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Sem sonhos, a vida não tem brilho. 

Sem metas, os sonhos não têm alicerces. 

Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. 

Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. 
 

Melhor é errar por tentar do que errar por omitir!" 

(Augusto Cury) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A Principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 

coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. 
 

Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. 

A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a ela se propõe..” 

(Jean Piaget)
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos o Projeto Político Pedagógico/2021 da Unidade de Ensino 

CAIC Carlos Castello Branco, localizada no Gama/DF. Esse é um documento 

organizado a partir da efetiva participação das pessoas que fazem parte dessa 

comunidade escolar. Aqui, estão representadas as vozes dos nossos alunos, dos 

pais e de cada um dos funcionários que aqui trabalham. Apesar de contar com a 

participação de todos os segmentos, esse documento não está concluído, pois ele é 

construído e reconstruído a todo instante e, portanto, ainda há muito que se pensar, 

repensar, discutir, elaborar e reelaborar. 

O Projeto Político Pedagógico precisa ser um processo permanente de 

reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à 

efetivação de sua intencionalidade, que "não é descritiva ou constativa, mas é 

constitutiva". (Marques 1990, p. 23). 

A escola só será participativa quando todos, de forma coletiva e organizados 

discutem e analisam a problemática pedagógica que vivenciam em interação com a 

organização escolar e que, a partir dessa análise, determinem um caminho para 

superar as dificuldades que julgarem mais carentes de atenção. Portanto, os 

problemas são apontados pelo próprio grupo, e não pelo diretor da escola ou sua 

equipe técnico-pedagógica. 

 

[...] A diversidade de formas de participação e a intensidade com a 

qual ela é exercida correspondem ao grau de identificação e de 

comprometimento dos integrantes com a missão e com o projeto da 

instituição. A solidariedade,  a reciprocidade e o compromisso são 

valores que justificam a participação [...] (PAZETO, 2000, p.16). 

 

A participação dos professores e especialistas na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico promove uma dimensão democrática na escola e nessa 

perspectiva, as decisões não centralizadas nos gestores cedem lugar a um processo 

de fortalecimento da função social e dialética da escola por meio de um trabalho 

coletivo entre todos os segmentos participantes e a comunidade escolar. 
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E com o objetivo de destacar a descentralização da gestão educacional e o 

fortalecimento da autonomia da escola e garantir a participação da sociedade na 

gestão criou-se o Conselho Escolar que tem peso de decisão enquanto órgão 

máximo da instituição, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador no referente a 

quaisquer assuntos relacionados à escola. 

O Conselho de Classe também é uma instância criada para garantir a 

representatividade, a legitimidade e a continuidade das ações educativas. 

No atual contexto escolar em que vivemos, foi criado também um Comitê 

Local, com representação de pais, professores, gestão, Serviço de Orientação 

Educacional e administrativo, para validação das ações pedagógicas envolvendo 

metodologias e técnicas para busca ativa dos estudantes em seus diversos 

contextos, bem como, formalizar grupos de whatsapps de sala, contendo os 

responsáveis dos estudantes em prol da viabilidade das comunicações em diversos 

sentidos, como agenda (comunicados, informes, recados importantes) e devolutiva 

das atividades (fotos e áudios). 

O Projeto Político Pedagógico do CAIC contempla a participação de todos os 

segmentos, ouvidos por diferentes instrumentos e em diferentes momentos: 

Os pais responderam a questionário avaliativo sobre o fazer pedagógico da 

escola, a atuação dos docentes e gestão, os espaços físicos, os aspectos referentes 

à avaliação, recreação, entradas e saídas e segurança. Nosso trabalho foi 

redirecionado a partir das respostas apontadas pelos pais. 

Além das reuniões bimestrais, realizamos o Dia Letivo Temático para também 

ouvi-los e dar-lhes respostas sobre as demandas apresentadas. 

