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1 APRESENTAÇÃO 

 O presente documento constitui a primeira edição do Projeto Político Pedagógico – 

PPP, da Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante – EPNE-CRENB. 

Entende-se o PPP como elemento catalisador e norteador do fazer pedagógico coletivo em 

construção permanente. O Projeto Político Pedagógico é um instrumento ousado, que busca a 

organização da escola, sendo uma ferramenta relevante de renovação da escola, comprometido 

com a execução. O PPP não é somente dos gestores, mas, como prevê a gestão democrática, diz 

respeito aos professores, servidores, com a participação e presença dos pais/responsáveis e 

estudantes, cada um assumindo com responsabilidade, sua obrigação, cujo fim único e essencial 

é o êxito dos alunos, da escola, da comunidade, enfim do projeto, que se apresenta como 

importante instrumento de trabalho por meio do qual a escola dialoga com todos os segmentos 

e, com autonomia, executa-o e o avalia constantemente. 

Uma unidade escolar tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a 

realizar. É esse conjunto de desejos, bem como os meios para torná-los realidade, que dita o 

formato e dá vida ao chamado Projeto Político Pedagógico.  

O PPP, segundo a Resolução nº. 1/2005 do Conselho de Educação do Distrito Federal – 

CEDF, Art. 142, é o documento que define fundamentos histórico-sócio-culturais, 

epistemológicos e didáticos pedagógicos orientadores da práxis educativa, da expressão 

cultural, contemplando a origem histórica, natureza e contexto da instituição, os fundamentos 

norteadores da prática educativa, a missão e objetivos institucionais, a organização pedagógica 

da educação e do ensino oferecidos, a organização curricular e respectivas matrizes, os 

processos de avaliação da aprendizagem e de sua execução e estratégias para a sua 

implementação: recursos físicos, didático-metodológicos, pessoal docente, de serviços 

especializados e de apoio, assim como a gestão administrativa e pedagógica. 

Para Libâneo (2004) o Projeto Político Pedagógico oportuniza a direção, a coordenação 

pedagógica, os professores e a comunidade tomarem sua escola nas mãos, participar da 

configuração do seu papel estratégico na educação dos seus estudantes, organizar suas ações, 

visando atingir os objetivos que se propõem. Sendo, portanto, o ordenador, o norteador da vida 

escolar, acolhendo a participação de todos os atores da comunidade escolar. 

O Projeto Político Pedagógico de uma instituição educacional é a sua identidade. Tem 

como propósito, estabelecer as diretrizes básicas e a sua atuação na comunidade em que está 

inserida. Normatiza um compromisso assumido pela equipe gestora, docentes, funcionários e 

representantes de pais e estudantes, em torno de um mesmo plano educacional.  



Busca-se o caminho para que todos se façam, de fato, representados nas ações e 

estratégias educacionais, visando alcançar efetivamente uma ampliação da participação ativa 

no contexto escolar. 

Dessa forma, o PPP da Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante – 

EPNE/CRENB, vem institucionalizar a sua identidade, o seu papel pedagógico, as suas 

concepções, ideais, objetivos, metas e sonhos.  

1.1 Processo de construção 

No processo de elaboração desse Projeto Político Pedagógico fundador, da EPNE, 

argumentamos sobre as demandas do cotidiano escolar, logística para utilização de espaços, 

atendimentos a serem realizados, infraestruturas, horários de funcionamento, recursos humanos 

e o contexto pandêmico evidenciado nos anos de 2020 e 2021. 

A primeira iniciativa da comissão organizadora foi propor o desenvolvimento de uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa para identificar melhor as expectativas dos estudantes e 

servidores quanto ao atendimento, visando também à definição das prioridades, objetivos e 

metas a serem avaliadas continuamente pela comunidade escolar.  

Este documento contribuirá para o resgate da construção de um legado pedagógico, para 

a comunidade escolar do Núcleo Bandeirante e região, para imprimir sua identidade 

pedagógica, avaliar sua missão e valores e, ao mesmo tempo, atender sua vocação, não obstante 

os anseios da comunidade escolar.  

Pretende ainda consolidar-se como instrumento para a gestão democrática da escola, 

estando em consonância com as políticas de educação da SEEDF e com a legislação que ampara 

a Educação Brasileira. 

Para organização e escrita deste documento foi instituída em 2022 uma Comissão 

Organizadora composta por membros da comunidade escolar. Este grupo de trabalho tem como 

principais responsabilidades: 

• Sensibilização da Comunidade Escolar em torno da elaboração e Coordenação das ações 

relativas à construção do PPP- EPNE/NB; 

• Discussão das premissas pedagógicas e fundamentos embasados nos constructos teóricos, tendo 

em vista o contexto educativo na operacionalização da mediação pedagógica efetiva; 

• Elaboração do cronograma com ações e datas; 

• Apresentação da metodologia de elaboração coletiva; 

• Coordenação das discussões com todos os membros da Comunidade Escolar; 



• Sistematização das discussões elaborando os textos e apresentando aos grupos para análise e 

sugestões; 

• Registro documental das memórias, decisões, discussões, reuniões com a Comunidade Escolar 

entre outros; 

• Apresentação da versão final para a Comunidade Escolar; 

• Acompanhamento da operacionalização do PPP – EPNE/NB e avaliação conforme o 

planejamento em tela. 

1.2 Sujeitos Participantes 

Imprescindem no processo de discussão e de elaboração o comprometimento das 

pessoas em torno de sua concretização em ambiente de paz e respeito, neste sentindo 

apresentamos as escolas tributárias desta singular instituição de ensino: 

 

ESCOLAS TRIBUTÁRIAS - COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO do 
NÚCLEO BANDEIRANTE (CRE NB)  

1.  
O EC 01 CANDANGOLÂNDIA 

O EC 02 CANDANGOLÂNDIA 

O EC 03 NÚCLEO BANDEIRANTE 

O EC 04 NÚCLEO BANDEIRANTE 

O EC 05 NÚCLEO BANDEIRANTE 

O CEF O1 DO NÚCLEO BANDEIRANE - SAPÃO 

O CEMUB – CENTRO DE ENSINO MÉDIO URSO BRANCO (aguardando a 
liberação do noturno) 

      Fonte: EPNE/NB – 2022 

1.3 Dados de identificação da unidade escolar  

• Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF 

• Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante – CRE-NB 

• Nome: Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante 

• Endereço: Área especial - avenida central bloco 11- Núcleo Bandeirante - CEP: 

71720-970 

• Localização: Zona urbana 

• Telefone: (61) 983134489 



• E-mail: epne@edu.se.df.gov.br 

• Gestão:  

o Diretor: Mauro Nunes Rocha - Matrícula: 0038.171-3.  

o Vice-diretora: Aline Protta Lanna Gomes - Matrícula: 234.097-6. 

o Supervisora Pedagógica: Fabiane de Castro Mota Kawaguti - Matrícula: 

0228.635-1. 

o Supervisor Administrativo: Jhonatan Felipe Mascena da Silva – 

Matrícula: 0243.340-0.  

• Ata de credenciamento: Portaria nº 71,18/02/2021 DODF nº 19/02/2021º Res. 

1/2012 – CEDF, alterada pela Res. nº 1/2014/CEDF 

• INEP: 53018842 

• CNPJ: Em processo de criação 

• Nível de ensino atual: Ensino fundamental  

• Atendimento atual: Ensino      fundamental 

1.4 Instrumentos/procedimentos que promoveram a participação da comunidade 

escolar.  

No início do ano letivo tiveram uma sequência de reuniões de pais, que aconteceram na 

própria Escola Parque e nas escolas de origem, com a finalidade de discutir com a comunidade 

a respeito do funcionamento da escola. Foram discutidos aspectos como: os horários, as formas 

de atendimento, os parâmetros de segurança, a organização de entrada e saída, bem como a 

organização durante o turno, transporte público e as responsabilidades das famílias.   



2 HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR  

 Neste ponto, vale destacar que a EPNE/NB, foi inaugurada em 18 de fevereiro de 

2022, tendo o marco zero de sua proposta pedagógica, ainda em construção. No entanto, a 

história de seu percurso enquanto espaço público, sempre atendeu à diversas instituições 

remontando à fundação de Brasília. 

Entender a historicidade é compreender o percurso histórico e político da criação e 

implantação das escolas parques no âmbito do Distrito Federal, faremos assim, primeiro, uma 

breve apresentação da historicidade das escolas parques, que tem início em 1947, no estado da 

Bahia. 

2.1 Historicidade das escolas parques 

À época, o educador Anísio Spindola Teixeira era secretário de educação e organizou 

um plano para estruturar o sistema educacional do estado da Bahia, buscando atender às 

necessidades de assistência social e educacional das famílias de baixa renda.    

Anísio Teixeira defendia o ajustamento da educação à diversidade das condições 

concretas, fazendo dela um instrumento de mudanças e desenvolvimento progressivo.  

Ele tinha como base as ideias filosóficas e pedagógicas do norte-americano John Dewey 

(1859-1952) na relação educação-ação. Segundo Dewey, só poderia haver educação onde 

houvesse práticas de experiências da vida. O currículo deveria centrar-se nas atividades e 

ocupações cotidianas e não somente em matérias convencionais (SOUZA; MARTINELI, 

2012). 

Considerando tais pressupostos teóricos e pedagógicos, foi criado o Centro Educacional 

Popular Carneiro Ribeiro, que funcionaria em tempo integral, com a meta de preparar o 

educando para ser um cidadão crítico, suscitar vocações para a iniciação profissional, ampliando 

suas capacidades e conhecimento, com o intuito de melhorar a qualidade de vida. A perspectiva 

era de que o Centro Educacional se tornasse um modelo para implantação em outras capitais do 

país. 

O Plano Original determinava que a educação elementar deveria ser oferecida em 

Centros de Educação Elementar; integrados por quatro quadras e, assim discriminadas em suas 

finalidades: 

1. Jardins de Infância, destinados à educação de crianças nas idades de 04 a 06 anos; 

2. Escolas Classe, para a educação intelectual sistemática de menores, nas idades de 07 



a 12 anos, em curso completo de seis anos ou séries escolares; 

3. Escolas Parque, destinadas a complementar a tarefa das escolas classes, mediante o 

desenvolvimento artístico, físico, social e sua iniciação no trabalho, através de uma rede de 

instituições ligadas entre si, dentro da mesma área e constituída de biblioteca infantil e museu; 

pavilhão para atividades de artes industriais; conjunto para atividades de recreação; conjunto 

para atividades sociais (música, dança, teatro, clubes, exposições); dependência para refeitório 

e administração. 

O Centro Educacional era constituído de quatro Escolas-Classe e uma Escola-Parque. 

Três Escolas-Classe atendiam o ensino primário e a quarta oferecia Educação Complementar – 

1ª e 2ª séries do Ginásio e Educação Ginasial – 3ª e 4ª séries. A Escola Parque no Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, funcionava como complemento do ensino curricular das 

Escolas-Classe, oportunizando às crianças uma maior integração e participação em atividades, 

como artes aplicadas, industriais e plásticas, Educação Física e Recreação: recreação, jogos e 

ginástica, canto, dança, teatro entre outros. 

A implantação do plano educacional venceu as barreiras e fronteiras, trazendo a 

construção das Escolas-Classe e Escolas Parque para o Distrito Federal. Baseado no modelo do 

Centro Educacional de Salvador foi organizado o Sistema Escolar de Brasília, cujo plano 

traçado teve o propósito de ofertar um conjunto de escolas que pudessem constituir exemplo de 

demonstração para o Sistema Educacional do país. Cabe ressaltar que a nomenclatura parque 

vem da ideia de “parque industrial”, onde se realizam diversas atividades. 

O Plano Educacional de Brasília, idealizado por Anísio Teixeira, propõe para a capital 

um sistema educacional com concepções pedagógicas voltadas para o desenvolvimento integral 

das potencialidades dos indivíduos. Tal sistema constante no documento “Plano de Construções 

Escolares de Brasília” pretendia que as Escolas da Capital Federal constituíssem exemplo para 

o sistema educacional do país, composto por Escolas Classe e Escolas Parque, Centros de 

Educação Média e por fim, a Universidade de Brasília. (WAISROS, 2011). 

A primeira unidade escolar de complementaridade curricular, foi a Escola Parque da 

SQS 308 Sul, hoje Escola Parque 307/308 Sul. Iniciando suas atividades em 21 de abril de 1960, 

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

Na implantação do referido projeto, no entanto, apenas o Plano Piloto foi contemplado 

com cinco Escolas Parque. Nas demais regiões administrativas do DF não foi priorizado o 

projeto de educação integral, contínuo e aberto a todos como proposto por Anísio Teixeira. Na 

busca de resgatar o projeto original da capital federal, surgem a Escola Parque Anísio Teixeira 

em Ceilândia e a Escola Parque da Natureza de Brazlândia. 



2.2 Historicidade da Escola Parques da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante 

Antes da inauguração de Brasília, a área que hoje é ocupada pela Candangolândia, pelo 

Núcleo Bandeirante e pelo Museu Vivo da História Candanga (antigo Hospital Juscelino 

Kubitschek de Oliveira) formava um só conjunto, cada local tinha uma função: administrativa, 

comercial e hospitalar, respectivamente. 

O Núcleo Bandeirante era focado na atividade comercial, e, para atrair empresários, o 

governo decidiu que a região seria isenta do pagamento de impostos. Daí surgiu o primeiro 

nome do lugar, Cidade Livre. 

O Núcleo Bandeirante abrigou grande parte dos trabalhadores da construção de Brasília, 

por isso também era conhecido como Núcleo Pioneiro. E em 1961, toda a área foi batizada de 

Núcleo Bandeirante e a fixação da cidade, veio por meio da Lei nº 4.020, de 20/06/61, do 

Congresso Nacional, no governo João Goulart, pois, nessa época, Brasília não possuía 

autonomia política. 

A região também abriga hoje o Museu Vivo da Memória Candanga. Composto pelas 

edificações históricas, peças, objetos e fotos da época da construção da nova capital. O museu 

narra a história de Brasília desde sua construção até a inauguração, em 1960. 

Em 1964, o Núcleo Bandeirante passou a integrar a Região Administrativa de Brasília, 

incluindo-se também nesta área a atual Região Administrativa da Candangolândia. Em 1989, o 

Núcleo Bandeirante passou a compor a Região Administrativa VIII, englobando a 

Candangolândia e o Riacho Fundo, com uma área de 143,43 km². Em 1994, estas duas 

localidades são transformadas nas RA XIX e XVII e o Núcleo Bandeirante teve sua área 

reduzida para 82,32 km². 

Hoje, compõem o Núcleo Bandeirante os seguintes setores: Núcleo Bandeirante 

Tradicional, Metropolitana, Setor de Mansões Park Way, Setor Industrial Bernardo Sayão, 

Setor de Postos e Motéis Sul (EPIA), Setor de Postos e Motéis Sul (Rodovia Brasília/Anápolis- 

EPNB), Setor Placa da Mercedes, Área de Desenvolvimento Econômico, Núcleos Rurais 

Vargem Bonita, Córrego da Onça, Colônias Agrícolas NB1, NB 2, Coqueiros, Arniqueira 

(parte) e Bernardo Sayão. 

O espaço do antigo Parque do Núcleo Bandeirante era ocupado por famílias até 1987, 

quando precisaram ser realocadas e criada a área de lazer comunitária que, posteriormente, em 

2000 o SESI obteve a sua concessão, chamando-se então SESI Parque, até 2014. No ano de 

2015 o CBM-DF assumiu o espaço mantendo as atividades até 2016, quando a Administração 

Regional do Núcleo Bandeirante voltou a geri-lo. 



Em 2020, por fim, o espaço foi cedido à SEEDF que decidiu, posteriormente, criar e 

colocar em desenvolvimento o projeto de implantação de uma escola de natureza especial, a 

ESCOLA PARQUE DA NATUREZA E ESPORTE do Núcleo Bandeirante. 

A EPNE do Núcleo Bandeirante, nasceu de um anseio social, com o intuito de propiciar 

uma ampliação de oportunidades educacionais nas práticas desportivas, artísticas e de 

sustentabilidade por meio da educação ambiental aos estudantes matriculados em escolas 

públicas. 

Sua construção e desenvolvimento terão como valores: ética, verdade, organização, 

atitudes, objetividade, respeito, coerência, liberdade, união, responsabilidade, justiça, 

honestidade, gentileza, esperança, cordialidade, compromisso, integridade, profissionalismo, 

parceria e clareza de intenções e ações. 

2.3 Caraterização Física  

A Escola Parque da Natureza e Esporte está situada à área especial 19, avenida central, 

bloco 11 do Núcleo Bandeirante e sua área física está distribuída da seguinte forma: 

2.3.1 Ambiente administrativo: 

O ambiente administrativo conta com as seguintes estruturas:  

• 01 (Uma) Sala da direção para atendimento aos pais;  

• 01 (Uma) Secretaria escolar; 

• 01 (Uma) Sala de arquivos; 

• Um) Banheiro feminino e 01 (um) banheiro masculino para servidores. 

2.3.2 Ambiente técnico pedagógico:  

O ambiente técnico pedagógico conta com as seguintes estruturas:  

• 01 (Uma) Sala dos professores, com uma copa;  

• 01 (Uma) Sala de coordenação pedagógica; 

• 01 (Uma) Sala do supervisor(a) pedagógico(a) e coordenador(a) pedagógico(a) 

com depósito de materiais pedagógicos; 

• 01 (Uma) Sala da Direção; 

• 01 (Uma) Sala da Vice Direção; 



• 01 (Um) Banheiro feminino,  

• 01 (um) banheiro masculino para servidores; 

• 01 (um) PNE. 

2.3.3 Ambiente pedagógico: 

O ambiente pedagógico conta com as seguintes estruturas: 

• 01 (Uma) Sala multiuso; 

• 01 (Uma) Sala multifuncional*; 

• 01 (Uma) Sala de Meio Ambiente e Sustentabilidade*;  

• 02 (Duas) Salas com tatames*;  

• 02 (Duas) Salas com espelhos*; 

• 02 (Duas) Quadras poliesportivas cobertas;  

• 01 (Um) Bowl para skate; 

• 01 (Um) Campo de futebol; 

•  02 (Duas) Piscinas infantis;  

• 02 (Duas) Piscinas Adulto; 

*salas que ainda serão construídas. 

 

2.3.4 Ambientes de suporte: 

O ambiente de suporte conta com as seguintes estruturas:  

• 01 (Um) Depósito de apoio para práticas aquáticas;  

• 02 (Dois) Vestiários (masculino e feminino) e 

• 02 (Dois) Banheiros (masculino e feminino) com PNE. 

  



3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

A comunidade escolar da EPNE/NB é diversificada, composta por seus professores e 

servidores, estudantes e pais das escolas e modalidades de ensino vinculadas à Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal e comunidade oriunda dos diversos segmentos sociais 

da cidade. 

 As famílias residem em diferentes regiões administrativas do DF. Alguns alunos moram 

próximos, outros mais distantes. O Núcleo Bandeirante e a Candangolândia que são as cidades 

satélites das escolas tributárias atendidas, nem sempre é residência das crianças, em muitos 

casos são os locais de trabalho da família.  

Os estudantes atendidos na EPNE são os matriculados nas escolas públicas das Regiões 

Administrativas Candangolândia e Núcleo Bandeirante. Com projeto para ampliação para 

outras regiões administrativas que fazem parte da Regional do Núcleo Bandeirante.  

As escolas que estão sendo atendidas no momento são escolas que estão em processo 

para se tornarem integrais. 

