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“O que não é possível é simplesmente fazer o discurso democrático, antidiscriminatório e ter 

uma prática colonial” 
 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola do Parque da Cidade – Proem (EPC 

– Proem) é um instrumento norteador das suas ações educativas, com o objetivo voltado à 

Educação Integral de crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social 

e em defasagem idade-ano.  

Esta proposta educacional busca alternativas didático-pedagógicas para dirimir a 

defasagem idade-ano e melhorar o convívio social dos discentes, com as finalidades de 

favorecer o retorno do estudante às outras unidades escolares regulares e de ensejar a 

(re)construção de competências para a vivência da cidadania plena.  

Nesse sentido, a EPC-PROEM internaliza, como sujeitos principais,os estudantes, 

cujas demandas educacionais específicas são objetos dos fazeres pedagógicos, de modo 

que estes não fujam à realidade vivenciada pelos discentes. Também, a comunidade 

escolar (mães, pais, avôs, avós, responsáveis, professoras e professores, SOE/SEAA, 

coordenação pedagógica, supervisão, gestão, parceiras e parceiros da escola, dentre 

outros) são de importância indelével, uma vez que o envolvimento de todas e todos, nas 

ações voltadas ao corpo discente, favorecem e estruturam as possibilidade de avanço dos 

estudantes. 

Os dados dos estudantes matriculados em 2022, estão detalhados no item 

Diagnóstico da Realidade Escolar, os quais podemos constatar o grande número de 

vulnerabilidades existentes em nossa UE, bem como uma grande porcentagem de 

estudantes com transtornos em uma única sala de aula. São dados estatísticos alarmantes 

e desafiantes, uma vez que este ano teremos uma nova matriz, que não condiz com nossa 

realidade pedagógica operacional. 

A participação na construção do corpo discente deste documento, ocorreu por meio 

do preenchimento dos formulários enviados pela CREPP do Diagnóstico da Realidade 

Escolar juntamente com seus familiares.   

Este Projeto Político-Pedagógico está em discussão permanente com o corpo 

docente da Unidade Escolar, cujas contribuições serão oferecidas continuamente, a fim de 

serem balizados os delineamentos exigidos para este documento, acompanhando-o, 

ratificando-o e retificando-o, criticamente. 

 

 

ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA 

 

A EPC – PROEM localiza-se na SGAS 909, conjunto “A” Fundos – Asa Sul – Brasília 

– D.F., sendo este um ponto estratégico para o desenvolvimento de suas atividades 
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pedagógicas, pela facilidade de acesso e atendimento a todas as regiões administrativas do 

Distrito Federal. 

 

A escola contempla: 

 sala da Direção / Vice-Direção; 

 sala da CoordenaçãoPedagógica; 

 secretaria Escolar; 

 sala das/dosprofessoras/es; 

 almoxarifado; 

 sala de Atendimento Psico-pedagógico / OrientaçãoEducacional; 

 sala das/dosservidoras/es; 

 banheiros feminino e masculino de professora/es eservidoras/es; 

 laboratório deInformática; 

 cozinha; 

 depósito dealimentos; 

 refeitório; 

 guarita; 

 banheiros feminino e masculino deestudantes; 

 biblioteca; 

 14 salas deaula; 

 pátiocoberto; 

 pátioaberto; 

 quadra poliesportivacoberta; 

 campo deFutebol; 

 quadra deareia; 

 pista de atletismo; 

 estacionamento. 

 

A unidade escolar adota a organização em Ciclos, atendendo o 1º e o 2º blocos do 2º 

Ciclo, e o 1º e o 2º blocos do 3º Ciclopara o atendimento de 80estudantes atualmente 

matriculados em horário integral, de segunda a sexta. A escola dispõe de um grupo de 

professoras/es e servidores distribuídos nas atividades pedagógicas, técnicas e 

administrativas, conforme o quadro abaixo: 
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CARGO/FUNÇÃO: NOME QTD 

Diretor: Isaac Souza Zaks 01 

Vice-Diretor (LTS): Thomaz Antônio Santos Abreu 01 

Vice-Diretor (substituto): André Tosta Mendes 01 

Chefe de Secretaria: Maria Marta de Oliveira 01 

Supervisor Administrativo: Rafael Fonseca Melo 01 

Coordenadora Pedagógica: 
Tainá Neves Vieira 

01 

Orientadora Educacional: Carla Bianca F. Moncaio Zanon 

Pedagôga:  

Psicólogo 

01 

Agente de Portaria (LTS): Eliane Borba 01 

Vigilante: Adamilton Freitas 01 
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DADOS DA INSTITUIÇÃOEDUCACIONAL 
 

 

Componente Curricular 
Carga horária do 

Componente 
Curricular 

Quantidade 
deTurmas 

Carga 
Total 

Quantidade 
Professores 

ATIVIDADES: 

Priscila/Ana Luisa 
30h 02 60h 2 

PORTUGUÊS: 
Michele/Thamara Cupello 

10h 06 60h 2 

MATEMATICA: 
Márcia/Sebastiana 

10h 06 60h 2 

CIÊNCIAS: 

Tatiana 
4h 06 24h 1 

GEOGRAFIA: 

Cristiane/Luciane 
6h 06 36h 2 

HISTÓRIA: 
Benedicto/Marcus 

6h 06 36h 2 

ARTE: 

Pedro 
2h 06 12h 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
Tainá 

4h 06 24h 1 

INGLÊS:  

Carmem 
2h 06 12h 1 

Nome da Unidade Escolar Escola do Parque da Cidade – Proem 

Endereço SGAS 909, módulo A – Fundos – Brasília-DF 

Fone 3901-7620 

E-mail epcProem@gmail.com 

Localização Zona Urbana – Atrás do CASEB 

Subordinação Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto – CRE PP. 

Data da criação da Unidade 

Escolar 
18/02/81, pela Resolução nº 453 de mesma data 

Autorização 
Resolução nº 453, de 18/02/81 – Fundação Educacional do 

Distrito Federal – FEDF 

Reconhecimento Portaria nº 18/85, de 28/08/85 

mailto:epcproem@gmail.com
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DADOS DA UNIDADE EXECUTORA 

 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA PARA ELABORAÇÃO DO PPP 
 

 
 
 

CONSELHO ESCOLAR 
 

As propostas, demandas e ações que precisam de definição coletiva estão sendo 

realizadas em assembleias gerais escolares (AGE) ordinárias e extraordinárias, até que seja 

realizada a eleição para o Conselho Escolar. 

 
 

REDES SOCIAIS 
 

 

  

EXECUTORA 
Associação de Pais, Amigos e Mestres da Escola do Parque da Cidade- 

Proem (APAM-Proem) 

CNPJ 00.719.013/0001-15 

Endereço Completo SGAS 909, Módulo A– Fundos – Brasília-DF 

Fone/Fax 3901-2629 / 3901-7620 

E-mail epcProem@gmail.com / epcProem.ppc@edu.se.df.gov.br 

Diretor Isaac de Souza Zaks 

Vice-Diretor (substituto) André Tosta Mendes 

Professor Thamara Cupello 

Orientadora Educacional Carla Bianca Ferreira Moncaio 

Instagram epcProem 

Facebook epc.Proem.3 

mailto:epcproem@gmail.com
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HISTÓRICO 

 

A EPC – PROEM nasceu como um projeto experimental para atender crianças e 

adolescentes oriundos de classes desfavorecidas e evadidos do ensino regular da rede 

pública do DF devido à necessidade de contribuírem para a renda familiar. 

A criação da EPC – PROEM fundamentou-se como escola aberta no Projeto 

Experimental Promoção Educativa do Menor – PROEM. A escola oficializou-se mediante a 

Resolução nº453, de 18 de fevereiro de 1981e foi inaugurada em 30 de julho desse ano, 

passando a funcionar a partir de 03 de agosto do mesmo. Por se tratar de uma experiência 

pedagógica inédita no Sistema de Ensino do Distrito Federal, teve acompanhamento e 

avaliação constantes, vinculou-se diretamente ao Departamento de Pedagogia da extinta 

Fundação Educacional do Distrito Federal – FEDF, instrução nº 92, de março de 1981.  

Foi reconhecida como Unidade Escolar de Atendimento Socioeducativo e obteve 

aprovação de seu Regimento Escolar, conforme consta nos artigos 66 a 75 do Regimento 

Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal - 4ª ed. 

publicado no DODF nº 119, de 3/6/2006, pág. 3. Em dezembro de 2009, a EPC – PROEM 

vinculou-se, pedagógica e administrativamente, à Diretoria Regional de Ensino do 

PlanoPiloto/Cruzeiro.  

 

De 1981 a 1985 

 

Num primeiro momento, a escola funcionou no Parque da Cidade, nas dependências 

do espaço físico destinado à Festa dos Estados, espaço ocioso durante 11 meses por ano. 

Por se situar no Plano Piloto, representava, do ponto de vista socioeconômico, um campo 

de trabalho promissor, e do ponto de vista pedagógico, um local considerado estratégico 

para atividades culturais e produtivas, estímulo ao lazer, à recreação e aos esportes, 

reforçando, assim, a proposta do Projeto. 

A metodologia adotada foi o Currículo por Atividades, cujas experiências de 

aprendizagem eram construídas a partir do interesse e das necessidades dos estudantes, 

respeitando-se os Conteúdos Programáticos da extinta FEDF. 

Dentro dessa proposta de educação integral, foram criados “Clubes de Produção”, 

que visavam, além do aprendizado, remuneração. A partir da motivação comum entre os 

próprios estudantes, foram criados, também, os “Clubes de Interesse”: música, artes, 

educação física e biblioteca. A EPC – PROEM oferecia horário integral, atividades de lazer, 

banho, café da manhã, almoço e jantar, além de passagem de ônibus. 

 

De 1985 a 1989 
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Em julho de 1985, a EPC – PROEM passou por uma reavaliação que, após estudo 

diagnóstico, implantou um redimensionamento pedagógico em detrimento dos “Clubes de 

Produção”, mantendo, entretanto, como norte teórico: saber construído pelo próprio 

estudante a partir de situações vivenciadas dentro efora daescola; questionamento e 

transformação darealidade; ênfase da Proposta Pedagógica sobre os conteúdos 

programáticos adaptados àrealidade doestudante; horário básico por grupo, com currículo 

flexível e atividadesdiversificadas; opção de cursar período parcial ou integral, possibilitando 

o avanço nos estudos euma compatibilidade entre estes e otrabalho; matrículas durante 

todo o ano letivo, além de passagem de um nível de aprendizagem para outro, 

independentemente do término do ano letivo e da carga horária, mas a partir da conclusão 

dos componentes curriculares, possibilitando anão-repetência. 

 

Em 1987, foram estabelecidos contatos com a FUNABEM – Presidência da 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, no sentido de buscar, por meio de parceria, 

uma sede própria para a EPC – PROEM, em caráter definitivo. Com o financiamento de 

construção de um novo espaço, a partir da doação do terreno da antiga FEDF, construiu-se, 

em 1989, apenas 1/3 (um terço) do projeto arquitetônico, aprovado pela FEDF e executado 

pelaNOVACAP. 

 

De 1989 a 1995 

 

A partir de 1989, a EPC – PROEM passou a funcionar no seu próprio espaço físico. 

No mesmo ano, foi implantado o Laboratório de Informática na Educação – LABINFO. Com 

essa novidade, um dos eixos fundamentais escolares, a EPC – PROEM passou a ser uma 

referência nacional em educação. 

Para que se implementasse a formação e a promoção dos estudantes e ex-

estudantes, buscou-se novas parcerias junto a instituições como: Fundo das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento da Infância – UNICEF; a Prevenção Orientada de Meninos e 

Meninas em Situação de Risco – POMMAR; e a Agência Norte Americana para o 

Desenvolvimento Internacional – USAID, com o Projeto de Formação de Técnicos em 

Manutenção de Computadores. 

 

De 2000 a 2003 

 

O ano 2000 foi norteado por novas conquistas e iniciativas. Após um diagnóstico da 

EPC – PROEM, muitos procedimentos foram alcançados a partir de ações de cunho 
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pedagógico-administrativo, trabalhadas durante o ano 2000. 

A partir de 25/10/2001, corroborada pela publicação no DODF nº 206, a EPC – 

PROEM passou a ser vinculada administrativamente à Diretoria Regional de Ensino do 

Plano Piloto/Cruzeiro e, pedagogicamente, à Subsecretaria de Educação Pública e Diretoria 

deEducaçãoInfantil e Ensino Fundamental. 

A EPC – PROEM continuou seu papel de polo gerador de novas experiências 

pedagógicas, não só no Sistema Educacional do Distrito Federal, como, também, junto a 

órgãos e instituições afins, ligados e voltados à questão de reinserção social de crianças e 

adolescentes em situação de risco. 

Em 2001, foi realizada, via MEC, a reformulação total do laboratório de informática 

com a instalação elétrica da rede lógica e a aquisição de onze computadores doados pela 

Secretaria de Educação, os quais vieram a atender os mais diversos componentes 

curriculares por meio de recursos tecnológicos. Em 2002, iniciaram-se projetos de pintura 

barroca e de capoeira ministrados pelos “Amigos da Escola”.Em 2003, foi dada continuidade 

aos projetos: pintura barroca; capoeira; companheiros de viagem; meninos de ouro; 

sexualidade; teatro; riverwalk; clique verde turbinado. No mesmo ano, iniciaram-se projetos 

novos: karatê;“minhocultura”; cultura e comunicação; futebol; desenho e pintura; iniciação 

teatral; história em quadrinhos; e festa junina como “Arraiá Ecológico”. 

 

De 2004 a 2007 

 

Nesse recorte, foi desenvolvido o Projeto EPC – PROEM Arte, com o foco em 

trabalhos manuais diversificados, enfatizando a iniciação profissional. Em 2002, iniciou-se a 

exposição dos trabalhos para venda, sendo a renda dividida entre os estudantes 

participantes. 

Também no período indicado, foram realizados: o Projeto Meninos de Ouro, uma 

atividade desenvolvida por um professor de Educação Física, que, após sua aposentadoria, 

continuou desenvolvendo a atividade de corrida de rua, na qualidade de amigo da escola, 

com participação em corridas locais e interestaduais; o Projeto Reciclagem, uma atividade 

desenvolvida pela equipe de Artes Visuais, na qual os estudantes valorizavam o “lixo” e, por 

meio da reciclagem, transformavam-no em “luxo”; o Projeto Cultura e Comunicação, no qual 

eram trabalhadas todas as datas cívico-culturais e temas da atualidade, havendo a 

culminância dos trabalhos nas “Sextas-Básicas Culturais”. 

Ainda nesse recorte de tempo, foram realizados: o Projeto Rádio Web, implantado na 

escola com o objetivo de criar uma programação radiofônica a ser veiculada via internet, 

dentro de uma proposta educativa de democratização da comunicação; o Projeto Educação 

e Cidadania – Oficina de Psicodrama e Tai Chi Chuan desenvolvida por amigos da escola; a 



12  

Acolhida, uma prática pedagógica que promove e desenvolve o projeto “A Paz Depende de 

Nós”, o qual foi organizado e executado por todo o corpo docente de forma interdisciplinar, 

visando o resgate de valores éticos por meio de atividades como: dinâmicas, relatos 

pessoais, peças teatrais, leitura e discussão de textos, análise e reflexão de filmes e vídeos, 

palestras e música; o Projeto Plantando Saúde, atividades desenvolvidas com estudantes 

de 3ª e 4ª séries, com o objetivo de despertar o interesse pelas ervas medicinais 

(fitoterapia), por meio do cultivo de uma horta escolar, possibilitando aos estudantes a 

atuação como multiplicadores em sua comunidade de origem; o Apoio Pedagógico Especial 

(APE), prática pedagógica que desenvolve uma atividade de resgate dos requisitos básicos 

para continuidade dos estudos aos estudantes com dificuldades de aprendizagem; o Projeto 

Saúde e Prevenção, promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas por meio da 

valorização da vida; a Banda de Música, iniciação musical e participação em bandas 

marciais; o Projeto de Iniciação Profissional em Montagem e Manutenção de 

Microcomputador: a Oficina de Educação Profissional Básica – OEPB; e o Projeto de 

Capoeira (luta e filosofia), oferecido por um amigo da escola. 