A maior representatividade dos pais e outros segmentos é o Conselho 

Escolar, pois não só opina ou sugere, mas decide os rumos da educação em muitos 

aspectos, sendo ele também fortalecido pelo Comitê Local, que se fundem com 

novas perspectivas que vai desde a validação de estratégias (pedagógicas e 

tecnológicas) até a colaboração no sentido de parceria entre os diversos segmentos 

que constituem a escola. 

Os gestores estão sempre presentes para ouvir sugestões, críticas e/ou 

outras demandas da comunidade escolar. 
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O corpo docente tem reuniões coletivas de avaliação do trabalho, momento 

em que expõem seus apontamentos e dão sugestões para melhoria do mesmo. 

Figura 1A– Coletiva de professores com a interação entre CRE Gama (Outubro 

2019) 

 
Fonte - Produção da escola. 

Figura 1B – Coletiva para organização da agenda pedagógica (Fevereiro 2020) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte - Produção da escola. 

 

Outro momento rico é o dos conselhos de classe, pois reúne docentes, 

direção, Serviços de Apoio à Aprendizagem (SOE, EEAA, SR) para avaliar e 

redimensionar o trabalho pedagógico. 

Desde o ano de 2008 foi incluído no calendário das escolas públicas do 

Distrito Federal dois dias, um por semestre, para que as instituições realizem sua 

autoavaliação juntamente com a comunidade escolar. 

No presente, nossas reuniões (coletivas, conselho de classe, formação 

continuada), são realizadas pelo Google Meet, na qual contamos com a participação 

de todos os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagens. 
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Figura 1C – Foto: Formação Continuada (Janeiro/2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção da escola 

 
 
 
Figura 1D – Foto: Formação Continuada/ Coletiva da Unidade de Ensino: Projetos 
Pedagógicos (Maio/2021) 

 
Fonte - Produção da escola 
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2. ORIGEM HISTÓRICA DA INSTITUIÇÃO 
 

 

O CAIC está situado na Região Administrativa do Gama (RA II). A cidade, 

assim como as outras, foi criada para alojar as pessoas residentes em invasões ou 

núcleos populacionais provisórios, solução encontrada para abrigar o excedente 

populacional em virtude da construção de Brasília, surgindo então as denominadas 

"cidades satélites", conforme Lei n° 3.751, de 13 de abril de 1960. 

A cidade do Gama foi fundada no mesmo ano da inauguração de Brasília, em 

1960. Brasília foi inaugurado no mês de abril e as obras do Gama tiveram início em 

outubro. O governo do Distrito Federal fixou o dia 12 de outubro como a data 

inaugural da cidade. A planta da cidade do Gama foi elaborada por Paulo Hungria, 

Arquiteto de renome que, dividiu a cidade em cinco setores: Norte, Sul, Leste, Oeste 

e Central com quadras de forma Hexagonal, criando a imagem de uma imensa 

colmeia. 

 
Figura 2 – mapa da cidade do Gama 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                  Fonte http://www.webgama.com/gama.php 

 

 

A escola está localizada no Setor Oeste da cidade: setor basicamente 

residencial e comercial.  

O CAIC foi fundado em 13 de dezembro de 1993 e iniciou as suas atividades  

07 de março de 1994 e recebeu o nome de Carlos Castello Branco em 

homenagem ao jornalista Carlos Castello em virtude de seus préstimos ao país. 

No primeiro ano de funcionamento ofereceu as seguintes modalidades: Pré 

escolar e CBA à 4ª série com funcionamento integral de oito horas, atendendo 

seiscentos e trinta e cinco alunos e tendo como diretora a professora Dicemar Alves 

do Nascimento. 

http://www.webgama.com/gama.php
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Com a promulgação da Lei nº 3.483, de 25 de novembro de 2004, o Distrito 

Federal estabeleceu a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos na Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, antecipando-se, portanto, ao restante do país. 

