para 

as aprendizagens. A avaliação normalmente é realizada ao final do ano 

letivo e contempla a análise do trabalho escolar nas dimensões da: Gestão 

Pedagógica, Gestão das Aprendizagens e dos Resultados Educacionais, 

Gestão Participativa, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e Gestão 

Administrativa. 

Porém, durante o ano letivo são realizadas avaliações com 

procedimentos e instrumentos avaliativos produzidos nas reuniões de pais 

e mestres, conselhos de classe, coordenações pedagógicas coletivas, dias 

temáticos, reuniões com as escolas classes e a própria SEEDF e reuniões 

com o conselho escolar e autoavaliação por parte dos estudantes. 

A Proposta Pedagógica desta Unidade de Ensino vem sendo escrita 

ao longo dos anos e sendo constantemente avaliada nas Semanas 

Pedagógicas e final de cada ano letivo. Quando finalizada a redação da 

PPP, o texto é disponibilizado de forma impressa para aprovação da 

comunidade escolar, representada pelo Conselho Escolar, bem como é 

encaminhada para a CRE-PP via SEI. 

Em períodos de aulas presenciais, os educandos são avaliados por 

seus educadores em sala de aula. Bimestralmente, os educadores se 

reúnem em Conselho de Classe para conceituar o educando de acordo às 

observações, percepções e troca de informações ocorridas durante as 

coordenações coletivas. Essas avaliações do educando têm a intenção 

primordial de auxiliar a prática docente para a criação de novos estímulos 
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aos mesmos; desenvolverem suas potencialidades, levando em conta 

principalmente, os avanços individuais dentro da coletividade; e a 

participação no desenvolvimento de todas as atividades no decorrer do ano 

letivo. 

A avaliação dos projetos coletivos (festas, torneios, apresentações) 

acontece de forma contínua, ao término do evento. Ao final do ano, os 

educadores registram em planilhas suas percepções e diagnosticam os 

pontos positivos e negativos de cada ação sugerindo melhorias para o ano 

letivo seguinte. 

Em 2020, devido a pandemia de Covid-19 que nos assolou 

mundialmente, deu-se a suspensão das aulas presenciais. Após um 

período de quase três meses sem atividades escolares, a Escola Parque 

retomou suas atividades conforme determinação da SEEDF e demais órgão 

competentes, visando garantir a saúde de todos, seguindo todos os 

protocolos de segurança sanitária exigidos no país e no mundo, de modo 

virtual (online), utilizando a plataforma Google Sala de Aula “Escola em 

Casa DF” da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Até o segundo semestre de 2021, a Rede Pública de Ensino do DF 

adotou o ensino mediado por tecnologia de forma não presencial por 

entender que, diante do que é possível no momento, essa era a única forma 

segura (baseado em dados científicos/epistemológicos) de continuarmos o 

processo educativo, temos investido tempo de qualidade junto a equipe 

pedagógica objetivando o melhor para o aprendizado dos nossos 

estudantes, conforme determina às autoridades competentes. Entretanto, 

há de se considerar que, menos de 6% dos nossos estudantes, mesmo 

diante de todo esforço de inclusão digital da equipe da EP, inclusive por 

meio de campanha de doação de equipamentos eletrônicos e até 

custeando internet para alguns de comprovada baixa renda, não conseguiu 

ser incluído na plataforma, para esses, cujos recursos se esgotaram, restou 
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a Unidade Escolar a entrega de Material Impresso, mesmo sabendo que 

este é o último recurso, e somente utilizado em casos específicos, 

quando a equipe de profissionais da escola verifica que realmente não há 

nenhuma possibilidade do estudante acompanhar a plataforma. A equipe 

de profissionais da EP entende que o material impresso, nem de longe, 

conseguiu “substituir” o professor, bem como as atividades propostas na 

plataforma e/ou as interações que ali ocorrem, entre os pares, estudantes e 

professores. Tendo em vista tantos prejuízos já computados, o esforço 

emanado por parte da equipe da EP para que os estudantes 

permanecessem na plataforma é somente com o intuito de minimizar ainda 

mais as perdas pedagógicas. 

A partir de 30 de agosto de 2021 o ensino presencial retornou de forma 

escalonada com rodízio de turmas no caso da Escola Parque. Esta 

auternância possibilitou maior segurança à toda comunidade escolar e 

gerou uma logística de atendimento remoto e presencial que pudesse 

minimamente atender os estudantes que não estavam presencialmente 

naquela semana.    

Ainda em 2021 houveram reclamações de algumas famílias que 

defendiam o ensino 100% presencial. Porém, a secretaria de educação 

entendeu que esta era a forma mais adequada e segura para o retorno, 

visto que havia uma campanha de vacinação dos profissionais de 

educação. Muitos destes profissionais acreditaram que ainda assim, era 

muito cedo, pois não haviam vacinas para as crianças e para alguns 

agentes que trabalham na escola, como a equipe de limpeza, por exemplo. 

Essa discrepância no cronograma de vacinação deixou muitas pessoas 

inseguras, inclusive alguns pais e responsáveis de estudantes que optarem 

por continuar no ensino mediado por material impresso. Houve grande 

dificuldade de sistematizar uma rotina de aulas, o que gerou mudanças 

estruturais nos dias das aulas, como por exemplo, a implementação de 
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aulas duplas no mesmo dia, onde as crianças não mais teriam uma 

auternância de dois componentes curriculares num mesmo dia e sim uma 

única aula extendida. Outra mudança necessária foi a retirada do momento 

de intervalo das crianças, pois o uso inadequado das máscaras e a 

aglomeração inevitável própria da faixa etária, combinado com a redução 

drástrica no quantitativo de ESV’s (aproximadamente de 40 antes da 

pandemia para 15 neste momento), fez com que o intervalo ficasse inviável 

e acarretasse numa redução de carga horária do ensino integral (que 

combinava cinco horas de escola classe e cinco horas de escola parque e 

agora passou a quatro horas de escola parque). 

Em 2022 o ano letivo começou de forma presencial com 100 % dos 

estudantes presentes. A modalidade de aulas alternadas (dois 

componentes curriculares por dia para cada turma) foram recompostas e o 

dia de Oficina foi votado em Coordenação Coletiva para permanecer na 

sexta-feira como vinha acontecendo anteriormente (havendo alternância 

dos dois componentes curriculares por semestre para que cada turma seja 

contemplada ao longo do ano com as quatro oficinas previstas para cada 

quarteto dentro de todo ano letivo). Inicialmente os protocolos de segurança 

forma mantidos, com obrigatoriedade do uso de máscaras por parte de toda 

comunidade escolar, por exemplo. Em meados do segundo bimestre, a 

obrigatoriedade do uso de máscaras por parte dos estudantes foram 

retiradas, porém, para os professores foi mantida. O intervalo para os 

estudantes em 2022 foi retomado e supervisionado pelos professores e os 

poucos ESV’s disponíveis, além de permanecer setorizado por 

idades/séries para evitar muitas ocorrências ou mesmo manter uma 

organização mínima. As atividades pedagógicas dos espaços comuns 

foram aos poucos sendo retomadas na medida em que o índice pandêmico 

fosse melhorando as condições de convívio social. Os afastamentos por 

Covid-19 foram crescendo com o afrouxar dos cuidados sanitários, tanto 

por parte dos professores como dos estudantes e suas respectivas famílias. 
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Algumas atividades pedagógicas e projetos, como o uso da piscina e o 

Estreitando os Laços foram suspensos em virtude da demanda de pessoal 

para sua boa execução como pelo formato perante o aumento de casos de 

Covid-19, respectivamente.  

Sobre o horário das aulas, foi retomado as cinco horas previstas para 

cada turno, iniciando o matutino às 08:00 e terminando às 13:00 e 

começando o vespertino às 12:30 e terminando às 17:30. Foi feita uma 

ligeira flexibilização no momento de lanche e almoço do primeiro bloco, que 

começa 15 minutos antes do segundo bloco, para haver menor 

aglomeração no refeitório.  