 

De 2008 a 2010 

 

O início deste período foi marcado pela implementação da Gestão Compartilhada. 

Neste momento, alguns projetos desenvolvidos pela escola foram reformulados e mantidos, 

outros foram extintos devido a impedimentos administrativos. 

Novos projetos foram criados, tais como: “Ciência em Foco” – desenvolvido por todos 

os professores de Ciências; “Desenvolvimento Sustentável” (tema gerador), desenvolvido de 

forma multidisciplinar; “Eu no Mundo”, construção do livro com os trabalhos desenvolvidos 

pelos estudantes na alfabetização e informática; Passeio à Chácara Asa Branca, modelo de 

sustentabilidade; Ecologia Humana: “Gostar de mim/Vida Saudável” (pesagem, medição, 

cálculo de IMC e caminhadas pelo Parque) e debates sobre filmes; “Projeto Cultivando a 

Paz”; “Autocuidado”, debate com professoras e estudantes, encaminhamento médico 

odontológico; “Mutirão de Limpeza” na escola, com a participação de todo corpo docente e 

discente; “Nosso Jardim, Paisagismo e Jardinagem na Escola”, com participação de toda 

comunidade escolar; “Oficinas de Reciclagem”, sabão a partir de óleo de cozinha, garrafas 

pet, papel, madeira e sementes; “Oficina de Reaproveitamento de Alimentos”, com 

professores de ciências; “Natal da Reciclagem”, decoração e confecção de enfeites a partir 

de sucatas, com a participação de toda comunidade escolar; “Projeto Saúde e Prevenção”, 

participação em seminários, palestras, visitas e em atividades de higiene bucal e de 

prevenção; “Projeto Sexta Básica Cultural”, cultura ecomunicação,promovendo a 

interdisciplinaridade por meio de apresentações musicais, de dança e teatro, debates, 
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filmes, palestras, datas comemorativas, acontecimentos atuais e temas emergentes na 

sociedade e na comunidade. 

Os projetos seguintes também foram levados a cabo: “Resgatando a Matemática”, 

prática pedagógica de aceleração individual para estudantes com dependência em 

matemática; “Visitas Domiciliares”, estreitando laços e conhecendo a realidade dos 

estudantes; “Projeto de Orientação e Encaminhamento Profissional” (Oficinas Temáticas, 

Elaboração de currículo, Primeiro Emprego/Menor Aprendiz e encaminhamento para Cursos 

na Microlins informática); “Programa de Prevenção ao Uso de Drogas” – PROERD; as 

“Atividades da Vida Diária” – AVDs: lazer com jogos, internet e TV, desenvolvido, 

diariamente, por todo o corpo docente; parceria firmada entre a EPC – PROEM e 

SINDIGÊNEROS/DF, com oferta do Projeto de profissionalização “Semeando 

FloresColhendo Esperança”, elaborado pelo SEBRAE/DF, que teve início em abril de 2009, 

atendendo, anualmente, a 15 estudantes; “Agroecologia e Ecologia Humana”, envolvendo 

temas, assuntos e subprojetos como: Gostar de Mim, Coleta Seletiva de Lixo, Reciclagem 

do Óleo de Cozinha, Plantando Saúde; “Bosque”, com espécies nativas do cerrado; 

“Minhocários e Composteira”; “Vulcão: Aquecedor Solar”; o “Projeto Oficina de Educação 

Profissional Básica” –OEPB, em parceria com o Comitê para Democratização de Informática 

– CDI;“Informatização e Democratização da Comunicação” através da Rádio Escola, da Arte 

Digital e do curso de Informática Básica; o “Projeto Leitura, Cultura e Cidadania” – LCC, 

para despertar o interesse pela leitura, respeitar valores por meio da cultura e conscientizar 

e valorizar a cidadania dentro das normas da sociedade; e o “Projeto Papo Reto – OJornal”. 

De 2011 a 2012 

 

No início desse período, tornaram-se efetivas propostas de adaptações apoiadas 

pela Diretoria Regional de Ensino – Plano Piloto/Cruzeiro, que, mais tarde, no início de 

2012, passou a se denominar Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto eCruzeiro – 

CREPPC, e novos caminhos se abriram para uma escola de qualidade, transparente e 

consciente da sua missão eimportância. 

Reuniões foram marcadas, e a presença da DRE-PPC se tornou frequente durante o 

ano de 2011. A modulação foi revista e compreendida, tendo sido tomadas várias ações 

para melhorar a adequação desta aos projetos e necessidades da unidade escolar. Ocorreu 

uma significativa reorganização pedagógica dentro desta. O Diário de Classe foi totalmente 

reestruturado e aprovadopela Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – COSINE - SEE/DF. 

Também em 2011, um total de 3 (três) encontros foram marcados com 

coordenadores do Núcleo de Monitoramento Pedagógico – NMP, depois Gerência Regional 

de Educação Básica – GREB. A EPC – PROEM assumiu o comprometimento de 



14  

reestruturar seu Plano Político-Pedagógico, com a participação de toda a comunidade 

escolar. A escola entregou à CRE-PPC um Plano de Ação com a Matriz Curricular 

reformulada, que serviu de base para todo o trabalho desenvolvido durante o anode2012. 

Ainda em 2011, a EPC – PROEM realizou as comemorações dos seus 30 anos, uma 

festa que reuniu todo seu corpo docente e discente, além de uma significativa presença de 

ex-estudantes, ex-servidores e ex-professores que deixaram seus depoimentos, afirmando a 

importância do projeto como forma de reinserção de jovens em situação de vulnerabilidade 

social. O evento marcou a volta, principalmente, de ex-professores, como amigos da escola, 

a fim de ajudá-la em sua reformulação. 

Foram mantidas várias parcerias. Os estudantes do Curso de Arte Floral participaram 

do Fest Flor 2011, e o sucesso da apresentação levou-os a participarem da edição de 2012, 

com direito a uma exposição permanente dos trabalhos realizados, em um estande cedido 

pelos organizadores do evento no Pavilhão do Parque daCidade. 

No início de 2012, a Secretaria de Educação foi reestruturada, e a EPC – PROEM 

passou para a responsabilidade da Gerência de Escolas de Natureza Especial, mas, alguns 

meses depois, esta responsabilidade foi transferida para a Gerência de Direitos Humanos. 

No entanto, a CRE-PPC continuou sendo o principal canal de comunicação entre a 

Secretaria de Educação e a Escola. 

Por iniciativa da Unidade Escolar, foi organizado e ocorreu, em julho de 2012, o “1º 

Encontro Estreitando Laços”, uma das maneiras encontradas para trazer à EPC – PROEM 

outros parceiros que atendessem aos estudantes, como os Conselhos Tutelares, UAMAs, 

Secretaria de Justiça e de Saúde. Palestras foram realizadas por representantes destas 

instituições, e a importância de uma “Rede de atendimento”, mais uma vez, foi levantada. 

Foi pré-agendado para o início de 2013 o “2º Encontro Estreitando Laços”.Um grande 

número de professores fez o curso sobre “Prevenção ao uso de drogas”, promovido pela 

Universidade de Brasília. 

O refeitório foi totalmente reestruturado, com a mudança de mesas, bancos e na 

forma das/dos estudantes se servirem, com a aquisição de um self-service e de novos e 

melhores pratos, doados pelos professores e servidores. Mesas e bancos foram instalados 

na escola. A revitalização do campo de futebol e da quadra de areia começou a se tornar 

realidade. Foram retirados os formigueiros e cupinzeiros, e a terraplanagem foi realizada por 

meio deparcerias. Também, foram retirados do interior da Unidade Escolar todos os 

eucaliptos que colocavam em risco a segurança dos estudantes. 

A EPC – PROEM conseguiu, a partir de encontros-convites com parlamentares, uma 

verba significativa para a reforma do estacionamento e para cobertura da quadra. Reuniões 

e visitas às gerências responsáveis foram realizadas durante todo o ano de 2013, período 

este em que se esperou o início das obras que dependiam da SEEDF. Toda a parte elétrica 
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da escola foi trocada, trazendo mais segurança para os que ali transitam todos os dias. As 

portas e janelas da guarita foram trocadas, e foram instalados, nas salas de aula, 

ventiladores. 

Muitas destas ações foram conquistadas, por meio dos recursos do PDAF, PDE e do 

PDDE, que trouxeram mais autonomia à escola. Vale lembrar que, ainda com a 

reestruturação da Secretaria de Educação, no início de 2013, a EPC – PROEM perdeu o 

direito aos supervisores pedagógicos e administrativos, o que travou o andamento de outras 

ações, principalmente de ordem financeira, por falta de pessoal para gerenciá-las. 

No dia 20 de dezembro de 2012, na seção 2, páginas 22 e 23 do Diário Oficial do 

DF, foi publicada a Portaria nº 207, do dia 18 de dezembro de 2012, instituindo um Grupo de 

Estudo (GT) com representantes da Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEPE, da 

Coordenação de Educação em Direitos Humanos – COEDH e seus Núcleos, da 

Coordenação Regional do PlanoPiloto/Cruzeiro – CRE-PPC, da Coordenação de 

Supervisão Institucional e Normas de Ensino – COSINE, da Gerência Regional de Gestão 

de Pessoas do Plano Piloto/Cruzeiro – GRGP- PPC/CORGEP, da Gerência Regional de 

Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional do Plano Piloto/Cruzeiro – 

GREPAV-PPC, da Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB, da Coordenação de 

Educação Integral –COEINT, da Coordenação de Ensino Fundamental – COENF e Núcleo 

da Correção da Distorção Idade/Série – NUCDIS, da Gerência Regional de Educação 

Básica do Plano Piloto – GREB-PPC, dos Diretores das Escolas envolvidas: Escola do 

Parque da Cidade – EPC – PROEM, Escola dos Meninos e Meninas do Parque – EMMP e 

Escola da Natureza. O GT teve como principal objetivo regularizar a situação dessas 

escolas com relação a missão, objetivos, público atendido e modulação docente. 

 

Ano de 2013 

 

Em novembro de 2013, ocorreram novas eleições, e a nova equipe gestora 

permaneceu até o final de2016. Em março de 2013, a EPC – PROEM passou a ter direito de 

eleger dois coordenadores pedagógicos. 

O laboratório de informática recebeu 10 (dez) novos computadores multiusuários 

com sistema educacional Linux 5, aumentando sua capacidade de atendimento para 18 

estudantes. Foi implementada a Oficina de Grafite, pensada de acordo com os desejos dos 

estudantes e promovida graças ao projeto Mais Educação. Os estudantes com o professor 

responsável revitalizaram a pintura do Carro Teatro e de paredes da escola, utilizando, 

também como superfície, telas e camisetas. 

A Oficina de Educação Profissional Básica – OEPB ofereceu os cursos de 

Informática Básica e Apoio ao Secretariado, e aconteceu o “II Encontro Estreitando Laços” 
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com o tema “Assistência Integral ao Adolescente”. A presença de Conselheiros Tutelares, 

Diretores e professores de outras escolas, CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial, 

Adolescentro, SINPRO-DF e membros das diversas áreas da Coordenação Regional do 

Plano Piloto-Cruzeiro e da Secretaria de Educação enriqueceu o evento e firmou parcerias. 

 

De 2014 a 2016 

 

Nesse período, novas atividades foram desenvolvidas, e algumas mudanças 

encaminhadas. Deste conjunto, pode-se mencionar: a EPC – PROEM recebeu um psicólogo 

escolar da Equipe de Apoio a Aprendizagem – EAA para trabalharconjuntamente com a 

orientadora educacional; foi realizado o “III Estreitando Laços” com o tema “Escola e 

Trabalho – Reduzindo a Vulnerabilidade e Promovendo a Cidadania”; ocorreu a contratação 

de ex-estudantes pelo “Projeto Mais Educação” em atividades no Laboratório de Informática, 

para atuarem como educadores sociais voluntários; a “Oficina de Educação Profissional 

Básica – OEPB” ofereceu o curso de Informática Básica e Manutenção, Montagem e 

Desmonte Responsável; em julho de 2014, iniciou-se a reforma da Quadra Coberta e do 

Estacionamento da Escola; e a EPC – PROEM recebeu a visita do Professor José Pacheco, 

que mostrou o Projeto Âncora, oferecendo a oportunidade de participar de um projeto 

inovador, para repensar a instituição. 

Em 2015, as novidades e as mudanças que ocorreram na EPC – PROEM foram: 

uma pedagoga juntou-se à equipe de Equipe de Apoio a Aprendizagem, completando a 

Equipe de atendimento da escola; foi inaugurada a Quadra Coberta de esportes e o 

Estacionamento da escola; o campo de futebol foi revitalizado e recebeu um gramado novo 

com sistema de irrigação; a quadra de areia foi revitalizada, recebendo uma nova camada 

de areia branca e limpeza; foram plantadas árvores na área ao lado e de acesso ao Campo 

de Futebol; às sextas-feiras, os estudantes voltaram a contar com um horário para 

expressar suas habilidades no “Show de Talentos”; os estudantes passaram a contar com o 

atendimento do CAPS, na escola, uma vez na semana; deu-se início ao projeto “Encontro 

das Famílias”, que aconteceu nas últimas quartas-feiras de cada mês; e foi realizada 

comemoração do Dia da Mulher, com a presença do grupo musical “AtitudeFeminina”. 

As atividades desenvolvidas e mudanças propugnadas de 2016foram: o atendimento 

do CAPS, realizado, semanalmente, às quartas-feiras à tarde e às quintas-feiras pela 

manhã, regularizou-se, atendendo aos jovens que não estavam conseguindo ir até a escola; 

iniciou-se o Projeto da UNB de teatro e dança e a oficina de Percussão, com o Grupo 

Obará; foi oferecida “Oficina de Educação Profissional Básica – OEPB”, com o curso de 

Informática Básica e Apoio ao Secretariado no primeiro semestre do ano; ocorreu o quinto 

“Estreitando Laços” com o tema: “Educação e Superação”; revitalizou-se a Biblioteca Mírian 
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Morgan Huthmacher; realizou-se o “Arraiá Olímpico”; foi comemorado o 35º aniversário da 

escola, com atividades esportivas e recreativas que envolveram toda comunidade escolar; e 

foram criadas duas salas, uma para a coordenação pedagógica e outra para ser usada em 

momentos de acolhidas, pelo CAPS e pelo Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem. 

As atividades diversificadas feitas pelo SOE/SEAA com as famílias, servidores e 

estudantes foram trabalhadas nas Acolhidas, envolvendo: dinâmicas, relatos pessoais, 

peças teatrais, leitura e discussão de textos, análise e reflexão de filmes e vídeos, palestras 

e música. 

Nesse ano, continuaram oferecidas oficinas às sextas-feiras, trabalhando temas e 

atividades diversas (culinária, artesanato, futebol, cinema, dentre outros), nas quais todos os 

estudantes fizeram inscrições e participaram das atividades de maneira voluntária e de 

acordo com a aptidão de cadaum. 

Também em 2016, visitas de jogadores, ex-estudantes, familiares e outros foram 

realizadas no primeiro semestre de 2016, e outras foram agendadas para o segundo 

semestre, no intuito de fortalecer laços, compartilhar experiências proveitosas e de 

superação, de forma que todos que compunham a comunidade escolar refletissem, em 

conjunto, que alcançar objetivos era possível. O “Projeto Rádio Web” continuou sendo 

desenvolvido, com o objetivo de criar uma programação radiofônica a ser veiculada via 

internet, dentro de uma proposta educativa de democratização da comunicação, na qual os 

estudantes participaram da escolha do repertório a ser apreciado nos momentos de intervalo 

e lazer da EPC – PROEM. 

Atividades diversas foram realizadas no primeiro semestre de 2016: tarefas manuais 

diversificadas de artes; exposição de trabalhos periódicos; show de talentos às sextas-

feiras; oficinas de ponto bordado; passeios (ida ao cinema); e visitas a outras escolas e 

instituições (CAPS e ADOLESCENTRO). 

Foi realizado o Apoio Pedagógico Especial (APE), prática pedagógica que 

desenvolve uma atividade de resgate dos requisitos básicos para continuidade dos estudos 

às/aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, após identificação, pelo corpo 

docente, das/dos estudantes que necessitavam de apoio em algum componente curricular, 

de forma a possibilitar que tivessem condições de continuar de forma sólida seus estudos. 