Em 2005, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal iniciou      a 

ampliação do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos nas unidades escolares 

vinculadas à Coordenação Regional de Ceilândia, sendo que nas demais cidades, 

essa ampliação foi gradativa até o ano de 2008. Assim, em 2009 o Ensino 

Fundamental de 9 anos estava implantado nas 14 Coordenações Regionais de 

Ensino: Brazlândia, Ceilândia, Guará, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, 

Planaltina, Plano Piloto/ Cruzeiro, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, 

São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga. 

Em 2008 houve a implantação no Gama e para tal foi necessário que algumas 

escolas fossem escolhidas para atuarem como polo de implantação e que fossem 

espaços de discussão e divulgação de novas metodologias para o fazer pedagógico 

na alfabetização. Tais escolas foram denominadas de CRA-Centro de Referencia em 

Alfabetização. Entende-se por Referència o espaço de troca, de formação, em que 

profissionais de outras Unidades Escolares poderiam buscar apoio e orientação, pois 

havia nos CRA’s um profissional nomeado pela Coordenação Regional de Ensino 

para atuar como articulador desse processo. 

O CAIC foi escolhido para ser Centro de Referencia em Alfabetização e a 

professora Edinêz Rodrigues Oliveira Duarte, a articuladora. 

Em 2008 o CAIC acolheu o curso: Alfabetização e Linguagem e em 2009 as 

articuladoras Edinêz Duarte, Sheila Soares e Yeda Rosa elaboraram o curso 

Aprender e Ensinar no BIA que foi ministrado aos professores do Gama e 

contemplou todos os professores do CAIC que atuavam no Bloco. 

A participação dos docentes nos referidos cursos, bem como a atuação dos 

articuladores nas coordenações coletivas contribuiu para a melhoria na qualidade do 

ensino ofertado, pois fortaleceu o trabalho coletivo. 

Situado em meio à comunidade carente, o CAIC, antes chamado de CIAC 

(Centro Integral de Atenção à Criança e ao Adolescente) do então programa 

PRONAICA, foi fundado com a finalidade de proporcionar aos alunos uma Educação 

Integral. 
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A Instituição oferecia as modalidades de Educação Infantil (maternal I e II, 1º 

e 2º Períodos) e Ensino Fundamental- séries Iniciais. No decorrer dos anos essa 

oferta foi sendo alterada com a construção de Centros de Educação Infantil 

e com a mudança no cenário político e educacional. 

A ampliação de vagas para Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais nas escolas regulares em Classes Comuns Inclusivas, Reintegração 

Inversa e Classe Especial exigiu alteração na estrutura física e reorganização dos 

espaços da escola, além de investimento na formação dos profissionais para atender 

a essa demanda. 

As de 1º e 2° Períodos foram transferidas para os Centros de Educação 

Infantil, criados para atender essa clientela, e, o espaço físico da escola que antes 

era destinado à atender tais turmas, passou a ser utilizado pelas classes inclusivas e 

Classe Especial, pois as mesmas não podiam frequentar o piso superior. Outras 

salas no térreo foram adaptadas para atender a referida demanda. 

Porém, com a aprovação do novo PNE ( 2011-2020)  - Plano Nacional de 

Educação que tem como meta n°1 Ter 100%  das crianças de 4 e 5 anos 

matriculadas na pré-escola até 2016 e 50% das crianças com até três anos 

matriculadas em creches nos próximos dez anos, houve a necessidade de aumentar 

a oferta de vagas na Educação Infantil, e portanto, o CAIC voltou a oferecer turmas 

de 1° e 2° Períodos ( 4 e 5 anos). 

Em 2013, foi sugerido pela Secretaria de Educação, representada pela 

Coordenação Regional de Ensino do Gama que o CAIC fosse Pólo de Educação 

Integral no Gama. Após discussões e consulta à comunidade escolar ficou decidido 

que a Instituição ofereceria Educação Integral em Tempo Integral com jornada de 10 

horas: início às oito horas e término às dezoito horas. 