As Diretrizes Pedagógicas para a Educação em Tempo Integral (CEDF, 2017) 

apresentam como objetivo: 

“Ampliar tempos, espaços e oportunidades de ensino e aprendizagem aos 
estudantes por meio da oferta de atividades pedagógicas, culturais, artísticas, 
técnico-científicas e esportivas, contribuindo para a formação de cidadãos para 
o mundo de trabalho, em jornada ampliada de 10 horas de trabalho pedagógico 
efetivo”. 

Nesse contexto, o acolhimento das instituições que ofertam a Educação em Tempo 

Integral, pela EPNE coadunam com a necessidade de ampliação desta modalidade de 

atendimento em discussão com a comunidade escolar visando contemplar a ampliação da oferta 

dessa modalidade. 

Por atender escolas de mais de uma Região Administrativa, espera-se um grupo 

relativamente diverso quanto ao perfil socioeconômico e cultural do grupo de estudantes. 

Informações e dados mais palpáveis serão coletados posteriormente, ao final do primeiro 

semestre letivo. Momento no qual já será possível ter conhecido com mais profundidade a 

população atendida.    

No entanto é sabido que as Regiões Administrativas onde as unidades escolares estão 

inseridas são escassas de espaços destinados à cultura, esporte e lazer, ficando a escola como 

um importante e em algumas situações o único espaço de acesso às experiências dessa natureza.  

 Da inauguração da escola até o início de fato das aulas, foi pensado e trocado por 



algumas vezes a forma e o público a ser atendido na EPNE. A decisão foi de atender apenas 

alunos do regime integral. Porém como as escolas que já tinham aderido ao integral estavam 

com a modulação feita, não conseguimos atendê-los, pois neste caso geraria bi-docência. Foi 

decidido então que atenderíamos as escolas que se comprometessem a começar o processo para 

se tornarem integral a partir do segundo semestre.   

Chegando ao fim do primeiro semestre, algumas escolas já aderiram ao integral e 

estamos começando a organização para o próximo semestre. As escolas que optaram por aderir 

o integral, optaram pela forma parcial. A seleção do público que participará do integral foi feita 

baseada nos anos em que mais apresentam dificuldades em termo de aprendizado, neste ponto, 

vale destacar o contexto dessa primeira formalização, realizada sob o impacto de uma crise 

sanitária associada à pandemia da Covid-19. Visando reduzir os abismos criados no contexto 

da pandemia, assim como distorções e dificuldades de anos anteriores, a EPNE/NB viabiliza 

dessa forma, um processo de ensino-aprendizagem mais completo para os nossos estudantes, 

por meio do ensino integral parcial, enquanto escola parceira. 
 
4 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A escola enquanto instituição social deve nortear-se por sua atribuição premente em 

cuidar do processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Mas isto se faz a partir da essência 

na qual o papel da escola é ensinar a todos a pensar por si mesmos através do conhecimento e 

aplicabilidade dos binômios “Ciência e Razão” /“Aprendizagem e Emoção” 

Trata-se de formar o pensamento reflexivo pela liberdade de consciência e do espírito 

crítico. Assim cabe à escola facilitar o acesso à educação e emancipar a todos através 

do conhecimento racional.  

Em outro giro, sua função social também corresponde à socialização. A escola deve 

contribuir para criar um sentimento de pertença coletiva que permita ultrapassar não só os 

pontos de vista individuais, mas também os particularismos locais de tipos comunitários que se 

traduzem em na construção da “cidadania” em torno do pertencimento coletivo visando novas 

representações sociais sejam compartilhadas por todos.  

A instituição escolar pode ainda corresponder à uma vertente corresponde à “utilidade”, 

atendendo às demandas da comunidade de forma pragmática. A escola deve se preocupar e 

preparar a todos para desempenhar funções no espectro social pautada certas disposições 

intelectuais ou cognitivas regidas pela boa vontade, pela motivação e pela proatividade, ou seja, 

certas qualidades morais ou certos traços psicológicos que o indivíduo possa demonstrar, 

desenvolvendo seus dons ou habilidades, potencialmente.  



5  

  



6 MISSÃO 

A Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante (EPNE) tem como 

missão oferecer à comunidade escolar do Distrito Federal um espaço educativo público 

acolhedor e de excelência, contribuindo para o desenvolvimento integral dos sujeitos, 

conscientes dos seus valores, direitos e deveres.  

Desejosos de que se tornem indivíduos autônomos, capazes de atuar como agentes de 

mudança consciente, responsável, cidadã e ética, objetivando uma transformação social, 

humana, assegurando a promoção da cidadania, integrado a um ambiente de sustentabilidade e 

solidariedade. 

 

  



7 PRINCÍPIOS  

7.1 Gestão democrática 

A busca da melhoria da qualidade de ensino levou à descentralização e democratização 

da gestão administrativa e pedagógica nas escolas, possibilitando um trabalho associado de 

pessoas, analisando situações e decidindo encaminhamentos para a ação conjunta. Trabalhar 

em conjunto requer a compreensão dos processos do grupo para desenvolver competências que 

permitam, de fato, uma construção participativa coletiva. 

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

na Rede Pública de Ensino do DF visa garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter 

público quanto ao financiamento, à gestão e à destinação, observando os princípios da 

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

caráter laico da escola pública e aos direitos humanos, a autonomia das escolas, nos termos da 

legislação, a transparência da gestão, a garantia de qualidade social na busca do pleno 

desenvolvimento da pessoa, do preparo para a cidadania, a democratização das relações 

pedagógicas e de trabalho e a criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à 

construção do conhecimento e a valorização do profissional da educação. 

7.2 Princípios da Educação integral 

As Diretrizes Pedagógicas para a Educação em Tempo Integral apresentam como 

Objetivo: “Ampliar tempos, espaços e oportunidades de ensino e aprendizagem aos estudantes 

por meio da oferta de atividades pedagógicas, culturais, artísticas, técnico-científicas e 

esportivas, contribuindo para a formação de cidadãos para o mundo de trabalho, em jornada 

ampliada de 10 horas de trabalho pedagógico efetivo” Resta claro a EPNE coadunar  os 

princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal, considerando em seu 

planejamento, organização e na execução das ações, os princípios: 

Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel 

da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o conceito 

de integralidade. Com o cuidado para não reduzir a educação integral a um simples aumento da 

carga horária do estudante na escola. Sabe-se que para a formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, considera-se todas as dimensões humanas, equilibrando os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Valorizando o processo formativo em que a 

aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o 



tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais 

como cultura, artes, esporte, lazer, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. 

Intersetorialização: assegurando a intersetorialização no âmbito do Governo entre as 

políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e 

esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma 

de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

Transversalidade: compreendendo as muitas formas de ensinar e considerando os 

diversos conhecimentos que os estudantes trazem de fora da escola. A transversalidade se faz 

compreender dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a 

aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos estudantes e da comunidade. 

Diálogo Escola e Comunidade: entende-se como importante a aproximação da escola 

num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da 

vida. Assim, a EPNE busca ser um espaço para trocas culturais e de afirmação de identidades 

sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios 

da comunidade, resgatando tradições e culturas populares, por meio das práticas de esportes e 

conservação do meio ambiente característico do Cerrado. 

Territorialidade: a educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa 

e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio 

primordial de mapear os potenciais educativos do território em que a escola se encontra, 

planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, 

sociedade civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioambientais 

significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

Trabalho em Rede: todos trabalhando em conjunto, trocando experiências e 

informações, oportunizando aprendizagens para todos. O estudante não é só do professor ou 

da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação 

do educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da 

equipe da escola e da rede de ensino. O projeto de educação integral da EPNE orienta-se pelos 

referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. 

 

7.3 Princípios da Educação inclusiva  

O processo de inclusão não versa apenas sobre a pessoa com deficiência. Antes de tudo 



abrange atitudes e comportamentos, norteados por uma abordagem que promove a diversidade 

e as diferenças dos alunos garantindo que todos vislumbrem oportunidades iguais.  

Assim, a Escola Parque da Natureza e Esportes do Núcleo Bandeirante contempla no 

bojo de sua abordagem pedagógica a construção de um ambiente educacional baseado em 

valores igualitários para que a diversidade humana aconteça com o aceite das responsabilidades 

para a inclusão, por toda a comunidade escolar. 

Quanto a permanência de cada aluno com deficiência ou não, deve-se vincular às 

práticas educativas vivências que integrem as necessidades personalíssimas. Alguns alunos têm 

necessidades complexas e perenes e outros têm necessidades específicas de curto prazo, porém 

todas devem ser atendidas prontamente com as devidas adequações pedagógicas, curriculares, 

além da adaptação e acessibilidade da infraestrutura.   

Para tal, os ambientes devem atender as exigências legais, além da implementação de 

atividades do contexto educacional inclusivo, ambientes de aprendizagem flexíveis e 

responsivos que possam se adaptar às necessidades em constante mudança dos alunos. 

O ambiente de aprendizagem inclusivo deve contemplar: 

• Apoio educacional em uma sala de aula com crianças da mesma faixa etária; 

• Instrução e acompanhamento pedagógico de forma individualizada em configurações 

de grupos menores, sempre que necessário; 

• Ambientes pedagógicos especializado; 

• Instrução individual, quando necessário; 

• Ou ainda, uma combinação de todos os itens acima. 

Quanto a implementação de estratégias pedagógicas adaptadas baseadas em elementos 

pedagógicos inclusivos com suporte ao aluno com deficiência, incluem: 

• Suportes universais – incorporados ao ambiente para todos os alunos, como recursos e 

tecnologias de aprendizado flexíveis, instrução diferenciada; 

• Estratégias ou intervenções direcionadas – para alunos que precisam de oportunidades 

de aprendizagem mais especializadas ou acesso a conhecimentos mais especializados; 

• Apoios especializados/individualizados - que se relacionam diretamente com as 

necessidades individuais de aprendizagem, como o uso de intérpretes de linguagem de 

sinais, sistemas de comunicação alternativos ou apoio à saúde mental. 

 

Os princípios a seguir são fundamentais para alcançar a visão inclusiva de Educação, na 

EPNE NB.  

Esses princípios podem orientar e informar decisões baseadas em valores e centradas no 



aluno relacionadas a políticas, práticas e ações em todos os níveis educacionais. 

• Antecipar, valorizar e apoiar a diversidade e as diferenças dos alunos – Ambientes 

de aprendizagem acolhedores, atenciosos, respeitosos e seguros criam um sentimento 

de pertencimento para todos os alunos e suas famílias; 

• Altas expectativas para todos os alunos – A criação de uma cultura de altas 

expectativas começa com um currículo acessível e experiências de aprendizagem 

significativas e relevantes. Educadores e famílias agem com base na ideia de que, com 

os suportes pedagógicos adequados, todos os alunos podem ser bem-sucedidos; 

• Compreensão dos pontos fortes e as necessidades dos alunos – Dados significativos 

são coletados e compartilhados em todos os níveis do sistema – por professores, famílias 

e gestão escolar – para entender e responder aos pontos fortes e necessidades de cada 

aluno. 

• Adaptação dos ambientes de aprendizagem – Todos os envolvidos no processo 

educacional trabalham juntos para remover as barreiras dentro do ambiente de 

aprendizagem para que todos os alunos sejam bem-sucedidos e possam participar da 

comunidade escolar; 

• Capacitação – Profissionais da educação, famílias e parceiros comunitários têm 

oportunidades, relacionamentos e recursos contínuos que desenvolvem, fortalecem e 

renovam sua compreensão e habilidades para criar ambientes de aprendizagem flexíveis, 

portanto inclusivos.  

• Inclusão de fato e de Direito – Todas as partes interessadas na educação, incluindo 

famílias, parceiros comunitários estão comprometidos com a colaboração para apoiar o 

sucesso de todos os alunos. 

 

 

 

 

  



8 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

8.1 Objetivo Geral 

Disponibilizar à comunidade escolar, oportunidades formativas, tempo e espaço de 

excelência, nas áreas de Educação Física, Arte e Meio Ambiente e Sustentabilidade 

vislumbrando o desenvolvimento global dos estudantes/comunidade, com ênfase na qualidade 

de vida proveniente de uma vivência baseada no respeito ao meio ambiente e na prática de 

esportes à comunidade das Regiões Administrativas atendidas pela Coordenação Regional de 

Ensino do Núcleo Bandeirante. 

8.2 Objetivos específicos 

• Ampliar a oferta de atividades esportivas às escolas da Coordenação Regional de Ensino 

do Núcleo Bandeirante; 

• Promover projetos que amplie o estudo e as práticas respeitosas e sustentáveis com o 

meio ambiente; 

• Abordar a Educação Física bem como os temas transversais, Educação Ambiental, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade de forma interativa e prazerosa, visando favorecer a 

experiência individual do estudante em cada processo vivenciado; 

• Fomentar o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo e da autoconfiança nos 

estudantes; 

• Disponibilizar um ambiente de pesquisa para estudantes, professores e comunidade; 

• Fomentar a elaboração de projetos coletivos em espaços favoráveis, sustentável e 

socialmente; 

• Promover o conhecimento do bioma cerrado, contribuindo para sua manutenção e 

preservação; 

• Contribuir para a percepção, pelos estudantes, como agente consciente e transformador 

do meio ambiente; 

• Oportunizar por meio da Educação Física, momentos de descontração e aprendizados 

que favoreçam a vivência do ser humano em seus vários núcleos. 

• Ampliar os conhecimentos sobre práticas corporais de aventuras urbanas, participando 

de atividades adotando condutas de segurança e respeito ao patrimônio público. 

• Desenvolver hábitos saudáveis e o cuidado com o corpo por meio das diferentes oficinas 



esportivas; 

• Vivenciar o autocuidado reservando um momento na rotina diária. 

 

  



9 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante oferecerá atendimento 

pedagógico a escolas regulares que estão em processo de organização para ofertarem a 

Educação em tempo Integral. Dessa forma as concepções estão alinhadas com as concepções 

adotadas pela SEEDF.   

A proposta pedagógica de Educação em tempo integral da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal coaduna com as ideias de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. No projeto Cidade 

Escola Candanga deixa claro que a educação integral não se limita ao aspecto quantitativo 

referente ao aumento do tempo de permanência dos estudantes na escola. Ela proporciona de 

forma qualitativa, tempo e espaços maiores e melhores para que a finalidade do projeto da 

SEEDF seja cumprida. Finalidade essa, de garantir a população uma educação pública integral 

de qualidade social para todos.  

Norteada pelos princípios da Educação integral - a saber: integralidade, Inter 

setorização, transversalidade, diálogo escola- comunidade, territorialidade, trabalhado em rede 

e convivência negociada – a EPNE está implementando sua proposta de trabalho voltada para 

formação integral do ser humano, respeitando todas as suas dimensões de forma a desenvolver 

nos alunos uma capacidade crítica, ética, cognitiva, afetiva, motora e cultural. 

A proposta pedagógica da escola está alinhada com os Pressupostos Teóricos do 

Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF.  As práticas e concepções da EPNE 

estão embasadas na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-cultural.  

Com relação a Pedagogia Histórico-Crítica destaca-se um ponto importante citado pelo 

caderno de Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento no qual a escola estará atenta: 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 
construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na 
interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 
realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 
Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada individuo singular, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), 
exigindo que seja uma prática intencional e planejada. (DISTRITO 
FEDERAL, 2014) 

A partir de uma prática intencional e planejada, a escola para garantir a aprendizagem 

de todos os estudantes precisa desenvolver processos educativos de qualidade.  

 



[...] Para isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante 
da rede pública do ensino do Distrito Federal são condições fundamentais. É 
importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola 
participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a Psicologia 
Histórico-cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades 
humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a 
educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas 
didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na 
relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a 
resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível 
de seu desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em 
colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de 
desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, 
aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando 
a ser compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, 
com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num 
ambiente favorável à humanização. (DISTRITO FEDERAL, 2014) 

Ressalta-se que as práticas pedagógicas nesse espaço privilegiado que é a EPNE, 

possibilita trocas e experiências de maneira intensa por termos um espaço diversificado com 

relação a estrutura e a possibilidade do contato direto com a natureza e com relação a 

convivência com alunos de diversas escolas.  

A prática pedagógica da escola está relacionada também com a concepção de homem 

no qual entendemos que a formação deste se dá através de sua construção enquanto ser integral 

a partir das relações consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. 

Pensando dessa forma compreende-se que nem sempre o currículo será explícito e 

algumas relações podem se dar pelo currículo oculto se adotamos essa concepção de homem 

nas nossas reflexões e práticas pedagógicas.  

A partir dessas concepções é possível um trabalho de excelência valorizando o eixo 

principal, que é a Educação Patrimonial os eixos transversais que perpassaram todos os espaços, 

que são: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

finalmente Educação para a Sustentabilidade.  

Referente ao processo avaliativo, será seguido o documento da SEEDF, as Diretrizes de 

Avaliação Educacional que que vai ao encontro do Currículo em Movimento, adotando uma 

avaliação formativa. 

A forma de avaliar não terá em momento algum caráter punitivo, mas ao contrário será 

uma forma de possibilitar o descobrimento de potencialidades e autoconhecimento dos limites 

de cada aluno individualmente. A partir das diversas funções do ato de avaliar com 

intencionalidade é possível aprender e ensinar. A EPNS pretende usar formatos diferentes para 

a avaliação, sejam através de autoavaliação, instrumentos estruturados, observação em práticas 



ou reflexões coletivas com a intenção de alcançar resultados condizentes com a superação de 

fragilidades para uma aprendizagem mais prazerosa, significativa e capaz de oportunizar aos 

estudantes o protagonismo para a condução de suas próprias histórias. 

 

 

  



10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR  

A Escola Parque da Natureza e Esportes se difere por suas especificidades peculiares e 

propõe uma proposta curricular, baseada no Currículo em movimento da SEEDF, destacando 

uma visão global e formativa, tanto nos cuidados com a natureza, com a saúde e qualidade de 

vida do indivíduo integral, por meio da prática esportiva e do contato respeitoso e salutar com 

meio ambiente preservado. 

Em um processo, em que o estudante é visto como ser integral e central na construção 

da aprendizagem, é que são pensados os saberes e o fazer pedagógico. Freire (2013) destaca 

uma pedagogia que prioriza a interação humana, colocando em evidência, ao mesmo tempo, a 

questão das dimensões epistemológicas e éticas, apoiada necessariamente em uma visão de 

mundo, de homem e sociedade.  

Neste sentido, a prática pedagógica precisa ter dinâmica própria, que lhe permita o 

exercício do pensamento reflexivo, conduza a uma visão política de cidadania e que seja capaz 

de integrar a arte, a cultura, os valores e a interação social, propiciando, assim, a recuperação 

da autonomia dos sujeitos e de sua ocupação no mundo, de forma significativa e ética. 

O Currículo em Movimento (2014), entende que as atividades, dentro de uma concepção 

de educação integral, são educativas e curriculares. De maneira que atividades esportivas e de 

educação ambiental, entre outras – não são consideradas extracurriculares ou extraclasse, pois 

são parte de um projeto curricular capaz de oportunizar aprendizagens significativas e 

prazerosas. Portanto, o conjunto de conhecimentos organizados de maneira sistemática no 

currículo escolar, assim como práticas, habilidades, costumes, crenças e valores que 

circundam a vida cotidiana e que acrescidos ao saber acadêmico constituem o currículo 

necessário à vida em sociedade (SEDF, 2014). 

Para Carvalho (2004) a escola precisa possibilitar ao estudante a construção do 

aprendizado em conjunto, por pares, valorizando o conhecimento prévio como ponto de partida 

para o seu avanço pedagógico. Onde o professor traz desafios e condições de superações pelo 

estudante, que junto aos colegas, estimulados pela curiosidade a ter autonomia, buscarão o 

conhecimento que não possuem ou não dominam ainda, para solucionar as proposições iniciais. 