Ainda, ocorreram acolhidas profiláticas com as/os estudantes para a promoção da 

saúde e prevenção ao uso de drogas por meio da valorização da vida, da reflexão sobre 

posturas adotadas na unidade escolar e fora dela, da convivência e da construção de 

regras. 

Finalmente, ocorreram discussões no sentido estritamente pedagógico, com vistas 

ao fortalecimento da teoria e da prática com o foco nas aprendizagens, bem como aos 

temas pertinentes à renovação curricular da escola e à renovação da escrituação das 
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aprendizagens, o que iria ao encontro das discussões sobre o Currículo em Movimento. 

 

De 2017 a 2019 

 

Em 2017, a nova gestão assumiu o compromisso de diminuir a evasão escolar e 

continuar a dar espaço ao melhoramento das metodologias de ensino na EPC – PROEM. 

Nesse sentido, empreendeu visitações às famílias das/dos estudantes, o que impactou 

positivamente na frequência do corpo discente e proporcionou um laço de afetividade maior 

com os responsáveis.Também, foi realizada uma parceria com o DFTrans para cadastrar 

as/os estudantes novos e fazer a alteração dos cadastros antigos, o que, também, ajudou a 

melhorar também a frequência das/dos estudantes. 

A implementação do projeto “Plena Atenção”, do Instituto Vipássana, foi a primeira 

estratégia visando a melhoria da metodologia pedagógica. E, para corroborar com um 

ensino diferenciado, ocorreram as oficinas de Rádio, Áudio, Grafite e Dança, que 

possibilitaram o primeiro Sarau de Hip-Hop, com o tema “O Encontro dos 4 Elementos do 

Hip-Hop”. 

Deu-se continuidade aos projetos: “Encontro com as Famílias”; “Estreitando Laços”; 

“Acolhida”; e “Arte Floral”. Além disso, houve diversas palestras proferidas por parceiros 

vinculadas às questões de segurança pública, drogadição, igualdade racial, gênero e 

empreendedorismo. Desenvolveu-se, ainda, um projeto interdisciplinar com o tema “água”, e 

a culminância deste se deu na festa junina intitulada de “Arraiágua”. 

O esporte foi uma das vertentes marcantes em 2017. Iniciou-se o CID de atletismo 

com uma competição de diversas provas. Realizou-se um torneio interclasse de várias 

modalidades esportivas, como tênis de mesa, pebolim, vôlei, queimada e futebol. 17 

estudantes encerraram o ano com uma brilhante formatura, e utilizou-se, para esse evento, 

pela primeira vez, o espaço da Biblioteca Nacional deBrasília. 

Em 2018, foi mantido o projeto “Cores e Valores”, abrigando outras propostas 

pedagógicas: o “Projeto Pipa”, que objetivava levar os estudantes a perceberem o aspecto 

lúdico da matemática presente na construção de pipas; o projeto “Controladoria nas 

Escolas”, que visava tornar os estudantes capazes de compreender a ética e cidadania 

como parte do cotidiano, projeto premiado com cinco mil reais pela Controladoria Geral do 

Distrito Federal no 2º Concurso “Controladoria nas Escolas, formando cidadãos e 

transformando vidas”; e o projeto “Circuito de Ciências”, que objetivava promover a 

participação ativa dos estudantes na reutilização dos rejeitos orgânicos, incentivando em 

uma reflexão da relação entre a produção e o consumo dealimentos. 

Também, nesse ano, foram realizados, em caráter experimental, o projeto “Jornal 

Mural Interdisciplinar”, que buscava promover, nos estudantes, uma postura mais crítica 
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diante da realidade, atuando em diversas áreas (interligadas e interdisciplinares) e levando-

os ao aprendizado e ao aprimoramento de habilidades para o convívio individual e grupal; e 

o projeto “Educação  Financeira”, que objetivava criar bases para que as/os estudantes 

pudessem ter uma relação saudável, equilibrada e responsável com o dinheiro.  

Em 2019, vale ressaltar, além de manter-se os projetos e ações citadas acima, foi 

retomada a discussão sobre as Diretrizes da Escola, com vistas a reestruturar esse 

documento e debatê-lo, com o corpo docente, à luz dos pressupostos do Currículo em 

Movimento, bem como continuar discussões sobre escopos dessa base curricular local.  

 

2020/2021 

 

A gestão, que finalizou o ano de 2019,elegeu-se para o novo biênio e assumiu o 

compromisso de continuar as discussões sobre os documentos legais norteadores para a 

prática pedagógica, com o fito de, especial mas não exclusivamente, continuar a 

reestruturação das Diretrizes da EPC –PROEM, encaminhá-las para apreciação das 

instâncias compententes e reformulá-las, em conjunto com o corpo docente, a comunidade 

escolar e a SEEDF, além de dar continuidade a discussões de temas relevantes para a 

prática pedagógica e para uma nova sistematização dos dados sobre as aprendizagens bem 

como da escrituração escolar. 

O ciclo 2020/2021 foi peculiar e negativamente impactante para a construção do 

Projeto Político Pedagógico da  EPC – Proem (e para, quiçá, a maioria das Unidades 

Escolares no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, para a Secretaria de Estado de 

Saúde, para o governo local, para os governos estaduais e municipais, bem como para o 

governo federal), uma vez que o início da pandemia em 2020 truncou o ano letivo por mais 

de cem dias, tendo sido retomado com diferenças significativas no sentido de uma 

reorganização pedagógica para o oferecimento de aulas não presenciais; a princípio o corpo 

docente fez uma capacitação na EAPE para poder preparar o material a ser disponibilizado 

para os estudantes; diante do isolamento acometido pela pandemia, no período de março de 

2020 a agosto de 2021, o material impresso foi a melhor opção entre as possibilidades que 

foram ofertadas para o ensino aprendizagem aos estudantes da EPC-Proem, isto porque 

todos os estudantes tiveram acessoàs atividades impressas. A sala de aula virtual e o 

WhatsApptambém foram utilizados como ferramentas para o ensino aprendizado, porém um 

número baixo de estudantes conseguiu utilizar esta plataforma de ensino, pois nem todos 

tinham recursos ou infraestrutura tecnológica para este tipo de acesso. O projeto 

“Aconteceu, Virou Manchete” continuou a ser aplicado na sala de aula virtual; os professores 

elaboraram suas atividades para atender os estudantes tanto via online como por material 

impresso. A gestão da escola se organizou para fazer as entregas do material impresso nas 
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regionais de ensino, facilitando assim que as famílias pudessem pegá-los.Além de ir às 

regionais, a direção da escola também fez a busca ativa para entregar o material àquelas 

famílias que não tinham condições de ir às regionais de ensino. Neste mesmo período, o 

corpo docente, direção e sociedade civil, por meio de colaboração financeira, conseguiram 

comprar cestas básicas para doação a todas as famílias dos estudantes matriculados em 

nossa escola. A entrega foi feita pela direção, e, mais uma vez, foi feita a busca ativa para 

não deixar nenhuma família sem receber a cesta básica. A continuidade da pandemia do 

coronavírus, que assolou o planeta com níveis alarmantes de contágio e de mortes, 

promoveu as mesmas dificuldades para a construção do Projeto Político Pedagógico 

também em 2021; o retorno das aulas presenciais no mês de agosto exigiu mais uma 

reorganização pedagógica, revisão de novas propostas de ações, e, consequentemente, 

discussões e acréscimos a esta Proposta PolíticoPedagógica. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Muitos estudantes que buscam matrícula na escola enfrentam ainda diversos 

problemas, tais como: situações de risco por drogadição, envolvimento em atos infracionais, 

cumprimento de medidas sócio educativas, gravidez na adolescência, violência doméstica, 

refugiados, dentre outros. Outro traço marcante no perfil dos estudantes é o histórico de 

múltiplas repetências, abandonos e evasões de escolas regulares, pois a grande maioria 

são oriundos de outras unidades de ensino público onde não obtiveram êxito no processo 

ensino aprendizagem por uma combinação de fatores educacionais, pedagógicos, 

econômicos, políticos, familiares, sociais e históricos. 

O diagnóstico da realidade escolar ora apresentado permite realizar análises e 

discorrer sobre a organização do trabalho pedagógico, a partir dos objetivos e metas 

definidos pela comunidade escolar para o ano de 2022. Para realizar tais análises, 

consideramos aqui os aspectos econômicos, culturais e sociais dos estudantes, bem como 

as informações sobre o grau de escolaridade, a diversidade de gênero, local de residência, 

etnia e situações específicas relacionadas aos diagnósticos de transtornos e desvios de 

comportamentos que exigem acompanhamento individualizado. 

 

Dados estudantes Proem 2022 

 

Estudantes cumprindo medidas sócio educativas:  13 estudantes 

Estudantes refugiados, Venezuela: 04 

Estudantes que vivem em Instituição de Acolhimento 

CASEL: 10 

UNAC: 03 

Aldeias SOS: 01 

Outras: 03 

Estudantes com algum transtorno e /ou deficiência: 21 

Estudantes trabalhadores, Programa Menor Aprendiz: 08  

Mães e pais adolescentes: 05 

Instituições que atendem os estudantes:  

Adolescentro: 05 

CAPS: 08 

HUB:  01 

Hospital da Criança: 01 
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Ensino Fundamental Anos Finais e de estudantes com transtorno por turma. 

Turma % 

6º A 50% 

7º A 50% 

7º B 30 % 

8°A 29,4% 

9º A 66,5% 

9º B 25% 

 

Ensino Fundamental Anos Finais e %  distorção idade/ ano 

Anos de Defasagem Número de estudantes % 

1 ano 8 13, 80 

2 anos 12 20,6 

3 anos 13 22 

4 anos 19 32 

5 anos 03 5 

 

 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e %  distorção idade/ ano 

Anos de Defasagem Número de estudantes % 

2 anos 4 23.52 

3 anos 3 17.64 

4 ano 1 5,9 

5 anos 5 29,41 

6 anos 3 17,64 

7 anos 1 5,8 

    

OBS: Não encontramos nenhum estudante com laudo de  algum transtorno 

específico, nas turmas de anos iniciais do Ensino Fundamental,  infere-se que seja por falta  

de uma Avaliação diagnóstica, considerando o número significativo de distorção idade/ ano 

escolar.  
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O empoderamento da comunidade escolar está evidenciado na figura da família, que 

estão presentes em todas as situações de mediação de conflito com os estudantes e por 

meio da participação do encontro das famílias realizado mensalmente. Esta participação 

fortalece a produção coletiva dos estudantes na escola e fora da escola. 

 

Gráficos demonstrativos 

Observa-se que o perfil das famílias da EPC – Proem é de baixa renda, com uma 

renda entre um e dois salários mínimos de 35,7% das famílias, 7,1% sem qualquer renda no 

momento em que realizamos o diagnóstico. Quase 50% possui renda inferior de um salário 

mínimo. 

Renda familiar das mães, dos pais ou responsáveis: 

 

Gênero 

Pode-se observar que a grande maioria das responsáveis pelas famílias é a mãe. 
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Local e moradia: 

 

Acolhemos estudantes de praticamente todas as regiões administrativas do DF, com 

maior ênfase para o Paranoá e Recanto das Emas. 

 

Quanto à identidade étnico-racial, um pouco mais de 70% se autodeclara pardo, 

seguido de um percentual em torno de 21% que se autodeclara preto, em torno de 7% 

branco e em torno de 2% não quis declarar sua identidade étnico-racial. 

 

Autodeclaração étnico-racial: 
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INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

CAPS – ADI (Centro de Atenção Piscossocial – Álcool, Drogas, Infanto-Juvenil), 

ADOLESCENTRO e COMPP – Centro de Orientação Médico Psicopedagógica e MPDFT. 

 

DEFASAGEM ESCOLAR 

 Um dos critérios para matrícula na EPC – PROEMé a/o estudante estar em 

defasagem na idade em relação ao ano escolar. O grau dessa defasagem é observado 

pelas avaliações diagnósticas realizadas, principalmente no início de cada ano letivo, mas, 

também, ao longo do percurso pedagógico da/o estudante. 

 

PERFIL DOS PROFESSORES: 

A EPC – Proem conta atualmente com 13 professores efetivos na regência de 

classe, 06 professores substitutos, sendo 02 de 20h e 04 de 40h. 01 professor readaptado 

no apoio /pedagógico e 01 professora readaptada no apoio pedagógico. No SOE contamos 

com 1 Orientadora Educacional, e, atualmente, não temos nenhum profissional para a 

EEAA. 

O perfil dos professores da escola foi construído com base nos questionários 

aplicados. Abaixo o resultado em  gráficos:  

 

 

 



26  
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 A maioria dos professores da Escola do Parque da Cidade – PROEMtem mais de 45 

anos de idade, 33%trabalham de 20 a 25 anos na carreira de magistério e, a grande maioria 

. trabalha na escola de 3 a 10 anos. Em relação ao grau de instrução, 33% possuem 

graduação, 44% possuem especialização e 33% possuem mestrado. 

A Unidade Escolar participa anualmente da OBMEP, onde várias vezes alguns 

estudantes foram para a segunda fase de classificação. Outra participação de nossa 

Unidade Escolar, foi na Avaliação Diagnóstica no início do Ano Letivo, porém não 

conseguimos lançar os dados dos resultados no sistema, devido a problemas técnicos. 

 

 

FUNÇÃO SOCIAL 
 

A função social da EPC – PROEM é garantir aos estudantes que não lograram êxito 

em suas trajetórias discentes anteriores, o direito a uma vivência escolar que lhes dê 

condições de superar as fragilidades e evidenciar as potencialidades, para que novos 

processos de ensino e de aprendizagem tomem lugar em suas trajetórias. Fundamentadas 

no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, os professores devem 

planejar estratégias pedagógicas reflexivas e críticas que favoreçam as aprendizagens e 

busquem o retorno do estudante à idade-ano própria, com isso também favorecendo a 

redução das situações de risco ou de vulnerabilidades sociais a que tais estudantes estão 

submetidos. Tais estratégias envolvem o aprendizado dos estudantes como sujeitos 

multidimensionais para se tornarem agentes de conhecimento que se reconheçam como 

éticos, históricos e sociais no mundo da escola, no mundo da comunidade, no mundo do 

trabalho e no mundo da vida, na perspectiva da efetivação de direitos individuais, coletivos e 

sociais previstos pelo Estado Democrático deDireito. 
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MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Acolher jovens de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade pessoal e ou social,  

por uma educação integral, plena e humanizada, em tempo integral.  

 

PRINCÍPIOS 
O Currículo em Movimento traz, em seus pressupostos teóricos, os princípios 

epistemológicos que o norteiam, sendo centrais para uma prática pedagógica que pense o 

desenvolvimento pleno do estudante. 

O princípio da unicidade entre teoria e prática reconhece a indissociabilidade entre 

elas, sem deixar de considerar a autonomia de cada uma das partes, trazendo um novo 

significado à(s) forma(s) de se trabalhar o currículo. O princípio da interdisciplinaridade e 

contextualização evidencia a importância tanto de se trabalhar o conteúdo de maneira mais 

global e menos fragmentada quanto de se contextualizar o conhecimento, dando-lhe sentido 

social e político. Junte-se a estes dois primeiros princípios, o da flexibilidade, que garante se 

pensar a seleção e organização dos conteúdos em consonância com o projeto político 

pedagógico da escola e enriquecer o trabalho com outros conteúdos que se julgue 

relevantes ao desenvolvimento intelectual dos estudantes. Forma-se, assim, a tríade basilar 

para a construção de um currículo integrador. 

A escola busca incorporar tais princípios  em sua prática pedagógica. Neste sentido, 

a parte flexível do currículo na educação em tempo integral abre um leque de possibilidades 

de concepção de projetos que explorem a prática e a ludicidade integrada à teoria, 

geralmente mais trabalhada na base comum do currículo. Esta é a forma como se pretende 

pensar alguns dos referidos projetos na EPC-Proem. 