O CAIC- Carlos Castello Branco do Gama aderiu ao PROEITI (Programa de 

Educação Integral em Tempo Integral) de 10h em 2014, mas já oferecia Educação 

Integral de 7 horas, 03 dias por semana para um numero reduzido de alunos, pois 

acredita nesse modelo de educação que atende às demandas sociais vigentes. 

Em 2013, a Equipe gestora foi contatada pela Coordenação Central de 

Educação Integral para tratar sobre ampliação do Programa para toda a escola. 
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Segundo o coordenador, o CAIC possui estrutura física (ginásio, quadra, refeitório) 

privilegiada em relação às outras escolas e, por isso, apresenta condições para ser 

PILOTO do Programa no GAMA. 

Houve um período de conversas e negociações para a implantação do 

referido Programa. A gestão relatou as necessidades da escola para a ampliação e 

recebeu a promessa de que o mínimo seria feito para que a escola pudesse oferecer 

tal modalidade: 

● Colchonetes para descanso dos alunos; 

● Armários para os alunos guardarem seus livros e objetos pessoais;  

●Construção de 03 (três) tendas para a realização das oficinas; 

●Alimentação balanceada e diferenciada com a oferta de 05 (cinco) 

refeições diárias: café da manhã, colação, almoço, lanche e janta; 

●Ônibus para ida ao Centro Olímpico e para as atividades culturais 

complementares; 

●Contratação de Educadores Sociais Voluntários pela escola para atender 

ao Projeto Político Pedagógico local; 

●Ampliação do quantitativo de merendeiros e servidores da limpeza; 

●Contratação de professores regentes generalistas e de Educação Física 

para desenvolver a Educação em Movimento; 

●Coordenador específico para Educação Integral; 

●Dentre outras. 

O PROEITI de 10 horas teve início no ano de 2014 e a escola fez a opção por 

dividir a Base Comum entre os professores regentes – Matutino: Língua Portuguesa, 

História e Geografia; Vespertino: Matemática, Ciências e Artes e as oficinas 

perpassaram por essas aulas. O Programa foi bem aceito pela comunidade escolar 

e, teve o apoio inicialmente, do corpo docente da Instituição. 

O primeiro semestre foi de ajustes estruturais, administrativos e pedagógicos. 

Construímos um Projeto Pedagógico específico para atender às necessidades 

do PROEITI e realizamos coletivas de estudo para apropriação dos documentos que 

norteiam o Programa.  Ao final do semestre avaliamos e apontamos os pontos 

positivos e negativos do referido Programa. 

Surgiram muitas demandas novas, tais como: 
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●Ampliação do depósito de alimentos do refeitório; 

●Necessidade de freezers para acondicionamento do quantitativo de 

carne, peixe, frango para a alimentação; 

●Aquisição de refrigeradores para armazenamento das frutas e legumes; 

●Confecção de prateleiras para os alimentos não perecíveis; 

●Compra de vasilhames plásticos para distribuição das frutas para a 

colação; 

●Aquisição de liquidificadores industriais; 

●Adequação de espaços físicos para atendimento dos alunos com 

●Necessidades Especiais e, ainda, para realização de Projeto Interventivo 

( reforço); 

●Criação de novo estacionamento para atender ao novo quantitativo de 

Professores e Educadores Sociais que a escola havia recebido. 

As adequações citadas acima foram realizadas com fundos advindos de 

festas e festivais realizados pela escola e pelo PDDE mais Educação, pois o PDAF 

(verba principal) não foi creditado em 2013 e 2014 impossibilitando a realização de 

mais melhorias, deixando a escola em situação de inadimplência com o comércio 

local, o que ocasionou em prejuízo para o sucesso do Programa. 

Foi realizada uma reforma na escola para sanar dificuldades estruturais 

referentes aos banheiros, bebedouros e instalação hidráulica. A parte elétrica 

também passou por reforma, porém a escola ainda apresenta problemas graves na 

eletricidade. 