 No embarque do turno matutino, tivemos alguns problemas em relação 

ao horário de chegada dos ônibus, atrapalhando a organização inclusive 

da chegada do turno vespertino e chegada do turno matutino nas escolas 

classes. Ao final do primeiro bimestre esta questão foi ajustada e melhorou 

toda a rotina escolar. Ainda sobre o transporte escolar, vale ressaltar que 

o distanciamento das crianças, que era item obrigatório da portatia que 

versa sobre os protocolos de segurança, não aconteceu como em sala de 

aula.  

 Uma grande dificuldade na organização pedagógica que comprometeu 

boa parte da rotina escolar no primeiro bimestre foi a falta de professores 

de Contrato Temporário a tempo do início do ano letivo. Nosso quadro foi 

completo muito depois do início das aulas, comprometendo a parte 

pedagógica e organizacional da escola. É pertinente comentar que nosso 

quadro de professores tem uma maioria de contratos temporários e que 

sua presença é de extrema importância para o bom funcionamento da 

rotina escolar.  

 A redução dos Educadores Sociais Voluntários também dificultou e 

sobrecarregou ainda mais os funcionários da escola parque, que atende 

quatro escolas classes nos dois turnos e que estes coincidem no momento 

de embarque e desembarque. A ausência do Coordenador do Integral 

para afinar os laços com as escolas tributárias e conduzir este momento 
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de intersecção dos turnos prejudica a qualidade do serviço prestado. 

Temos ainda uma outra dificuldade com a falta efetiva de um coordenador 

no turno matutino, dando ainda mais sobrecarga de trabalho aos demais 

funcionários, acarretando em afastamentos e qualidade do trabalho 

oferecido aos educandos.    

 

15.1 Organização pedagógica 

Toma como base norteadora os seguintes documentos: 

∙ Proposta Pedagógica da Escola Parque 303/304 Norte (2019/2020); 

∙ Orientações curriculares do Ensino Fundamental Séries Iniciais da 

SEEDF - Currículo em Movimento; 

∙ Orientação Pedagógica e Reguladora das Escolas Parque; 

∙ Estratégia de matrícula para o ano de 2021. 

A distribuição de turma, embora obedeça a portaria do SEEDF que 

trata da escolha de turma pelos professores, deverá ser realizada de modo 

que a estrutura de atendimento da escola seja obedecida, ou seja, o 

atendimento tanto por área quanto por quarteto. 

O Projeto de Promoção à Saúde e Formação Pessoal e Social deverá 

ficar a cargo do professor e deverá abranger todas as ações que fazem 

necessárias ao desenvolvimento/despertar de uma convivência salutar nos 

momentos de higiene, refeição, descanso, embarque e desembarque. 

Os educadores atuam 25 horas em regência de classe e 15 horas em 

coordenação pedagógica semanalmente. O planejamento pedagógico é 

uma atividade contínua do educador e praticada durante o horário de 

coordenação em três momentos: 

∙ Coordenação coletivas quartas-feiras (com a presença obrigatória); 

∙ Coordenação por área ou por quarteto: terças ou quintas-feiras 

(com presença obrigatória), a combinar conforme o dia do curso de 

formação do professor, lembrando que este deve ser devidamente 

comprovado por meio de declaração entregue a supervisora administrativa; 
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∙ Atividades externas: segundas e sextas-feiras. 

Não são utilizados ambientes externos da escola para realização das 

aulas e nem das coordenações pedagógicas. 

 

15.2 Perfil do Profissional para Atuar na Escola Parque 

O professor da Escola Parque deverá: 

15.2.1 Ter formação de nível superior em licenciatura plena em Artes ou 
Educação Física; 

15.2.2 Ter capacidade de trabalho observando os aspectos emocionais, 

físicos, nutricionais, sociais e de aprendizagem diante da rotina de 

dez horas diárias na escola; 

15.2.3 Ter capacidade criativa e domínio do conhecimento da linguagem 

específica para a faixa etária; 

15.2.4 Desenvolver metodologias para o trabalho pedagógico para Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano); 

15.2.5 Exercer uma prática pedagógica voltada para o

 trabalho Interdisciplinar e Transdisciplinar, individualmente e em 

grupo; 

15.2.6 Ter interesse para pesquisas sobre novas metodologias de Ensino e 
Aprendizagem; 

15.2.7 Ter conhecimento da finalidade das Escolas Parque e da Rede 
Integradora; 

15.2.8 Manter-se em constante ação de formação continuada nas mais variadas 
formas; 

15.2.9 Estar apto para as adequações das práticas pedagógicas aos 

estudantes ANEES, TGDS, TDAHS, entre outras necessidades 

específicas; 

15.2.10 Estar atento às demandas da comunidade escolar como um todo, 

além de planejar e participar das atividades propostas a esse público; 

15.2.11 Estar em consonância e participativo com a Proposta Pedagógica; 

15.2.12 Participar do Projeto de Promoção à Saúde compreendendo que o 
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cumprimento de todos os momentos é de extrema necessidade para 

o estudante; 

15.2.13 Propiciar aos educandos a formação necessária aos 

desenvolvimentos de suas potencialidades, bem como estar 

disponível ao diálogo atencioso com os estudantes com o objetivo de 

prevenir/mediar conflitos; 

15.2.14 Participar de reuniões de planejamento e avaliação de atividades 

escolares, visando ajustar o seu trabalho aos demais professores, às 

demandas da comunidade escolar e ao trabalho global da Unidade 

Escolar; 

15.2.15 Colaborar para a manutenção de um clima de cooperação 

permanente no estabelecimento de ensino, facilitando sua integração 

à comunidade. 

 

15.3 Requisição de Material pelos Professores 

A ficha de requisição de materiais deverá ser preenchida, somente na 

coordenação coletiva, às quartas-feiras, e entregue aos coordenadores, 

para a Supervisora Administrativa fazer a separação dos materiais 

solicitados e entregá-los na sexta-feira. 

15.4 Normas e Funcionament dos Turnos (Presencial) 

 Horários: Matutino – 8h às 13h . Vespertino – 12h30 às 17h30. 
 

A escola não dispõe de servidores para atendimento aos alunos 

antes das 8 horas e após às 17h30 horas, portanto, os responsáveis devem 

observar atentamente o horário. 

A saída do aluno da escola ao final das aulas se dará de acordo com o 

que foi firmado na ficha de matrícula. Em caso de mudança, o responsável 

deverá preencher formulário próprio no guichê de entrada da escola. 

Saídas eventuais (antes do término das aulas) deverão ser solicitadas 

pelo responsável na secretaria. As solicitações de saídas antecipadas não 
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poderão ser feitas por telefone. 

 

15.5    Escolas Classes Atendidas 

As escolas atendidas são: Escolas Classe 302 e 403 Norte no turno 

matutino, e Escola Classe 407 Norte e 708 Norte, no turno vespertino. 

 
15.6 Pontualidade dos Estudantes 

● Tolerância de 15 (quinze) minutos para atrasos eventuais; 

● Após os 15 (quinze) minutos de tolerância, o aluno deverá se 

dirigir à coordenação pedagógica a fim de se justificar, estando 

sujeito a entrar em sala de aula no horário seguinte. 

 
15.7 Rotina Escolar (2022) 

Os alunos na Escola Parque serão divididos em grupos, numerados 

de 1 a 20, no turno matutino e de 1 a 20 no turno vespertino. Cada turma 

terá aula com um quarteto de professores com dois componentes 

curriculares por dia: Educação Física e Música, Artes Visuais e Artes 

Cênicas ou Dança. 

Matutino: ao chegar à Escola Parque os alunos serão conduzidos até 

as raias e separados por turma, onde, sob a supervisão do professor 

regente do primeiro horário, será encaminhada à turma para o espaço de 

aula. A rotina da escola na modalidade presencial está descrita neste 

documento.  