Mas não somente em relação à unicidade entre teoria e prática, a parte flexível 

também pode se consolidar como uma possibilidade de construção coletiva da 

interdisciplinaridade. Esta foi alvo de estudo por parte do corpo docente da EPC-Proem em 

2021, na busca de sua implementação para este ano. Infelizmente, tal processo foi 

interrompido pelas inúmeras reorganizações administrativas pelas quais a Unidade Escolar 

precisou passar no final do referido ano, e realizar ao longo do início de 2022. Sendo 

princípio epistemológico, entende-se a necessidade de incorporação ao trabalho 

pedagógico, bem como da dimensão de sua importância, apesar da dificuldade em 

implementá-la e, por isso, continuará a ser um dos temas centrais de estudo nas 

Coordenações Pedagógicas. Nesta busca pela interdisciplinaridade, o corpo docente realiza 

trabalhos multidisciplinares, a partir de temas geradores, como as provas multidisciplinares e 

atividades articuladas entre componentes curriculares. 

Busca-se a contextualização como prática constante do planejamento pedagógico, 
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visando-se não somente a formação acadêmica, como a pessoal e social do estudante que 

já vem de uma realidade de vulnerabilidade social. Para isso, trabalhamos temas voltados a 

Direitos Humanos e Diversidade por meio de atividades conduzidas pelo SOE com os 

professores, ou partindo do planejamentos dos professores em conjunto com o SOE. 

Durante a semana pedagógica, cada docente elenca o que considera os objetivos de 

aprendizagem do Currículo em Movimento correspondente à seu componente curricular que 

os estudantes da EPC-Proem necessitam alcançar como condição mínima para progredir 

para o ano escolar com aprendizagem concreta. A partir das diagnoses e avaliações 

realizadas ao longo do ano, se o estudante demonstrar potencialidades para avanço em 

seus estudos novos objetivos de aprendizagem são incorporados ao planejamento do 

docente para este estudante específico. Assim, os conteúdos se moldam no sentido de 

abarcar os objetivos de aprendizagem mínimos relacionados. 
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OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover a escolarização de crianças e adolescentes em defasagem idade-ano e 

em situação de risco ou de vulnerabilidade social, por meio de articulação com a rede de 

proteção social, com vistas à reintegração e à reinserção escolar, comunitária, familiar e 

institucional junto à rede pública de ensino do DF, prestando contas, administrando a 

utilização dos recursos financeiros destinados à unidade escolar e buscando efetividade, 

aplicabilidade, transparência, responsabilidade e corresponsabilidade com a comunidade 

escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Reduzir traços de vulnerabilidade social dos estudantes a partir da valorização da 

dignidade humana a fim de proporcionar aos estudantes instrumentos para a aprendizagem 

de valores e conhecimentos e a valorizar a autonomia pessoal; 

Propiciar um ensino individualizado, possibilitando o aproveitamento dos estudos e 

oferecendo ao estudante a oportunidade de avançar durante o ano letivo (Regimento 

escolar SEEDF) sem prejuízo dos objetivos de aprendizagem previstos no Currículo em 

Movimento; 

Oportunizar o desenvolvimento das potencialidades do estudante por meio de sua 

sensibilização artística, favorecendo o desenvolvimento do espírito crítico, da criatividade e 

da ludicidade; 

Melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem a fim de proporcionar a formação 

acadêmica; 

Conhecer a realidade social, cultural e econômica dos estudantes, a fim de orientar 

as ações pedagógicas; 

Promover ações pedagógicas relacionadas às questões de saúde, tais como: 

prevenção e combate a drogadição, gravidez precoce, infecções sexualmente 

transmissíveis, entre outros; 

Obter subsídios para elaboração do PPP a fim de embasar e enriquecer o processo 

ensino/aprendizagem, adaptando os mesmos às necessidades e realidade da UE; 

Desenvolver projetos pedagógicos de caráter interdisciplinar e incentivar a realização 

de projetos interventivos que contextualizem o ensino e a vivência do estudante na busca 

pela compreensão dos fatos/temas sociais; 

Qualificar a coordenação pedagógica como momento de formação continuada dos 
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professores; 

Preparar o estudante para a inserção no mundo do trabalho, desenvolvendo 

conhecimentos, habilidades e competências, atitudes e valores a serem aplicados no 

trabalho e, consequentemente, na vida social; 

Promover a integração entre a comunidade e a Unidade Escolar; 

Definir estratégias de trabalho e de socialização dos procedimentos pedagógicos; 

Buscar parcerias que viabilizem a captação de recursos financeiros e/ou materiais 

para a unidade escolar; 

Realizar eventos de confraternização entre os professores e servidores da escola; 

Tornar o Conselho de Classe um momento de culminância do processo de avaliação; 

Realizar reuniões, encontros, rodas de conversa com a família; 

Fortalecer os laços afetivos entre todos os estudantes e servidores da escola; 

Estreitar o relacionamento entre a escola e as instituições parceiras que atuam no 

atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade social; 

Promover a integração de toda a equipe escolar, num ambiente agradável, com base 

no respeito, na ética e na solidariedade; e, 

Garantir a transparência de todo o processo financeiro, com responsabilidade e 

lisura, gerenciando os recursos materiais, físicos e patrimoniais dentro dos princípios da 

gestão democrática. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, estabelece a educação como direito 

social: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

bem como, em seu Capítulo III, Seção I, que é um direito de todos e dever do Estado e da 

família: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Uma vez dever do Estado, tem-se a necessidade de regulamentação. Esta é dada pela Lei 

9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A partir 

da conceituação da Educação, a LDB disciplina a educação escolar, por meio do ensino 

formal em instituições próprias e a vincula ao mundo do trabalho e à prática social. 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 
nas manifestações culturais 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se 
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 
trabalho e à prática social 

O ensino formal deve abarcar um currículo base cuja concepção encontra-se na 

Base Nacional Comum Curricular. A partir de dois conceitos decisivos que permeiam toda a 

questão curricular: o primeiro estabelecendo a relação entre o que é básico-comum, as 

competências e diretrizes, e o que é diverso, o currículo; o segundo referindo-se ao foco do 

currículo, o desenvolvimento de competências, para as quais os conteúdos estão a serviço; 

chegou-se “[...] à concepção do conhecimento curricular contextualizado pela realidade 

local, social e individual da escola e do seu alunado” (BNCC). 

Em nível de GDF, o Currículo em Movimento vai além e parte de pressupostos da 

Teoria Crítica e da Teoria Pós-Crítica para a sua elaboração. Ambas fazem uma dura crítica 
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às teorias tradicionais de concepção do Currículo, cujo foco é no conteúdo, elencado de 

maneira rígida e estanque de modo a perpetrar a estrutura de poder das classes 

dominantes. 

A Teoria Crítica a partir da análise sobre as relações de poder entre as classes 

sociais, propõe incorporar o multiculturalismo e as relações sociais na concepção do 

Currículo. O Currículo em Movimento abarca alguns de seus pressupostos “ao questionar o 

que pode parecer natural na sociedade, como: desigualdades sociais, hegemonia do 

conhecimento científico em relação a outras formas de conhecimento, neutralidade do 

currículo e dos conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da 

racionalidade instrumental, procura de um compromisso ético que liga valores universais a 

processos de transformação social (PUCCI, 1995; SILVA, 2003)”.1 

A Teoria Pós-Crítica vai além e foca no sujeito em si, na bagagem cultural e étnica 

que o indivíduo traz consigo. A partir das observações das diferenças, cada indivíduo possa 

compreender, nos costumes e práticas do outro, uma relação de diversidade, tolerância e 

respeito. Alguns de seus pressupostos também fundamentam o Currículo em Movimento 

que, provocando análises “[...] dos processos pelos quais as diferenças são produzidas 

através de relações de assimetria e desigualdade” (SILVA, 2003, p. 89), e questionamentos 

permanentes das diferenças, “são propostos como eixos transversais: educação para a 

diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e educação para 

e em direitos humanos.”1 

Outro fundamento importante a ser considerado e que é realidade na EPC-Proem é 

o da Educação Integral. A BNCC “propõe a superação da fragmentação radicalmente 

disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do 

contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua 

aprendizagem e na construção de seu projeto de vida.” O Currículo em Movimento propõe 

não somente essa importante e nova visão trazida pela BNCC, traduzida na ampliação de 

oportunidades educacionais, ligadas ao exercício da cidadania e à progressão no trabalho e 

posteriores estudos, como também a ampliação de tempos, ligada à ampliação da carga 

horária do estudante na escola, mas com intencionalidade educativa, e espaços, ligada à 

noção de territorialidade comunitária, na qual a escola torna-se a articuladora e 

organizadora das oportunidade educacionais apresentadas em outros espaços. 

A Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal baseia-se nos 

princípios que devem ser observados no planejamento, na organização e execução das 

ações: integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo escola e comunidade e 

territorialidade. A EPC-Proem busca inserir tais princípios em sua prática pedagógica na 

                                                      
1
 Currículo em Movimento da Educação Básica, Pressupostos Teóricos. 
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perpectiva de Educação em Tempo Integral, com projetos, atividades e ações que pensam 

as muitas formas de ensinar considerando o conhecimento prévio dos estudantes, que 

vivenciam espaços diversos da cidade como o Espaço Cultural Renato Russo e o Museu da 

República, que pretendem fortalecer vínculos entre escola e comunidade como o Encontro 

das Famílias, fora o trabalho em rede de proteção com as instituições, unidades e órgãos 

parceiros como as GEAMA’s, as SAICA’s, o Adolescentro, os Conselhos Tutelares e o 

MPDFT. 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal está fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-

Cultural. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, como proposta Pós-Crítica, foca na importância do 

sujeito dentro da construção histórica. Neste sentido, como prática intencional e planejada, 

“[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 2003, p. 07). 

A Psicologia Histórico-Cultural encontra suas bases na teoria da mediação de 

Vygotsky. Um dos pilares de sua teoria é a assertiva de que os processos mentais 

superiores do indivíduo originam-se em processos sociais, assim como é necessário o 

entendimento dos instrumentos e signos que mediam os processos mentais superiores 

precisam ser também compreendidos. Assim Vygotsky enfoca a interação social como 

veículo fundamental para a transmissão do conhecimento social, histórico e culturalmente 

construído pela humanidade. Daí a noção de zona de desenvolvimento proximal, a distância 

entre o nível de desenvolvimento cognitivo real e o potencial. 

Neste sentido, “a aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se 

torna viável quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar 

considera as práticas e interesses sociais da comunidade.”1 

Da mesma forma que o Currículo em Movimento, a EPC – PROEM busca 

fundamentação na Pedagogia Histórico-Crítica, na qual o estudante é o protagonista na 

transformação da sociedade, cabendo à instituição escolar a socialização do saber 

sistematizado, e na Psicologia Histórico-Cultural, na qual o estudante se constitui nas 

interações sociais, estando o  desenvolvimento ligado ao processo de mudanças e 

transformações que ocorre ao longo de sua vida. 

Posto que os estudantes chegam à Unidade Escolar vindos de um processo de 

exclusão escolar e social, a epistemologia utilizada pela EPC – PROEM fundamenta-se nos 

cinco passos de sistematização dos saberes escolares: prática social inicial, 
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problematização, instrumentalização, catarse e prática social final, seguindo, contudo, a 

reorientação metodológica dessa base epistemológica no sentido dos “quatro desafios” 

elencados em 2020 em curso realizado pela EAPE para o corpo docente: 1 – conectar o que 

o estudante já sabe ou o que precisa aprender ao seu conhecimento de mundo e às suas 

vivências; 2 – levar o estudante a perceber a relevância de saber o que vai aprender ou está 

aprendendo; 3 – mostrar ao estudante que aquilo que aprendeu ou está aprendendo é 

interdisciplinar; e, 4 – estimular o estudante a fazer aplicações do que aprendeu. 

Essas etapas, contempladas pelas práticas discentes, são objeto de discussão e de 

reflexão, de crítica e autocrítica, nas coordenações pedagógicas. Além disso, é mister que 

se criem, visando objetivos pedagógicos, vínculos afetivos reforçados a todo instante para 

que o processo de construção do conhecimento logre êxito mediante engates afetivos e 

epistemológicos dos estudantes. 

Todos estes passos implicam que o ato educativo se dá por meio de relações 

dialógicas e dialéticas, visando recuperar valores fundamentais do ser humano e flexibilizar 

condutas e experiências vividas, com ênfase na convivência social, sendo a prática 

pedagógica um meio e não um fim, de modo que se obtenham aprendizagens significativas.  

Portanto, os professores, neste contexto, são facilitadores de uma prática 

pedagógica significativa e voltada para objetivos de aprendizagem e para a valorização das 

diferentes visões de mundo dos estudantes e suas histórias como indivíduos, levando-os a 

uma reflexão sobre suas relações sociais, seus processos de escolarização e seus projetos 

de vida. 

A EPC-Proem foi concebida na perspectiva da Educação Integral em Tempo 

Integral e toda a organização do trabalho pedagógico foi construído sob este aspecto desde 

sua inauguração, obviamente adaptando-se o Projeto Político Pedagógico ao momento 

histórico e às normas estabelecidas pela SEEDF. Em 2018 foram estabelecidas as 

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

Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Desde então, esta Unidade 

Escolar tem procurado evidenciar a necessidade de adequação das diretrizes à sua 

realidade escolar, sem sucesso. No final do ano de 2021, a escola foi impelida a aderir às 

referidas diretrizes em uma de suas formas, o Projeto de Educação Integral em Tempo 

Integral (PROEITI), implementado em 2013 em 13 Unidades Escolares do DF. Todas as 

Unidades Escolares que aderiram ao PROEITI tem a prerrogativa de trabalhar 10 horas 

diárias em um único turno diurno. 

Como escola regular que compreende todo o Ensino Fundamental, Anos Iniciais e 

Finais, a organização pedagógica se dá em ciclos, abarcando o 2º e 3º Ciclos. Leva-se, 

então, em consideração as Diretrizes da Organização Pedagógica de ambos os Ciclos. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Os planejamentos de ensino são elaborados com o foco nos objetivos de 

aprendizagem da BNCC e do Currículo em Movimento.  

Os Eixos Transversais apresentados no Currículo em Movimento estão articulados 

com o currículo desenvolvido na EPC-Proem, quais sejam: a Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos. 

Entendendo-se a diversidade como a percepção da variedade humana, social, 

cultural, política, física e ambiental presentes na sociedade, uma Educação para a 

Diversidade significa reconhecer que há grupos excluídos em nossa sociedade e, em 

particular, no ambiente escolar para, a partir daí, numa reflexão permanente, repudiar toda e 

qualquer forma de discriminação e preconceito; considerar, trabalhar e valorizar a 

diversidade no ambiente escolar; pensar, criar e executar estratégias pedagógicas de 

inclusão baseadas numa visão crítica sobre os diferentes grupos que compõem a sociedade 

brasileira. A comunidade da EPC-Proem é, em sua essência, diversa, vulnerável e vive em 

situação de risco. Sendo assim, de certa forma, lidamos com o desafio de uma Educação 

para a Diversidade perene. Em termos organizacionais e de planejamento pedagógico, é 

garantida em nossa parte diversificada, no acolhimento às famílias e estudantes, no 

Encontro com as Famílias, nas oficinas. 

Pelas características acima mencionadas de nossa comunidade, faz-se imperativo, 

também, incluirmos no nosso trabalho pedagógico o eixo transversal Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos, envolvendo as dimensões de apreensão de conhecimentos 

historicamente construídos sobre direitos humanos, afirmação de valores, atitudes e práticas 

sociais voltadas para os direitos humanos e formação de consciência cidadã que permita o 

desenvolvimento de processos participativos e de construção coletiva em sociedade e o 

consequente fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor dos direitos humanos, inclusive com reparação das violações.  

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz a um modelo de desenvolvimento 

que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma equilibrada. Como um 

conceito relativamente novo, mas de grande importância na sociedade mundial, figura como 

um dos eixos transversais do Currículo em Movimento, Educação para a Sustentabilidade. 

Em nossa proposta pedagógica, este eixo está primordialmente inserido no Projeto de 

Agroecologia, com a implantação da tecnologia social PAIS. Também se insere em temas 

do AVM e de oficinas. No entanto, neste momento, não existe um professor específico 

disponível para desenvolver esse projeto, podendo ser trabalhado de forma multidisciplinar, 

pelos professores de outros componentes. 
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Como a EPC-Proem contempla todo o Ensino Fundamental, o Currículo propõe o 

eixos integradores que sustentam, apoiam e integram os objetivos de aprendizagem e 

conteúdos curriculares, ao mesmo tempo que se articulam entre si: Letramentos e 

Ludicidade, comum aos dois Ciclos, e Alfabetização para o caso específico dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. 