No primeiro ano de implantação as carências para coordenação pedagógica 

não foram todas preenchidas e, um dos coordenadores assumiu a vice-direção 

porque a vice-diretora estava de licença maternidade, portanto, o número de pessoal 

para gerenciar a Unidade ficou reduzido prejudicando o melhor atendimento aos 

alunos.  

Não recebemos os colchonetes, as tendas e os armários conforme combinado 

inicialmente. 

Um ponto que foi mal avaliado por pais, alunos e professores foi a 

alimentação que não apresentava cardápio variado, apesar da distribuição da fruta 

no período da colação. 
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Em 2015, demos continuidade ao Programa, porém com algumas alterações 

significativas que causaram impacto na organização pedagógica da escola: 

● Contratação dos Educadores Sociais pela Coordenação Regional de Ensino e não 

pela escola como anteriormente, sem respeitar o Projeto Político Pedagógico local; 

● Prorrogação de início das atividades do coordenador pedagógico para o início do 

2º Bimestre; 

● Aumentou a insatisfação da comunidade escolar em relação a alguns pontos: 

● Alimentação que não oferecia variedades: 

a)     Café da manhã- sempre leite com biscoito (biscoito amargo); 

b)     Colação: foi suspensa a distribuição de frutas; 

c)     Almoço- sem verduras e temperos; 

d)     Lanche da tarde- suco com biscoito (biscoito amargo); 

e)     Macarrão de péssima qualidade. 

● Falta de colchonetes para todos os alunos descansarem; 

● Não realização das atividades do Centro Olímpico: 

(a)   Falta de atestado médico para a prática desportiva 

● Limpeza deficitária das salas de aula, banheiros (mau cheiro) e escola em geral; 

● Ausência de espaço físico para a realização das oficinas. As mesmas acabam 

sendo ministradas em sala de aula, o que favorece a desmotivação e cansaço; 

● Ausência de parques para recreação das crianças menores (Educação Infantil e 1º 

e 2º anos); 

● Ausência de campo de areia ou sintético para recreação das crianças maiores. 

Vale lembrar que a quadra e o ginásio têm sido usados para a 

realização da Educação em Movimento e da oficina de dança. 

● Falta de material para recreação 

● Falta de material de consumo, como: papel ofício, papel AP para cartazes, dentre 

outros. 

É importante ressaltar que tais demandas não foram supridas, pois a escola 

ficou 02 (dois) anos - 2013 e 2014 sem receber a verba principal o PDAF e em 2015 

a referida verba foi parcelada. A escola teve que usar as parcelas para sanar dívidas 

acumuladas ao longo dos dois anos sem recebê-la. A verba destinada à Educação 
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Integral- PDDE Mais Educação também não foi depositada, agravando ainda mais a 

situação da Educação Integral na escola. 

A comunidade escolar se mobilizou e fez manifestações com a presença da 

imprensa televisiva: SBT. Segundo os pais entrevistados pela emissora de televisão, 

a Educação Integral deveria acabar, pois não oferecia condições necessárias para 

atendimento das crianças. Os pais relataram ainda, que algumas crianças estavam 

perdendo peso e com risco de contrair anemia. 

Diante do exposto e da manifestação dos pais, a Equipe Gestora juntamente 

com o Conselho Escolar optou pelo término da Educação Integral na Unidade de 

Ensino. 

Uma parcela de pais sentiu-se prejudicada, pois necessita da Educação 

Integral e resolveu mobilizar a imprensa televisiva- Rede Record e solicitar que tal 

modalidade de ensino não fosse encerrada. Os pais buscaram apoio ainda na 

Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, Senado Federal, na pessoa do Senador 

Cristovam Buarque e na Governadoria. 