A organização curricular na EPNE, com as diferentes áreas do conhecimento, utiliza a 

ação didática e pedagógica sustentada nos eixos transversais do Currículo da Educação Básica 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF 2019): Educação para a 

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

Sustentabilidade. 



A Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante, por toda sua 

singularidade, tem uma Organização Curricular constituída a partir de documentos como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, a Base nacional Comum Curricular, o Currículo em 

Movimento e ainda, a contribuição da formação profissional de seus professores, como 

licenciados.  

A escola trabalha ainda com um projeto específico que tem como eixo a Cultura de paz.  

10.1 Projeto específico – Cultura de paz 

Desde 24 de outubro de 1945 o Brasil tornou-se um dos países-membro das Nações 

Unidas, assumindo compromissos e metas estabelecidos pela ONU.  Estamos a oito anos de 

2030, prazo para que os países-membros da ONU cumpram as metas dos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável - ODS. Propostos em 2015, os ODS são um pacto global que une 

aspectos do bem-estar humano e do planeta na busca por um futuro em que ninguém seja 

deixado para trás. O direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal estão resguardados pelo 

Art. 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos - promovê-los significa transformar a 

cultura da violência em uma cultura de paz, utilizando uma Comunicação Não-Violenta.  

Implementamos no ano de 2022 na Organização Curricular e na Organização do 

Trabalho Pedagógico, o Plano de Ação de uma Cultura de Paz com uma Comunicação Não-

Violenta, para garantir que todos os estudantes desta instituição de ensino de Natureza Especial, 

assim como, das Unidade de Ensino Parceiras, adquiriram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da 

educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 

igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e Comunicação Não Violência, cidadania 

global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

  



11 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR  

A Escola Parque do Núcleo Bandeirante se enquadra neste momento no atendimento 

complementar, conforme regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal PORTARIA 

Nº 180, DE 30 DE MAIO DE 2019, TÍTULO VIII DA INTERCOMPLEMENTARIDADE E 

DA COMPLEMENTARIDADE CAPÍTULO I Das Escolas de Natureza Especial, Seção II Da 

ESCOLA PARQUE, Subseção II Do Atendimento Complementar.  

De acordo com o atendimento complementar, a oferta de cursos/oficinas aos estudantes 

matriculados no Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal ocorrerá 

em turno diferente ao de sua matrícula, em regime semestral, facultada a escolha do estudante 

o dia e tuno de frequência. Para a manutenção da vaga e renovação de matrícula na escola 

Parque a frequência é obrigatória, devendo ser registada em diário de classe, exigindo-se o 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de presença, conforme Legislação vigente.  

 Caso ocorra vagas remanescentes o atendimento poderá ser estendido a 

comunidade respeitando-se o percentual máximo de 20% (vinte por cento) do total de vagas 

ofertadas.  

A EPNE oportuniza abordagens pedagógicas criativas, motivadoras e interessantes às 

aprendizagens essenciais acerca do meio ambiente, tema transversal do Currículo em 

Movimento da SEEDF, bem como as interfaces curriculares da Arte e Meio ambiente.  

Destaca-se a singularidade do espaço físico, estando a EPNE localizada em um parque 

entremeio a vegetação do cerrado, abrigando em seu espaço interno a passagem do córrego 

Vicente Pires e com a presença de aves e pequenos animais, permite uma rica e empolgante 

conversa entre o Currículo em Movimento e o fazer pedagógico em nossa escola. 

Diante deste cenário, a operacionalização da proposta pedagógica acontecerá no turno 

contrário às aulas do Ensino Regular e no transcorrer das atividades desenvolvidas da proposta 

do Ensino Integral, quando for o caso. 

As atividades do turno diurno serão ofertadas no formato Estação de Ensino no sistema 

de rodízio de oficinas com temáticas e atividades pedagógicas de Educação Física, Arte e Meio 

Ambiente. 

Os alunos são matriculados no bloco de 9 oficinas contemplando as três áreas. O sistema 

de matrícula nas oficinas ocorre por adesão. Assim, as escolas conveniadas possuem um 

atendimento complementar às segundas e quartas ou as terças e quintas ou sexta (2 vezes na 

semana, ofertas e vagas para as escolas classes e 1 vez na semana para CEF).  

Os alunos que frequentam duas vezes na semana são alocados no bloco para o 



desenvolvimento de 4 oficinas por dia totalizando 8 oficinas alternadamente durante a semana.  

Os alunos que frequentam 1 vez na semana participam nas sextas-feiras de 4 oficinas no 

dia. No segundo semestre os alunos inverterão os blocos e farão oficinas diferentes.  

Destaca-se que as turmas são estruturadas de modo pré-definido, assim, os alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental podem escolher a turma que melhor atender seus interesses 

visando engajar-se efetivamente, a partir de sua escolha.  Para os Anos iniciais do Ensino 

Fundamental o bloco já é pré-definido pois durante o ano eles passaram por quase todas as 

atividades e a escola também tem o objetivo de oportunizar diversas experiências para que mais 

adiante o aluno tenha condição de escolher.   

No transcorrer das atividades no bloco de oficinas em que estiver vinculado, o 

atendimento ocorrerá no sistema de rodízio perfazendo a carga horária de 5h por período/dia 

categorizadas conforme tabela de horários/atividades assim dispostos: 04 aulas com duração de 

70min e um intervalo após a segunda aula com duração de 20 minutos.  

As atividades do período noturno serão ofertadas por oficinas inicialmente com as 

temáticas e atividades pedagógicas de Educação Física e Arte. Os alunos serão matriculados 

nas oficinas de interesse que acontecerão 1 vezes na semana.  Eles poderão escolher no primeiro 

momento 2 oficinas. Ocorrendo vagas remanescentes os alunos poderão escolher mais oficinas. 

O sistema de matrícula nas oficinas ocorrerá por adesão. 

Os atendimentos das oficinas estão assim dispostos: (Distribuição de oficinas e 

quantitativos de turmas, capacidade de atendimento por turno conforme, carga horária e modelo 

de grade horária dos respetivos atendimentos conforme tabelas abaixo). 

Modelo do horário do diurno, exemplo de um dia da semana: 

 



Perspectiva de horário do Noturno:  

 

As tabelas a seguir apresentam as categorias onde estão inseridas as oficinas, o 

quantitativo de professores, a disposição de atendimentos das oficinas e as aptidões em 

conformidade com a modulação e quadro de carências.  



 
 

Os professores irão participar das condenações individuais nas terças e quintas e das 

coordenações coletivas nas quartas conforme horários descritos na tabela abaixo.  

 

 

 



Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização, 

instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas ao alcance 

dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a serem adotados e 

trabalhados por meio da aquisição, significação e recontextualização das diferentes linguagens 

expressas socialmente. 

 A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando os conteúdos 

numa experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização dos estudantes nas 

diferentes dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, possibilitará outra 

expressão da prática social. Tal processo de construção do conhecimento percorrerá caminhos 

que retornam de maneira dialética para a prática social. (SEEDF, 2019). 

Os conhecimentos das oficinas de educação física, arte e meio ambiente são 

organizados de forma contínua e sistemática, buscando contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades, atitudes, conceitos e ações importantes para o estudante como ser humano. Como 

meio para este desenvolvimento a escola está implementando a cultura de paz usando como 

instrumento a Comunicação Não-Violenta  

A Comunicação Não-Violenta surgiu na década de 1960, durante o movimento a favor 

dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos. Foi criada pelo psicólogo 

estadunidense Marshall B. Rosenberg, e tem como base o conceito de uma cultura de paz por 

meio de uma Comunicação Não-Violenta. A Comunicação Não-Violenta é uma forma de 

abordagem que tem como foco, estimular a harmonia e desenvolver a empatia nos 

relacionamentos interpessoais, tendo em vista a consciência de si mesmo, de como reagimos 

frente aos desafios da vida e de que forma a atitude do outro nos afeta.  

A Comunicação Não-Violenta se inicia na percepção de nós mesmos, por meio de quatro 

componentes: observação, sentimentos, necessidades e pedido. Portanto, para que ocorra a 

Comunicação Não-Violenta, é necessário antes de entrar em uma conversa, avaliar todos esses 

questionamentos, não para manipular resultados ou conseguir vantagens, mas sim para 

reconhecermos quem somos e construirmos juntos o melhor caminho a seguir. Por meio da 

consciência de si mesmo, é possível estabelecer com o outro, uma experiência de maior conexão 

e a partir do que sentimos, de como nos expressamos e do que precisamos, é exatamente nesse 

sentido que estabelecemos um plano de ação de uma Cultura de Paz com uma Comunicação 

Não-Violenta na Escola Parque da Natureza e Esporte, juntamente com as Unidades de Ensino 

Parceiras.  



12 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: 
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS  

A avaliação da EPNE seguirá as orientações dada pela Diretrizes de Avaliação 

Educacional publicada em 2014.  Será adotado os princípios, instrumentos e registros orientados 

pelo documento.  

A proposta da escola está concentrada na formação integral do aluno. Dessa forma, não 

está organizada no sentido de promover ou reter os estudantes. O foco está na ampliação das 

aprendizagens em todas as dimensões humanas que se dará a partir de oportunidades e 

vivências.  

Momentos como a coordenação coletiva semanal e conselhos de classe semestral serão 

importantes para a concretização da avaliação. Durante esses momentos o corpo docente terá 

oportunidade de avaliar o seu trabalho buscando atender as necessidades de aprendizagem e do 

desenvolvimento integral dos estudantes com a participação da comunidade escolar. Buscando-

se dessa forma favorecer a implementação de processos inovadores de ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar. 

Para que este projeto esteja em constante aprimoramento é essencial que todos os 

envolvidos neste processo participem das avaliações em todos os níveis, perpassando pelo nível 

da avaliação de aprendizagem, avaliação institucional (autoavaliação da escola) e avaliação de 

redes ou de larga escala.  

12.1 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

A concepção de avaliação da EPNE segue a concepção defendida e almejada pela 

SEEDF. Esta concepção é a Educação Integral. Nesta perspectiva o ser está em constante 

formação, é multidimensional, possui identidade, história, desejos, necessidades e sonhos. 

Portanto é um ser único, especial e singular, na integridade de sua essência e na inefável 

complexidade de sua presença. A Educação Integral é capaz de provocar uma ruptura estrutural 

do poder punitivo que é comum de ser percebido nos processos avaliativos e acaba por fortalecer 

o comprometimento com a Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade. E tudo isto é possível por valorizar o ser 

humano multinacional e os direitos coletivos (SEEDF, 2014).  

Nesse sentido não se confunde avaliação com medida, ela não se resume a aplicação de 

testes ou exames. Medir pode ser apenas uma parte do processo avaliativo que pode 

corresponder à obtenção de informações (SEEDF, 2014). 



A avaliação nesse sentido é uma via de mão dupla. Os alunos precisam participar 

ativamente e tomar parte dela. Eles são incentivados a avaliar os conhecimentos cognitivos 

adquiridos e principalmente o conhecimento acerca do seu próprio corpo, suas potencialidades 

e fragilidades.  

A avaliação se dará a partir da experimentação dos espaços diferenciados com atividades 

únicas proposta pela escola de forma lúdica e motivadora. Os alunos devem participar do 

processo, porque se sentem pertencentes a este ambiente onde se ensina, mas sobretudo onde 

se aprende. 

O ato de avaliar nessa escola, ganha então a dimensão da participação efetiva de todos. 

Dessa forma o aluno por si só é capaz de propôs desafios a si mesmo e superá-los a medida 

estipulada por suas condições e mediada pela parceria estabelecida com os seus educadores. As 

intervenções didáticas e pedagógicas serão pautadas de três formas: 1- Na troca de saberes entre 

educando e educador; 2- na troca de saberes entre educando e educando; 3- e principalmente 

entre educando e meio ambiente.  

Pensar em uma concepção formativa, coloca o estudante na posição de coautor de suas 

aprendizagens. Por isso é destacado a relevância de incentivar os alunos a participarem do 

processo avaliativo por meio da autoavaliação, da observação e de feedbacks.  

 

12.2 FORMAS DE REGISTRO AVALIATIVO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Tendo como base a Pedagogia Histórico-Critica e a Psicologia Histórico-Cultural que 

fundamentam o Currículo e Movimento da Educação Básica a EPNE corrobora e atende aos 

princípios da avaliação formativa, defendendo a perspectiva da Educação integral e do se 

integral, considerando a multidimensionalidade e a complexidade de cada sujeito que faz parte 

desta comunidade.  

Apesar das escolas que serão atendidas neste primeiro momento ainda estarem no 

processo de implementação da educação em tempo integral, nos baseamos no parecer 208/2017, 

que estabelece as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Educação em Tempo integral na 

rede pública do DF.  

Esse documento diz: 

 

 

 



registra-se que a “avaliação como instrumento para melhorar o processo 
educacional e como elemento qualificador das aprendizagens tem de ser uma 
das prioridades das políticas educacionais em todos os níveis de ensino e, em 
especial, nos programas destinados a ampliar os tempos e espaços de 
permanência do estudante na escola”, fl. 462, a “avaliação do estudante a ser 
realizada pelo professor e pela equipe pedagógica deve assumir um caráter 
processual, formativo e participativo; ser contínua, cumulativa e diagnóstica”, 
fl. 463, o “acompanhamento da política de Educação em Tempo Integral é 
indissociável da execução e da avaliação”, fl. 465, e por fim que “as Unidades 
Escolares devem adotar as regras de avaliação expressas no Regimento 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal”, fl. 467; que o 
“monitoramento e a avaliação das políticas para implantação da Educação em 
Tempo Integral são fundamentais para avaliar se as estratégias e processos 
desenvolvidos estão sendo eficientes e eficazes e se produzem os efeitos 
desejados”, fl. 467.  

Destaca-se desta forma que a avaliação processual acontecerá desde o início do ano. 

Diversos instrumentos de avalição serão utilizados para nos dar ideia de quem são nossos 

alunos, o que eles esperam, o que já aprenderam... Entre eles teremos: atividades exploratórias, 

questionários diagnósticos, conselho de classe, entre outros. 

Os instrumentos de avaliação serão tanto de avaliação quantitativa quanto de qualitativa. 

Em relação a avaliação quantitativa, apesar não ter a obrigatoriedade de reter os alunos, não 

exime a responsabilidade pedagógica de todos. De acordo com as orientações da SEEDF (2014) 

a avaliação deve ser registrada por meio de relatórios individuais (RAV), pautadas pelo que 

propõe o Currículo em Movimento da SEEDF, bem como pela ética. No que diz respeito ao 

regime complementar, segue-se as recomendações do Regimento Escolar da SEEDF. 

Um outro critério quanto ao processo de avaliação é a frequência, na qual deve obedecer 

ao critério mínimo de 75% (LDB, art. 24, VI). Este fator é essencial e deve ser regar para o bom 

desenvolvimento dos estudantes e das atividades. 

 

12.3 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo 

Bandeirante, visa caminhar de acordo com a gestão democrática, possuindo, portanto, a 

intenção de se constituir como uma orientação de organização sistematizada, porém de forma 

alguma absoluta e imutável, e sim participativo e abrangedor, aperfeiçoando-se durante todo o 

processo educativo. 

Neste prisma, não se anseia concluir o trabalho de confecção desse PPP, mas sim, 

sinalizar um processo de labor coletivo que se manifesta como uma experiência referencial para 



o encaminhamento da proposta educacional da unidade de ensino. A mensuração qualitativa 

desse processo, acontecerá a partir de momentos vivenciais com a comunidade escolar que 

possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da escola, se assim se observar necessário. 

O processo avaliativo no Projeto Político Pedagógico, deve acontecer com o 

acompanhamento das metas/projetos traçados para atender as necessidades educacionais.  

O PPP necessita de acompanhamento sistemático para que se possa verificar se o 

planejamento está adequado, quais os objetivos/metas foram alcançados ou não e quais ações 

necessitam ser repensadas e redirecionadas. 

Portanto, por se tratar de um documento flexível, deverá ser revisitado constantemente, 

reavaliando e reconsiderando possíveis alterações, das ações pedagógicas propostas, a partir de 

seus resultados, de acordo com os objetivos iniciais, podendo estes também serem repensados. 

Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico da Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo 

Bandeirante, estará em constante construção e reconstrução, pretendendo atingir um primor nos 

processos de aprendizagem propostos. 

  



 

13 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

13.1 Gestão Administrativa  

Objetivos: 

• Articular ações pedagógicas para a consolidação da política pública do Governo 

do Distrito Federal voltada à educação e acompanhar o desenvolvimento dos 

trabalhos; 

• Proporcionar melhores condições de trabalho a todos os funcionários da escola; 

• Manter a documentação da escola e diários de classe atualizados. 

 

Metas: 

• Acompanhamento e orientação das atividades realizadas pelos servidores 

terceirizados; 

• Manutenção e conservação dos espaços da escola; 

• Manter a circulação dos documentos, diários de classe, processos e declarações, 

bem como o arquivamento e o atendimento ao público; 

• Promover estudos visando o entendimento das ações pedagógicas propostas, 

garantindo que as práticas educacionais se alinhem ao (PPP); 

• Promover durante encontros semestrais com participação, de no mínimo 50%, 

de representantes de todos os segmentos da comunidade escolar e encontros 

bimestrais com os docentes para discussão e estruturação do (PPP); 

• Assegurar, a participação dos membros da equipe gestora nos fóruns de gestores 

das escolas promovidos pela gerência de educação básica. 

 

Ações: 

• Acompanhamento e orientação dos funcionários terceirizados; 

• Manutenção e reparos das dependências da escola, bem como reposição de 

material didático, paradidático, de consumo e administrativo; 

• Acompanhamento dos despachos e diários de classe; 

• Planejamento e execução da escrituração escolar; 

• Atendimento a tempo dos estudantes e familiares;  

• Articulação com os profissionais da equipe gestora. 



 

 

Avaliação das ações: 

• Processual, através da devolutiva do trabalho realizado; 

• Observação e acompanhamento dos espaços da escola; 

• Otimização da devolutiva dos processos. diários atualizados e acompanhamento 

sistemático das ações. 

 

Responsáveis: Servidores e gestores – toda equipe administrativa. 

 

13.1.1 QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS: 

 

Objetivos Ações Avaliação 
das Ações 

Responsáveis Cronograma 

Respeitar as pessoas 
individual e 
coletivamente em um 
ambiente escolar, 
voltado para natureza e 
esporte inserido na 
comunidade. 

Construir uma 
organização 
criativa e de 
cooperação para 
uma relação de 
ensino- 
aprendizagem em 
um ambiente 
agradável e 
motivador, 
buscando 
parcerias que 
façam a escola 
estar sempre em 
progresso. 

Nas coletivas 
e nas escutas 
dos pais e o 
responsáveis 
quando 
vierem até a 
escola. 

Equipe 
gestora, 
coordenação e 
professores. 

Anual 

Descobrir, pesquisar e 
cuidar da Escola Parque 
da Natureza e Esporte 
como um meio a ser 
explorado vivenciado e 
valorizado. 

Conscientizar seus 
membros (pais, 
educandos, funcionários 
e comunidade), da 
importância que as 
disciplinas de Educação 
Física e Meio Ambiente 
trazem para o 
desenvolvimento do ser 
humano saudável 



13.2 Gestão Pedagógica 1 

Objetivos: 

• Elaborar e implantar democraticamente o PPP, monitorando e avaliando 

periodicamente a efetividade da observância das metas, resultados evidenciados, 

a cada período letivo; 

• Oportunizar a todos o ensino de qualidade, garantindo a valorização das 

potencialidades; 

• Promover encontros com a comunidade e conselho escolar bimestralmente ou 

quando necessário extraordinariamente; 

• Manter a comunicação com a comunidade e conselho escolar. 