A Alfabetização e a Ludicidade são eixos inerentes ao trabalho do Bloco Inicial de 

Alfabetização e está inserida de forma natural no trabalho pedagógico dos educadores. Já 

no 2º Bloco, a Alfabetização é inserida, a partir do diagnóstico dos estudantes, no 

planejamento de estratégias que ataquem as defasagens e fragilidades observadas na 

aprendizagem de estudantes. 

A Ludicidade, como eixo integrador, deve estar, pelo menos, latente no planejamento 

pedagógico como forma de tornar o aprendizado mais leve, prazeroso ou mesmo 

desafiador, situação presente na prática pedagógica da Unidade Escolar. 

Letramento é um “conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de 

diferentes tipos de material escrito” (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 7). Observa-se 

uma dimensão referente ao estado ou à “condição de se fazer usos sociais da leitura e da 

escrita” (SOARES, 2011), o que ocasiona mudanças cognitivas, sociais, políticas e/ou 

econômicas nos indivíduos que adquirem tal condição. Também há a dimensão ou o 

entendimento que, por se tratar de diferentes tipos de materiais, o Letramento é 

responsabilidade de todo o corpo docente, cada um focando nos conceitos e definições 

inerentes ao entendimento de seu componente curricular. Na EPC-Proem, buscamos 

discutir os Letramentos nas coordenações pedagógicas, para o aprimoramento do seu 

entendimento conceitual, incorporá-los na prática pedagógica dos diversos componentes 

curriculares e no incentivo à leitura realizada principalmente no Acompanhamento 

Pedagógico de Língua Portuguesa. 

Conforme observa-se na matriz curricular atual da EPC-Proem, a parte flexível do 

currículo baseado no PROEITI está aglutinado em 4 grupos, assim organizados: 

PARTE FLEXÍVEL Anos Iniciais Anos Finais 

Acompanhamento Pedagógico - Língua Portuguesa 5 5 

Acompanhamento Pedagógico - Matemática 5 5 

Atividades Culturais, Artísticas e Esportivas 5 10 

Atividades de Formação Pessoal e Social 5 5 
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Além da parte flexível, há ainda o Projeto Formação de Hábitos Individual e Social 

(PFHIS) desenvolvido em função da educação integral com jornada diária de 10 horas e que 

integra a carga horária dos docentes. Tem por objetivo propiciar ao estudante situações 

sistematizadas de socialização, integração e pertencimento, que são desenvolvidas, 

orientadas e estimuladas pelos docentes, oportunizando vivências positivas que um 

contexto de risco social e vulnerabilidade pode vir a fragilizar. Busca formar hábitos 

saudáveis de higiene, alimentação, afetividade, cuidado consigo, com o próximo e com o 

meio ambiente. São ofertadas cinco refeições, dois intervalos dirigidos, mais o momento do 

lazer. 

Refeições: o café da manhã, o lanche matutino, o almoço, o lanche vespertino e o 

jantar são realizados no refeitório, à mesa, em horários apropriados para as refeições e 

nutricionalmente balanceadas. Além de fazer parte da rotina pedagógica, é um tempo para 

estimular o modo de ser e viver, compartilhando espaços e interesses. Optamos por servir 

as refeições pelo sistema “self-service”, em pratos de louças e talheres de metal, onde 

buscamos expressar o respeito pelo estudante e pelo momento. Os docentes, presentes 

durante todo o tempo, estimulam a autonomia, o pensar sobre a importância de variar a 

composição do prato e a refletir sobre a qualidade, a quantidade e desperdício dos 

alimentos. Esse tempo, também, é voltado para a formação de novos valores e atitudes. 

Intervalo dirigido: ocasião pedagógica organizada e acompanhada pela equipe 

docente, com o propósito de oferecer dinâmicas que estimulem os estudantes a uma 

convivência saudável e um espaço escolar mais prazeroso. Ocorre ao término dos primeiros 

blocos de aula, matutino e vespertino, e acontece no pátio da escola. Nesse horário é 

oferecido o lanche e logo após os estudantes podem escolher uma das atividades ofertadas. 

Estão disponíveis: o “espaço da convivência” em que o estudante pode optar entre leitura, 

socialização ou descanso; os campos de futebol e vôlei de areia; o Totó; o Ping-Pong e a 

quadra de esporte coberta. Um tempo para possibilitar a construção da socialização e 

respeito entre os estudantes e a formação de hábitos de cuidados e organização com os 

espaços e os materiais coletivos. 

Lazer: ocorre sucessivamente ao horário do almoço. Hora em que o estudante faz 

uma pausa, relaxa, para iniciar o turno vespertino. Momento de socialização composto pelas 

atividades elencadas no intervalo dirigido, mais a sala de informática e as televisões com 

jogos e noticiários. Ocasião que os docentes promovem atividades que geram 

aprendizagem artística e esportiva. 
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PARTE DIVERSIFICADA 

 

A EPC – PROEM conta, na sua matriz curricular, com duas disciplinas que compõem 

o currículo da formação integral do estudante e que são desenvolvidas na forma de ações 

e/ou projetos pedagógicos que constituem a Parte Diversificada da PropostaCurricular: 

 Artografia Proem - percursos de vida através da pedagogia em Arte: 

Objetivo: Desenvolver habilidadestextuais e visuais, por meio da Artografia. 

Metodologia e pedagogia em Arte, pesquisando, fazendo e realizando obras 

baseadas nos percursos da vida, em busca de desenvolvimento educacional e pessoal. 

Valores: 

O Projeto de valores procura contribuir na formação integral dos estudantes no 

sentido de mediar descobertas de suas capacidades humanas, desenvolvendo as 

habilidades que permitam tomar decisões acertadas e pautadas nos valores éticos que 

qualifiquem as relações do ser humano consigo mesmo, com o outro e com a natureza na 

construção da cidadania. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

A organização do trabalho pedagógico é realizada com os componentes curriculares 

da base nacional comum e parte flexível,  além do acolhimento dos estudantes com 

matrícula a qualquer tempo, da progressão continuada, de processos especiais de avaliação 

e de atendimento ampliado pela Educação Integral, respeitando-se objetivos de 

aprendizagem individualizados, bem como os considerados centrais pelos docentes. 

Esse funcionamento se dá a partir do trabalho pedagógico individualizado que 

permite ao estudante a convivência, em uma mesma turma, estudando conteúdos e saberes 

escolares de até dois diferentes anos, sempre com vistas à progressão continuada para a 

reinserção do estudante no ano escolar mais adequado à sua idade, seguindo as premissas 

previstas nas orientações dos Ciclos. 

 Matrícula: 

Em função da Secretaria de Educação e de inúmeras entidades que atendem 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, a matrícula na EPC – PROEM se dá por 

indicação da rede de proteção e garantia de direitos: encaminhamento de estudantes pelas 

Coordenações Regionais de Ensino; Secretaria de Serviço Social; Conselhos Tutelares do 

DF; Vara da Infância e Juventude do DF; Gerência de Atendimentos de Meio-Aberto 



41  

(GEAMAS); instituições semelhantes; e por iniciativa das famílias. 

A chegada dos estudantes ocorre em qualquer época do ano letivo e principia-se 

com o Acolhimento Sociofamiliar. 

 Acolhimento Socio familiar: 

O Acolhimento Sociofamiliar – ASF objetiva conhecer o adolescente em seus 

aspectos biopsicossociais, em sua historicidade escolar, além de apresentar a rotina e o 

funcionamento da unidade escolar. É realizado pela orientação educacional e/ou pela 

direção da escola, com o estudante e o seu responsável legal. 

Como a instituição escolar tem o propósito de estimular e assegurar aos estudantes 

uma trajetória escolar bem-sucedida, o ASF possui papel fundamental no enfrentamento do 

problema da exclusão, pois, com este primeiro acolhimento, causas para que seja possível 

traçar um planejamento de atendimento individualizado podem ser encontradas. 

 Encontro das Famílias: 

Encontro mensal com as famílias dos estudantes que propicia vivências 

lúdicas/terapêuticas para desenvolver um melhor convívio das relações familiares, construir 

laços e auxiliá-los no enfrentamento de problemas. 

 Atividades de Acolhimento: 

Para combater o desafio de implementar o currículo para discentes com reiterado 

fracasso escolar e sobreposição de estigmas (adolescentes de periferia, em situação de 

pobreza, em conflito com a lei e/ou envolvimento com drogas e violência), a EPC – PROEM 

busca se diferenciar da dificuldade das escolas convencionais, por meio de instrumentos 

que favoreçam a reconstrução da trajetória escolar dos estudantes. 

Por esse motivo as atividades a que se referem este tópico têm por objetivo maior 

propiciar ao estudante, situações sistematizadas de socialização, integração e 

pertencimento. São acompanhadas,  orientadas e estimuladas pelos docentes para 

oportunizarem, aos estudantes, vivências positivas, em contraposição a contextos de risco 

social e vulnerabilidade. 

Essas atividades buscam formar hábitos saudáveis de higiene, alimentação, 

afetividade e cuidado de si, com o próximo e com o meio ambiente, além de oportunizar o 

desenvolvimento das potencialidades culturais e artísticas dos estudantes. 

No caso da higiene, há possibilidade diária de apropriação de novos hábitos, com 

tempo/espaço/logística que permite banho, escovação de dentes, cuidados com unha e 

cabelo e encaminhamento para médicos e dentistas que se dá em parceria com o sistema 

de saúde do DF e/ou instituições parceiras, como as Universidades. As atividades citadas 

são realizadas em cinco momentos diários entre refeições e intervalos, utilizando-se os 
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espaços físicos da escola destinados para lazer, entretenimento e descanso. 

A EPC – PROEM oferece cinco refeições diárias para os estudantes, todas 

realizadas no refeitório, sob a responsabilidade dos profissionais de educação da escola. 

Essa atividade integra a carga horária do docente, uma vez que o acompanhamento, a 

orientação e o estímulo de bons hábitos e valores exigem sua permanência no refeitório, em 

decorrência do contexto social adverso do corpo discente atendido pela unidade escolar. 

Este momento partilhado também é importante para oportunizar refeições balanceadas e 

coletivas, estímulo e desenvolvimento de bons hábitos alimentares, higiene e socialização. 

Portanto, a presença dos docentes às refeições é uma atividade educativa e pedagógica 

fundamental para organização e concretização dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Os intervalos dirigidos de lazer para os estudantes ocorrem nos dois turnos e durante 

o almoço. Conta com a participação e o monitoramento dos professores e são compostos 

por atividades que envolvem jogos, sala de informática, descanso no espaço intitulado de 

“Cantinho da Convivência”,  além da possibilidade de usar a internet, jogar video game,  

assistir a filmes, utilizar a biblioteca, realizar modalidades desportivas e outros interesses 

dos estudantes. 

 Sala de Aula Ambiente 

A cada troca de horário (aula), os estudantes se movimentam para o espaço da aula 

seguinte, pois, diferentemente das escolas regulares, em nossa Unidade Escolar, os 

espaços de estudo são salas de aula ambiente, onde o professor permanece em seu 

“recanto” aguardando os estudantes. É fundamental que se tenha um profissional/educador 

remanejador para garantir que cada estudante esteja em sua devida aula. 

 Ausência de algum professor (Abonos e Atestados) 

As eventuais ausências de professores são administradas no âmbito escolar com 

remanejamento dos estudantes para outros recantos de aula, desta forma o estudante está 

sempre assistido e tem preservado seu direito às aulas. O professor que recebe o(s) 

estudante(s) registra a presença em diário no campo informações complementares, 

ressaltando tratar-se de um remanejamento. 

 Cartão de Atividades Diárias 

O cartão de atividades diárias é um instrumento de acompanhamento diário para 

cada estudante. Estes são organizados de acordo com os grupos/anos e, neles, são 

registrados os horários, o desempenho, comportamento e envolvimento individual dos 

estudantes. Porém em 2022, com a ausência de um profissional/educador  para fazer o 

remanejamento dos estudantes, inviabilizou a organização dos registros individuais no 
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cartão de acompanhamento das atividades diárias, passando a ser, este registro, de forma 

coletiva, ou por turma. 

 Protagonismo estudantil 

Ferramenta poderosa para que o estudante possa traçar sua trajetória ao longo de 

seu tempo escolar de forma autônoma, como agente transformador ativo no espaço escolar, 

respeitando seus interesses, habilidades e necessidades. 

Os estudatnes da EPC-Proem participam de Pré-Conselho de Classe com a 

mediação dos docentes onde podem avaliar os processos de ensino-aprendizagem pessoal 

e coletivo. Em alguns momentos realizamos assembleias com todo o corpo dicente onde 

lhes é dado voz para críticas e sugestões sobre o cotidiano escolar. Realizaremos eleição 

de representantes de turma. Organizaremos intervalos culturais, os quais poderão ser 

planejados e executados pelos estudantes. 

SALA DE RECURSO 

A EPC-Proem não possui sala de recursos própria, nem mesmo temos estudantes 

atendidos em salas de recursos de outra Unidade Escolar. Entretanto, é imperativo a sua 

criação em nossa Unidade Escolar, pois vários de nossos estudantes possuem algum 

transtorno, ou são semi-alfabetizados, ou mesmo não alfabetizados, necessitando de 

atendimento especializado que possa auxiliá-los em sua trajetória escolar, bem como 

auxiliar os docentes nas adequações curriculares necessárias àqueles estudantes que 

assim as requisitam. 

FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

O laboratório de informática funciona de forma integral, os professores realizam 

atividades de apoio pedagógico às suas disciplinas e é um recurso de pesquisa escolar. O 

laboratório é um espaço de letramento digital e que parte dos estudantes não tem acesso 

fora do âmbito escolar. 

FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA 

A sala de leitura está sendo utilizada diariamente pela professora de 

Acompanhamento Pedagógico em Língua Portuguesa, em razão de seu projeto. Entretanto, 

nos demais momentos funciona de forma integral e articulada com os componentes 

curriculares e demais projetos, estando disponível para utilização pelos docentes em seus 

planejamentos e aulas em outros momentos diferentes daqueles utilizados no 

Acompanhamento Pedagógico em Língua Portuguesa. 
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AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: 
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

Classificação e Reclassificação: 

A matrícula na EPC – PROEM não está condicionada à entrega de registro bimestral 

de rendimento e frequência anteriores. Por vezes, não há documentação escolar que, como 

recomenda a legislação, é suprida por avaliação diagnóstica com finalidade classificatória, 

conforme os processos Especiais de Avaliação do Manual da Secretaria Escolar do Sistema 

de Ensino do Distrito Federal (2018, p. 36), elaborados pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. 

Em casos excepcionais, após a verificação de que o estudante atingiu os objetivos 

de aprendizagem para o ano em que se encontra matriculado e objetivos individualizados, é 

realizada uma avaliação diagnóstica com objetivo de reclassificação, possibilitando a 

progressão continuada. 

Avaliação Diagnóstica: 

Após o Acolhimento, de posse da documentação necessária, a secretaria da escola 

efetiva a matrícula. O discente é recebido, acolhido e apresentado às dependências da 

unidade escolar, aos professores e aos novos colegas. É realizada a leitura do Regimento 

Interno, e é feita a avaliação diagnóstica, por área, para sondagem do Ano/ Bloco escolar de 

cada estudante, em cada componente curricular. A Avaliação Diagnóstica do estudante é o 

ponto de partida para o estabelecimento de objetivos de aprendizagem, a organização de 

conteúdos e metodologias, além  da construção de instrumentos avaliativos por parte do 

professor. Enfim, a Avaliação permite que o estudante se conscientize dos seus saberes e 

das possibilidades de avanço. 

Estratégias de Avaliação 

A avaliação é desenvolvida em duas dimensões, de acordo com as Diretrizes de 

Avaliação Educacional: Aprendizagem Institucional e em Larga Escala. Uma destinada a 

avaliar o processo educacional de ensino-aprendizagem; e a outra para avaliar a execução 

e os resultados da Proposta Pedagógica da EPC – PROEM. 