O assessor do Senador Cristovam Buarque - Edilson Barbosa, esteve na 

escola para conhecê-la em loco e para ouvir a Equipe Gestora e o Conselho Escolar 

sobre as possibilidades de continuação do PROEITI e quais mudanças seriam 

necessárias para tal. 

O Secretário de Educação - Julio Gregório também visitou a escola 

acompanhado pelo Coordenador da CRE- Gama- Fernando Freire para avaliar as 

condições físicas e estruturais da escola e, decidir pelo termino ou não do Programa.  

Por fim, a Unidade Escolar foi visitada pelo assessor do Governador Rodrigo 

Rollemberg - Robson e pela Conselheira Tutelar Ana Maria, com a intenção de 

mediar o impasse e dar aos pais uma resposta à solicitação. 

O Sr. Robson provocou a escola no sentido de manifestar os motivos pelos 

quais houve o término do PROEITI e informar à governadoria de quais seriam as 

possibilidades de ofertar o referido Programa, ou seja, quais demandas a escola 

precisa que sejam sanadas para não encerrar a Educação Integral em Tempo 

Integral de 10 horas, haja vista a necessidade dessa oferta para a comunidade 

Escolar local. A Conselheira ressaltou que o órgão que ela representa não aceitará a 

retirada de direitos adquiridos que visam à Proteção e bem estar de Crianças e 
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Adolescentes, como é o caso da Educação Integral oferecida pelo CAIC. Os pais 

presentes na reunião também manifestaram a necessidade de que o PROEITI não 

seja interrompido, pois não teriam onde nem com quem deixar os filhos. 

Diante do exposto e em resposta à provocação feita, a Equipe Gestora em 

conjunto com o Conselho Escolar elaborou sugestão para não encerrar totalmente o 

PROEITI e atender às necessidades da comunidade e, ainda, apresentar as 

demandas necessárias para tal funcionamento. 

A Equipe entende que não há possibilidade de ofertar o PROEITI para toda a 

escola, por todas as questões expostas acima. Porém, sensível as demandas da 

comunidade propõe solução alternativa: 

● Atender 200 crianças (incluindo 54 da creche) na Educação Integral em 

tempo Integral de 10 horas todos os dias da semana; 

Para tanto, informa que serão necessários investimentos estruturais, de 

pessoal e administrativos para que os problemas apresentados anteriormente não se 

repitam. Precisa que haja um acordo escrito e assinado pelos órgãos envolvidos no 

sentido de evitar nova interrupção do Programa: 

Estruturais: 

● Instalação de 02 parques para atender as turmas de creche e 1º e 2º 

anos; 

● Instalação de tenda para realização das oficinas; 

● Reforma da quadra de esportes; 

● Troca das cadeiras do refeitório; 

● Manutenção da parte elétrica da escola (troca da fiação).  

● Reforma dos banheiros internos das salas de Educação Infantil; 

Pessoal: 

● 06 servidores da limpeza; 

● 04 merendeiros; 

● 07 professores regentes - para acompanhamento dos alunos; 

● 01 coordenador específico para Educação Integral; 

● 01 supervisor pedagógico para ajudar na organização pedagógica da 

escola, visto que a escola atende 02 Níveis de Ensino (Educação Infantil, 
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Ensino Fundamental- Anos Iniciais) e Modalidades diferentes- Educação 

Especial e Educação Integral; 

● Manutenção dos professores de Educação Física e Laboratório de 

informática; 

  Administrativos: 

● Melhoria da qualidade das refeições oferecidas, com o retorno da fruta 

para a colação; 

Financeiro: 

Liberação do PDAF 2016 para organização administrativa e pedagógica, tais 

como: compra de materiais de consumo para início do ano letivo, dentre outros. 

Após a leitura do relatório apresentado pela Unidade Escolar, o subsecretario 

Fábio Pereira relatou as dificuldades enfrentadas pelo Governo e a impossibilidade 

de atendimento das demandas apresentadas, com exceção da contratação de 

professores. Diante do exposto, ficou decidido pelo término do PROEITI na Unidade 

Escolar.  