 

Metas: 

• Garantir aos alunos conhecimento sobre a importância da manifestação cultural 

através da prática da atividade física, da arte e do meio ambiente e 

sustentabilidade; 

• Promover reuniões pedagógicas junto às escolas, aproveitando os dias letivos 

temáticos e outras oportunidades; 

• Promover reuniões periódicas com as direções e coordenações das escolas 

vinculadas com participação de representantes da comunidade escolar; 

• Promover ao longo do ano letivo momentos de avaliação interna e externa sobre 

a ação pedagógica, discutindo junto à comunidade escolar e demais instâncias 

da SEEDF novas estratégias de ação e ajustes, se necessário. 

 

Ações: 

• Participação nos projetos da rotina escolar, como pesquisas, reuniões e fóruns 

direcionados no contexto das escolas parques. 

 

Avaliação das ações: 

• Participação e desempenho dos alunos nas atividades desenvolvidas, bem como 

elaborar, vincular e difundir ações planejadas e conduzidas a fim de promover o 

envolvimento e comprometimento dos alunos nestas atividades. 



13.3 Gestão Pedagógica   2 

Objetivos: 

• Perceber as dificuldades/habilidades apresentadas pelas turmas e/ou individual; 

• Propor e praticar estratégias de intervenções necessárias, pela supervisão e 

coordenação pedagógicas; 

• Fazer o encaminhamento para as equipes adequadas; 

• Realizar o pré-conselho de classe com uma semana de antecedência ao término 

do bimestre, bem como o conselho de classe; 

• Promover a coordenação pedagógica coletiva e individual semanalmente; 

• Promover curso de formação continuada semestralmente ao corpo docente; 

• Propor a avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem, formativo e 

participativo de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em 

consideração as estratégias didático-pedagógicas propostas como os processos 

de aprendizagens dos estudantes. 

• Promover a participação de estudantes, pais, responsáveis e demais integrantes 

da comunidade escolar e de suas escolas tributárias no acompanhamento e 

avaliação das atividades curriculares. 

 

Metas: 

• Promover eventos, voltados para disseminação do (PPP) com participação da 

comunidade escolar. 

• Divulgar semestralmente, por meio das diversas mídias, as ações e projetos 

especiais da EPNE NB. 

• Promover a participação de coordenadores pedagógicos e professores nas 

coordenações coletivas das escolas vinculadas, principalmente nos dias letivos 

temáticos. 

• Promover e participar de reuniões periódicas com as direções e coordenações 

das escolas vinculadas e dos projetos especiais, identificando e propondo ações 

articuladas, integradas ou contextualizadas. 

• Estabelecer metas para atingir o aproveitamento das observações e intervenções 

realizadas diante às habilidades apresentadas pelos alunos e turmas; 

• Participação da equipe pedagógica nas reuniões de pais promovidas pelas 



escolas vinculadas, incentivando a participação e o acompanhamento das ações. 

• Organizar a eleição do conselho escolar, com representação de todos os 

segmentos escolares. 

• Desenvolver ao longo de cada ano uma avaliação institucional, garantindo a 

participação da comunidade escolar. 

• Divulgar semestralmente junto à comunidade escolar, por meio de diversas 

mídias, os resultados das avaliações, incentivando a participação no 

acompanhamento do processo educativo. 

 

Ações: 

• Uma semana antes, os professores devem preencher a ficha do pré-conselho, em 

que serão apontados o desempenho da turma, a assiduidade, os alunos destaques, 

a assiduidade, os alunos com dificuldade e demais sugestões de intervenções; 

• O conselho de classe estará reunido a equipe da gestão, coordenação e 

professores do turno para conversa e conselho de como a turma tem desenvolvido 

diante das atividades propostas. 

• Informes, cartazes, vídeos, fotografias, textos, exposições, festivais, 

festividades, dias temáticos, reuniões, e-mails, facebook e outros. 

 

Avaliação das ações: 

• A avaliação será feita através da participação, apreciação e aproveitamento da 

equipe pedagógica; 

• Responsáveis: professores, coordenadores, gestores – toda equipe pedagógica e 

convidados. 

 

13.3.1 QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS: 

Objetivos Ações Avaliação das 
Ações Responsáveis Cronograma 



 

Vivenciar as aulas de 

Educação Física e Meio 

Ambiente de forma 
integral e interdisciplinar, 
valorizando o ambiente 
privilegiado em que serão 
desenvolvidas, com 
experiências individuais e 
coletivas. 

 

 

 

Planejamento e 
acompanhamento das 
aulas de maneira 
integrada entre os 
professores das 
diferentes áreas. 

 

 

 

De forma expositiva 
e escrita, durante a 
coordenação 
pedagógica. 

 

 

 

 

Equipe gestora, 
coordenadores e 
professores. 

 

 

 

 

 

Bimestral 

 

Oportunizar aos docentes 
uma área de interação 
entre escolas da mesma 
natureza, motivando a 
uma prática pedagógica 
atualizada e futurista. 

 

Disponibilização de 
materiais para o 
desenvolvimento das 
atividades e estudos. 
Contato online com 
escola envolvidas e 
também outros estados 

 

 

Durante as 
coordenações 
coletivas. 

 

 

Equipe gestora, 
coordenadores e 
professores. 

 

 

 

Bimestral 

 

Proporcionar a formação 
constante dos professores 
e da equipe. 

 

Realizando estudos nas 
coordenações coletivas 
sobre temas do 
cotidiano escolar. 

Divulgando e 
incentivando a 

 

De forma expositiva 
e/ou escrita. 

 

Equipe gestora, 
coordenadores e 
professores. 

 

 

Semanal 



13.4 Gestão de Resultados Educacionais 

Objetivos: 

• Desenvolver projetos especiais para atendimento aos demais alunos da rede 

pública de ensino e da comunidade escolar, considerando as capacidades físicas, 

humanas, materiais e administrativas; 

• Melhorar a cada ano o índice de desempenho dos nossos alunos. 

 

Metas: 

• Propor 100% de ensino de qualidade durante todo o ano letivo, valorizando as 

potencialidades de cada indivíduo. 

 

Ações: 

• Respeito e valorização das diferenças individuais em todos os momentos 

• Realização das atividades diárias, teste da psicogênese, atividades físicas 

avaliativas; 

• Acompanhamento sistemático dos resultados da avaliação diagnóstica dos 

alunos; 

• Oferecer condições ao professor para realizar o trabalho diversificado e 

diferenciado, com apoio da equipe pedagógica. 

 

Avaliação das ações: 

• Por intermédio da avaliação formal e processual das atividades e projetos. 

 

Responsáveis:  

• Direção da escola, docentes, coordenação pedagógica, funcionários e pais 

e/ou responsáveis. 

 

Cronograma:  

• Processual e contínua, diariamente durante todo o ano letivo. 

 

 



13.5 Gestão de Pessoas  

Objetivos: 

• Qualificar os profissionais de educação; 

• Promover uma coordenação coletiva e sistemática com toda equipe escolar; 

• Envolver toda comunidade escolar na efetivação das ações propostas na PPP. 

 

13.6 Gestão participativa 

 

Metas: 

• Desenvolver fóruns temáticos de discussão das ações pedagógicas desenvolvidas 

e cursos no âmbito da EPNE NB. 

 

Ações: 

• Cursos oferecidos pela secretaria de educação; 

• Incentivar a qualificação dos professores e agentes de educação e gestão 

educacional; 

• Garantir o tempo de coordenação pedagógica de professores, coletiva e 

individual; 

• Garantir a discussão, avaliação e reestruturação com a comunidade e conselho 

escolar; 

• Estabelecer relações interpessoais através de confraternizações coletivas. 

• Avaliação das ações: 

• bimestralmente; 

• Nas coordenações coletivas; 

• Nas avaliações institucionais e coordenações coletivas; 

• Aos finais dos eventos. 

 

Responsáveis:  

• SEEDF, EAPE, Coordenação local e Comunidade escolar, Equipe gestora e 

Coordenação, professores. 

 



Cronograma:  

• Anual, semanalmente, bimestral e semestralmente e ao longo do ano letivo e dos 

eventos. 

13.7 Gestão Financeira 

Objetivos: 

• Atender as principais necessidades da escola; 

• Aquisição de material pedagógico de uso coletivo para utilização em atividades 

físicas; 

• Proporcionar melhores condições de trabalho aos professores; 

• Ofertar aos alunos, ambiente favorável ao processo de aprendizagem; 

• Melhorar as instalações físicas e os materiais para desenvolvimento das 

atividades esportivas, incluindo aspectos de acessibilidade dos portadores de 

necessidades especiais; 

• Eleger, dar posse do conselho escolar, e apresentar, com base na receita oriunda 

do PDAF e das demandas identificadas para melhoria do ambiente escolar, das 

condições de trabalho, e da atividade pedagógica, uma proposta de investimento 

e de manutenção para cada ano letivo. 

 

Metas: 

• Atender 100% das demandas internas da escola; 

• Atender 100% das demandas dos professores e alunos; 

• Monitorar os processos administrativos para a reforma e ampliação da estrutura 

física e instalações da EPNE; 

• Acompanhar a execução das obras na EPNE; 

• A partir das demandas dos professores e coordenadores, analisar, aprovar e 

adquirir de acordo com os recursos disponíveis, os materiais esportivos e 

pedagógicos necessários para o desenvolvimento das atividades pedagógicas; 

monitorar e conferir anualmente o património, promovendo sua manutenção ou 

reposição; 

• Executar, de acordo com a ata de prioridades do PDAF, as aquisições e 

contratações validadas pela comunidade escolar, prestando contas a cada 



quadrimestre. 

 

Ações: 

• Conferência do patrimônio, memorandos, consulta aos sistemas de gestão 

pública para monitoramento dos processos, reunião da assembleia escolar para 

apresentação e aprovação das contas, organização da ata de prioridades, e outros; 

• Utilização do recurso público PDAF para as melhorias. 

 

Avaliação das ações: 

• Registro de todo o material adquirido e os avanços realizados na escola com tais 

investimentos; 

• Registro dos avanços realizados na escola, objetivando suprir a demanda; 

• Responsáveis: Direção e Conselho Escolar; 

• Cronograma: Durante todo o ano letivo; 

 

  



14 PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

14.1 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

“Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo.”  

Filme: Sociedade dos Poetas Mortos, 1989.  

O Supervisor e os Coordenadores Pedagógicos, são peças fundamentais para que a 

escola alcance sua singularidade. Suas funções vão desde o apoio aos professores até a 

comunicação com as famílias. O Coordenador Pedagógico tem uma função de destaque no 

ambiente escolar. De forma geral suas funções são de articulação, formação e 

transformação. Com a responsabilidade de mediar, ele se torna capaz de revelar os significados 

das propostas curriculares e articulá-las junto aos professores. Assim os trabalhos são 

viabilizados de acordo com as diretrizes pedagógicas e socioculturais da escola. 

No dia 18 de fevereiro de 2022 compusemos os encarregados pelas supervisões e 

coordenações de ensino da Escola Parque da Natureza e Esporte, de elaborar e aplicar os 

princípios norteadores presentes no Projeto Político Pedagógico da EPNE. Durante as 

atividades de elaboração do PPP, estávamos cientes de que, embora referido a uma unidade 

escolar de natureza especial, nosso trabalho, pelo próprio fato de estar lidando com princípios, 

deveria ir muito além das questões específicas da escola em pauta. Era preciso, para dar conta 

do particular, ter presente, pela via dos princípios, a universalidade da própria educação, ou 

seja, impunha buscar, na particular escola de que tratávamos, a par de suas potencialidades, seu 

compromisso com valores que dizem respeito à educação em geral. Dessa forma, nossas 

reflexões e discussões se concentraram na explicitação do papel não de uma escola, mas da 

escola pública básica numa sociedade moderna e democrática. 

A Escola Parque da Natureza e Esporte por ser de natureza especial, dispõe de uma 

equipe de coordenação composta por quatro coordenadores, distribuídos nas áreas de: Arte, 

Biologia, Educação Física e Pedagogia. 

O presente plano tem a finalidade de apresentar os objetivos que irão nortear o plano de 

ação da Supervisão e coordenação pedagógica com o intuito de sistematizar o papel do 

coordenador pedagógico em sua atuação em conjunto com a gestão, com o corpo discente e 

docente, administrativos, famílias e comunidade escolar. O coordenador visa auxiliar na 

formação continuada do docente, fornecendo subsídios e ideias, propondo uma integração 

pedagógica para solucionar possíveis dificuldades, provendo ensino-aprendizagem quantitativo 

e qualitativo. 



Através de suas articulações, o supervisor junto aos coordenadores pedagógicos fornece 

aos docentes uma possibilidade de trabalho coletivo às propostas institucionais. Ajuda o 

professor a ser crítico, reflexivo e construtivo nas suas práticas pedagógicas. 

 

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO  

“Em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los. Procuremos 
descobrir por que fazem o que fazem. Essa atitude é muito mais benéfica e 
intrigante do que criticar; e gera simpatia, tolerância e bondade.” (Dale Carnegie, 
autor do livro “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”.) 

INTRODUÇÃO 

 A escola, na perspectiva de construção da cidadania, assume a valorização da 

cultura de sua própria comunidade, e ao mesmo tempo, ultrapassa seus limites, proporcionando 

aos estudantes, pertencentes aos diferentes grupos sociais, o acesso ao saber e promoção da 

cultura. Para isso, o coordenador pedagógico deve ofertar aos professores, condições para que 

trabalhem com os estudantes na promoção desse saber de maneira coletiva as propostas 

curriculares, além de possibilitar a interdisciplinaridade e a adaptação de qualquer conteúdo à 

grade curricular. E para isso, ele precisa considerar a conciliação e os melhores resultados para 

os estudantes. Se analisarmos, a comunicação se torna fundamental nesse processo, tanto com 

a gestão, os professores, quanto com estudantes e pais. Portanto, como um formador, esse 

profissional deve oferecer condições que viabilizam os trabalhos dos professores. E claro, 

considerar também, os demais envolvidos no ambiente escolar. O aspecto transformador de sua 

atividade profissional deve ser cumprido, ele deve sempre proporcionar questionamentos, uma 

postura crítica e reflexiva de seu corpo docente e escolar como um todo. Assim, o coordenador 

pedagógico se torna responsável por recriar constantemente o ambiente escolar, sempre com o 

auxílio das personas — pais, estudantes, professores, gestores, portanto o coordenador precisa 

saber lidar com as pessoas, gerir bem suas emoções, raciocinar e se expressar de forma clara, 

para que consiga influenciar positivamente o ambiente. Tendo uma equipe motivada, os 

processos tendem a fluir melhor. Por isso, se eles estão se sentindo bem e confortáveis, onde 

podem desenvolver e aplicar seu potencial, os resultados serão extremamente positivos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Sistematizar e coordenar o trabalho pedagógico, promovendo a integração entre gestão, 

currículo, professores, estudantes e familiares a fim de solucionar possíveis dificuldades, 

propiciando a melhoria no processo de ensino aprendizagem.  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proporcionar suporte ao docente para aprimoramento profissional. 

- Apoiar o discente para melhor desenvolvimento de suas habilidades e intelectualidades. 

- Promover um ambiente adequado para a maior apreço as práticas de estudo. 

- Integrar de forma interdisciplinar diferentes esferas pedagógicas em prol da melhor 

qualidade de ensino. 

- Auxiliar no desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual e social dos estudantes. 

- Observar os processos avaliativos do alunato, provocando medidas que garantem 

resultados satisfatórios. 

- Proporcionar momentos de envolvimento social ao alunato através de palestras, peças 

teatrais, exposições, gincanas, entre outros. 

- Transformar o ambiente escolar, em um ambiente acolhedor, sociável e sadio para um 

bom andamento do trabalho pedagógico.  

- Promover e ter princípios básicos junto ao corpo docente observando a 

interdisciplinaridade, a contextualização, o compromisso em trabalhar valores e uma 

avaliação formativa centrada nas aprendizagens significativas e no ensino oferecido. 

- Desenvolver formação continuada e permanente aos professores e demais educadores 

escolares incluindo tanto a formação acadêmica, composta por cursos e outras 

atividades avulsas de treinamento, assim como aperfeiçoamento profissional. 

- Propiciar, Mediar e transformar as propostas curriculares e articulá-las junto aos 

professores.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho é dinâmico, democrático, cooperador e de acordo com as necessidades 

apresentadas e objetiva colaborar com os professores nos meios e fins para melhorar a 

aprendizagem e o bom andamento das oficinas e aulas desenvolvidas, proporcionando aos 

estudantes o seu desenvolvimento integral, procurando obter a colaboração de todos os 

elementos, promovendo assim, um trabalho de equipe. 

 Para tal, a equipe docente, coordenação pedagógica e gestão realizará encontros 

semanais para discutir a execução de práticas pedagógicas, as particularidades inerentes as 

oficinas e aulas, assim como propor melhorias e sugestões para o trabalho desenvolvido.  

Diante disso a EPNE decidiu que as coordenações pedagógicas, aconteçam nas terças-

feiras, quartas-feiras e quintas-feiras. Sendo as terças-feiras para as coordenações individuais 



de linguagens e códigos e ciências humanas, as quartas-feiras para coordenações coletivas e as 

quintas-feiras para as coordenações por área de conhecimento de linguagens e códigos e 

ciências humanas. 

 

IMPLEMENTAÇÕES  

Para facilitar a rotina de trabalho criaremos e implementaremos um canal de 

atendimento, como um: “Fale com a Coordenação”, assim os pais, professores e estudantes 

poderão enviar dúvidas, sugestões, críticas e elogios. A implementação deste canal, está 

previsto para o ano em curso no mais tardar, o ano de 2023, dependendo inclusive de dispositivo 

móvel da própria instituição. Dessa forma, há mais possibilidades para os diálogos que 

envolvem a escola, o que é essencial para encontrar pontos de melhorias. No entanto, sabemos 

que a comunicação mais importante é feita pessoalmente, tanto com os pais e estudantes, quanto 

com os professores. 

 

AVALIAÇÃO  

Uma proposta pedagógica deve, sempre que possível, estabelecer uma conexão entre o 

fazer pedagógico, a escola e a comunidade escolar, refletindo a realidade escolar e 

possibilitando conexão entre os diferentes atores envolvidos. Toda Proposta Política 

Pedagógica deve ser uma construção coletiva, cujas perspectivas sejam a de alcançar metas. 

Para tanto, este documento deve ser reavaliado e revisado, especialmente no seu Plano de Ação, 

por todos os segmentos presentes na comunidade escolar, periodicamente ou sempre que houver 

necessidade, a fim de se verificar se as ações definidas como prioridades pelos segmentos são 

compatíveis com a realidade escolar. Caso seja necessário, acrescentar ou sugerir novas ações 

para alcançar com melhor êxito a(s) meta(s) sugerida(s), notamos que o espaço privilegiado 

para essa reflexão, discussão, embate e consenso é a Coordenação Pedagógica, em que os 

profissionais da educação devem buscar, de uma forma crítica, rever os pontos de fragilidade 

elencados em todo o Projeto Político Pedagógico, assim como nos planos de ação envolvidos. 

Um plano de ação reavaliado e reestruturado sistematicamente deve gerar novas ações a serem 

implementadas. Percebe-se que quanto mais democrática a Proposta Política Pedagógica, 

maiores são as suas chances de sucesso.  