Procurando se apropriar e, processualmente incorporar e consolidar a didática para a 

Pedagogia Histórico-Crítica e os fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural, bases 

teórico-metodológicas do Currículo em Movimento, bem como as bases da Avaliação 

Formativa nos processos avaliativos, a escola pretende aprimorar todo seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, buscaremos dar continuidade à formação continuada com o corpo 

docente em nossos momentos de Coordenação Pedagógica nestes temas: Pedagogia 

Histórico-Crítica como metodologia de ensino-aprendizagem; Avaliação para as 

aprendizagens na concepção Formativa como função mais adequada para um projeto de 



45  

educação básica e pública democrática e emancipatório na sua dimensão de ser auxílio e 

direcionamento do processo e não com caráter punitivista; Interdisciplinaridade como forma 

de repensar o trabalho pedagógico e redimensionar o conteúdo. 

A EPC – PROEM propõe a avaliação formativa como instrumento de aferição do 

processo de ensino-aprendizagem, permitindo ao professor realizar uma autocrítica e 

conhecer o que o estudante aprendeu e não aprendeu, de modo que se determine se os 

objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados (e em que medida), para que atitudes 

possam ser tomadas a fim de eliminar qualquer lacuna do aprendizado. Neste sentido, a 

avaliação formativa assegura que os processos de construção de conhecimento vão se 

adequando às características das/dos estudantes, permitindo a adaptação do ensino às 

características individuais dos mesmos. 

Como parte integrante da avaliação formativa, a avaliação diagnóstica é a primeira a 

ser aplicada com os estudantes, principalmente com aqueles que chegam à escola. Neste 

primeiro momento procura-se direcionar as ações pedagógicas a partir da identificação dos 

conhecimentos prévios ao estudante, auxiliando-o no seu processo de desenvolvimento de 

competências e de crescimento para a autonomia. Mas ela não é estanque a este momento, 

sendo utilizada sempre que um redirecionamento das ações pedagógicas se mostrar 

necessário. 

O acompanhamento, interação e observação diárias e individualizadas por meio de 

atividades diversas é o principal instrumento avaliativo que o corpo docente utiliza. Isso é 

possível por conta da natureza especial da escola, suas especificidades, a forma de 

atendimento e as características de nossos estudantes. Também há aplicações de provas e 

elaboração de portfólios. Neste caso, como o processo de ensino-aprendizagem se dá de 

forma contínua e individualizada, os professores de cada compomente curricular planejam o 

melhor momento para tais ações. 

As reuniões de coordenação pedagógica também são lugares e tempos de constante 

avaliação crítica e processual do trabalho do professor, da gestão escolar e da 

implementação da proposta pedagógica. Também se avalia estes aspectos, mas de uma 

maneira mais estanque nos momentos de avaliação institucional previstas no Calendário 

Escolar da SEEDF. 

Avanço de Estudos 

O avanço de estudos ocorre de acordo com o Regimento Escolar, levando-se em 

conta o cumprimento dos objetivos de aprendizagem previstos no Currículo em Movimento, 

de acordo com a centralidade conferida por cada componente curricular e com as 

especificidades de cada estudante. Na EPC – PROEM, o avanço de estudos se respalda 

num trabalho individualizado que possibilita ao estudante alcançar, em ritmo próprio, os 

objetivos de aprendizagens previstos para os diferentes Componentes Curriculares. 
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É importante registrar que a avaliação por meio do Relatório de Desenvolvimento 

Individual do estudante é a imagem da relação que se dá pelo processo de construção do 

conhecimento, pois revela o desenvolvimento feito pelo professor, por meios de registros 

permanentes e contínuos, considerando aspectos fundamentais. De onde o estudante 

partiu? Que avanços ocorreram? Qual foi a participação do professor, do estudante e da 

família nesse processo? 

Conselho de Classe Participativo: 

Instaurado na EPC – PROEM como parte da avaliação processual, o Conselho de 

Classe oportuniza a estudantes e professores debates sobre as principais questões que 

envolvem o fazer pedagógico, identificando dificuldades e propondo soluções. Antes da 

reunião do Conselho, os estudantes participam de um pré-conselho em suas turmas, 

conduzidos e acompanhados pelos professores conselheiros, que são eleitos pela turma, 

por meio de eleição direta. Durante as reuniões do Conselho, são feitas as leituras das atas 

do pré-conselho e as análises e avaliação de todo o trabalho pedagógico desenvolvido ao 

longo do bimestre. O Conselho de Classe participativo se configura como momento de 

culminância do processo de acompanhamento diário o qual é realizado nas coordenações 

pedagógicas e ocorre com a presença de todos os professores, da equipe gestora, 

coordenadores pedagógicos e orientador educacional. Esse acompanhamento é realizado a 

partir da divisão do Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, e essa divisão permite que 

os estudantes sejam avaliados por todos que os atendem. Após esse procedimento, são 

realizados os encaminhamentos cabíveis a cada caso. Ao término do Conselho, são 

realizados, pelos representantes de turma e seus conselheiros, pós-conselhos, nos quais 

são levadas, aos outros estudantes, respostas aos questionamentos discentes. 

Avaliação de Larga Escala 

A Unidade Escolar participa anualmente da OBMEP, onde várias vezes alguns 

estudantes foram para a segunda fase de classificação. Outra participação de nossa 

Unidade Escolar, foi na Avaliação Diagnóstica no início do Ano Letivo, porém não 

conseguimos lançar os dados dos resultados no sistema, devido a problemas técnicos. 

Avaliação Institucional 

Seguimos a orientação do calendário escolar da SEDF, onde está previsto um 

momento no final do ano letivo para aplicação e realização da avaliação Institucional.  
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MATRIZ CURRICULAR 

 

Abaixo, a matriz curricular da escola: 
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

Dimensão de Gestão Pedagógica 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Reduzir as causas de 
vulnerabilidade social dos 
estudantes a partir da 
valorização da dignidade 
humana a fim de 
proporcionar aos 
estudantes 
instrumentos para a 
aprendizagem de valores 
e 
conhecimentos e a 
valorizar 
a autonomia pessoal, a 
justiça e a liberdade. 

Atender 100% dos 
alunos matriculados. 

Planejar, orientar, 
acompanhar e 
supervisionar as 
atividades didático- 
pedagógicas da 
escola, projetos 
interventivos e 
ações pedagógicas 
pontuais 

Durante as 
coordenações 
pedagógicas e 
bimestralmente nas 
coordenações 
integradas/coletivas 

Direção, Equipe 
Pedagógica, 
SOE 
e Professores. 

Durante todo o 
ano 
letivo. 

Propiciar um ensino 
individualizado, 
possibilitando o 
aproveitamento dos 
estudos 
e oferecendo ao 
educando a 
oportunidade de avançar 
durante o ano letivo 
(Regimento escolar 
SEEDF) 
sem prejuízo dos 
objetivos 
de aprendizagem 
previstos 
no Currículo em 
Movimento. 

100% dos planos de 
ensino deverão ser 
elaborados com base 
nos 
documentos 
norteadores 
do SEDF e entregues 
na 
data definida pela EU, 
para aplicação ao 
longo 
do ano letivo. 

Promover encontros 
pedagógicos para o 
planejamento 
conjunto dos planos 
de ensino, com 
acompanhamento 
da 
equipe 
gestora/pedagógica. 

Durante as 
coordenações 
pedagógicas e 
bimestralmente nas 
coordenações 
integradas/coletivas. 

Direção, Equipe 
Pedagógica, 
SOE 
e Professores. 

Durante todo o 
ano 
letivo. 

Oportunizar o 
desenvolvimento das 
potencialidades do 
estudante 
por meio de sua 
sensibilização artística, 
favorecendo o 
desenvolvimento do 
espírito 
crítico, da criatividade e 
da 
ludicidade dos alunos. 

Atender 100% dos 
alunos matriculados. 

Oferecer oficinas 
lúdico-pedagógicas 
que apoiem e 
desenvolvam 
habilidades e 
competências, 
favorecendo o 
processo 
de ensino e de 
aprendizagem e a 
reintegração do 
educando. 
Oferecer acesso à 
cultura em todos os 
seus aspectos por 
meio 
de atividades 
extraclasse. 

Avaliadas nos 
momentos de 
coordenação 
pedagógica, com base 
no acompanhamento 
realizado pelos 
professores no dia a 
dia. 

Direção, equipe 
pedagógica e 
professores. 

Durante a 
realização dos 
projetos e no 
contexto das 
atividades em 
sala 
de aula. 
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Melhorar a qualidade do 
ensino-aprendizagem a 
fim 
de proporcionar a 
formação 
acadêmica do estudante 
para 
a continuidade dos 
estudos. 

Acompanhar e avaliar 
todas as atividades do 
bimestre que são 
desenvolvidas pelos 
professores no 
contexto 
das suas disciplinas. 

Fomentar junto aos 
educadores 
momentos 
de estudos e 
reflexão, 
individuais e/ou 
coletivos, com vistas 
a 
uma formação 
continuada e de 
qualidade. 

As ações serão 
avaliadas nos 
momentos de 
coordenação 
pedagógica, com base 
no acompanhamento 
realizado pelos 
professores no dia a 
dia. 

Direção, equipe 
pedagógica e 
professores. 

Durante a 
realização dos 
projetos e no 
contexto das 
atividades em 
sala 
de aula. 

Conhecer a realidade 
social 
cultural e econômica dos 
estudantes, a fim de 
orientar 
as ações pedagógicas. 

Conhecer as 
informações e os 
dados 
socioculturais de 
100% 
dos alunos e dar 
suporte 
semanal aos 
atendimentos 
prestados 
pelo SOE 

Promover encontros 
e reuniões 
periódicas para 
análise e discussão 
das atividades 
desenvolvidas. 
Conhecer o processo 
de atendimento e 
acolhimento 
realizado pelo SOE. 

A avaliação será feita 
durante as 
reuniões/coordenaçõe
s 
bimestrais e em 
reuniões ordinárias. 

Direção, equipe 
pedagógica e 
SOE. 

Durante todo o 
ano 
letivo. 

Obter subsídios para 
elaboração das Diretrizes 
Pedagógicas e do PPP a 
fim 
de embasar e enriquecer 
o 
Processo 
ensino/aprendizagem, 
adaptando os mesmos às 
necessidades e realidade 
U.E. 

Envolver toda a 
comunidade escolar 
na 
construção/atualização 
do PPP. 

Elaborar, 
implementar 
e avaliar os 
documentos que 
regem 
as ações didático- 
pedagógicas e 
administrativas da 
escola 

Durante as 
coordenações 
pedagógicas e 
bimestralmente nas 
coordenações 
integradas/coletivas, 
com a participação da 
comunidade 

Direção, Equipe 
Pedagógica, 
SOE 
e Professores. 

Primeiro semestre 
do ano, dentro do 
prazo estipulado 
pela Regional PP 
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Desenvolver projetos 
pedagógicos de caráter 
interdisciplinar e 
incentivar 
a realização de projetos 
interventivos que 
contextualizem o ensino e 
a vivência do aluno na 
busca pela compreensão 
dos fatos/temas sociais. 

Dentro da Pedagogia 
de projetos,  
desenvolver 
Projetos 
Interdisciplinares. 

Realizar o trabalho 
pedagógico com 
temas transversais, 
priorizando as 
questões referentes 
à 
construção da 
cidadania, 
sustentabilidade, 
diversidade, direitos 
humanos, relações 
étnico-raciais, 
questões de gênero 
e 
sexualidade, ética, 
saúde, meio 
ambiente. 

As coordenações 
pedagógicas serão o 
espaço privilegiado 
para 
o acompanhamento e 
avaliação das ações. 

Equipe 
pedagógica e 
Professores. 

Durante todo o 
ano letivo. 

Qualificar a coordenação 
pedagógica como 
momento 
de formação continuada 
dos 
professores, bem como 
espaço de estudos 
individuais e coletivos. 

Garantir a participação 
de todos os 
professores 
nos cursos de 
formação 
continuada, visando a 
reflexão crítica sobre 
suas práticas 
pedagógicas. 

Promover oficinas, 
socialização de 
experiências, cursos 
e 
outras estratégias 
que 
contribuam para o 
processo de ação- 
reflexão-ação a 
serem 
realizados nas 
Coordenações 
integradas/coletivas. 

Processual e contínua, 
durante as 
coordenações 
coletivas e ao fim de 
cada bimestre. 

Direção da 
escola, Equipe 
Pedagógica, 
professores, 
servidores e 
funcionários 

Durante todo o 
ano 
letivo 

 
  
 

Dimensão de Resultados Educacionais 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

A partir da aquisição dos 
equipamentos de uma 
padaria escolar, preparar 
o estudante para a 
inserção no mundo do 
trabalho, desenvolvendo 
conhecimentos, 
habilidades 
e competências, atitudes 
e 
valores a serem 
aplicadas no 
trabalho e, 
consequentemente, na 
vida 
social. 

Implementar o 
Projeto 
de Educação 
Profissional a fim de 
que 50% dos 
estudantes possam 
adquirir/desenvolver 
habilidades que 
garantam a inserção 
no 
mercado de trabalho 
formal. 

Oferecer Formação 
Inicial e Continuada 
(FIC), abrindo a 
possibilidade 
participarem de 
cursos 
profissionalizantes 
oferecidos pelas 
instituições parceiras. 

Os cursos de 
formação 
serão avaliados no 
decorrer do 
desenvolvimento do 
Projeto a partir do 
acompanhamento 
sistemático e 
contínuo 
feito pelos atores 
envolvidos na 
formação. 

Direção, Equipe 
pedagógica e 
Instituições 
parceiras 

Durante o 
período de 
realização do 
Projeto 
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Propiciar um ensino 
individualizado aos 
estudantes, com vistas ao 
avanço dos estudos e a 
regularização da 
distorção idade/ano. 

Proporcionar a pelo 
menos 50% dos 
alunos a 
possibilidade de UM 
avanço de estudos 
durante o ano letivo, 
diminuindo a distorção 
idade-ano escolar. 

Incluir todos os 
professores no 
planejamento, 
execução e avaliação 
da proposta 
pedagógica da 
escola 
para atendimento de 
todos os alunos 
matriculados. 

A avaliação será feita 
de maneira 
processual, de 
acordo 
com os parâmetros e 
critérios 
estabelecidos 
pelos professores e 
coordenadores e 
também no contexto 
de cada disciplina. 

Equipe 
Pedagógica e 
professores. 

Durante todo o 
ano letivo 

 
 
 

Dimensão de Gestão Participativa 
 
 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Responsáveis Cronograma 
Ações      

Promover a integração Realizar um encontro 
mensal com as 

famílias na escola e 

envolver toda a 

comunidade escolar. 

Dar continuidade Ao término de cada Equipe gestora e Durante todo o 
entre a comunidade, as ao projeto reunião com as SOE. ano letivo. 

família e Unidade Encontro Com as Famílias.   

Escolar. Famílias    

 mensalmente.    

      

Criar estratégias de 100% dos professores e Favorecer a inserção Reuniões periódicas Direção da Durante todo o 
trabalho e de servidores acessem e constante de para verificação e escola, Equipe ano letivo. 

socialização dos participem das informações checagem das ações Pedagógica,  

Procedimentos decisões da escola, pedagógicas, previstas nos professores,  

pedagógicos e dentro de suas funções administrativas e planejamentos servidores e  

administrativos adotados e atribuições. financeiras conforme elaborados pelos funcionários.  

pela escola.  encaminhamentos. setores.   
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Criar e 

Ampliar  a Participação Realizar pelo menos Elaborar ata de Ao término de cada 

Direção e 

Durante todo o 

do Conselho escolar nas quatro reuniões prioridades para a reunião ordinária, para membros do ano letivo. 

discussões e Decisões ordinárias com   o EU checagem do  conselho escolar  

Referentes    Á conselho escolar  cumprimento da ata de   

comunidade escolar.     prioridades.    

         

Buscar parcerias Que Garantir a adesão de Elaborar projetos Acompanhar a  Direção e Durante todo o 
Viabilize

m a Captação quatro novos  de captação de implementação dos Equipe ano letivo. 

de  recursos financeiros parceiros para a recursos para a projetos por meio de Pedagógica.  

e/ou  materiais para A implementação dos Implementação reuniões periódicas   

unidade escolar;   projetos pedagógicos dos projetos da      

      e atividades da escola.      

      escola.        