Vespertino: ao chegar à Escola Parque, às 12h20, os alunos serão 

organizados nas raias do pátio de entrada em fila, por turma, onde 

acompanharão o professor do dia para guardar as mochilas na sala de aula/ 

descanso, seguirão para o almoço e depois para a higiene bucal, nos 

banheiros e lavatórios da escola, e retornarão à sala para o momento de 

descanso. Às 17h10 os pais já podem buscar seus(as) filhos(as) nas salas 
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de aula. Antes desse horário serão chamados pelos Educadores Sociais ou 

Coordenadores nas salas com autorização prévia da Coordenação ou 

Secretaria e às 17h25min os professores poderão levar os alunos em fila 

para o pátio de entrada. 

 

15.8 Frequência dos Estudantes 

A frequência na Escola Parque é obrigatória em todos os semestres 

letivos, tanto nas aulas presenciais, quanto na plataforma e/ou por material 

impresso. O aluno que não frequentar, no mínimo, 75% das aulas dadas 

será reprovado, conforme Parecer 208 do CNE. De acordo com esse 

parecer, “os estudantes realizarão uma jornada escolar diária de dez horas, 

dividida em dois períodos de cinco (5) horas diárias em cada Unidade 

Escolar (Escola Classe e Escola Parque)”. 

Se houver dispensa da Educação Física por motivo de saúde, o 

atestado médico deverá ser entregue na Secretaria. O aluno que não 

apresentar tal documento será considerado sem rendimento, não obtendo 

aprovação neste Componente Curricular. 

 
15.9 Uniforme 

É obrigatório o uso do uniforme. Demonstra organização, caracteriza 

a identidade do aluno e iguala, externamente e internamente, todos os 

estudantes. 

Uniforme diário: camiseta da Escola Classe, bermuda ou calça, de 

malha ou tactel, e tênis. Para as aulas de Educação Física não será 

permitido o uso de sandálias, tamancos e acessórios que possam vir a 

machucar o aluno, como: brincos grandes, anéis, pulseiras, relógios, etc. 

 

15.10 Danos Materiais 

Os danos causados à escola (por exemplo: carteiras, materiais de uso 

comum, instalações sanitárias, lâmpadas, vidros de janelas ou portas, 
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pichações com uso de tintas guaches e pincéis atômicos) pelo aluno, por 

ação intencional ou negligência, são considerados danos ao patrimônio 

público, e deverão ser ressarcidos pelos pais ou  responsáveis.  As árvores 

e os jardins também deverão ser preservados pelos alunos. 

 

15.11 APAM (Associação dos Pais e Mestres da Escola Parque 303/304 Norte) 

Associação sem fins lucrativos; entidade civil com personalidade 

jurídica. Visa integrar a escola e a família, buscando mais eficiência no 

processo educativo. 

Objetivo primordial: manutenção, pequenos reparos emergenciais e 

melhoria do funcionamento da escola (complementação da merenda, 

equipamentos, aquisição de material pedagógico auxiliar, etc.). 

A contribuição com a Associação é voluntária, porém necessária para 

o bom andamento da escola. O valor da contribuição mensal para 2021 

será de R$25,00. 

 

15.12 Deveres dos Alunos 

1. Tratar de forma cordial e igualitária os colegas, servidores e 

professores, buscando uma convivência harmoniosa com todos; 

2. Usar linguagem compatível com as normas sociais e com o ambiente 
educacional; 

3. Respeitar e zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar; 

4. Zelar pelos equipamentos e materiais escolares, 

responsabilizando-se pela reposição do que for danificado; 

5. Frequentar as aulas, pontual e assiduamente, não se retirando 

antes do término a não ser por motivo justo; 

6. Comportar-se adequadamente tanto nas salas de aula como nas 

demais dependências da escola, observando as seguintes normas: não 

comer em sala de aula, biblioteca, sala de vídeo, auditório e teatro de arena, 

e evitar saída desnecessária da sala de aula; 



139  
7. Levar cuidadosamente os bilhetes enviados para os pais ou 

responsáveis; 

8. Conhecer o resultado de seu desempenho escolar; 

9. Observar os preceitos de higiene individual; 

10. Usar o uniforme adotado pela escola. 

 

15.13 Direitos dos Alunos 

1. Receber tratamento cordial e igualitário por parte dos servidores 

da escola, expresso por atitudes e linguagem compatíveis com um 

ambiente educacional; 

2. Expor suas dúvidas e/ou reclamações a seu professor ou à 

direção para receber os devidos esclarecimentos; 

3. Participar das atividades escolares e socioculturais programadas pela 
escola; 

4. Apresentar à direção, professores e demais servidores da escola, 

sugestões úteis ao seu bom funcionamento; 

5. Ter garantido o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos 

previstos no Calendário Escolar; 

6. Receber ensino de qualidade. 

 
15.14 Deveres dos Pais e/ou Responsáveis 

A dinâmica da Escola Parque é diferenciada. É importante que os pais 
ou responsáveis: 

1. Mantenham atualizados os dados na ficha de matrícula e agenda 

dos estudantes, principalmente os telefones; 

2. Tenham sempre o número da turma que o aluno frequenta na Escola 
Parque; 

3. Participem de reuniões e outras atividades desenvolvidas na Escola 
Parque; 

4. Acompanhem o rendimento escolar e o comportamento de seu (sua) 
filho (a) na escola; 

5. Reforçar juntos aos filhos (as) a necessidade das boas regras de: 

respeito aos colegas e professores, valorização da escola, respeito ao 
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patrimônio público, boa educação, não discriminar e não incentivar qualquer 

tipo de discriminação; 

6. Fique atento ao uso do uniforme da escola, e em eventuais 

impossibilidades, verificar se o aluno (a) está trajando roupas adequadas; 

7. Crianças doentes não são produtivas durante as aulas. Em caso 

de febre, gripe, resfriado, tosse e/ou qualquer outro tipo de doença 

infectocontagiosa, ou que a criança fique debilitada, não encaminhar para 

as atividades na Escola Parque; 

8. Apresentem atestado médico, quando for o caso, para justificar a falta 
do(a) aluno(a); 

9. Serem pontuais respeitando o início e o término das aulas; 

10. A Escola Parque precisa de todas as informações oferecidas à 

Escola Classe como: relatórios, laudos e atestados; 

11. Conferir e assinar diariamente os bilhetes das agendas. 

 
15.15 Direitos dos Pais e/ou Responsáveis 

1. Ser atendido com cordialidade e atenção em suas solicitações 

quanto à vida escolar de seu (sua) filho (a); 

2. Receber informações bimestrais (boletins) sobre o rendimento escolar 
de seu filho; 

3. Participar das reuniões bimestrais e opinar sobre a dinâmica escolar; 

4. Ser informado sobre o calendário escolar e as atividades 

extraclasses desenvolvidas na Escola Parque; 

5. Ser comunicado de qualquer ocorrência ou fato em que seu (sua) 

filho (a) esteja envolvido. 

15.16 Telefone 

O telefone é de uso funcional para casos de emergência e deve ser 

autorizado pela direção da escola. Em casos de emergência, os contatos 

com os pais serão feitos via telefone celular. 
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15.17 Merenda Escolar e Almoço 

A escola serve almoço e merenda diariamente, sendo vedado o envio 

de lanche por parte da  família do aluno. O cardápio ficará exposto, para 

que os pais saibam qual será o almoço e o lanche servidos no dia (sujeito 

a alterações mediante a disponibilidade dos alimentos). Ambos serão 

servidos no refeitório, onde o aluno deverá respeitar as regras de disciplina 

e higiene. Na hipótese do aluno possuir alguma restrição alimentar e/ou 

alergias alimentares, a família deverá apresentar à escola um relatório 

médico com essas condições para que o cardápio seja adequado. Somente 

nessas hipóteses poderão ser realizadas as adequações. 

 

15.18 Biblioteca 

O acervo da biblioteca Machado de Assis fica à disposição de alunos 

e professores da escola para o uso em aulas e projetos e para consulta, 

desde que observados os protocolos  de biossegurança sanitária. 