 

CONCLUSÃO  

A função da coordenação pedagógica é crucial para o bom desempenho do ambiente 

escolar. O papel desse profissional em identificar o perfil dos estudantes, equipe docente e sua 



articulação junto aos gestores, torna o trabalho da escola mais assertivo. Com isso, é possível 

identificar as falhas e entender o que a coordenação pedagógica pode melhorar no ambiente 

escolar, tendo em vista a educação em sua dimensão mais ampla, levando em conta, em sua 

prática diária, o caráter educativo das ações desenvolvidas não apenas por professores e demais 

profissionais diretamente ligados à função docente, mas por todos os funcionários e demais 

pessoas que interagem no interior da escola. 

 

 

14.2 Cultura de Paz 

O plano de ação de uma Cultura de Paz com uma Comunicação Não-Violenta na Escola 

Parque da Natureza e Esporte, juntamente com as Unidades de Ensino Parceiras tem como 

objetivo geral, tornar e favorecer uma maior sintonia, facilitando a resolução de possíveis 

conflitos, para promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições e cidadãos eficazes, 

responsáveis e inclusivos em todos os níveis.  

Nesse contexto, a implementação de uma proposta pautada na perspectiva da Educação 

em e para os Direitos Humanos e Cultura de Paz parte da premissa do trabalho em rede, o que 

pressupõe o envolvimento e a integração de toda a comunidade escolar disposta a dialogar, 

horizontalmente, com a rede de promoção e defesa dos direitos dos/as estudantes, em 

consonância com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) o qual define 

a Educação em Direitos Humanos como: 

 [...] um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do 
sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões: a) apreensão de 
conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua 
relação com os contextos internacional, nacional e local; b) afirmação de 
valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos 
humanos em todos os espaços da sociedade; c) formação de uma consciência 
cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político; 
d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem 
ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos 
direitos humanos, bem como da reparação das violações (BRASIL, 2009, p. 
25). 

 Dessa forma, os princípios da dignidade humana, da democracia participativa na 

educação e no ensino, da valorização das diversidades, da transformação social, da 



interdisciplinaridade e da sustentabilidade embasam a Educação em Direitos Humanos. Esses 

princípios são essenciais para a disseminação de ações que pautem os Direitos Humanos. 

Para implementação do plano de ação da Cultura de Paz com uma Comunicação Não-

Violenta seguiremos as seguintes etapas: 

- Avaliação diagnostica inicial relacionada ao levantamento de casos de violência e 

violação aos direitos humanos na EPNE/NB. 

- Formação continuada de uma Cultura de Paz com uma Comunicação Não-Violenta 

para os gestores e coordenadores da EPNE/NB. 

- Formação continuada de uma Cultura de Paz com uma Comunicação Não-Violenta 

para corpo docente da EPNE/NB. 

- Aplicação dos quatro componentes da Cultura de Paz: observação, sentimentos, 

necessidades e pedido - junto a todas as formas de violência física ou psicológica da EPNE/NB. 

- Avaliação diagnostica inicial relacionada ao levantamento de casos de violência das 

Unidades de Ensino Parceiras. 

- Formação continuada de uma Cultura de Paz com uma Comunicação Não-Violenta 

para os gestores e coordenadores das Unidades de Ensino Parceiras. 

- Formação continuada de uma Cultura de Paz com uma Comunicação Não-Violenta 

para corpo docente das Unidades de Ensino Parceiras. 

- Aplicação dos quatro componentes: observação, sentimentos, necessidades e pedido - 

junto a todas as formas de violência física ou psicológica das Unidades de Ensino Parceiras. 

- Avaliação diagnóstica final e comparativa com a avaliação diagnostica inicial, 

relacionada com a implantação e execução da cultura de paz por meio de  uma Comunicação 

Não-Violenta. 

- Formação continuada de uma Cultura de Paz com uma Comunicação Não-Violenta 

com os pais e/ou responsáveis pelos estudantes tanto da EPNE/NB como das Unidades de 

Ensino Parceiras.  

 

14.3 Biblioteca 

“Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca.” 

Jorge Luís Borges 

A leitura é transformadora. Através dela, o leitor pode frequentar cidades inventadas, 



viajar para mundos imaginários e até mesmo criar um vínculo afetivo com os personagens dos 

livros. Acima de tudo, desde a publicação dos primeiros livros, a leitura é uma fonte inesgotável 

de conhecimento. Desta forma as bibliotecas escolares são espaços de aprendizagens, que 

promovem a informação, a leitura, a pesquisa, a curiosidade, a fruição de ideias, a criatividade, 

aspectos estes fundamentais para a construção de competências significativas para o 

crescimento pessoal, social e cultural dos estudantes e da comunidade escolar como um todo. 

Ter um espaço físico para Biblioteca em um meio escolar, têm-se nelas espaços 

privilegiados de referência para a difusão de informações íntegras e para a promoção de boas 

práticas sociais, nesse sentido reiteramos a importância da implantação de uma Biblioteca na 

Escola Parque da Natureza e Esporte.  

Por meio da gestão e prática pedagógica estabelecemos desde a inauguração da Escola 

Parque da Natureza e Esporte em 18/02/2022, um prazo para implementação da Biblioteca neste 

espaço escolar, juntamente com um projeto de leitura. Para isso necessitamos de uma sala 

multiuso que será um espaço para acomodar uma biblioteca móvel, sala de vídeo e leitura. Esse 

prazo estabelecido encerra-se em 2023, prazo esse, necessário em uma escola que necessita de 

construção desse espaço, assim como a implantação do mobiliário. 

 

Projeto “Leia em Toda Escola Parque”  

“E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? 

Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar?” 

 José Saramago, em A maior flor do mundo 

 

INTRODUÇÃO  
 

 Em 02 de Março de 2023, será implementado o projeto “Leia em Toda Escola 

Parque”, neste dia, crianças, adolescentes, professores, servidores e toda comunidade escolar, 

se reunirão na escola parque para ler por 30 minutos, salientamos que após a implementação, o 

dia se repetirá a cada mês. A data foi escolhida por ser o aniversário de Theodor Seuss Geisel, 

mais conhecido como Dr. Seuss. De família alemã, Ted Geisel estudou literatura e foi cartunista 

de revista, quando adotou o pseudônimo Dr. Seuss. Mais tarde veio a trabalhar com 

propagandas para várias empresas, sempre utilizando humor. Theodor e sua primeira esposa 

não podiam ter filhos, mas ele acabou criando uma filha imaginária a quem dedicou seu segundo 

livro. Apesar de não ser doutor, Theodor recebeu doutorados honorários anos depois por seu 

fantástico trabalho pela literatura infantil. Os livros de Dr. Seuss são cheios de rimas, 



neologismos, criatividade, humor e trazem grandes lições às crianças sobre o meio ambiente, 

como exemplo, podemos citar “The Lorax”. O projeto foi criado com o objetivo de celebrar a 

leitura e motivar pequenos e grandes leitores a criarem esse hábito.  

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver o gosto pela leitura, promovendo a aprendizagem, o prazer, a socialização, 

possibilitando a capacidade de pensar, crescer e agir, além de desenvolver a capacidade de 

leitura e interpretação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Propiciar aos alunos a leitura dos livros disponíveis no acervo adquirido pelo 

EPNE/NB. 

- Proporcionar aos estudantes a troca e indicação de livros por meio de todo o corpo 

docente, discente e comunidade escolar. 

- Conhecer a vida e as obras dos autores. 

- Desenvolver a capacidade de iniciativa própria na escolha e troca de cada obra. 

- Aumentar a socialização e a troca de experiências entre todo o corpo docente, discente 

e comunidade escolar. 

- Dar oportunidades aos alunos de analisar uma obra. 

- Desenvolver a capacidade de síntese e memória sobre a história lida. 

- Debater criticamente temas relacionados aos livros. 

- Aumentar a autoestima. 

 

METODOLOGIA 

- O Projeto será desenvolvido uma vez por mês. 

- Além do dia “Leia em Toda Escola Parque”, o acervo da biblioteca estará disponível 

para empréstimo de qualquer pessoa do corpo docente, discente e comunidade escolar, durante 

todo ano letivo, com períodos estabelecidos pelos bibliotecários, podendo esse prazo ser 

renovado. 

- Inicialmente, será feita a divulgação do Projeto aos professores, bibliotecários, 

estudantes, servidores e pais. 

- O Projeto será um desafio aberto a todo o corpo docente, discente e comunidade 

escolar. 

- Todo o corpo docente, discente e comunidade escolar juntamente com os 



coordenadores e bibliotecários, poderão disponibilizar livros, sejam particulares ou do acervo a 

EPNE/NB. 

- A obra literária será escolhida livremente por todo o corpo docente, discente e 

comunidade escolar.  

- A leitura da obra literária será feita nos diversos espaços da EPNE/NB. 

- Em dias diferentes do “Leia em Toda Escola Parque”, todo o corpo docente, discente 

e comunidade escolar, poderão solicitar o empréstimo de qualquer livro presente no acervo da 

biblioteca da EPNE/NB.  

- Os bibliotecários darão uma ficha literária para que o estudante reflita sobre a obra lida 

e devolvam o princípio crítico diante de uma obra. 

- Os bibliotecários computarão o número de livros lidos por cada aluno até o final do 

semestre, demonstrando esses resultados num cartaz afixado na própria Sala de leitura. 

- Para finalizar o Projeto, todos os participantes serão convidados para premiação dos 

cinco primeiros colocados, ou seja, os alunos que lerem o maior número de livros. 

- Os participantes também serão convidados a declamar poesias, partes dos livros lidos, 

cantar Músicas e tocar algum instrumento musical, sendo que todas essas ações serão 

facultativas e voluntárias. 

Encerramento e premiação 

O encontro de encerramento do Projeto, bem como os prêmios para os cinco primeiros 

colocados serão conseguidos com verba de doações feitas por todos os funcionários da escola 

ou outros voluntários. Quanto aos prêmios, serão formados kits contendo livros, materiais 

escolares ou outros objetos interessantes à faixa etária dos ganhadores. 

Avaliação  

Ao final do semestre, haverá uma avaliação do Projeto, considerando a participação e 

interesse dos alunos, onde serão colhidas sugestões para aprimoramento na próxima edição (2º 

semestre).  

 

CONCLUSÃO  

A partir da concretização deste Projeto, a escola estará colaborando para a formação de 

cidadãos mais críticos e criativos. O ato de ler é um exercício de indagação, de reflexão crítica, 

de entendimento, de captação de símbolos e sinais, de mensagens, de conteúdo, de informações. 

Trabalhar com literatura na escola é promover a aprendizagem para a constituição de cidadãos 

que não somente pertençam a uma sociedade, mas que sejam capazes de questioná-la e 

transformá-la. É fundamental compreender que, na formação de cada cidadão, a leitura é de 



máxima importância, representando um papel essencial, pois se revela como uma das vias no 

processo de construção do conhecimento, como fonte de informação e formação cultural. 

  



15 PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

15.1 Educação Física  

Com a intenção de proporcionar aos estudantes aulas práticas, diversificadas, recreativas 

e lúdicas em que estimule o prazer em participar das oficinas esportivas em um ambiente que 

facilite a interação social, o respeito e o cuidado com o corpo e a mente, que a EPNE organiza 

suas ações na área de conhecimento da Educação Física. Objetivando ainda, que os estudantes 

se sintam estimulados a frequentar as aulas tanto na EPNE quanto em sua escola de origem 

evitando assim a evasão escolar.  

Utilizando um espaço pensado, desenvolvido e adaptado para diferentes práticas 

desportivas, facilitando a inserção em modalidades distintas, ampliando sua experiência em 

diferentes oficinas e interagindo interdisciplinarmente com temas provenientes ao meio 

ambiente.  

Corroborando e interligando os conhecimentos de maneira que o estudante se sinta 

desafiado a desenvolver-se nos distintos saberes, oportunizando um crescimento gradativo, 

confiante e curioso do discente, tornando o processo de ensino e aprendizagem dinâmico, 

prazeroso e criativo.  

Na Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante o professor de Educação 

Física busca possibilitar o autoconhecimento e o uso autônomo da cultura corporal para 

participação ativa do estudante na vida social. Já́ as matrizes curriculares das oficinas seguem 

objetivos gerais da escola, bem como abrange objetivos específicos das modalidades.  

As oficinas contempladas dentro do componente curricular de educação física são 

atividades aquáticas, atividades de areia, atividades de aventura, atividades de campo, 

Atividades coletivas, atividades individuais, jogos culturais, dança e lutas. Vale salientar que a 

Educação Física não compreende os componentes técnico-competitivos e os componentes 

pedagógico-cooperativos como elementos divergentes.  

Na EPNE, pelo caráter escolar, o modelo de ensino compreende o “movimento como 

meio” na busca do crescimento educacional integral dos estudantes e não o “movimento como 

fim”, compreendida na exclusividade do caráter técnico. Portanto, consideramos a possibilidade 

do incentivo à formação de atletas, desde que esta aconteça no decorrer das atividades nas 

oficinas, de maneira natural.  

Objetivo geral:  

Fomentar a prática de exercício físico como promotor da saúde, conhecimento corporal, 



qualidade de vida e a socialização.  

Objetivos Específicos da Educação Física:  

•  Oferecer a aquisição de conhecimentos específicos relacionados ao movimento  

corporal;  

•  Ampliar o desenvolvimento de habilidades motoras e capacidades físicas em um  

ambiente saudável;  

•  Refletir, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de  

saúde/doença, adotando a um estilo saudável;  

•  Praticar a cultura de respeito às diversidades, valores e princípios éticos e morais;  

•  Promover a interdisciplinaridade;  

•  Vivenciar atividades de cooperação, competição, colaboração, inclusão, vitória e  

frustrações.  

15.1.1 Oficina de Atividades Aquáticas  

A propositura dessa oficina é desenvolver os seguintes quesitos: respiração subaquática, 

equilíbrio, coordenação motora, deslocamento e propulsão, de modo interativo, lúdico e 

recreativo, fazendo com que a criança aprenda brincando e desenvolva o básico dos 

fundamentos no meio aquático, respeitando o seu limite físico durante as atividades propostas.  

As ações educativas pretendem envolver a corporeidade e a motricidade humana como 

fator fundamental da aprendizagem, abordando a utilização de atividades aquáticas 

diferenciadas oferecendo a oportunidade de os alunos vivenciarem novas atividades no 

ambiente aquático, com o objetivo de despertar também o interesse pela natação, 

compreendendo a partir dela a necessidade de aprender nadar na facilitação da vivência de 

outras atividades aquáticas. Enfatizando o prazer que o contato do corpo com a água pode 

proporcionar e como isso influencia o dia a dia nas várias formas da relação do sujeito com o 

mundo, no meio aquático.  

15.1.2 Oficina de Atividades de Campo: Beisebol e Futebol Americano  

O objetivo da oficina de beisebol e futebol americano é fazer com que os alunos 

conheçam, vivenciem e pratiquem esses esportes que são pouco abordados em escolas no Brasil. 

A oficina busca também desenvolver e aprimorar as habilidades motoras (correr, saltar, 

arremessar, pegar, rebater e chutar) as habilidades físicas (coordenação, agilidade e velocidade) 



e cognitivas relacionadas aos dois esportes propostos, de forma dinâmica, criativa e lúdica.  

Pretende-se despertar o interesse e desenvolver a cultura corporal do movimento através 

de brincadeiras, jogos, contato com a natureza, despertando o aspecto cognitivo na formação de 

sua personalidade, autonomia e independência.  

Busca-se ainda provocar as mudanças qualitativas no modo de pensar e raciocinar da 

criança e trabalhando o currículo em movimento, desenvolver a psicomotricidade.  

15.1.3 Oficina de Atividades Coletivas  

A oficina de Atividades Coletivas tem como objetivo geral conhecer e vivenciar os 

fundamentos de diferentes esportes coletivos. A proposta é passar pelos esportes de forma que 

os alunos desenvolvam, através das atividades lúdicas e psicomotoras, as habilidades básicas e 

especificas de cada esporte, além de trabalhar as dificuldades e atrasos motores.  

A cada bimestre o aluno deve ter a experiência de passar por 4 esportes; handebol, 

basquete, vôlei e futebol. Desenvolvendo assim as suas capacidades de entender os esportes e 

vivenciar e socializar as diversas formas da cultura corporal.  

15.1.4  Oficina de Jogos Culturais  

O objetivo é o resgate da cultura brasileira através dos jogos e brincadeiras modernas e 

antigas do cotidiano brasileiro, o aprendizado de todas as manifestações culturais possíveis a 

partir do oferecimento de inúmeras praticas corporais com o desenvolvimento do jogo e das 

brincadeiras no âmbito escolar pois os jogos e as brincadeiras fazem parte da cultura podendo 

ser importante ferramenta pedagógica para o aprendizado cognitivo e motor de nossos alunos 

influenciando na formação da identidade sociocultural.  

Proporcionar ainda a vivência e o acesso à cultura corporal de diferentes práticas 

corporais e formando também a capacidade do aluno coordenar estratégias para resolver 

problemas no jogo assim como na sua realidade da vida trabalhando a parte cognitiva aliada 

com a parte física para proporcionar o desenvolvimento integral desse educando.  

15.1.5 Oficina de Atividades Individuais: Atletismo  

O atletismo é um esporte que engloba habilidades motoras básicas para a vida cotidiana 

dos educandos como: correr, saltar, arremessar e também habilidades físicas como: 



coordenação motora, velocidade, resistência, força e agilidade. A oficina vai auxiliar, aprimorar 

e desenvolver essas habilidades de forma lúdica, criativa, proporcionando o desenvolvimento 

integral da criança.  

Busca-se, por meio de atividades recreativas que ensejem um conhecimento geral sobre 

as habilidades motoras aproximando os alunos do universo do atletismo, levando-as a vivenciá-

lo por meio do próprio corpo.  

15.1.6 Oficina de Atividades Individuais  

Esta oficina de Atividades Individuais visa melhorar a coordenação motora e a agilidade 

através de atividades como saltos, cambalhotas, “disparos” de corridas e brincadeiras 

viabilizando o lúdico.  

Através de algumas atividades os alunos também conseguem melhorar aspectos básicos 

da cultura corporal como o equilíbrio, a postura, o fortalecimento muscular, articular e ósseo, 

além da socialização dos alunos e a melhora da capacidade cardiorrespiratória, além de outros 

benefícios, a fim de promover a saúde nos anos iniciais.  

15.1.7 Oficina de luta: Taekwondo 

As lutas possuem considerável relevância por seu valor histórico-cultural e pelo valor  

educacional. A prática e vivência no Taekwondo pelo aluno como ponto de partida da 

cultura corporal de movimento, tem a intenção de desenvolver aspectos psicomotor, social, 

humano e empático.  A prática tem o objetivo pautado no respeito humano, com a natureza e 

interpretação sociocultural.  

A utilização da cultura oriental e sua língua original através dos movimentos corporais 

tem como eixo norteador a superação de cada movimento com os golpes de defesa, ataque, 

chutes, saltos, musicalização, força muscular, flexibilidade e nas necessidades de adaptação 

para a evolução das práticas corporais inclusivas, regras de competições, formas e bases 

coreografadas chamadas Ponsae.  

Valendo-se das filosofias que suportam a prática do Taekwondo de forma mesclada 

formais e lúdicas, ocasionando uma prática suave, alegre, participativa e superadora. Pretende-

se contribuir na formação do ser e promoção socioeducativo integral e sistemático ao aluno para 

uma construção social, esportiva, humanitária e superadora.  



15.1.8 Oficina de Lutas – Capoeira  

A Capoeira é uma arte/luta que expressa a formação cultural e social do Brasil, essa 

prática corporal apresenta uma enorme diversidade e possibilidades de trabalhar seu conteúdo, 

seja através da história em si, através da musicalidade, da dança, da brincadeira, dos jogos ou 

até mesmo através da Roda de Capoeira, a qual é reconhecida como Patrimônio Cultural 

Imaterial da Humanidade.  