Realizar eventos  De Participação de todos Formar uma Reuniões periódicas Direção, Equipe Durante todo o 
Confraternização Entre os segmentos da equipe/comissão para discussão e Pedagógica, ano letivo. 

Os professores  E escola nos eventos e na escola que análises das  SOE  e  

servidores da escola, comemorações fique responsável propostas  professores.  

estreitando os laços De festivas.  pela organização apresentadas equipe   

Afeto E respeito Ao   dos eventos organizadora.    

trabalho do “outro.”    festivos.      

Tornar o Conselho de  Promover a realização Realizar um Levantamento     Ocorre com a Ao final de cada 
Classe um momento de e ações necessárias ao Conselho de classe registro de  opiniões     presença de todos bimestre 

culminância do    Pré-Conselho,  Participativo, de sobre  a realidade  da    os professores, da  

processo de avaliação, Conselho de Classe, forma que os Turma.              equipe gestora,  

que ocorre nas ações  Pós-Conselho  alunos possam                                      coordenadores  

pedagógicas diárias.    dialogar e     pedagógicos e  

Educacionais.      Apresentar                orientadores  

        

sugestões para o 

aprimoramento da 

aprendizagem    
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Dimensão de Gestão de Pessoas 
 

 

 
 

 
Dimensão de Gestão administrativa e financeira 

 

Objetivos Metas 
 

Ações 
Avaliação das 

Responsáveis Cronograma  

Ações        

Garantir a Gerir 100% de todos os Prestação de contas Avaliação mensal por Equipe gestora e Durante todo o 

transparência de todo recursos administrativos do dinheiro recebido meio do balanço dos Conselho ano letivo. 

o processo financeiro, a fim de garantir a e das despesas com resultados. Escolar.  
com responsabilidade qualidade E  manutenção e    

e lisura, gerenciando eficiência No  compra de materiais.    

os recursos materiais, funcionamento da escola     

físicos e patrimoniais        

dentro dos princípios        

da gestão        

compartilhada.        

        

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Responsáveis Cronograma 
Ações      

Fortalecer os laços Um encontro Realizar Palestras Ao   término Equipe gestora Duas vezes por 

afetivos entre todos semestral  motivacionais, curso dos momentos com  a  ano 
os estudantes e Com todos os de formação e 

Equipe gestora. 
  

servidores da escola, integrantes da encontros 
  

   

Estabelecendo escola.   comemorativos    

instâncias de apoio e        

integração entre os        

setores.        

Estreitar o Conquistar novos Realização do Registro dos Equipe Gestora e Duas vezes por 
relacionamento entre parceiros para a encontro Estreitando encontros na forma de SOE. anos 
a escola e as implementação das Laços, com temas relatórios e   

instituições parceiras ações pedagógicas e específicos para questionários,   

que atuam no atendimento de 80% garantir a adesão preenchidos pelos   

atendimento a jovens dos alunos  dos novos parceiros participantes a fim de   

em situação de matriculados  aos projetos da subsidiar o trabalho   

Vulnerabilidade    escola. da escola   

social.        

Promover a Realizar um encontro Realizar encontros Registro dos Equipe Gestora, Durante todo o 
integração de toda a por semestre para ações que permitam encontros na forma de SOE e ano letivo. 
equipe escolar, num Valorização e  a integração e relatórios e fotos, professores.  

ambiente agradável, reconhecimento do compartilhamento além da expressão   

com base no trabalho desenvolvido de ideias e proposta verbal dos   

respeito, na ética e por todos os membros entre todos os participantes sobre os   

solidariedade. da escola  segmentos da momentos   

    escola. vivenciados.   
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PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS  
 

Coordenação Pedagógica 

A Escola do Parque da Cidade – PROEM é uma escola de natureza especial que 

atende estudantes em situação de grande vulnerabilidade social e defasagem escolar. 

Levando em consideração essa natureza especial da escola e a situação dos estudantes 

atendidos, a coordenação pedagógica terá um papel fundamental na proposição de ações, 

objetivos e metas para que os discentes tenham um acompanhamento e desenvolvimento 

pedagógicos amplos, objetivando cessar ou minimizar essa situação de defasagem escolar. 

Levando em consideração que o professor possui um papel primordial no processo 

pedagógico, as coordenações terão, prioritariamente, um caráter formativo, objetivando 

fornecer aos docentes ferramentas e conhecimentos para operacionalizar sua atividade 

pedagógica, distanciando-se da sua prática apenas como técnico e implementando uma 

prática investigativa em sua atividade como docente, sendo capaz de pensar e propor 

mudanças que vão além do espaço escolar em que atua. 

Assim sendo, o espaço da coordenação pedagógica proposta para a EPC –PROEM 

prevê dois momentos: o primeiro sendo de coordenação coletiva, propriamente dita, em que 

os coordenadores pedagógicos orientam os docentes no estudo de temas como: Currículo em 

Movimento - eixos integradores, eixos transversais, princípios da educação integral, 

pedagogia histórico-crítica, psicologia histórico-cultural, avaliação diagnóstica, objetivos de 

aprendizagem, estudo, levantamento de defasagens, aplicação de intervenções, avaliação 

formativa, Projeto Político Pedagógico, critérios de avanço, dentre outros; já no segundo 

momento, acontecerá a coordenação por área, o acompanhamento do planejamento 

pedagógico por área, estratégias aplicadas, recursos utilizados, mapeamento das defasagens, 

definição dos objetivos e conteúdos do Currículo em Movimento para cada estudante. É neste 

momento que o corpo docente faz um recorte do avanço dos objetivos de aprendizagem 

alcançado pelos estudantes. Todas as semanas são realizadas, pelos professores, as 

atualizações do percorrer pedagógico dos estudantes. Esta atualização é escrita em um 

formulário próprio, possibilitando visualizar as aprendizagens de cada estudante, os avanços, 

fragilidades ou dificuldades encontradas. Diante desta informação é possível que se faça o 

realocamento/remanejamento dos estudantes entre os componentes curriculares. 

O espaço da coordenação pedagógica é um momento oportuno e desafiador para a 

formação dos professores e o coordenador pedagógico possui uma função imprescindível na 

busca dessa transformação, devendo direcionar as ações de modo a conduzir os docentes a 

esse processo de construção e aquisição de saberes. 
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 Apoio Pedagógico ao Estudante 

Projeto realizado pela Professora Readaptada Ana Dayse 

Com o intuito de promover o sucesso escolar, a EPC – PROEM desenvolve 

programas e estratégias de suporte à aprendizagem: Apoio Pedagógico Especializado – 

APE. O APE caracteriza-se por atendimento extraclasse e intervenção didática, por meio de 

atividades de construção dos conceitos necessários para alcançar os requisitos básicos para 

continuidade dos estudos.  

 Apoio a Vivências Pedagógicas 

 Projeto realizado pelo Professor Readaptado Júlio 

Suporte de apoio à elaboração, confecção e produção de atividades e materiais 

pedagógicos para as séries iniciais e finais, tais como: 

Digitar e reproduzir atividades impressas; 

Confecção de materiais lúdicos (jogos, tabuleiros, quebra-cabeças, de alfabetização, 

etc); 

Fazer levantamento de demandas de materiais pedagógicos; 

Organizar e distribuir materiais de expediente pedagógico, tais como (cartolinas, 

papeis diversos, colas, revistas, tintas, etc); 

 Projeto Família na Escola 

Teóricos da área da educação defendem em suas pesquisas que a participação 

efetiva da família nos processos escolares facilita o trabalho desenvolvido nas instituições de 

ensino. Na Escola do Parque da Cidade – PROEM, a participação da família era quase nula, 

e trazer esta família para nosso espaço escolar apresentou-se como um grande desafio. 

Assim, buscar maneiras de aproximar a família da formação dos estudantes se faz 

necessário, uma vez que essa participação pode representar mudanças significativas nos 

processos de ensino aprendizagem e também na socialização dos alunos.   

Entretanto, apesar de serem reconhecidos esses aspectos, muitas vezes as 

tentativas de aproximação se esgotam devido às dificuldades de diversas ordens. Percebe-

se que a grande maioria dos pais não acompanha o desenvolvimento escolar de seus filhos. 

Nesse sentido, esse projeto pretende por meio de ações integradas minimizarem 

gradativamente o problema da ausência familiar em nosso espaço escolar. Esse plano de 

ação se justifica a partir da realidade local, e propõe que a escola deve promover uma 

intervenção experimental, visando à relação circular família-escola-aluno-professor. 

Esse projeto pretende tornar possível a construção de valores que muitas vezes não 
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fazem parte da vivência desses pais. Uma intervenção acolhedora, que visa a 

ressignificação da visão de mundo desses sujeitos.  

Com os encontros contemplados neste projeto, pretende-se encontrar caminhos para 

a estruturação de ações que possibilitem a significativa aprendizagem dos alunos bem como 

a integração dos sujeitos na escola e fora dela.  

Essa proposta não tem a intenção de realizar “reunião de pais”, ela se dá a partir de 

processos sinérgicos entre a escola e os familiares. Momentos de reflexão coletiva, 

sensibilização e também de socialização dos objetivos pedagógicos propostos pela escola. 

Facilitar os processos de aprendizagem dos alunos a partir de uma intervenção 

educativa voltada para os pais ou responsáveis na perspectiva circular família-escola-aluno-

professor. 

- Propiciar aos familiares dos estudantes do PROEM uma reflexão acerca da 

formação humana dos alunos. 

- Conhecer as expectativas dos familiares em relação ao papel da escola bem como 

do papel da família nos processos educativos realizados no PROEM. 

- Promover a socialização dos familiares em rodas de discussão informais. 

- Investigar os principais fatores que repelem a participação das famílias na vida 

escolar dos alunos. 

- Estruturar a partir de relações com os pais uma estratégia de ação pedagógica que 

de fato seja eficiente na realidade escolar do PROEM.  

- Promover  a reconstrução da autoestima dos participantes. 

 Projeto Plena Atenção 

Visa trabalhar com os estudantes algumas técnicas de meditação e métodos para 

lidar assertivamente com as emoções; projeto proposto e acompanhado por membros da 

Sociedade Vipassana de Brasília. Será realizado em todo o segundo semestre de 2022, no 

início das primeiras aulas do turno vespertino. O material didático foi fornecido pelos 

membros da Sociedade Vipassana. 

 

 Plano de Ação Orientação Educacional 
Pedagoga - Orientadora Educacional: Carla Bianca F. Moncaio Zanon  

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 
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para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a 

aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do 

Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve 

partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - 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, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano 

letivo: 

METAS 

1. Desenvolver estratégias que favoreçam a 
permanência do estudante na unidade escolar 

2. Contribuir com o acesso, permanência e 
conclusão dos estudos de estudantes  

3. Propiciar espaços de fala e reflexão para a 
comunidade 

4. Articular ações com representantes de turma para 
acompanhamento da frequência escolar 

5. Apresentar a importância das ações da 
orientação educacional junto a comunidade 
escola 

6. Fortalecer os vínculos entre as Redes de apoio 
aos Estudantes  

 

 

TEMÁTICA 

 
Fundamentação 
Curricular 

 

Estratégias 
Pedagógica
s 

 

Eixo de Ação 

 

Período 
de 
Ação 

   Edu. 
em 
cidad
ania 
DH 

 
Edu. em 
Diversid
ade 

 
Educação 
em 
Sustentabili
dade 

Acolhimento    Acolher as 
crianças e 
adolescentes 
antes da 
efetivação  da 
matrícula. 
 
Apresentar as 
competências 
da Orientação 
Educacional 
para a 
comunidade 

Ação junto aos 
estudantes e as 
famílias\respons
áveis 
 

Ação junto aos 
estudantes, pais 
e professores. 
 
Ação junto aos 
professores 
 
 

Durante o 
ano letivo  
 

Março 
 

Durante 
todo o ano 
letivo 
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escolar. 
 
Acolher os 
professores 
durante as 
coletivas da 
escola. 
 
Acolher todos 
os estudantes 
indicados 
pelos 
professores; 
conversar, 
acompanhar e 
fazer 
encaminhame
nto, quando 
necessário. 
 
Participar e 
realizar 
acolhimento 
no início das 
reuniões de 
pais e 
mestres. 
 

Oferecer 
escuta ativa 
às famílias, 
estudantes, 
professores e 
servidores. 

 

Ação junto aos 
estudantes e 
professores. 
 
Ação junto aos , 
pais e 
professores. 
 

Ação junto a 
comunidade 
escolar. 

Durante 
todo o ano 
letivo. 
 
Bimestralm
ente 
. 
 

Durante 
todo o ano 
letivo. 

Autoestima  X X  Proporcionar 
diálogo sobre 
assuntos 
relacionados 
ao bullying, 
através  de 
conversa 
reflexiva,  
vídeos, 
leituras 
diversas e 
exemplos 
ocorridos no 
cotidiano da 
escola. 

Ação junto aos 
estudantes. 

Sempre 
que 
necessário. 

Desenvolver 
atividades 
que 
proporcionem 

Ação junto aos 
estudantes. 

Sempre 
que 
necessário 
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a descoberta 
do 
autoconhecim
ento através 
de  Rodas de 
Conversa, 
vivências,  
atividades 
lúdicas, 
leituras, etc. 

Cidadania  X   Promover um 
diálogo sobre 
liderança  
para 
realização da 
escolha de 
representante 
de turma e 
dos 
professores 
conselheiros 

Ação junto aos 
estudantes e 
professores.  

Maio 

Cultura de paz X X X Oferecer 
palestra junto 
com o 
MPDFT sobre 
Violência de 
Gênero, que 
será 
ministrado 
pela equipe 
Maria da 
Penha vai à 
Escola  

Ação junto aos 
pais e 
professores 

Março 

Promover, em 
parceria com 
os 
professores, 
Rodas de 
Conversa 
tendo como 
tema gerador 
Respeito, e 
como 
subtemas 
bullying, 
racismo, 
xenofobia, 
homofobia, 
paz na escola 
e projeto de 
vida. 

Ação junto aos 
estudantes 

 Maio,  
Junho e 
agosto 

Desenvolviment
o de 
Competências 

   Postagem nos 
grupos 
virtuais da 

Ação junto a 
comunidade 
escolar 

Ao longo do 
ano  
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Socioemocionais escola de 
mensagens e  
vídeos com o 
objetivo de 
favorecer a 
reflexão sobre 
como lidar 
com emoções 
e 
sentimentos, 
educação dos 
filhos, 
cidadania, 
etc. 

Ensino/Aprendiz
agem 

   
Em parceria 
com os 
professores e 
coordenação 
pedagógica, 
identificar, 
encaminhar e 
acompanhar 
alunos que 
apresentem 
dificuldades 
de 
aprendizagem
  e/ou  
transtorno de 
comportament
o; 

Atendimentos 
individuais a 
pais para 
orientações, 
planejamento, 
acompanham
ento e 
devolutivas 
sobre o aluno; 

.Participação 
no pré  
conselho de 
classe e no 
conselho de 
classe. 

Apresentar à 
equipe da 
escola e à 
família dos 
estudantes o 

 
Ação junto aos 
estudantes, pais 
e professores. 
 
 
 

Ação junto aos 
pais. 
 

Ação junto aos 
pais\responsávei
s, professores e 
estudantes. 
 
Ação junto aos 
professores e 
famílias. 
 

Ação junto aos 
professores, 
famílias e 
conselhos 
tutelares 

 
Ao longo do 
ano letivo 
 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Bimestralm
ente 
 

Sempre 
que 
solicitado 
 

Ao longo do 
ano letivo 
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resultado dos 
trabalhos 
realizados 
pela 
Orientação 
Educacional. 

Busca ativa 
dos 
estudantes 
faltosos. Por 
meio de 
contato 
telefônico, 
mensagens e 
Relatórios 
para os 
conselhos 
Tutelares.  

 

Integração 
família/escola\ 
comunidade 

X X X Coordenação 
do projeto 
Família na 
Escola. 
(anexo) 
Contato com 
os 
profissionais 
das redes 
sociais para 
atendimentos 
aos 
estudantes e 
familiares de  
assuntos que 
vão além das 
atribuições da 
escola. Tais 
como, 
Adolescentro, 
universidades
, UBS, e 
afins.  

Acompanham
ento dos 
estudantes 
que cumprem 
medidas 
socioeducativ
as. Por meio 
de contatos 
telefônicos, 
Estudos de 

Ação junto às 
famílias\respons
áveis 
 
Ação junto às 
famílias\respons
áveis e rede de 
apoio ao 
estudante. 
 