 

15.19 Cuidado Com os Bens dos Estudantes 

A Lei n° 4.131, de 02/05/2008, “proíbe o usos de aparelhos celulares, 

bem como de aparelhos eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir 

arquivos de áudio do tipo MP3, CDs e jogos, pelos alunos das escolas 

públicas e privadas de Educação Básica do Distrito Federal e dá outras 

providências". A escola, portanto, não é responsável por objetos como 

telefone celular, MP3, iPod, brinquedos e similares, sendo estabelecido por 

Lei (citada acima) que não podem ser utilizados em sala de aula. Outros 

acessórios como óculos, bonés, gorros, boinas, skate e similares não fazem 

parte do uniforme escolar. Cabe ao professor de Educação Física a 

utilização dos mesmos durante as aulas na quadra, se achar necessário. 

Cabe às famílias a tarefa de identificar todos os objetos dos 
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estudantes. No ambiente escolar o estudante é responsável pelo seu 

material escolar, bem como por seu passe estudantil, vale transporte, 

dinheiro, celular e outros. 

Porém, é importante que os professores tenham o cuidado de trancar 

as salas com as mochilas dos estudantes, em momentos de atividades 

externas, a fim de prevenir possíveis furtos ou situações adversas desta 

natureza. 

 

15.20 Atendimento da Secretaria 

Para que todos sejam bem atendidos, o horário de expediente da 

secretaria é de 8 horas às 16 horas, ininterruptamente. 



143  

16. Plano de Retorno Presencial Mediado por Tecnologia para 
a Escola  Parque (para registro histórico e direcionamentos no 
ano letivo de 2022) 

 
 

Conforme descrito no “Guia de implementação de protocolos de 

retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica” (MEC) 

e nas Orientações de Segurança Sanitária da OMS e nos PARÂMETROS 

PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL 

ANO LETIVO 2º/2021, a Escola Parque, como parte da Rede Integradora, 

nesse modelo de Educação em Tempo Integral, não apresenta estrutura e 

nem equipe (recursos humanos) necessária para atender de maneira 

adequada todas os protocolos, exigências e orientações, pelos motivos que 

serão descritos logo abaixo. 

Após diversas reuniões a Equipe de profissionais da Escola Parque 

decidiu por criar um grupo de estudo composto por 

professores/coordenadores/Soe/supervisora e direção, denominado 

Comissão, para avaliar e organizar um possível retorno presencial, caso fosse 

realmente obrigatório. Nas reuniões, a comissão constatou que teríamos que 

modificar drasticamente o seu PPP, o seu planejamento pedagógico, seus 

horários, interferindo inclusive na escolha de turmas realizada no início do ano 

para contemplar uma nova distribuição de turma. Este fato comprometeria, 

inclusive, os registros nos diários de classe, na questão do andamento e 

acompanhamento pedagógico dos estudantes já iniciado, na avaliação e no 

funcionamento normal da escola. Das 40 turmas, 5 são compostas por 

estudantes de duas escolas diferentes (turmas mistas) e 5 turmas que são 

compostas por estudantes de sala de aulas diferentes, porém, da mesma 

escola. Ou seja, inviabilizaria o protocolo da OMS no quesito turmas "bolhas", 

motivo este que iria favorecer fortemente a disseminação e propagação do 

vírus entre as Escolas Classes. 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52682/OPASWBRACOVID-1920112_por.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52682/OPASWBRACOVID-1920112_por.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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A comissão fez uma consulta com todo corpo docente da escola, via 

formulário, onde apresentou as ideias iniciais de 4 propostas para o retorno 

ao presencial, e fez um levantamento de qual proposta os professores 

achavam melhor, bem como colheu sugestões, críticas e ideias para novas 

propostas. 

A seguir a descrição e detalhamento da proposta elaborada a partir 

dessa consulta e finalizada nas reuniões da comissão. 

Ideia inicial base da Proposta: A proposta tem como ponto de partida 

a ideia central de continuar no ensino remoto (utilizando a plataforma 

Google sala de aula e toda estrutura e organização atual) na Escola Parque, 

até que todos(as) os professores(as), funcionários e comunidade escolar (de 

acordo com as faixas etárias autorizadas a imunização pelas vacinas) estejam 

devidamente imunizados e vacinados, com o número de doses e tempo de 

espera necessário para garantir um retorno seguro (ou seja, 70% da 

população adulta). 

O professor do Laboratório de Inteligência em Saúde (LIS) da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FMRP-USP) Domingos Alves, explica que “No  caso da COVID-19, se a 

eficácia estiver entre 90% e 95%, como os laboratórios têm falado, imunizar 

cerca de 70% da população pode ser suficiente. Se for menor, na casa dos 

70%, será preciso vacinar entre 85% e 90% das pessoas para gerar a 

imunidade coletiva”. 

 

Descrição e detalhamento da 1˚ Proposta: 

 
 

Retornar ao ensino presencial inicialmente somente nas Escolas 

Classes e manter o atendimento aos estudantes da Escolas Parque em regime 

remoto on-line, mantendo a organização feita desde o junho 2020, até que 

pelo menos 70% da população adulta do Distrito Federal esteja devidamente 

imunizada e vacinada, com o número de doses e tempo de espera necessário 
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para garantir uma imunização e retorno às atividades presenciais de forma 

segura à todos. 

A Escola Parque continuaria em atendimento pedagógico, mantendo a 

seguinte organização: no ensino remoto, as aulas acontecem na plataforma 

google sala de aula, onde cada quarteto tem quatro salas de aula. Cada sala 

de aula corresponde a uma turma. Os estudantes são atendidos pelas quatro 

áreas em sistema fechado, formando assim o quarteto de educadores, 

propiciando o planejamento interdisciplinar. 

De segunda a quinta, os estudantes tem atividades com um professor 

diferente (1 aula da BNCC de cada componente curricular) com uma atividade 

síncrona (Meet) sempre às 10h (turno matutino) e às 15h (turno vespertino), 

além de uma atividade assícrona (formulário, vídeos, atividades gameficadas, 

entre outros), caso não tenha assistido a aula ao vivo ou não tenha participado 

de forma adequadada do meet. 

Nas sextas-feiras, a EP desenvolve o Projeto de Promoção à Saúde 

e/ou das Oficinas, alternadas semanalmente. Neste caso, a aula síncrona 

torna-se opcional, a depender da necessidade ou não do professor. A 

atividade assícrona é disponibilizada e o professor passa a atender os 

estudantes pelo mural da turma e/ou nos comentários particulares. 

Há de se considerar que, somente 6% dos estudantes não conseguiram 

ser incluídos na plataforma, mesmo diante de todo esforço de busca ativa e 

inclusão digital da equipe da EP, inclusive por meio de campanha de doação 

de equipamentos eletrônicos e até custeando internet para alguns de 

comprovada baixa renda. Para esses, cujos recursos se esgotaram, a Unidade 

Escolar entrega atividades em Material Impresso, quando a equipe de 

profissionais da escola verifica que realmente não há nenhuma possibilidade 

do estudante acompanhar a plataforma. 

 
Justificativa da proposta: 

Levando em consideração o contexto de calamidade pública e de 
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emergência em saúde, bem como que não atingimos a porcentagem de 70% 

da população do DF devidamente vacinada e imunizada, e, respeitando a 

vontade e avaliação dos professores da EP 303/4N que, em sua maioria 

optaram por manter o sistema de atendimento remoto na plataforma Google 

sala de aula (levantamento feito em consulta com todo corpo docente via 

formulário), visando garantir a segurança e saúde dos estudantes e 

comunidade escolar, que ficariam expostas 10h seguidas no regime do ensino 

da escola integral a ambientes que possibilitam a contaminação e situações 

que dificultam a realização dos protocolos de segurança. Situações como: 

1. O translado entre escolas classe e parque no que se refere ao 

embarque e desembarque do transporte escolar, constatamos que o tempo 

será insuficiente para realizar uma higienização adequada dos ônibus, além 

disso, os profissionais (motorista e rodomoça) não estariam vacinados e 

sujeitos à se contaminarem e/ou transmitir o vírus para as crianças. Além 

disso, não temos como garantir o distanciamento das crianças dentro do 

transporte escolar. Alguns estudantes utilizam coletivos urbanos e outras vans 

escolares particulares, fato este que colocaria nossos estudantes em risco 

iminente de contaminação. 