Essa oficina tem como eixo central, proporcionar aos alunos a oportunidade de 

vivenciarem e experimentarem a Capoeira, promovendo assim um desenvolvimento de forma 

integral, sem as exigências de um treinamento de alto rendimento.  

O objetivo dessa oficina é proporcionar um conhecimento teórico e prático da formação 

da cultura afro-brasileira através da luta e promover o desenvolvimento da disciplina, 

autonomia e das habilidades físicas, cognitivas e psicossociais dos alunos além de abordar e 

discutir diversos temas, como a inclusão, diversidade e o respeito.  

15.1.9 Oficina de Skate  

O objetivo da oficina de Skate é oportunizar uma prática que está cada vez mais influente 

no dia a dia dos alunos, por sua grande ascensão midiática, prática essa que é rica em seu aspecto 

motor, cognitivo e social.  

O skate é uma modalidade de aventura que trabalha em sua plenitude o instinto de 

enfrentamento ao “risco” levando a criança e/ou adolescente a evoluir psicologicamente frente 

a dificuldades futuras.  

Desenvolvida em ambiente seguro, respeitando e usufruindo dos acessórios de 

segurança necessários para prática, a oficina proporciona momentos ímpar na vida dos alunos 

estimulando a flexibilidade, força, resistência, equilíbrio e atenção.  

15.1.10 Oficina Práticas Corporal de Aventura  

As práticas corporais de aventura exploram expressões e formas de experimentação 

corporal centradas nas perícias e proeza provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se 

apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador, é por meio de nosso 

corpo que interagirmos com o meio ambiente que nos cerca.  

A fim de compreender os encantamentos destas atividades, diversos grupos de pesquisa 



no Brasil, têm se dedicado aos estudos das práticas corporais de aventura, desde a década de 

90, essencialmente quanto a prática de lazer. A busca por uma prática sistemática ao ar livre 

aliada a urbanização das cidades e às próprias intempéries da natureza, contribuiu para que as 

sensações de se aventurar na natureza selvagem fossem recriadas em ambientes urbanos 

aumentando possibilidades de vivenciar a cultura corporal de movimento, no qual o tema corpo 

e movimento pode ter através do contexto escolar uma maior preocupação na compreensão que 

todos temos nossos próprios corpos, e também atitudes que temos que ter em relação aos 

mesmos, adquirindo habilidades em realizar e apreciar os movimentos.  

A oficina tem como objetivo experimentar e fruir diferentes jogos de aventura, baseados 

em práticas corporais de aventura urbanas e da natureza, valorizando a própria segurança e 

integridade física, bem como as dos demais, reconhecendo e respeitando a pluralidade de ideias 

e a diversidade cultural humana, evidenciando a manifestação do lúdico. Identificar e 

compreender os riscos durante a realização dos jogos de aventura e planejar estratégias para sua 

superação, reconhecendo os protocolos básicos de segurança das práticas corporais propostas 

como conteúdo específico.  

Identificar o meio em que as práticas ocorrem: terra, água ou ar e quais os equipamentos 

necessários para minimizar os riscos, respeitando os próprios limites e os dos demais. 

Experimentar e fruir os jogos de aventura, respeitando o patrimônio público, privado e o meio 

ambiente, utilizando alternativas para a prática segura e consciente, em diversos 

tempos/espaços.  

15.1.11 Atividades de Areia  

A oficina tem como objetivo proporcionar aos alunos uma vivência diversificada em 

relação às 5 capacidades físicas sendo elas resistência, força, flexibilidade, agilidade e 

velocidade dentro de um ambiente rico de possibilidades sensoriais, onde possam experimentar 

os diversos aspectos humanos  

dentro do ambiente da areia. As crianças terão a oportunidade de vivenciar as 

possibilidades psicomotoras, afetivas e emocionais, a partir de intervenções voltadas para as 

sensações distintas que o ambiente permite.  

15.2 Arte  

A Escola Parque da Natureza e Esporte apresenta um espaço arquitetônico que converge 



para uma educação ambiental renovada em que a escola não seja apenas um ensaio para a vida 

em sociedade, mas a própria vida com tempos e espaços de qualidade.  

É nesse propósito que o ensino de arte pautado na sensibilização e na produção de 

conhecimento por meio das diferentes linguagens artísticas, a música, o teatro, a dança e a arte 

visual, promovera as diversificadas formas de manifestações artísticas, atreladas as experiências 

direta com a natureza (luz, ar, água, plantas, animais, materiais naturais, clima, paisagens 

naturais, ecossistemas e o fogo), experiências indireta com a natureza (imagens da natureza, 

materiais naturais, cores naturais, simulação natural de luz e ar, formas naturais, evocando a 

natureza, riqueza de informação, idade, mudança e detonação do tempo, geometrias naturais e 

biomimética) e experiências de espaço e lugar (prospecção e refúgio, complexidade organizada, 

idade, mudança, detonação do tempo, espaços de transição, mobilidade, orientação, vínculos 

culturais e ecológicos com o local), demonstrando assim, relações entre criatividade, criação, 

conteúdo e apreciação em um e espaço biofílico. 

 Dessa forma, romper com a estrutura da arquitetura escolar tradicional, significa alterar 

a relação do estudante com o conhecimento e com o seu convívio social. 

O profissional terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente que tem por objetivo 

conceber espaços capazes de promoverem a saúde, o desenvolvimento artístico e a qualidade 

de vida das pessoas, que passam a ser entendidas como organismos vivos, inseridos em um 

sistema natural do qual fazem parte. Já os estudantes terão a oportunidade de experimentar 

diferentes linguagens, propostas e oficinas artísticas, para constituição de um ser humano 

integral, apto a viver na complexidade da civilização técnica e industrial da atualidade.  

Compreende-se que a atividade artística desenvolve a expressão do sentimento humano, 

não havendo para isso fórmulas excepcionais, apenas a possibilidade de potencializar aquilo 

que é uma experiência comum a todos.  

Nesse sentido, a música, o teatro, a dança, a arte visual, os trabalhos manuais, o esporte 

e a ciência, conferem a qualquer currículo um elevado nível. A arte como atividade criadora é 

inerente da natureza humana, é um aporte para transformação e recuperação do valor social da 

escola, sem privilégios.  

Aprender por meio da arte integrada a natureza, faz parte de uma educação integral 

inclusive porque ajuda a desenvolver outras áreas do conhecimento, uma vez que os estudantes 

precisam mobilizar diversas habilidades, como a capacidade de interpretação, criatividade, 

imaginação, e os aspectos afetivos e emocionais, além da própria inteligência racional e das 

habilidades motoras.  

Na arte não enfatizamos um determinado trabalho ou técnica, asseguramos uma 



educação pautada na Abordagem Triangular, que se sustenta em três pilares: conhecer a história, 

o próprio fazer artístico, e saber apreciar uma obra de arte. O estudante atuará individual ou 

coletivamente, apontando para a inventividade e a autonomia, conferindo-lhe um caráter de 

flexibilidade curricular que não se pauta no utilitarismo, mas na elaboração de hábitos para a 

socialização dos estudantes e da comunidade.  

No tocante a isso, Ribeiro (2012) observa que a forma autêntica como o ensino de arte 

foi concebida nas escolas-parque de Brasília, observamos que o mesmo, permitiu aos estudantes 

construírem e transformarem suas relações com o saber mediante experiências estéticas. Nessa 

perspectiva, Vasconcelos (2011) confere às escolas-parque de Brasília uma das expressões mais 

significativas do plano de Anísio Teixeira.  

Ao tentar remontar aos primeiros anos da educação do Distrito Federal (1956-1964), 

percebeu-se que as atividades propostas nesses espaços educativos não se referiam só ao 

desenvolvimento de práticas manuais ou intelectuais, mas à consubstanciação das 

potencialidades humanas, aprimorada por meio da arte.  

Dessa maneira, compreende-se que a arte na Escola Parque da Natureza e Esporte 

unificará, sendo passível de atuar no devir social, nas relações do indivíduo com o outro, sua 

relação direta ou indireta com a natureza e os espaços, com a sua subjetividade e com os 

conhecimentos elaborados.  

Esse aspecto condiz com a construção de uma referência pedagógica para a educação 

no Distrito Federal e atende a uma vicissitude brotada particularmente no contexto da Cidade 

do Núcleo Bandeirante e nesse espaço exuberante em meio a natureza. 

 

Objetivo Geral das Diferentes Linguagens Artísticas na Escola Parque da Natureza e 

Esporte: 

Desenvolver o protagonismo, a reflexão crítica, a capacidade de solucionar problemas, 

melhorar a autoestima, possibilitar uma reflexão sobre o compromisso de cada um, direto ou 

indiretamente com a natureza, relacionado com as mudanças e transformações que possam 

ocorrer nas práticas artísticas, aumentando seu repertório cultural e estético por meio de uma 

Abordagem Triangular. 

15.2.1 Linguagem Teatral 

" A alfabetização teatral é necessária porque é uma forma de comunicação 
poderosa e útil nas transformações sociais, pois, com base nas representações 
teatrais, nos compreendemos melhor, passamos a ter noção daquilo que somos 



capazes, nos modificamos ou nos reafirmamos. Nessa perspectiva, todos 
devem representar." Augusto Boal 

Objetivo Geral da Linguagem Teatral: 

Desenvolver por meio das práticas das ações cênicas nas oficinas de Teatro I, II e III a 

interação dos indivíduos, visando às descobertas e aplicabilidades exercidas, como meio de 

absorver seus próprios domínios, utilizando como fonte de desestruturação as suas próprias 

limitações corporais expressivas. 

 

Objetivos Específicos da Linguagem Teatral: 

• Investigar, analisar e contextualizar a história do Teatro compreendendo 

criticamente valores, significados e importância das diferentes representações 

cênicas nos diferentes contextos sociais e históricos; 

• Investigar, reconhecer e valorizar a produção teatral do passado identificando suas 

influências nas representações cênicas contemporâneas, compreendendo 

criticamente seus valores e significados; 

• Compreender os conceitos que estruturam e organizam o Teatro e sua relação com 

o movimento artístico no qual se originou; 

• Compreender a dimensão do Teatro enquanto fator de transformação social; 

• Estabelecer relações entre a obra teatral e própria vida (social, política, econômica, 

etc.), percebendo que as representações cênicas podem explorar ideias, valores, 

acontecimentos cotidianos, sentimentos, sonhos, fantasias e etc.; 

• Investigar, identificar, apreciar e compreender criticamente diversos trabalhos de 

companhias, grupos e artistas profissionais e amadores; 

• Produzir representações cênicas, visando atuação do sujeito em sua realidade 

singular e social e manifestando pontos de vista, posicionamentos e reflexões; 

• Desenvolver o gosto pela arte teatral reconhecendo-a como forma de expressão e 

comunicação artística acessível a todo ser humano; 

• Estimular e utilizar o conhecimento dos elementos da linguagem dramática: espaço 

cênico, personagem e ação dramática; 

• Reconhecer, manifestações culturais tradicionais de sua comunidade e região 

preservando sua própria identidade; 

• Fortalecer e elevar a autoestima do estudante desenvolvendo a autoconfiança na 

produção artística pessoal; 



• Garantir o espaço e o lugar das brincadeiras cênicas; 

• Montar pequenas cenas, espetáculos baseados em experiências coletivas;  

 

15.2.1.1 Oficinas sugeridas e flexíveis na linguagem Teatral, conforme: o profissional, a 

idade/série do estudante, o clima, os espaços, os materiais, os interesses 

individuais e coletivos. 

15.2.1.1.1 Oficina Teatral I - Jogos Teatrais 

Possui uma abordagem básica do método de interpretação a partir da improvisação. É 

realizada por meio de jogos e exercícios que visam trabalhar: a sensibilização, a desinibição, 

afetividade, equilíbrio, autoidentidade, autoexpressão, espírito de grupo e expressão de grupo.  

São fornecidos elementos técnicos que possibilitam aos alunos realizarem 

improvisações de cenas de teatro, na própria oficina e em momentos posteriores da própria vida. 

15.2.1.1.2 Oficina Teatral II - Montagem de Espetáculo 

Possui uma abordagem de auxiliar os estudantes na montagem de um espetáculo teatral 

com informações que conceituam o espetáculo teatral. Durante a oficina teatral II os estudantes 

irão distinguir e propor modos de abordagem para os diferentes itens de um espetáculo (texto, 

direção, personagens, cenário, sonoplastia, entre outros). Ao final da oficina, os estudantes 

realizarão um espetáculo que poderá usar textos de grandes autores, assim como uma produção 

individual ou coletiva para realização da análise e prática do texto e da representação teatral.  

15.2.1.2 Oficina teatral III - Confecção e Manipulação de bonecos 

  Desenvolverá e possibilitará que cada aluno confeccione seus próprios bonecos, 

instrumentalize sua manipulação, distinguindo as diferentes técnicas de boneco e sua melhor 

utilização dramática, incentivando-os a criar cenas dramáticas. 

15.2.2 Linguagem Visual 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, 

escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade 



instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam 

o sentido da vida (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: ARTE, 1997, p. 19). 

 

Objetivo Geral da Linguagem Visual: 

Desenvolver práticas visuais nas oficinas I, II, III, IV, V e VI por meio da interação dos 

indivíduos, visando aguçar a imaginação, o conhecimento e a sensibilidade dos estudantes em 

diversas práticas visuais, incentivando-os a serem mais criativos e posicionados, sabendo opinar 

e reconhecer os seus lugares no mundo.  

 

Objetivos Específicos da Linguagem Visual: 

• Absorver, entender e experimentar o máximo de informações a respeito 

da linguagem visual. 

• Tornar uma curiosidade ingênua uma curiosidade intelectual, com a 

prática artística, desenvolvendo o aprendizado. 

• Somar da ludicidade com a instigação do interesse do estudante pelo 

conteúdo e prática apresentada. 

• Instigar a curiosidade dos estudantes para motivar sua capacidade 

criadora. 

• Aguçar a imaginação, o conhecimento e a sensibilidade dos estudantes, 

por meio de obras de artistas conceituados e pelos trabalhos 

desenvolvidos no espaço de ensino aprendizagem. 

• Aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, 

conhecimento por meio da produção artística pessoal e coletiva. 

• Auxiliar o estudante na construção do conhecimento, permitindo-o 

compreender a sua realidade. 

• Estimular a criatividade do estudante diante de seus problemas. 

15.2.2.1 Oficinas sugeridas e flexíveis na linguagem Visual, conforme: o profissional, a 

idade/série do estudante, o clima, os espaços, os materiais, os interesses 

individuais e coletivos. 

15.2.2.1.1 Oficina Visual I – Produção de Brinquedo Com Material Reciclado 

A oficina propõe despertar nos estudantes, a importância de aprender a reutilizar os 



materiais que jogaríamos no lixo, dessa forma perceberem que estão colaborando com a 

natureza, e se sentirão úteis fabricando seu próprio brinquedo, da forma que preferir. 

15.2.2.1.2 Oficina Visual II – Produção de Obras Com Materiais Naturais – folhas, pedras, 

frutos secos, sementes... 

A oficina propõe a exploração de materiais da natureza (caídos, colhidos, despencados 

ou podados como folhas, flores, frutos, semente, galhos...), para a produção de desenhos 

bidimensionais ou tridimensionais. O resultado dessa experimentação será a criação de um 

painel coletivo, utilizando as obras prontas, para visualização, apreciação e análise crítica. 

15.2.2.1.3 Oficina Visual III – Produção de Tinta Com Pigmentos Naturais 

A oficina propõe a exploração de materiais da natureza (caídos, colhidos, despencados 

ou podados como folhas, flores, frutos, semente, galhos...), para a produção de tintas e 

ferramentas como “pincéis”. O resultado dessa experimentação será a criação de um painel 

coletivo, usando esses materiais. 

15.2.2.1.4 Oficina Visual IV – Mosaico 

A oficina de mosaico propõe a produção de peças decorativas que serão feitas com 

desenhos construídos pela união de pequenas peças coloridas, que podem ser de vidro, pedra 

ou de outro material, assentadas com cimento e rejunte para formar um desenho sobre a 

superfície das mesas de concreto no extenso pátio do EPNE. 

15.2.2.1.5 Oficina Visual V – Oficina de Estampas, Marcas e Carimbos 

A oficina visa à exploração de materiais diversos naturais (caídos, colhidos, 

despencados ou podados como folhas, flores, frutos, semente, galhos...) ou reciclados para a 

confecção de estampas, marcas e carimbos. 

15.2.2.1.6 Oficina Visual VI – Oficina Colaborativa de Modelo Vivo 

Esta oficina explora de forma experimental o desenho de observação de modelo vivo. 

Partimos da premissa principal que a experiência artística se torna muito mais completa quando 



a pessoa tem a possibilidade de experimentar todos os âmbitos nela envolvidos.  

Desta forma, todos os participantes são convidados experimentar não só com o papel de 

observador, mas também a posar para os colegas, criando um espaço onde a prática pictórica e 

corporal se somam e se confundem. 

 Assim promovemos uma reflexão acerca da possiblidade do desenho de observação de 

modelo vivo, ser realizado de forma a questionar as narrativas hegemônicas sobre a 

representação do corpo, abrindo espaços para a construção de novas narrativas. 

15.2.3 Linguagem da Dança 

 A dança é uma manifestação do ser humano presente em todos os tempos e em todos 

os povos. Conforme GARAUDY (1980, p. 9), a dança é “uma das raras atividades humanas em 

que o homem se encontra totalmente engajado: corpo, espírito e coração”.  

Por meio de sua linguagem corporal consegue manifestar o seu estado de espírito, 

deixando claro os seus desejos, anseios, sentimentos e emoções, é à vontade de falar, transmitida 

através de gestos que podem visivelmente ser percebidos e interpretados pelo outro. 

 

Objetivo Geral da Linguagem da Dança: 

O objetivo principal da dança na escola não deve ser formar artistas, ainda que isso possa 

acontecer. Em primeiro lugar, a atividade extracurricular deve ser vista como uma ferramenta 

de aperfeiçoamento da aprendizagem. Ou seja, ela deve ser parte das práticas pedagógicas, 

estando integrada com outras atividades e objetivos escolares.  

O papel da dança na prática educativa tem como objetivo resgatar, de forma natural e 

espontânea, as manifestações expressivas da nossa cultura. A expressão corporal como recurso 

da aprendizagem escolar, utiliza o corpo em movimento, estimulando a expressão de 

sentimentos e emoções que auxiliam na integração social. 

 

Objetivos Específicos da Linguagem da Dança: 

• Unifica o pensar, o sentir e o movimento do corpo, fazendo com que o 

estudante se situe no espaço, note as suas limitações e possibilidades, 

desenvolvendo o aspecto motor, a concentração e a espontaneidade. 

• Desinibir por meio da participação individual ou coletivamente, 

desenvolvendo a autonomia, o reconhecimento e o respeito pela 

diversidade. 



• Ordenar o pensamento, organizar o tempo, as funções cerebrais para ter 

uma maior agilidade e maior presteza diante da prática dançante. 

• Expressar o corpo, otimizando a inteligência, a autonomia, a 

responsabilidade e a sensibilidade. 

15.2.3.1 Oficinas sugeridas e flexíveis na linguagem da Dança, conforme: o profissional, 

a idade/série do estudante, o clima, os espaços, os materiais, os interesses 

individuais e coletivos. 