Ação junto aos 
estudantes,  às 
famílias\respons
áveis, GEAMAS 
e Semiliberdade. 
 

Ação junto aos 
estudantes,  às 
famílias\respons
áveis, Casa de 
Ismael, UNAC, 
Aldeias SOS e 
afins. 

Mensalmen
te, ao longo 
do ano 
letivo. 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 

Ao longo do 
ano letivo 
 
 
 

Ao longo do 
ano letivo.  
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Casos, troca 
de 
mensagens, 
elaboração de 
Relatórios 
com as 
GEAMAS e 
Semiliberdade
.  

Acompanham
ento dos 
estudantes 
que se 
encontram em 
situação de 
acolhimento 
institucional, 
por meio de 
contatos 
telefônicos, 
Estudos de 
Casos, troca 
de 
mensagens, 
elaboração de 
Relatórios.  

 

Mediação de 
conflitos 

X X X Realizar a 
escuta ativa e 
favorecer a 
comunicação 
e 
entendimento 
entre os 
estudantes 
acerca do 
conflito de 
forma a 
incentivar o 
protagonismo 
na resolução 
dos conflitos; 

Ação junto aos 
estudantes ,  
famílias\respons
áveis 

Ao longo do 
ano letivo 

Prevenção e 
enfrentamento 
ao uso indevido 
de drogas  

   Apresentação 
de vídeos, 
atendimento 
individual, 
rodas de 
conversa 
sobre 
prevenção ao 
uso abusivo 
de drogas e 

Ação junto, aos 
estudantes, às 
famílias\respons
áveis 

Ao longo do 
ano letivo 
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sobre 
valorização 
da vida. 
Disponibilizaç
ão de 
cartilhas e 
material afim. 
Encaminhame
nto de 
estudantes e 
familiares ao 
Adolescentro, 
CAPS e 
afins.  

Sexualidades    Proporcionar 
atividades 
que 
conscientizem 
sobre o 
combate ao 
abuso e 
exploração 
sexual da 
criança e do 
adolescente. 
Por meio de 
rodas de 
conversas, 
vídeos, 
material 
impresso, etc. 
Convidados 
da Rede de 
Apoio, como o 
Adolescentro, 
poderão ser 
chamados.  

Ação junto aos 
estudantes e 
famílias.  

Ao longo do 
ano letivo. 
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 EEAA (Sem profissional para desenvolver o trabalho na equipe) 

A EEAA trabalha em parceria com o Serviço de Orientação Educacional – SOE, no 

intuito de contribuir para a superação das dificuldades presentes no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes por meio de ação institucional. 

A EEAA desenvolve seu trabalho na educação atuando em três dimensões:  

- Istitucional;  

- assessoramento ao trabalho pedagógico; e  

- acompanhamento da família e do processo de aprendizagem do estudante.  

O atendimento pauta-se no desenvolvimento de ações que ocorrem nos espaços e 

tempos do contexto escolar, buscando, sempre, dar suporte ao processo de ensino- 

aprendizagem. Atua como elo entre o estudante, o docente e a família, buscando administrar 

e reduzir conflitos de modo a contribuir para o sucesso escolar. Esse serviço é fundamental 

para a EPC – PROEM, sendo necessária a permanência da EEAA na escola. 

Até a data atual estamos sem nenhum profissional para atender na EEAA. 

 

 Cultura de Paz – Projeto Acolhida 

 A Escola do Parque - PROEM é uma escola de natureza especial que tem como 

objetivo atender os estudantes em vulnerabilidade física, psíquica, cultural, sexual e social. 

Na sua maioria, são moradores nas Regiões Administrativas do Distrito Federal com baixa 

renda, e em defasagem escolar idade/ano. 

Partindo-se do pressuposto de que a aprendizagem é um instrumento de 

desenvolvimento e que os indivíduos estão inseridos em um processo social contínuo que se 

estende por todo ciclo vital do ser humano e que, segundo Vygotsky em Oliveira (2010), este 

desenvolvimento possibilita a construção de processos mentais complexos, superiores e 

internos das pessoas. 

Portanto, a proposta do projeto “Acolhida”, baseando-se em uma perspectiva 

histórica cultural, tem como intuito elaborar estratégias de intervenção pedagógica 

trabalhando com temas diferenciados, diversificados e dinâmicos onde o educando possa 

refletir, repensar e ressignificar as representações de si mesmo e do meio em que está 

inserido.  

Auto respeito: Valorização individual, identificação de situações danosas, 

autocuidado, convivência e interação social. 

Empoderamento: Reconhecer, acreditar e desenvolver o potencial. 
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Sou merecedor: identidade, comunicação eficaz. 

Resiliência: Dificuldades da vida e existenciais, aprendizagem, superação, 

recuperação, tipos de resiliência. 

Cuidados com o corpo: Sexualidade, prevenção ao abuso e à exploração sexual, 

higiene, drogas e vida saudável 

Cuidando da Mente: Violência psicológica, autoconhecimento, lidando com as 

emoções e sentimentos. 

Cuidando do outro: Interações, vínculos, solidariedade, cidadania, acolhimento dos 

emigrantes.  

Respeito mútuo: Empatia, diferenças, violência, bullying, cultura de paz. 

Afetividade: sentimentos, emoções, preconceitos, gênero. 

Projeto de vida: Perspectivas, metas para a vida, estudo, trabalho, etc. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Projeto Arte e Movimento. 

Este projeto tem como palco a Escola do Parque da Cidade – Proem, conhecida 

como uma das “Escolas de Natureza Especial” do âmbito da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, que surge, desde 1981, para atender crianças e adolescentes 

em peculiar situação de risco e ou vulnerabilidade pessoal e social, conforme apresentado 

em seu Regimento das Escolas Públicas do DF (2019).  Sendo um recorte da disciplina de 

Educação Artística voltada para a realidade de nossos educandos, este projeto visa 

estabelecer relações entre os indivíduos estudantes e as inúmeras especificidades que 

norteiam as personalidades e o fazer artístico.  

Através do uso da sala ambiente existente na escola, materiais diversos, dentre eles 

alternativos e recicláveis, livros didáticos e paradidáticos e com o auxílio das tecnologias de 

informação e comunicação, com o apoio e utilização do Laboratório de Informática, busca 

estabelecer formas e meios para desenvolver a criatividade e o senso crítico, não somente 

no que já existe (contexto histórico), mas também naquilo que será produzido, dando ênfase 

ao processo criativo. 

Seu objetivo geral é desenvolver habilidades visuais, musicais e cênicas, através das 

metodologias e pedagogias em Arte, pesquisando, refletindo e produzindo obras, baseadas 

nos percursos individuais dos estudantes, promovendo a criatividade e o desenvolvimento 

pessoal e coletivo. 

Neste contexto, trabalhar com projetos, voltados para o fazer artístico, que surjam 

das necessidades e vivencias dos estudantes, aliados ao uso das tecnologias de informação 

e comunicação que são base de interesse desses jovens, se torna uma metodologia eficaz 

na construção do conhecimento. “A aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e a 

vivência artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e 

criadores.” (BNCC – Arte, 2020). 

 

Projeto “Geofixando” 

O projeto visa dinamizar e acompanhar o conteúdo geográfico trabalhado na base 

comum. Através de vários miniprojetos para colaborar com o desenvolvimento no processo 

ensino aprendizagem do estudante. Esse projeto de geografia tem o intuito de atuar de 

forma interdisciplinar aspirando articular diversos saberes e disciplinas tecendo uma visão 

mais ampla de qualquer aspecto da realidade. Com o enfoque à regionalização do Brasil e 

do mundo dividido por continentes, cujo propósito é conhecer e refletir sobre seus aspectos 
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físicos, ambientais, sociais, econômicos e sobre as transformações e contradições inerentes 

ao mundo moderno. E o estudo da Geografia é fator fundamental na formação de um 

estudante cidadão, na medida em que permitir a ele apropriar-se desse conhecimento e 

compreender criticamente sua realidade e suas possibilidades de agir na transformação de 

um mundo com relações mais justas e solidárias. Todo estágio do projeto está ancorado as 

competências gerais da nova BNCC, mas principalmente em valorizar e utilizar os 

conhecimentos sobre o mundo físico ,social, digital e cultural. 

A intenção da elaboração deste projeto é fazer com que os estudantes busquem a 

socialização e valorização da pesquisa e da busca continua de conhecimento de outros 

povos, economias e culturas bem como proporcionara aulas dinâmicas e lúdicas que 

possibilitem situações de ensino-aprendizagem muito valiosas aos estudantes, propiciando 

inovações, em que o estudante deixa apenas de ser um ouvinte e passa a ser um integrador 

do seu ensino-aprendizagem. 

Proporcionar uma oficina pedagógica de cartografia aos estudantes do 6º ao 9º ano da 

EPC Proem, visando o desenvolvimento da leitura e interpretação de mapas; pesquisa e 

reflexão do mundo dividido em continentes e o Brasil sobre seus aspectos físicos, 

ambientais, sociais, econômicos. 

Assim, ao interligar os conteúdos trabalhados com o estímulo de habilidades e de 

competências, valorizando criatividade, dos saberes disciplinares e do fortalecimento das 

relações entre professor/estudante, tornando o processo de construção do conhecimento 

mais significativo, principalmente, quando ocorre o uso de metodologias ativas, significativas 

e de projetos como estratégia de ensino e aprendizagem. 

Compontentes Curriculares Envolvidos: Língua Portuguesa, História, Arte, Língua 

Estrangeira Moderna, Matemática, Ciências. A Meta deste projeto é propiciar um contexto 

educativo que incentive consolidar os conceitos geográficos de forma criativa e prazerosa, 

proporcionando o habito da leitura e pesquisa. 
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Projeto Acompanhamento de Português 

Tendo em vista os resultados apresentados nas Avaliações Externas de Desempenho 

Escolar realizadas pelos alunos desta escola, onde apresentaram dificuldades para ler, 

interpretar e produzir textos, entende-se a necessidade de executarmos um Projeto de 

leitura e interpretação de textos, além de produção textual.  

 Busca soluções de incentivo à prática leitora, uma vez que se faz necessário uma 

cultura de trabalho pela melhoria do desempenho escolar diante de tais resultados por 

docentes e discentes. Também há a necessidade de preparar os alunos que já possuem 

defasagem de aprendizagem para o mercado de trabalho. Hoje, esse mercado de trabalho 

exige muito mais a interpretação de textos diversos em atividades corriqueiras. Além de 

auxiliar e muito no desenvolvimento de produção textual.  

 Com tal Projeto, há de se compreender a necessidade de hábitos de leitura, 

superação de dificuldades de interpretação e conhecimento de diversos gêneros textuais, 

bem como o despertar da criatividade, imaginação e a fantasia. Sendo assim, durante a 

socialização da prática de leitura, possibilitar momento de prazer pelo ato de ler e vivenciar 

experiências de aquisição de conhecimentos aprender a aprender. 

A leitura tem o poder de desenvolver a capacidade intelectual e crítica das pessoas, 

devendo assim, fazer parte do seu dia a dia e desenvolver a criatividade em relação ao seu 

próprio meio e o meio externo.  

 O projeto Leitura, cultura e cidadania (LCC) faz parte do acompanhamento de 

Português assim como o Projeto Redação – Produção de textos. São os projetos essenciais 

para um melhor desempenho dos alunos do Proem. 

Seu objetivo geral será compreender a necessidade de hábitos de leitura, superação 

de dificuldades de interpretação e conhecimento de diversos gêneros textuais, bem como o 

despertar da criatividade, imaginação e a fantasia. Durante a socialização da prática de 

leitura, possibilitar momento de prazer pelo ato de ler e vivenciar experiências de aquisição 

de conhecimentos aprender a aprender. Leitura, cultura e cidadania é também formar um 

senso crítico, uma visão ampla e participativa da sociedade. 

 

Projeto Aprendendo Matemática na Prática (Raciocínio Lógico)  

A Matemática é uma ciência que nasceu em decorrência das necessidades e 

transformações pelas quais passaram a humanidade. É um componente curricular de suma 

importância para a formação do estudante para que possa lidar com as situações diárias 

envolvendo essa ciência. 
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Por ser um componente curricular que estuda um conteúdo muito extenso e, para 

muitos, de difícil compreensão é necessário a utilização de ferramentas e estratégias para 

tornar o momento de aprendizagem o mais prazeroso e compreensível possível. Desse 

modo, esse projeto se fundamenta pelo incremento do componente curricular, buscando 

aprimorar os modos de pensar, ensinar e aprender dos estudantes e reverter o pensamento 

de que a Matemática é um componente curricular difícil e, muitas vezes, até impossível de 

se aprender. 

Seu objetivo geral será construir uma proposta de aulas participativas, interativas, que 

estimulem a curiosidade e o prazer em aprender, dando novos significados a velhos 

conteúdos por meio do acompanhamento pedagógico matemático, usando alternativas 

pedagógicas inovadoras de intervenção individualizada e em pequenos grupos de alunos, 

para complementar o que é ministrado no período normal de aula, de forma contínua e 

paralela, buscando reduzir  a defasagem existente entre os conhecimentos que o aluno traz 

e o currículo adequado a sua faixa etária e ao ano em que está cursando.  

Nessa perspectiva, de que o ser humano é um ser multidimensional, o estudo da 

Matemática nos permite ampliar nossa compreensão de cidadãos, permitindo-nos entender 

melhor tudo o que acontece em nossa volta, amplificando, assim, a nossa visão de mundo. 

O ensino da Matemática num olhar mais prático e amplo pretende tanto realçar o 

desenvolvimento raciocínio lógico quanto  aguçar ainda mais a curiosidade do(a) estudante. 

Com o intuito de romper com o ensino tradicional da Matemática, este projeto pretende 

a criação da cultura de que a matemática pode ser aprendida e apreendida de forma lúdica, 

dinâmica, colaborativa, fazendo da sala de aula um espaço de troca e interação, com 

vivência de trabalhos em equipe, criando momentos de aprendizagem em ambiente de 

exploração, investigação e reflexão, de desenvolvimento de habilidades como raciocínio 

lógico, capacidade de resolução de problemas, confecção de jogos e outros instrumentos de 

aprendizagem, na intenção de se observar, com isso, melhoria na compreensão dos 

conteúdos matemáticos. 

Os componentes curriculares envolvidos são: Matemática, Geografia, Ciências, 

História e Educação Física. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O acompanhamento e a avaliação do PPP são realizados, basicamente, de maneira 

continua nos espaços e tempos das coordenações pedagógicas, bem como nos espaços e 

tempos dos Conselhos de Classe, das assembleias gerais escolares e das avaliações 

institucionais, estas por intermédio de instrumentos elaborados  que são respondidos por 

todos os segmentos da escola, encaminhando instrumento específico a cada segmento. 

Nas coordenações pedagógicas, realizamos discussões constantes sobre a 

organização do trabalho pedagógico, procurando realinhar o fazer pedagógico com as 

propostas inseridas no PPP e promovendo estudos, palestras, conversas, enfim, formações 

sobre temas relevantes. 

Nos Conselhos de Classe, em sua essência participativos, além de procurar realinhar 

o fazer pedagógico com as propostas inseridas no PPP, também avaliamos tanto os 

processos de ensino e aprendizagem quanto os processos avaliativos, procurando aprimorá-

los, a partir de análises e consideraçõessobre as potencialidades e fragilidades não só 

das(os) estudantes, como também dos próprios processos, com ênfase na avaliação 

formativa. 

Em determinados momentos, utilizamos as assembleias gerais escolares para 

debater o projeto com a comunidade escolar, procurando incentivá-la a participar da 

elaboração, reelaboração e avaliação numa perspectiva de ajustarmos o trabalho político e 

pedagógico no qual a comunidade se sinta inserida. 

Os instrumentos utilizados nas avaliações institucionais são formulários elaborados 

no Formulários do Google, encaminhados via redes sociais em sua forma principal, mas 

também disponibilizados nas salas do Google Sala de Aula e às vezes encaminhados por e-

mail. O objetivo é coletar dados avaliativos sobre o PPP do ano letivo em curso e sugestões 

para a reelaboração do PPP para o próximo ano. 
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