2. O horário do descanso, realizado no integral, aproxima muito umas 

crianças das outras pois elas permanecem deitadas no chão sobre um 

colchonete, além disso o tempo para uma higienização adequada de limpeza 

tanto das salas, quanto dos colchonetes, não seria suficiente entre os turnos, 

além de necessitar de um contingente muito maior de funcionários de limpeza 

para a cobrir as 20 salas com pelo menos 20 colchonetes em cada uma 

(limpeza de 400 colchonetes aproximadamente). 

3. As salas de descanso e/ou sala das turmas de Educação Física (18 

a 21, sala 14 e tele-sala) são instalações erguidas de maneira improvisada 

dentro de um mezanino da biblioteca, sem espaço adequado e muito menos 

ventilação adequada (sem janelas e com bloqueio da passagem de ar), fato 

este que geraria risco altíssimo de contaminação entre as crianças. 
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4. Alimentação: na Escola Parque são oferecidas 4 refeições 

diariamente no pátio sendo que as mesas e bancos são de uso coletivo e 

muito próximos uns dos outros, fato este que inviabilizaria um distanciamento 

de 1 metro e meio entre as mesas e as crianças circulam o tempo todo entre 

elas, mesmo que façamos uma escala para lanche e almoço. Na Escola 

Parque não temos mesas e cadeiras em salas de aula (exceto em artes 

visuais, porém também são mesas coletivas), fato este que inviabiliza servir 

as refeições em sala de aula. 

5. A natureza das atividades pedagógicas da Escola Parque são 

oferecidas de forma coletiva, onde são desenvolvidas as disciplinas de 

Artes Cênicas, Ed. Física, Música e  Artes Visuais. Os estudantes interagem 

entre si de maneira ativa e trabalham sempre em conjunto; com atividades 

práticas. Nossas salas de aula não permitem o distanciamento adequado 

como nas salas de aulas do Ensino Regular, não temos carteiras e nem 

cadeiras (Ed.Física e Teatro). 

6. Setor de Educação Física e quadras de esporte: as quadras não 

possuem higienização adequada e a higienização dos materiais coletivos e os 

equipamentos de Ed.Física seria bastante complicado, pois são utilizados 

constantemente pelos quase 700 estudantes que a escola possui. As aulas de 

natação seriam suspensas em função dos protocolos exigidos para uso de 

piscinas e vestiários: “raias e bordas intercaladas com distanciamento de 2,5 

metros, o não compartilhamento de espaguetes, pranchas e outros materiais 

e ainda teríamos o complicador do uso do vestiário que, no momento da troca 

de roupas, deve se limitar a, no máximo, duas pessoas por vez. 

7. Setor de Artes Visuais: não temos como garantir que cada estudante 

tenha e leve o seu material de artes de uso individual (lápis, borracha, 

canetinhas, pincéis, tintas, giz de cera, etc) então as aulas de artes visuais 

ficariam extremamente prejudicadas pelo não uso coletivo dos materiais 

didáticos. 
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8. Setor de Teatro - salas pequenas, não utilização dos camarins e 

figurinos e não utilização do Teatro de Arena, além da natureza da atividade 

que utiliza essencialmente o corpo, a voz, o espaço, e movimentação, o que 

dificulta extremamente de manter o distanciamento entre os estudantes, etc. 

9. Setor de Música - uso de máscara dificultaria as atividades de 

canto/coral e fica inviabilizado o uso de flautas e instrumentos de sopro, bem 

como o uso de instrumentos de uso coletivo, tanto do acervo dos professores, 

como os instrumentos da instrumentoteca da escola; 

10. Vacinação e imunização da equipe de apoio: ESVs (que nem foram 

contratados ainda), motoristas e monitores do transporte escolar da SEDF e 

particulares; funcionários das empresas fornecedoras de alimentos e materiais 

de limpeza; pessoas que adentram o recinto escolar para executarem os 

serviços de reparos e manutenção em geral. 

11. A Escola Parque, por ser uma escola “pólo” que recebe 4 ECs, 

seria um foco de transmissão e disseminação de vírus entre as ECs; não é 

viável o atendimento em bolhas, cápsulas, círculo ou turma segura, como 

recomenda a OMS. 

12. Possível baixa no número de funcionários, professores e 

coordenadores em virtude de abonos, atestados médicos (números razoável 

de professores com comorbidades*) e a não contratação, até o momento, dos 

ESVs. 

13. A experiência de ensino remoto desenvolvido pela EP, com a 

campanha de busca ativa, conseguiu atingir resultados satisfatórios; tanto 

para os estudantes que estão na Plataforma, quanto para aqueles que 

recebem o Material Impresso. 

14. Às 10h oferecidas no ensino integral, possibilita um maior risco de 

exposição aos estudantes, que não estão imunizados e os mesmos poderiam 

transmitir o vírus para seus familiares que também não estão imunizados (os 

pais têm aproximadamente 30 a 45 anos). 
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Como a Secretaria de Estado de Educação e a CRE manifestaram 

algumas modificações quanto ao retorno das atividades presenciais, a Escola 

Parque formalizou e protocolou no SEI um Plano de Ação ao Retorno 

Presencial Mediado por Tecnologia para a Escola Parque 303/4 Norte, 

direcionado à Chefe da UNIEB/PP Sra. Juciele Silva Ortiz Rosa, onde, por 

meio deste documento, a escola solicitou a ciência desta pasta a respeito das 

ações propostas para o início do atendimento presencial mediado por 

tecnologia que será adotada nesta Unidade de Ensino (UE), a partir do dia 23 

de agosto, data do início das aulas presenciais previstas. 

No dia 03 de agosto de 2021, no turno matutino, durante o encontro 

pedagógico, a Equipe Pedagógica da Escola Parque e todo o Corpo Docente 

deliberou por votação à mudança de atendimento presencial, após de ser feita 

uma análise do documento de Orientações para a Retomada das Atividades 

Presenciais/Híbridas nas Unidades Escolares da Rede Pública do Distrito 

Federal no Ano Letivo 2021. De acordo com o referido documento, “O retorno 

das atividades presenciais, consoante o previsto nos Calendários Escolares 

2021, demanda ainda mais atenção à vigilância e ao monitoramento de risco 

como nova rotina escolar. Assim, em vista da redução do tempo de contato 

entre as pessoas e da necessidade de preservação das condições 

necessárias ao distanciamento mínimo requerido, às unidades escolares 

deverão atentar-se permanentemente às seguintes condições: não poderá ser 

utilizado o sistema de sala ambiente; com exceção do Programa de Educação 

Precoce, cujo atendimento deverá seguir todas as recomendações sanitárias 

vigentes;” Tendo em vista que no atendimento da Escola Parque antes da 

Pandemia era adotado sistema de salas ambientes e, para adequar a nova 

realidade escolar de atendimento ou seja, trabalho presencial mediado por 

tecnologias, a mudança descrita abaixo será implementada, em caráter 

experimental, por duas semanas, para posterior reavaliação para a sua 

continuidade ou não pela equipe gestora e o corpo docente. As turmas 

seguirão a mesma organização da Plataforma em que fazem uma disciplina 
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com carga horária dupla por dia da semana e com o mesmo grupo de 

professores (quarteto). Tendo adaptações somente em relação ao quantitativo 

de estudantes de acordo com o rodízio dos grupos 1 e 2 de cada EC, e os 

horários de movimentação, alimentação e organização para higienização e 

adequações às medidas de segurança sanitária. 