15.2.3.1.1 Oficina de Dança I, II e III- OFICINA DE DANÇAS TRADICIONAIS 

BRASILEIRAS (Maracatu, Carimbó, Frevo, Forró...) UMA VIVÊNCIA NOS 

BATUQUES BRASILEIROS 

A oficina aborda os batuques que constituem um dos segmentos presentes nas culturas 

tradicionais brasileiras. Tradicionalmente dançados em terreiros do nordeste e sudeste 

brasileiro, religiosos ou não, os batuques têm uma matriz predominantemente africana e suas 

movimentações, por vezes, remetem aos pés de dança dos orixás.  

Trazendo esta família de manifestações culturais, a oficina propõe o trabalho com as 

linguagens do coco, batuque de umbigada e jongo para articular composições e improvisos em 

pares. As pisadas dessas linguagens vão, ao longo da oficina, assumindo qualidades cênicas 

provindas, sobretudo, dos elementos da natureza e suas divindades. Assim, aos poucos vão 

constituindo passos de dança tradicionais dos orixás do candomblé brasileiro.  

A oficina propõe, desta forma, uma vivência corporal que busca levantar o vasto 

repertório destas linguagens brasileiras, a fim de tomá-las como uma referência no momento de 

criação da dança contemporânea. 

15.2.3.1.2 Oficina de Dança IV - IMPROVISAÇÃO EM DANÇA 

A oficina propõe uma rotina de uma aula onde o aprendizado de dança se dá a partir e 

através da improvisação, entendendo a função e importância de cada etapa, e como o condutor/a 

deve se colocar.  

Serão vistos também os elementos da linguagem indispensáveis a qualquer forma de 

dança, tendo como referência os estudos de Rudolf Laban acerca da Corêutica (estudo da 

organização espacial do movimento) e da Eukinética (estudo dos aspectos qualitativos do 



movimento). Os participantes terão ainda a oportunidade de vivenciar exercícios de 

improvisação, tanto individual quanto em duplas ou em grupo. 

15.2.4 Linguagem Musical 

Um tempo que tenha, mais ou menos, um ritmo igual ao da pulsação cardíaca normal 

nos acalma, como se o nosso corpo pensasse consigo só: “ah, está bem, estamos ambos em 

uníssono.” De fato, se você levar a mão ao coração enquanto estiver ouvindo uma música assim, 

verificará que o coração tende rapidamente a corrigir qualquer discrepância do seu tempo, até 

atingir perfeita afinação com a música (TAME, 1984, p. 149). 

 

Objetivo Geral da Linguagem da Música: 

A música é importante para a integração dos estudantes na vida escolar e pode-se 

afirmar que a música na escola estimula o bom convívio social, a harmonia, o desenvolvimento 

da fala, da respiração, da autoestima e do próprio desenvolvimento cognitivo do estudante, 

fazendo conexões com a localidade e a identidade cultural dos alunos, permitindo-lhes também 

improvisar, compor, observar e analisar suas estratégias e de seus colegas nas atividades de 

produção.  

 

Objetivos Específicos da Linguagem da Música: 

• Oportunizar ao estudante vivências de tempo, duração de sons, por meio do acento 

dos movimentos, utilizando deslocamentos naturais, canções, percussão com 

instrumentos ou utilizando o próprio corpo, palavras e frases ritmadas. 

• Desenvolver a afetividade, aguçar a capacidade de entender e reagir a mudanças e 

obter aprimoramentos na percepção, na comunicação e na atenção. 

• Participar ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores. 

• Tornar-se ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais. 

• Valorizar os momentos importantes em que a música se inscreve no tempo e na 

história. 

• Melhorar a saúde mental por meio da experimentação musical. 

• Desenvolver o equilíbrio e a coordenação motora fina. 

• Promover a concentração geral, a criatividade e a capacidade lógico-matemática. 

• Oportunizar a música de roda e danças circulares, que favorecem o espírito de grupo 

e a integração entre os estudantes. 



• Construir objetos sonoros, para que os estudantes tenham a experiência de fazer 

instrumentos como chocalhos, tambores de lata e xilofones. 

• Contar histórias com música, que trabalham a imaginação e a criatividade. 

• Analisar sons do dia a dia, que estimula a percepção dos estudantes para os ruídos à 

sua volta. 

• Apreciar música, para que as crianças entrem em contato com diferentes ritmos e 

gêneros musicais. 

• Estimular o coro estudantil, para desenvolvimento da voz cantada e aumento da 

percepção auditiva. 

15.2.4.1 Oficinas sugeridas e flexíveis na linguagem Musical, conforme: o profissional, a 

idade/série do estudante, o clima, os espaços, os materiais, os interesses 

individuais e coletivos. 

15.2.4.1.1 Oficina de Música I – Produção de Instrumentos Com Materiais Reciclados 

A oficina propõe atividades e jogos musicais por meio da confecção de instrumentos 

como: chocalhos, tambores de lata, xilofones... As atividades têm o objetivo de criar um 

repertório possível, associado ao conteúdo, materiais e matérias das diversas disciplinas, com 

objetivo de entender como essencial o “FAZER MUSICAL”, inato, espontâneo e criativo. 

15.2.4.1.2 Oficina de Música II – Percussão Sustentável 

Por meio dos instrumentos criados pelos estudantes na oficina de música I, pretende-se 

que o estudante adquira, além da informação teórica, a capacidade de executar os instrumentos 

de percussão melódica (xilofone, vibrafone, chocalhos, tambores...) e os de altura 

indeterminada que compõem os ritmos brasileiros. 

15.2.4.1.3 Oficina de Música III - MÚSICA A PARTIR DE (QUASE) NADA – CRIAÇÃO 

MUSICAL 

A oficina propõe atividades que incentivam a ação criativa dos participantes, com ênfase 

na criação e improvisação musical, com o objetivo de proporcionar um aprendizado baseado na 

escuta. Assim, os participantes podem experimentar suas próprias propostas musicais, vivenciar 



a música e utilizar a linguagem musical de maneira autônoma.  

A oficina tem como foco principal o desenvolvimento da criatividade, da criação e 

autonomia, aspectos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem não apenas artístico, 

mas em todos os processos educativos. 

15.2.4.1.4 Oficina de Música IV - JOGOS MUSICAIS E BRINCADEIRAS PARA TODOS 

OS DIAS 

A oficina propõe atividades e jogos musicais. As atividades têm o objetivo de criar um 

repertório possível, associado ao conteúdo e matérias das diversas disciplinas, com objetivo de 

entender como essencial o “FAZER MUSICAL”, inato, espontâneo e criativo. 

15.2.4.1.5 Oficina de Música V – CANTO CORAL 

A oficina propõe uma formação inicial para implementação do canto coral da escola 

EPNE, desde a organização esquemática do coral até técnicas de ensaio. As atividades têm o 

objetivo de capacitar os educadores na condução do canto coletivo, introdução à técnica vocal, 

identificação dos registros vocais, preparação de repertório e sua aplicação.  

 

1 5 . 3  Educação Ambiental   

A EPNE oportuniza abordagens pedagógicas criativas, motivadoras e interessantes às 

aprendizagens essenciais acerca do meio ambiente, tema transversal do Currículo em 

Movimento da SEEDF.  

O espaço em meio a vegetação, ao córrego Vicente Pires e com a presença de aves e 

pequenos animais, permite uma rica e empolgante conversa entre o Currículo em Movimento e 

o fazer pedagógico em nossa escola.  

 

Objetivo geral:  

Despertar para responsabilidade ecológica com todos os seres, a favor da qualidade de 

vida.  

Objetivos específicos:  

• Promover o conhecimento do bioma cerrado, contribuindo para sua manutenção 



e preservação;  

• Contribuir para a percepção, pelos estudantes, como agente consciente e 

transformador do meio ambiente;  

• Compreender a importância e o avanço da Ciência como coautora na busca do 

meio ambiente sustentável.  

 

Diante a riqueza de possibilidades de abordagens pedagógicas do currículo sobre o tema 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, as atividades na EPNE trazem: A reciclagem e reutilização 

de materiais por meio de discussões e pesquisas destaca a promoção de hábitos saudáveis e 

sustentáveis importantes para a integridade física, para a qualidade auditiva e visual e mental 

do ser humano, valendo-se da sua interação respeitosa com o meio ambiente.  

Abordando com os estudantes dos Anos Iniciais de maneira mais concreta a importância 

da água para a agricultura, seus diferentes estados, o clima, a conservação do solo, qualidade 

do ar atmosférico, geração de energia e o equilíbrio dos ecossistemas.  

Para os estudantes dos anos finais e Ensino Médio, já se pensa em propostas mais 

complexas quanto a abordagem cognitiva, de maneira que as reflexões quanto aos hábitos 

sustentáveis dos recursos naturais e científicos tecnológicos sejam estimuladas continuamente, 

pensando-se na produção de novas tecnologias e desenvolvimento de ações coletivas para 

aproveitamento responsável dos recursos. 

 Os seres vivos e os elementos essenciais para manutenção e compreensão dos processos 

evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta abordando as interações que 

os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos do 

ambiente, destacando-se a importância da preservação da biodiversidade e como ela se distribui 

nos principais ecossistemas brasileiros, em especial no Cerrado.  

O homem como elemento modificador do meio ambiente será estudado de maneira 

crítica e reflexiva, destacando possibilidades eficientes quanto ao uso sem desperdícios, 

descarte inadequado, o consumo em excesso, assim como o incentivo à proposição e adoção de 

alternativas individuais e coletivas, baseadas na aplicação do conhecimento científico em 

sintonia com a sustentabilidade socioambiental. 

15.3.1 Oficina Semear e colher 

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de 

aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na 



Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas 

experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, 

novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, 

de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Nesse período 

da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento 

que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo." (BNCC, 

2018, p. 58). 

Sendo assim, o objetivo desta oficina é conscientizar e fortalecer nos educandos a 

importância da alimentação saudável sem agrotóxicos, para a promoção da saúde e a qualidade 

de vida dentro e fora do espaço escolar envolvendo as famílias e a comunidade. Aprender 

técnicas de plantio, as quais podem ser adotadas em variados tamanhos, incentivando a 

produção de hortaliças, temperos e chás e o que mais o estudante consiga reproduzir no espaço 

de casa. Fazendo com que alguns hábitos sejam modificados, como: desperdício de alimentos, 

opção por alimentos saudáveis, economia ao plantar em casa, cuidado com higiene dos 

alimentos, evitar desperdício de água e separar o lixo doméstico para utilização na composteira. 

Proporcionar aos educandos experiências através das práticas ecológicas para produção de 

alimentos convencionais e não convencionais sem uso de fertilizantes químicos, para que eles 

possam transmitir esses conhecimentos adquiridos aos seus familiares e consequentemente 

aplicá-los em casa e/ou na comunidade. 

Também é desenvolvido o respeito e a valorização do trabalho do outro, a importância 

da realização das atividades em equipe, o cuidado com os colegas, o conhecimento e 

reconhecimento do patrimônio da escola para que este seja zelado e a partilha entre os 

estudantes. 

 

15.3.2 Oficina Natureza, Vida e Equilíbrio  

Por meio de atividades que exploram o pensamento crítico, a criatividade, a 

problematização, a imaginação dos alunos, essa oficina se propõe explorar os elementos 

materiais presentes no espaço físico da escola, de forma a exercitar as cinco ações para alcançar 

a sustentabilidade - repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar - com foco na idealização e a 

construção de pequenos espaços sustentáveis de forma coletiva. Oficina de Sustentabilidade 

tem como foco explorar temas variados com o objetivo de exercitar a curiosidade intelectual e 

recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, 



a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas. Além disso essa oficina visa também exercitar a empatia, o diálogo, a resolução 

de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza (BNCC, 2018). 

 

 

  



16 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo 

Bandeirante, visa caminhar de acordo com a gestão democrática, possuindo, portanto, a 

intenção de se constituir como uma orientação de organização sistematizada, porém de forma 

alguma absoluta e imutável, e sim participativo e abrangedor, aperfeiçoando-se durante todo o 

processo educativo.  

Neste prisma, não se anseia concluir o trabalho de confecção desse PPP, mas sim, 

sinalizar um processo de labor coletivo que se manifesta como uma experiência referencial para 

o encaminhamento da proposta educacional da unidade de ensino. A mensuração qualitativa 

desse processo, acontecerá a partir de momentos vivenciais com a comunidade escolar que 

possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da escola, se assim se observar necessário.  

O processo avaliativo no Projeto Político Pedagógico, deve acontecer com o 

acompanhamento das metas/projetos traçados para atender as necessidades educacionais.  

O PPP necessita de acompanhamento sistemático para que se possa verificar se o 

planejamento está adequado, quais os objetivos/metas foram alcançados ou não e quais ações 

necessitam ser repensadas e redirecionadas.  

Portanto, por se tratar de um documento flexível, deverá ser revisitado constantemente, 

reavaliando e reconsiderando possíveis alterações, das ações pedagógicas propostas, a partir de 

seus resultados, de acordo com os objetivos iniciais, podendo estes também serem repensados. 

Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico da Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo 

Bandeirante, estará́ em constante construção e reconstrução, pretendendo atingir um primor nos 

processos de aprendizagem propostos.  

 

 

 



 

17 DAS ESPECIFICIDADES DO NOTURNO 

Iniciar com um breve histórico e com dados sobre o Ensino Médio é relevante para a 

compreensão da problemática que perpassa a evasão por esse nível de ensino, e que tem estado 

na pauta das preocupações de todos que nele atuam.  

Esse histórico visa fomentar a compreensão de alguns aspectos desse segmento 

educacional. O objetivo é analisar no Ensino Médio, as características e oportunidades, 

consideradas como específicas deste modelo de oferta, bem como propor ações educacionais, 

culturais, esportivas e artísticas na Escola Parque da Natureza e Esporte, para proporcionar 

melhoria na qualidade de vida, bem-estar e permanência dos estudantes que frequentam essa 

modalidade de ensino.  

Propomos discutir as possibilidades de se pensar o Ensino Médio, perguntando 

inicialmente se há uma cultura própria deste segmento, considerando os estudantes que o 

frequentam e o meio social de onde vem. Ao identificarmos as dificuldades e dimensões da 

realidade desta faixa etária, subsidiaremos algumas intervenções. 

No tocante a evasão escolar a repórter Mariana Tokarnia da Agência Nacional publicou 

em 15 de julho de 2020 os seguintes dados, pesquisas, problemas e algumas conclusões: 

“A necessidade de trabalhar é o principal motivo apontado por jovens de 14 
a 29 anos para abandonar os estudos, de acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Educação, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Aproximadamente quatro em 
cada dez jovens que não concluíram o ensino médio precisaram deixar as salas 
de aula para trabalhar.  Segundo o IBGE, ao todo, no Brasil, 20,2% dos jovens 
de 14 a 29 anos não completaram o ensino médio, seja porque abandonaram a 
escola antes do término dessa etapa, seja porque nunca chegaram a frequentá-
la. Isso equivale a 10,1 milhões de jovens. A maior parte é homem, o 
equivalente a 58,3%, e preta ou parda, o equivalente a 71,7% de todos que não 
estavam estudando. De acordo com o levantamento, quando perguntados 
sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado a escola, 
esses jovens apontaram a necessidade de trabalhar como fator prioritário, 
resposta dada por 39,1% dos entrevistados. Considerando apenas os homens, 
essa foi a resposta dada por 50% deles. Já entre as mulheres, o percentual cai 
para 23,8%. Para as mulheres, o principal motivo, alegado por 24,1% é não ter 
interesse em estudar – entre os homens esse percentual é 33%. Em seguida, 
para as mulheres, está a gravidez, de acordo com 23,8%. Precisar cuidar de 
pessoas ou dos afazeres domésticos é alegado como motivo para 11,5% das 
mulheres deixarem os estudos. Entre os homens, esse é o motivo para 0,7%. 
Além disso, no total, 3,2% de jovens em todo o país dizem que não havia 
escola, vaga ou turno desejado na localidade onde vivem. Outros 3,7% 
deixaram os estudos por problemas de saúde permanentes. O levantamento foi 
feito no segundo trimestre de 2019, portanto, de acordo com o IBGE, ainda 
não é possível medir os impactos da pandemia do novo coronavírus. No 



entanto, os dados de evasão podem ajudar no planejamento de políticas 
públicas para evitar que estudantes abandonem os estudos. No Brasil, de 
acordo com a Emenda Constitucional 59/2009, a educação é obrigatória dos 4 
aos 17 anos de idade. O estudo do IBGE mostra que os maiores percentuais 
de abandono da escola se deram nas faixas a partir dos 16 anos de idade, 
entre 15,8% e 18%. O abandono precoce, ainda na idade do ensino 
fundamental, foi de 8,5% até os 13 anos e de 8,1% aos 14 anos. “Esse padrão 
se mantém semelhante entre homens e mulheres e entre as pessoas de cor 
branca e preta ou parda. Vale destacar que o grande marco da mudança foi 
a idade de 15 anos que, em geral, é a de entrada no ensino médio. Nessa 
idade, o percentual de jovens que abandonaram a escola quase duplica frente 
aos 14 anos de idade”, diz o relatório da Pnad Contínua Educação. O estudo 
mostra que, nas idades consideradas obrigatórias, aumentou a escolarização, 
ou seja, o percentual da população matriculada na escola. Entre as crianças de 
4 e 5 anos, em 2018, 92,4% estavam na pré-escola. Em 2019, 92,9%. Entre 
aqueles de 6 a 14 anos, a taxa de escolarização passou de 99,3% para 99,7%. 
Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, passou de 88,2% para 89,2%. Apesar 
de estarem na escola, nem todas essas crianças e adolescentes estão 
matriculados nas séries em que deveriam, seja por repetência, seja por outros 
motivos. O levantamento mostra que o atraso começa a se acentuar nos anos 
finais do ensino fundamental, etapa que vai do 6º ao 9º ano. Em 2019, 12,5% 
das pessoas de 11 a 14 anos de idade já estavam atrasadas em relação à etapa 
de ensino que deveriam estar cursando ou não estavam na escola. Dos 15 aos 
17 anos, faixa etária em que os estudantes deveriam estar no ensino médio, a 
situação se agrava: 28,6% não estavam na série adequada. Essa taxa melhorou 
– em 2018, eram 30,7%. “Nota-se que o atraso escolar e, em menor 
importância, a evasão, já estavam presentes nos anos finais do ensino 
fundamental. Isso significa que um grupo de crianças chega atrasado ao ensino 
médio, ou mesmo deixa de estudar no fundamental. Em muitos casos, essa 
situação pode vir a se intensificar na etapa escolar seguinte”, diz o estudo. A 
pesquisa mostra ainda que, do total de 46,9 milhões de pessoas de 15 a 29 anos 
de idade, pouco mais de um em cada cinco jovens, 22,1%, não estavam 
ocupados nem estudando. Dos demais, 14,2% estavam ocupados e estudando; 
28,1% não estavam ocupados, porém estudavam; e, 35,6% estavam ocupados 
e não estudavam. “É importante ressaltar que elevar a instrução e a 
qualificação dos jovens é uma forma de combater a expressiva desigualdade 
educacional do país. Além disso, especialmente em um contexto econômico 
desfavorável, elevar a escolaridade dos jovens e ampliar sua qualificação pode 
facilitar a inserção no mercado de trabalho, reduzir empregos de baixa 
qualidade e a alta rotatividade”, diz o próprio IBGE. Entre as mulheres, 27,5% 
não estavam ocupadas, nem estudando ou se qualificando. Entre os homens, 
esse percentual é menor, 16,6%. Na outra ponta, 14,6% dos homens e 13,8% 
das mulheres trabalhavam e estudavam ou se qualificavam. Disponível em: 
www.agenciabrasil.ebc.com.br Acesso em 02/12/2021 

Por meio dos estudos divulgados que nos ajudam a compreender a dimensão do 

problema da evasão escolar no Brasil e no Distrito Federal, destacamos ainda, que uma boa 

parte dos estudantes que acaba estagnada no Ensino Fundamental (cerca de um terço dos jovens 

de 15 anos no Brasil, ainda se encontra nessa etapa) ou evadindo. 

O ensino no turno noturno deve estar voltado para a compreensão das características e 

especificidades do alunado, para que possamos subsidiar aos educadores reflexões acerca dessa 



realidade e de suas possíveis decorrências para a organização do trabalho escolar, no que se 

refere à oportunidade e à pertinência de se delinearem alternativas diversificadas de intervenção 

e atendimento escolar.  

Por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394, de 20 de dezembro DE 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - Alterada pela Lei Nº 9.475/97 

e Lei Nº 10.287/2001, Lei no 10.328/2001, no Título II Dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional Art. 2º, que diz: 

 “A educação, como dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho” 

E baseado na realidade e especificidades da população local do Distrito Federal e 

entorno, assim como, na dimensão das especificidades do período noturno em relação ao diurno, 

identificamos que a maioria dos alunos do noturno são estudantes-trabalhadores.  

A origem da condição de estudante-trabalhador é apresentada por Furlani (1998), 

alegando que a necessidade de melhorar o orçamento familiar e pressões do consumo, entre 

outros fatores, impulsiona milhares de crianças e adolescentes dos segmentos inferior e médio 

a ingressar, precocemente, no mercado de trabalho.  

Assim, a tradicional frase “estudar para poder trabalhar” foi alterada para “trabalhar para 

poder estudar”, conforme relata Gonçalves (1987), pois se, em condições normais, o estudo 

deveria preceder ao trabalho, de modo que, somente após completada a formação escolar e 

profissional, o estudante passasse a exercer a atividade profissional, a realidade dos fatos, 

emergente das condições socioeconômicas, reúne frequentemente, na pessoa do trabalhador, a 

dupla condição de empregado e estudante.  

Ao permanecer ou migrar e ingressar em determinadas modalidades de ensino, se 

depararam com uma atuação docente tradicional, com formas avaliativas tradicionais, 

enxugando e achatando os conteúdos da formação geral básica, muitas vezes sem identificar, 

valorizar e qualificar determinados conhecimentos, experiências adquiridas durante toda a vida 

do estudante, até então.   

Desta forma não mediremos esforços internos, nem externos, acionando inclusive o 

poder público para adoção de formas de organização mais flexíveis para o ensino noturno, 

visando melhorar as condições de oferta, qualidade e permanência, permitindo que o ensino-

aprendizagem realmente se concretize de forma que 



 “Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, 
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (LDB, 
Seção V – Artigo 37, parágrafo 1º) 

E o 

“Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si” 
(LDB, Seção V – Artigo 37, parágrafo 2º) 

O caminho que consideramos importante ser explorado deve ser a criação e/ou 

dinamização de espaços que possibilitem a reorganização estrutural, de modo que as práticas 

pedagógicas sejam repensadas e reformuladas, com metodologias adequadas e flexíveis que 

atendam realmente a diversidade do alunado.  

Porém, a complexidade do processo de mudança, representa um desafio. As mudanças 

não são feitas por decreto, exigem muito trabalho e determinação. Na formação de alunos do 

Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos todas as 

modalidades ofertadas no diurno, muitos alunos frequentam a escola, fazendo parte de 

programas para trabalhar ou fazer estágio também durante o dia, a exemplo disso, observamos 

estágios remunerados em órgãos públicos e privados, que oportunizam aos alunos a inserção no 

mercado de trabalho e oferecem cursos profissionalizantes.  

Ao abordar a Educação, a proposta para este projeto de intervenção pedagógica definiu 

como temática de aplicação, as dificuldades e desafios enfrentados pelo estudante-trabalhador 

ou trabalhador-estudante do ensino diurno e futuramente do noturno.  

Questionando as expectativas e as motivações que os alunos do Ensino Fundamental – 

Anos Finais , Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos Diurno e futuramente noturno, 

possuem a respeito da escola ao serem trabalhadores estudantes, objetivou-se, principalmente, 

compreender como a escola pode contribuir para a formação desses cidadãos na busca de 

melhoria de aprendizagem e manutenção, do seu bem estar, do acesso ao mundo das artes, da 

ciência e do meio ambiente, relacionado ao aluno na escola.  

A implementação do Ensino Noturno na Escola Parque da Natureza e Esporte indicará 

que os alunos participantes poderão ter um olhar diferente acerca, do seu bem-estar, da sua 

saúde física e mental na parte esportiva, de enxergar novas experiencias e possibilidades no 

mundo do trabalho, tanto por meio das diferentes linguagens artísticas como na parte de ciência 

e meio ambiente voltados para o mundo do trabalho.  



Terão também a oportunidade de uma formação que poderá oportunizar seu ingresso em 

novos campos no mercado de trabalho, contribuindo para a sua autonomia, independência 

financeira e interação social. Com isto, atribui à escola a responsabilidade de mostrar ao aluno 

a importância do conhecimento sobre o mundo do trabalho, da formação e da sua participação 

como indivíduo autônomo e independente financeiramente na sociedade.  

Lembramos aqui, que nenhuma Escola Parque do Distrito Federal funciona no turno 

noturno, sendo tanto um desafio quanto um sonho, proporcionar ao estudante do diurno, acima 

de 15 anos de idade, independente da série e modalidade de ensino frequentada por ele, 

modalidades esportivas, arte e ciência. 

Para tanto, a Escola Parque da Natureza e Esporte apresenta um espaço arquitetônico 

que converge para uma educação ambiental, cultural e desportiva renovada em que a escola não 

seja apenas um ensaio para a vida em sociedade, mas a própria vida com tempos e espaços de 

qualidade que provocarão a permanência e a não evasão dos espaços escolares.  

Ao rompermos com a estrutura da arquitetura escolar tradicional, observamos que isso 

significa alterar a relação do estudante com o conhecimento e com o seu convívio social. O 

profissional terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente que tem por objetivo conceber 

espaços capazes de promoverem a saúde física e mental por meio dos esportes, o 

desenvolvimento artístico e a qualidade de vida das pessoas perpassando pelas diferentes 

linguagens artísticas, o conhecimento e a amplitude do mesmo diante da ciência e do meio 

ambiente e dessa forma os estudantes passam a ser entendidos como organismos vivos, 

inseridos em um sistema natural do qual fazem parte.  

Já os estudantes terão a oportunidade de experimentar diferentes linguagens, oficinas 

artísticas, oficinas de ciência e meio ambiente, oficinas e modalidades esportivas, para o 

aumento na sua expectativa de vida, objetivando o seu bem estar, sua saúde física e metal, o 

prazer por meio do lazer desportivo, sua socialização, interação e reconhecimento e valorização 

do outro e a ampliação de sua visão de mundo, seu conhecimento e quem sabe sua 

profissionalização por meio de experiências possíveis e práticas em arte, esporte e ciência.  

Diante do que afirmamos até aqui e embora a grande maioria dos nossos estudantes 

trabalhe, as políticas públicas e a legislação brasileira não contemplam a particularidade dessa 

condição, dificultando a permanência do estudante-trabalhador ou do trabalhador-estudante na 

escola, dessa forma pretendemos nessa fase inicial, em caráter de implementação, contratação 

e inauguração, desenvolver o presente Projeto Político Pedagógico da Escola Parque da 

Natureza e Esporte no turno Noturno, junto à comunidade escolar local do Distrito Federal e 

entorno de forma complementar, por adesão, para estudantes com faixa etária igual ou superior 



aos 15 anos de idade, trabalhadores ou não que estão matriculados  e frequentam tanto o Ensino 

Fundamental – Anos Finais, o Ensino Médio Regular e a Educação de Jovens e Adultos no 

período diurno na Rede de Ensino Público do Distrito Federal e Entorno, assim como ofertar 

20% de vagas remanescentes para comunidade não matriculada na rede de Ensino Público, 

como um todo. 

Além disso propomos a criação, no ato da inauguração da Escola Parque da Natureza e 

Esporte do Núcleo Bandeirante no turno noturno, um Grupo de Estudos para refletir, discutir e 

talvez implementar, cursos FIC – Formação Inicial Continuada ou qualificação profissional e 

Cursos Técnicos no 2º semestre de 2022, ou para o ano de 2023 relacionados aos interesses, 

necessidades desse trabalhador estudante.  

O Grupo de Estudo proposto aqui, se desenvolverá de forma relevante e específica nas 

áreas de arte, ciência e esporte, conforme o que é ofertado na Escola Parque da Natureza e 

Esporte, a respeito dos dilemas que envolvem o ensino noturno e seu alunado, trazendo-os para 

a especificidades locais com o objetivo e o desafio de buscar alternativas de intervenção, nesse 

turno.  

O Grupo de Estudos, terá a função de proporcionar a discussão e reflexão sobre a prática, 

socializando experiências e oportunizando a leitura e discussão coletiva de textos relacionados 

e documentos necessários para aprovação diante do Conselho de Educação e as Subsecretárias 

de Educação Competentes e responsáveis pela autorização e implementação de cursos FIC – 

Formação Inicial Continuada ou qualificação profissional e Cursos Técnicos. Desta forma 

oportunizaremos a constituição de um ser humano integral, apto a viver na complexidade da 

civilização técnica e industrial da atualidade.  

Compreende-se que as atividades que serão ofertadas no noturno para o público de 

jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade, prevenirá o abandono escolar, pois, a arte 

desenvolve a expressão do sentimento humano, a Educação Física promove o movimento e o 

equilíbrio do corpo voltado para sua saúde física e mental e a Ciência proporciona uma 

consciência ambiental para vivermos em um mundo melhor, sem falar nos benefícios de bem-

estar e felicidade.  

Não haverá para isso fórmulas excepcionais, apenas a possibilidade de potencializar 

aquilo que é uma experiência comum a todos. Nesse sentido, a música, o teatro, a dança, a arte 

visual, os trabalhos manuais, o esporte e a ciência, conferem a qualquer currículo um elevado 

nível.  

A implementação do Ensino noturno na Escola Parque da Natureza e Esporte com 

encaminhamentos didáticos diferenciados e diversificados, sendo passível de atuar no devir 



social, nas relações do indivíduo com o outro, sua relação direta ou indireta com a natureza e 

os espaços, com a sua subjetividade e com os conhecimentos elaborados, perpassando pela 

saúde, o bem estar físico e mental, uma consciência ambiental articulada com as experiências 

estéticas apuradas, traduz e confere uma construção de uma referência pedagógica para a 

educação no Distrito Federal e atende a uma vicissitude brotada particularmente no contexto da 

Cidade do Núcleo Bandeirante e nesse espaço exuberante em meio a natureza. 

17.1 Objetivo Geral da Arte no Ensino Noturno  

A arte, independente da linguagem artística – Música, Dança, Visual e Teatro serve, 

desde o início dos tempos, como uma incrível ferramenta de registros históricos que, 

posteriormente, nos ajudam a contar a história para outras gerações.  

O objetivo da arte na Escola Parque da Natureza e Esporte no noturno é auxiliar o 

estudante na comunicação, no convívio, no crescimento humano, artístico e social. Sua 

importância tem por finalidade possibilitar uma nova visão de mundo e de sociedade ao 

expandir a criatividade.  

17.2 Objetivos Específicos das Diferentes Linguagens Artísticas no Ensino Noturno 

• Desenvolver o potencial criativo; 

• Contribuir para o aumento da sensação de felicidade; 

• Permitir que conheçamos um pouco mais sobre nossa história e sobre outras culturas; 

• Diminuir a ocorrência do estresse, melhorando nossa saúde como um todo; 

• Auxiliar na recuperação física e mental após o acometimento por doenças; 

• Ajudar a descobrir novos talentos e interesses; 

• Possibilitar a vivência de novas experiências por meio da reflexão; 

• Melhorar a comunicação entre as pessoas; 

• Tornar possível a criação de novos laços sociais; 

• Estimular a expressão de opiniões e sentimentos. 



17.3 Oficinas sugeridas e flexíveis nas linguagens artísticas. 

17.3.1 Oficina Teatral I - Montagem de Espetáculo 

Possui uma abordagem de auxiliar os estudantes na montagem de um espetáculo teatral 

com informações que conceituam o espetáculo teatral. Durante a oficina teatral de montagem 

de espetáculo, os estudantes irão distinguir e propor modos de abordagem para os diferentes 

itens de um espetáculo (texto, direção, personagens, cenário, sonoplastia, entre outros). Ao final 

da oficina, os estudantes realizarão um espetáculo que poderá usar textos de grandes autores, 

assim como uma produção individual ou coletiva para realização da análise e prática do texto e 

da representação teatral.  

17.3.2 Oficina Visual I – Artesanato 

A oficina tem caráter de passar por diferentes trabalhos manuais com linha, papel, argila, 

arame, reciclagem, entre outros, para ajudar na compreensão das questões sociais, como a 

valorização pessoal, a autonomia, a independência financeira e as relações interpessoal. A 

oficina se desenvolverá dependendo das principais habilidades do professor. 

17.3.3 Oficina de Dança I – Improvisação na Dança 

A oficina propõe uma rotina de uma aula onde o aprendizado de dança se dá a partir e 

através da improvisação, entendendo a função e importância de cada etapa, e como o condutor/a 

deve se colocar. Serão vistos também os elementos da linguagem indispensáveis a qualquer 

forma de dança, tendo como referência os estudos de Rudolf Laban acerca da Corêutica (estudo 

da organização espacial do movimento) e da Eukinética (estudo dos aspectos qualitativos do 

movimento). Os participantes terão ainda a oportunidade de vivenciar exercícios de 

improvisação, tanto individual quanto em duplas ou em grupo. 

17.3.4 Oficina de Música I – Aula de Violão 

A oficina de violão tem como objetivo trabalhar noções básicas de acordes, ritmos, 

estilos musicais, notação musical entre outros. Partindo do princípio que aprender música pode 

ser divertido, prazeroso e acessível a todos, mesmo quando não se têm todas as condições 

consideradas ideais para trabalhos dessa natureza. A oficina poderá mudar o instrumento 



dependendo das principais habilidades do professor. 

 

17.4 Objetivo Geral da Educação Física no Ensino Noturno  

A Educação Física tem como objetivo principal despertar nos jovens e adultos o 

interesse em envolver-se com as atividades, oficinas e modalidades relacionadas com exercícios 

corporais, criando uma memória de sempre ativar o corpo, promovendo convivências 

harmoniosas e construtivas com outros cidadãos, sendo capazes de reconhecer e respeitar as 

características físicas de desempenho de si próprio e de outros indivíduos. 

17.5 Objetivos Específicos da Educação Física no Ensino Noturno 

• Favorecer o desenvolvimento moto; 

• Contribuir para o aumento da sensação de bem-estar e felicidade; 

• Contribuir para integração social dos jovens e adultos; 

• Colaborar para que os alunos adquiram autoconfiança; 

• Melhorar a autoestima; 

• Contribuir com a expressão dos jovens e adultos; 

• Favorecer as questões e vivências sobre o mundo que vivem; 

• Ajuda no reconhecimento das mudanças hormonais e corporais, assim como os 

limites do seu corpo; 

• Reduz o estresse as pressões do dia a dia; 

• Coopera para um estilo de vida melhor, promovendo o bem-estar; 

17.6 Oficinas sugeridas e flexíveis em Educação Física. 

17.6.1 Oficina I - Atividades Aquáticas 

As atividades dentro da água reduzem o impacto, propiciando que as atividades 

melhorem a capacidade aeróbica e funcional, o equilíbrio da postura e flexibilidade, além de 

incentivar o gosto pelas diferentes atividades que podem ser desenvolvidas dentro d’água como: 

força muscular, resistência, aperfeiçoamento da coordenação motora, estímulo do metabolismo 

ósseo, aumento da capacidade respiratória e cardíaca, melhora do humor e do apetite prevenindo 



a obesidade e a longo prazo ajuda a diminuir o risco de hipertensão e de diabetes. 

17.6.2 Oficina II- Atividade de Areia 

As atividades na areia são muito importantes para o desenvolvimento dos jovens e 

adultos, já que estimulam os diferentes sentidos: o tato, a visão, a audição e até mesmo o paladar. 

Além de propiciar a inteiração com outras pessoas, desenvolvendo a curiosidade, a 

solidariedade e a oralidade. 

17.6.3 Oficina III - Atividade de Campo 

As atividades de campo unem e propiciam uma melhor qualidade de vida, o 

relaxamento, o bem-estar, a perda de peso e a recreação. 

17.6.4 Oficina IV - Circuito Funcional 

O treinamento funcional tem como objetivo preparar o copo físico para puxar, empurrar, 

estabilizar, levantar, saltar, agachar, arremessar, correr ou saltar. Esses estímulos melhoram a 

performance do individuo do dia a dia e o auxiliam na prevenção de uma série de lesões. 

17.6.5 Oficina V - Clube de Corrida 

O clube de corrida além de incentivar o gosto pelo esporte desenvolve força muscular, 

flexibilidade, resistência, aperfeiçoamento da coordenação motora, estímulo do metabolismo 

ósseo, aumento da capacidade respiratória e cardíaca, melhora do humor e do apetite prevenindo 

a obesidade e a longo prazo ajuda a diminuir o risco de hipertensão e de diabetes. 

17.7 Objetivo Geral da Educação Ambiental no Ensino Noturno  

A educação ambiental objetiva a compreensão dos conceitos relacionados com o meio 

ambiente, sustentabilidade, independência financeira e conservação. Sendo assim, ela busca a 

formação de cidadãos conscientes e críticos, fortalecendo práticas cidadãs. Aliado a isso, 

trabalha com a inter-relação entre o ser humano e o meio ambiente, desenvolvendo um espírito 

cooperativo e comprometido com o futuro do planeta. 



17.8 Objetivos Específicos das Ciências Naturais. 

• Utilizar de forma consciente os recursos naturais; 

• Preservar os bens naturais e a dignidade humana; 

• Mudar ou diminuir os padrões de consumo; 

• Conscientizar a população por meio de programas e ações socioambientais; 

• Implementar o desenvolvimento sustentável; 

• Evitar desperdícios e excessos; 

• Reciclar; 

• Reconhecer as contribuições da horta vertical para o consumo diário; 

• Proporcionar momentos de reflexão sobre a responsabilidade ambiental;  

• Realizar montagem da horta, utilizando pequenas plantas;  

• Perceber as contribuições de uma horta vertical no contexto em que se vive; 

• Conscientizar a importância da reutilização de objetos recicláveis; 

• Ensinar a montagem correta do terrário, escolha de vasos e substratos adequados; 

• Capacitar o aluno para que tenha autonomia na escolha das espécies e na 

identificação das necessidades hídricas das plantas utilizadas para que a composição 

do terrário seja assertiva; 

17.9 Oficinas sugeridas e flexíveis em Ciências. 

17.9.1 Oficina I – Terrário 

Construir um terrário para observar, experimentar e simular o funcionamento de 

ambientes naturais e alterações por mudanças de certas condições ambientais, além disso ele 

atende a necessidade do verde em pequenos espaços. A oficina capacitará o aluno para montar 

e conservar um terrário, como escolher os recipientes e as plantas mais adequadas para este tipo 

de jardim, além de compreender como funciona este pequeno ecossistema, mantendo-o vivo ao 

longo do tempo. 

17.9.2 Oficina II – Horta Vertical 

Confeccionar uma horta vertical por meio da reutilização de objetos recicláveis 

proporcionando uma vida mais saudável. 
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