Na Plataforma, desde o ano de 2020, a Escola Parque 303/304 Norte 

atende cada turma com uma (01) aula de cada área dos componentes 

curriculares (Educação Física, Artes Cênicas, Artes Visuais e Música) por dia 

com os conteúdos da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e, em um dia 

na semana - sexta-feira, a turma tem acesso ao conteúdo específico das 

Oficinas e do Programa de Promoção à Saúde, este em sistema de rodízio 

bimestral entre os quatro professores que atendem a turma. Considerando a 

autonomia da Equipe Gestora na organização escolar e, levando-se em 

consideração a Gestão Democrática, além das adequações do trabalho 

presencial mediado por tecnologias, da rotina escolar, do replanejamento 

pedagógico e dos Protocolos de Biossegurança Sanitária, a Escola Parque 

adotará o mesmo atendimento ocorrido na Plataforma, durante as atividades 

escolares presenciais, sendo que o professor passará a atender o mesmo 

grupo de estudantes durante todo o período de regência, não havendo a troca 

de turmas. Neste sentido, acreditamos que os estudantes e professores 

estarão mais seguros nessa retomada das aulas presenciais. Portanto, 

estamos informando a Coordenação Regional de Ensino para a ciência e 

aprovação. 

Planejamento Pedagógico Presencial Mediado por Tecnologia, a partir 

do 3º Bimestre - (02/08 a 13/10) - Presencial a partir do dia 30/08 conforme 

escalonamento determinado pela SEEDF para as Escolas Parques. 

Horário de Regência (presencial) matutino: 8h às 13h vespertino: 

12h20 às 17h20 Horário de Coordenação (remoto) matutino: 14h30 

às 17h30 vespertino: 8h30 às 11h30 

 terça-feira: cursos da EAPE ou coordenação pedagógica 
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individual/quarteto 

 quarta-feira: coordenação pedagógica coletiva e/ou coordenação por 
área 

 quinta-feira: coordenação pedagógica individual para planejamento 

das atividades da plataforma (programação das atividades e 

acompanhamento dos estudantes). 

 Início das aulas presenciais na Escola Parque: 30/08 (segunda-feira), com 

o G2 presencialmente  e  G1  com  atividade  na  plataforma,  além  de  já  ter  

que  ter  pronta  aatividade impressa para entregar para os estudantes que 

necessitarem (do G2) e que estão fora da plataforma. 

 Na segunda semana do presencial, 06/09 (segunda-feira): com o G1 

presencialmente e G2 

o com atividade na plataforma, os professores devem entregar 

duas atividades* impressas para o grupo G1 (dos que necessitam 

material impresso, para que não fiquem defasados) 

 
ATENDIMENTO 4 HORAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SEEDF 

 

Turno: Matutino - EC 302N e EC 403N 8h às 12h (4 horas para os estudantes) 8h 

às 13h (5 horas para os professores) Aproximadamente 60 min de aula Escola 

Classe 302N 

8h às 8h20 - acolhimento e divisão dos estudantes nas quadras 8h20 às 9h20 - 1ª 

aula 

9h20 às 9h35 - lanche 

9h35 às 9h45 - troca de turmas 9h45 às 10h45 - 2ª aula 

10h45 às 11h15 - almoço 

11h15 às 11h30 - escovação de dentes e troca das máscaras 11h30 às 12h - 

descanso 

12h às 12h15 - embarque 

Tempo para limpeza do refeitório: 10 minutos entre os lanches dos grupos 
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e 15 minutos entre os almoços 

Escola Classe 403 N 

8h às 8h30 - acolhimento e divisão dos estudantes nas quadras 8h30 às 9h30 - 1ª 

aula 

9h30 às 9h45 - troca de turma 9h45 às 10h- lanche 

10h às 11h15 - 2ª aula 11h30 às 12h - almoço 12h às 12h15 - higiene 

12h15 às 12h30 - embarque 

 
 

A escola terá 01 hora entre os turnos para realizar adequadamente a 

limpeza/higienização das salas, banheiros e espaços comuns. 

 
Turno: Vespertino - EC 407N e EC 708N 

13h às 17h (4 horas para os estudantes) 12h20 às 17h20 (5 horas para os 

professores) Aproximadamente 60 minutos de aula 

 
Escola Classe 708N 

12h20 às 13h15 - desembarque, acolhimento e divisão dos estudantes nas 

quadras 13h15 às 13h35 - almoço 

13h35 às 14h35 - escovação de dentes, troca das máscaras e breve 

descanso 14h35 às 15h35 - 1ª aula 

15h35 às 15h45 - troca de turmas 15h45 às 16h - lanche 

16h às 17h - 2ª aula 

a partir de 16h45 - pais já podem pegar os estudantes - saída 

Tempo para limpeza do refeitório: 10 minutos entre os lanches dos grupos e 15 

minutos entre os almoços 

Escola Classe 407N 

12h45 às 13h45 - desembarque, acolhimento e divisão dos estudantes nas 

quadras e breve descanso 

13h50 às 14h20 - almoço 

14h20 às 14h30 - escovação de dentes, troca das 
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máscaras 14h30 às 15h30 - 1ª aula 

15h30 às 15h45 - lanche 

15h45 às 15h55 - troca de turmas 

15h55 às 17h - 2ª aula e saída dos estudantes 

a partir de 16h45 - pais já podem pegar os estudantes – saída 

 

Os horários de embarque e desembarque serão diferenciados: 

 
 O primeiro ônibus pega primeiro os estudantes da EC 302N na Escola 

Parque às 11h45, desembarcando os estudantes de 12h15 na EC 302N. 

Depois, esse mesmo ônibus, se dirige para a EC 407N, embarcando os 

estudantes por volta de 12h30, chegando na Escola Parque, por volta 

de 12h45. 

 O segundo ônibus embarca os estudantes na EC 708N às 12h e 

desembarcam os mesmos às 12h20 na Escola Parque. 

 O terceiro ônibus busca os estudantes da EC 403N na Escola Parque 

às 12h e realizamos o embarque deste grupo. 

 

 
Porém, após o levantamento da situação da imunização dos 

professores desta UE, verificou-se que 06 (seis) professores do turno 

matutino não estão aptos ao retorno presencial no dia 23/08 e 5 (cinco) no 

turno vespertino, além de 03 (TRÊS) carências de professores, 2 de Cênicas 

(um em cada turno) e um de música no período vespertino. Fora isso, 

praticamente toda a Equipe Gestora e coordenadores aguardam o período de 

imunização completa. Vale ressaltar que a Secretaria de Educação 

disponibilizou apenas 10 educadores sociais voluntários com jornada de 4 

horas diárias para cobrir uma escola que abre às 8h e fecha às 18h (10 horas), 

porém apenas 3 deles tomaram a 1ª dose da vacinação e nenhum está apto 

para início, pois de acordo com a SEEDF, os Educadores Sociais só iniciam o 

trabalho com a imunização completa. 
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18 Anexos 
 

17.1 Avaliação Institucional dos professores - 2020 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ZwKf6EGTNXdfWfYIonKeysIfQ7VQ5xNQut_
64jOgXs8/prefill 

 
 

17.2 Avaliação Institucional dos estudantes - 2020 
 

https://docs.google.com/forms/d/1wZPHJJ2ytNVoEn-

Jbyw468Ez05Uz8_MVG-

gdqMVU9GhY/pr efill 

 

17.3 Resultados da Avaliação Institucional de todos os segmentos 

da Comunidade Escolar - 1º Semestre/2021 

h ttps://drive.google.com/drive/folders/1-
GFJTYL88cSsFIeirbCq9jZPmKqiG3aL 

 
17.4 Projetos Específicos 

Por causa da pandemia da Covid-19, segundo delineamento da 

Portaria nº 64 de 23 de março de 2020, medidas governamentais foram 

realizadas para evitar contágio, como a suspensão das aulas nas escolas 

do Distrito Federal. Após três meses de suspensã° o às aulas, está sendo 

implementado um Plano de Volta às aulas com atividades não presenciais. 

Entretanto, esse plano não apresenta orientações sobre o 

funcionamento das Escolas Parque, o documento deveria ser organizado 

pela SEEDF para início das atividades não presenciais em 29/06/2020. 

Os projetos apresentados a seguir são adequados a esse momento 

de aulas não presenciais e projetos já desenvolvidos desde março do ano 

de 2020, no período de aulas presenciais. 

Algumas adequações pedagógicas foram realizadas para o início do 

ano letivo de 2021, haja visto que começamos o ano na modalidade remota. 

O corpo docente sugeriu que as oficinas pedagógicas também fossem 

https://docs.google.com/forms/d/1ZwKf6EGTNXdfWfYIonKeysIfQ7VQ5xNQut_64jOgXs8/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1ZwKf6EGTNXdfWfYIonKeysIfQ7VQ5xNQut_64jOgXs8/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1wZPHJJ2ytNVoEnJbyw468Ez05Uz8_MVG-gdqMVU9GhY/pr
https://docs.google.com/forms/d/1wZPHJJ2ytNVoEnJbyw468Ez05Uz8_MVG-gdqMVU9GhY/pr
https://docs.google.com/forms/d/1wZPHJJ2ytNVoEnJbyw468Ez05Uz8_MVG-gdqMVU9GhY/pr
https://docs.google.com/forms/d/1wZPHJJ2ytNVoEnJbyw468Ez05Uz8_MVG-gdqMVU9GhY/prefill
https://drive.google.com/drive/folders/1-GFJTYL88cSsFIeirbCq9jZPmKqiG3aL
https://drive.google.com/drive/folders/1-GFJTYL88cSsFIeirbCq9jZPmKqiG3aL
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incluídas nas atividades e que fossem contemplados temas transversais na 

proposta do Projeto de Educação e Promoção à Saúde. 

 

 
17.4.1 Projeto de Educação e Promoção à Saúde Integral/Oficinas 

Pedagógicas 

 
O Projeto “Com saúde não se brinca” trata-se de um Projeto de 

Promoção à Saúde e Formação Pessoal e Social da Escola Parque 

303/304 Norte. A Escola Parque 303/304 Norte no ano de 2017 passou a 

integrar o Projeto da Rede Integradora da Regional Plano Piloto, essa 

alteração trouxe para a Escola Parque a responsabilidade de ministrar 08h 

dos componentes da Base Nacional Comum - BNCC de Artes (Cênicas, 

Música e Visuais) e Educação Física, 10h do Projeto de Promoção à Saúde 

e Formação Pessoal e Social e 07h de Atividades Artísticas, Culturais, 

Esportivas e Motoras (em forma de oficinas), perfazendo um total de 25 

horas semanais. Diante desse fato faz se necessário desenvolver ações e 

planejar o desenvolvimento de um projeto interventivo para a Promoção à 

Saúde e Formação Pessoal e Social. 

Esse projeto abrange todas as ações que se fazem necessárias ao 

desenvolvimento/despertar de uma convivência salutar nos momentos de 

higiene, refeição e descanso, transporte, embarque e desembarque, 

relativas à: 

I. Incorporação dos hábitos de higiene necessários antes e após 

alimentação, como o lavar de mãos, antebraços e rosto, além de uma 

escovação dentária eficiente; II. Orientação nos momentos das refeições, 

na conscientização sobre a importância e necessidade de conhecer a 

diversidade de tipos dos alimentos para se obter uma alimentação 

saudável, sobre os hábitos de convivência e educação à mesa e 

aprendendo sobre o funcionamento do corpo em processo digestivo e ainda 

sobre o respeito à alimentação ofertada, evitando o desperdício ao valorizar 
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os profissionais que proporcionam a alimentação (desde o agricultor e o 

transportador, até as merendeiras); III. Incentivo e orientação no momento 

do descanso, ensinando práticas de relaxamento que oportunizem uma boa 

digestão, meditação e recuperação de energia para as atividades que se 

seguem; IV. Realizar o embarque e desembarque dos estudantes no ônibus 

escolar com segurança e de forma organizada. 

As ações desse Projeto estão de acordo e previstas nos eixos 

transversais que constam no Currículo em Movimento da SEEDF: Ser 

Humano e Saúde. Serão  atendidos todos os alunos da Escola Parque nos 

dois turnos do 1° ao 5° ano. O projeto visa possibilitar e garantir uma 

aprendizagem efetiva de atitudes e hábitos saudáveis de vida, 

conscientização e mudança comportamental das crianças. O 

professor/educador social voluntário ao se alimentar em conjunto com os 

estudantes cria vínculos, desenvolve o Projeto de Promoção à Saúde e 

Formação Pessoal e Social, por servir de modelo e poder, através de suas 

atitudes e comportamentos, promover a maior assimilação desses 

conhecimentos aos alunos. Ao compartilhar o alimento, sentar-se com os 

alunos às mesas para se alimentarem, entendemos que o projeto se 

fortalece e ganha dimensões maiores, propiciando um aprendizado mais 

significativo e afetivo, ao socializar esse momento. 

● Objetivos Específicos 

∙ Reconhecer que higiene pessoal e ambiental são importantes à 
preservação da saúde; 

∙ Identificar o alimento como fonte de energia para os seres vivos; 

∙ Reconhecer a alimentação saudável como um fator essencial para 

o crescimento e o desenvolvimento; 

∙ Construir atitudes e comportamentos favoráveis à preservação da 

saúde em relação à higiene corporal e ambiental; 

∙ Construir atitudes e comportamentos favoráveis durante as 

refeições que levem a desenvolver hábitos de gentileza e cortesia ao 
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compartilhar os alimentos com os outros alunos e professores; preservar a 

harmonia e higiene do ambiente em volta da sua mesa; 

∙ Realizar as refeições sentados à mesa, compartilhando os 

alimentos com os outros alunos e professores, tendo o professor como 

modelo e orientador de atitudes salutares à mesa; 

∙ Comportar-se adequadamente em todos os ambientes da escola, 

bem como no transporte, embarque e desembarque de forma civilizada e 

gentil. 

● Conteúdos 

∙ Cuidados com o corpo, higiene e alimentação saudável: função dos 
alimentos; 

∙ Uso de agrotóxicos e alimentos orgânicos; 

∙ Convivência humana e ações éticas; 

∙ Convívio escolar: respeito, justiça e solidariedade no ambiente escolar; 

∙ Paz e justiça em diversos grupos sociais (família, escola e comunidade); 

∙ Amor, cooperação, justiça e respeito,como sentimentos altruístas. 

● Metodologia 

∙ Compartilhar refeições com os alunos; 

∙ Esclarecimentos sobre hábitos e etiqueta à mesa de refeição; 

∙ Convidar palestrantes que possam expor sobre os assuntos; 

∙ Utilizar a horta da escola; 

∙ Trabalhar em sala preparando apresentações e trabalhos sobre o 

tema (cartazes, peças musicais e teatrais). 

● Cronograma de Trabalho 
 

1° Bimestre: Promoção da Educação Inclusiva; Conscientização do 

Uso Sustentável da Água; Valorização dos povos indígenas; Aniversário de 

Brasília e da Escola Parque (Preservação do Patrimônio); Cidadania 

(Semana de Educação para a Vida). 

2° Bimestre: Dia da Família; Educação Ambiental; Valorização da 

Pessoa Idosa; Manifestações Culturais; Brincadeiras Populares 
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(Diversidade Cultural). 

3° Bimestre: a ser definido. 4° Bimestre: a ser definido. 

● Acompanhamento e Avaliação 

Avaliação do Projeto de Promoção à Saúde Formação Pessoal e 

Social/Oficina será formativa. O acompanhamento será realizado pelos 

professores através do diário específico de cada turma. Nesse diário, 

tomará anotações referentes aos conteúdos, estratégias e objetivos da 

aprendizagem. Além de informações sobre o desenvolvimento, 

comportamento e atitudes dos alunos e da turma de forma processual ao 

longo do ano. 

Quadro 12: Objetivos e Conteúdos de Promoção à Saúde 
 

 
OBJETIVOS CONTEÚDOS 

1º ano ∙ Compreender que a 

saúde, em seus 

diversos aspectos: 

pessoal, social e 

ambiental é promovida 

pela atuação de 

diferentes agentes. 

∙ Reconhecer que 

higiene pessoal e 

ambiental são 

importantes à 

preservação da saúde. 

∙ Preservar e respeitar 

o meio ambiente, 

participando de 

questões da vida 

∙ Cuidados com o corpo. 

 
∙ Higiene. 

 
∙ Alimentação saudável. 

 
∙ Preservação do ambiente 

(familiar, escolar e 

circunvizinho) e dos 

recursos naturais. 

∙ Práticas de 

conservação e 

desenvolvimento 

de atitudes 

sustentáveis 

(redução do 

consumo; 

reciclagem). 
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coletiva da escola e de 

sua comunidade 

circunvizinha. 

∙ Entender a importância da 
água para o planeta Terra. 

∙ Água – importância, 

características e uso 

sustentável. 

∙ Convívio escolar: 

respeito, justiça e 

solidariedade no 

ambiente escolar. 

∙ ∙ Convivência humana e 

ações éticas. 

2º ano ∙ Construir atitudes e 

comportamentos 

favoráveis à 

preservação da saúde 

em 

relação à higiene 

corporal e ambiental, 

modos de 

transmissão e de 

prevenção de 

doenças contagiosas. 

∙ Identificar e adotar 

bons hábitos de 

alimentação; 

modos de vida 

saudáveis. 

∙ Conhecer e valorizar 

o uso sustentável de 

recursos naturais e a 

reciclagem de 

∙ Cuidados com o 

corpo: higiene e 

alimentação saudável. 

∙ Preservação do 

ambiente e dos 

recursos naturais 

(economia de água e 

luz). 

∙ Valores como 

solidariedade, 

cooperação e 

fraternidade. 
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diferentes recursos no 

âmbito familiar, na 

escola e na sociedade. 

3º ano ∙ Compreender a 

importância de uma 

alimentação 

equilibrada. 

∙ Identificar e adotar 

bons hábitos de 

alimentação, modos 

de vida saudáveis. 

∙ Reconhecer diferentes 

tipos de nutrientes e 

suas funções, 

desenvolvendo atitudes 

de 

modo a valorizar os 

alimentos naturais, com 

utilização 

moderada e 

evitando 

desperdício. 

∙ Reconhecer que 

higiene pessoal e 

ambiental são 

importantes à 

preservação da saúde. 

∙ Cuidados com o corpo: 
higiene. 
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4º ano ∙ Identificar o alimento 

como fonte de 

energia para os seres 

vivos. 

∙ Reconhecer a 

alimentação adequada 

como um fator 

essencial para o 

crescimento e o 

desenvolvimento. 

∙ Cuidados com o corpo. 

 
∙ Alimentação: 

função dos 

alimentos 

construtores, 

reguladores e energéticos. 

∙ Solidariedade e 

percepção do outro 

como postura ética. 

∙  

5º ano ∙ Cuidados com o corpo. 

∙ Alimentação: 

função dos 

alimentos 

construtores, 

reguladores e energéticos. 

∙ Cuidados com o corpo. 

 
∙ Alimentação. 

 

 
 

 

17.4.2 Projeto Campanha Solidária 

 
17.4.2.1 Justificativa: 

Em 2020, no período da pandemia mundial da Covid-19, surge, após 

alguns meses de suspensão das aulas presenciais, em conversa da equipe 

gestora com professores, a necessidade de se ter notícias sobre o bem 

estar dos estudantes e suas famílias e se fosse o caso, realizar campanha 

de arrecadação de alimentos e/ou dinheiro para o fornecimento de cestas 

básicas às famílias que se mostrassem necessitadas nesse momento 

mundialmente crítico financeiramente. Durante algumas ligações, a escola 

percebeu que alguns estudantes ainda estavam sem acesso à plataforma 

Google Sala de Aula devido a falta de equipamento eletrônico. Então, a 
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Escola Parque se mobilizou para realizar a Campanha de Arrecadação de 

Equipamentos em 2020. 

Já em 2021, ainda no período da pandemia do novo Coronavírus, o 

ano letivo das escolas públicas do DF começou na modalidade remota e, 

devido à inserção de novos estudantes, a escola, através de uma busca 

ativa, percebeu a necessidade de darmos continuidade a Campanha de 

Equipamentos Eletrônicos iniciada em 2020, com o objetivo de facilitar o 

acesso dos estudantes à Plataforma Google Sala de Aula. 

 

17.4.2.2 Objetivo geral: 

Ajudar famílias da nossa comunidade escolar com a doação de cestas 

básicas e equipamentos eletrônicos. 

 

17.4.2.3 Metodologia: 

Em 2020, alguns professores junto com os coordenadores e o SOE, 

se dispuseram e se organizaram para entrar em contato com as famílias 

dos estudantes por ligação telefônica, e dessa forma buscar saber notícias 

sobre como estavam vivendo o momento de pandemia, identificando 

famílias que poderiam ser alcançadas pela campanha. Foi arrecadado 

dinheiro; alguns alimentos e cestas básicas já prontas; e diversos 

equipamentos eletrônicos. No total, na época, foram montadas e entregues 

45 cestas básicas com complemento de item de higiene, um frango 

congelado e R$50,00 a cada família atendida, além de 09 equipamentos 

eletrônicos e 05 chips para celular. 

Agora, em 2021, algumas famílias entraram em contato com a Equipe 

Gestora e com o SOE, alegando falta de condições de acesso à Plataforma 

e este fato fez com que a escola retomasse o Projeto de Campanha 

Solidária. Até o momento, dois estudantes já foram contemplados com 

equipamentos eletrônicos doados pelos professores. 

17.4.2.4 Responsáveis: 
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Membros das equipes gestora, coordenação pedagógica e de 

professores que se dispuseram a participar. 

17.4.2.5 Avaliação: 

Grande retorno positivo por parte das famílias que receberam esse 

auxílio, enviando mensagens de gratidão via WhatsApp. 

 
17.4.3 Projeto Acolhida 

 
17.4.3.1 Justificativa: 

O Projeto Acolhida teve início em 2019, como uma proposta da 

professora Susana Stadniki, então Coordenadora Pedagógica, que sentia a 

necessidade de um momento de recepção aos estudantes na chegada à 

escola. 

● Objetivo: 

Recepcionar os estudantes diariamente ao início das aulas, no turno 

matutino e no vespertino, após o recreio. A intenção é oferecer a todos os 

membros da comunidade escolar presentes, um espaço/tempo para 

comunicação, informes, atividades pedagógicas, apresentações dos 

estudantes e professores, além de exibição de vídeos. 

● Metodologia: 

Inicialmente os temas/atividades previstos para esse momento eram 

planejados de acordo com as demandas vindas dos próprios estudantes, 

professores, pais e/ou equipe gestora. Com o passar do tempo, o calendário 

das semanas temáticas propostas pela Secretaria de Educação e demais 

eventos da escola também foram sendo incorporados no projeto. O tempo 

destinado para a execução do projeto é de aproximadamente 15 minutos, 

diariamente. 

● Responsáveis: 

Coordenadores pedagógicos, equipe gestora, professores e SOE 

 
● Avaliação: 
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Em consulta na Semana Pedagógica de 2020, o corpo docente avaliou 

que o Projeto Acolhida deveria continuar para este ano e o mesmo teve o seu 

prosseguimento até dia 12/03, data em que houve a suspensão das aulas 

devido à pandemia do novo coronavírus. 

No momento, devido às aulas em 2021 estarem no formato 

virtual/remoto, o projeto da acolhida segue suspenso. 
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Equipe Gestora  

Diretor: Reinaldo César Burgardt da Silva 

Vice-Diretora: Fernanda Querido Hissa 

Supervisor Pedagógico: Helder A. Spaniol 

Supervisora Administrativa: Suely Borges 

Chefe de Secretaria: Jonas Nogueira  

Telefones: 3901-7598 

E-mail: escolaparque303304n@gmail.com 
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