No segundo semestre esta escola deixou de ofertar o 1º e 2º período, que 

passaram para o novo Jardim de Infância – JI 06 – localizado próximo ao CAIC. 

No ano de 2018, apesar dos reparos realizados e do empenho de todos, 

percebeu-se danos visíveis na estrutura física da escola, tais como: rachaduras no 

piso e paredes, fiação expostas, portas das salas de aula dando choques, 

vazamentos de água em parte da escola, dentre outros. A Defesa Civil realizou 

vistorias e, no dia 18/05/2018 decidiu pela interdição da UE, conforme laudos 

anexos. 

Na ocasião, mediante a interdição da Instituição, buscou-se alternativas para 

o prosseguimento das atividades pedagógicas, garantindo assim, aos estudantes 

seus direitos de segurança e de educação visando qualidade e eficiência acadêmica. 

Portanto, foi discutido tanto a garantia de direitos da comunidade, de modo 

especial, dos estudantes, quanto à permanência do corpo docente unidos, visando a 

continuidade da Instituição Escolar – CAIC CCB. 

A Regional de Ensino não mediu esforços juntamente com a gestão escolar 

na pessoa da Yeda Rosa e Julhiane Rosa, na perspectiva de buscar estratégias que 
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solucionassem o atual problema, que era encontrar um espaço para locação, no qual 

fosse possível acolher todos os alunos e serviços propostos. E a busca começou... 

Foram incontáveis as reuniões entre a CRE Gama, professores, gestão, 

serviços, pais, Conselho Escolar e até mesmo com o secretário de Educação, Júlio 

Gregório e o governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg em busca de uma 

solução plausível para o problema. 

Diante de muito debate, procura e análise, foi visto que uma solução imediata 

deveria ser tomada, uma vez que as crianças estavam sem aula e, diante do fato, 

não havia um espaço físico que pudesse ser locado de forma rápida devido aos 

trâmites legais que caberia o processo, contando ainda que no Gama não se 

contava com nenhuma opção a vista. 

No entanto, a CRE Gama juntamente com a gestão do CAIC CCB, buscaram 

a parceria de outras Unidades de Ensino, como é o caso do Jardim 06 e da Escola 

Classe 29. Naquele momento, ambos os gestores se ajustaram, reformas foram 

efetivadas, foi acordado de como seria o transporte dessas crianças e, finalmente, 

no dia 04 de junho/2018, as atividades pedagógicas foram retomadas com louvor, 

pois contamos ainda com professores empenhados e comprometidos, aliados a uma 

comunidade que se esforça para manter viva a Instituição Escolar. 

Vale ressaltar que as crianças da creche – tempo integral -, foram acolhidas 

juntamente com seus professores no Jardim 06, não necessitando de transporte 

escolar. Já os professores, os alunos de 1º ao 5º ano, secretaria, serviços e gestão 

se acomodaram no anexo da EC 29. 

Toda essa estratégia era imediatista e por tempo determinado, porque 

corriam, paralelamente, vários processos que demandavam a locação de um espaço 

que pudesse acolher toda a escola, a demolição e reconstrução do CAIC CCB. E 

assim, o ano foi concluído com marcas de muitas lutas e batalhas as vistas da 

vitória.  

O processo de locação foi encerrado devido à desistência do proprietário do 

imóvel. 

O ano de 2019 dá seus primeiros passos, mudanças de governo, renovação 

de pessoas na CRE Gama e a luta por parte da Gestão continua para que a situação 
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do CAIC CCB não caia no esquecimento e que o corpo docente se mantenha unido 

na promoção de ensino público de qualidade. 

Diante da negativa do proprietário, foi aberto novo processo solicitando a 

construção de salas modulares, montada em um espaço público, próximo a 

comunidade onde era situado o CAIC, na perspectiva de solidificar a Unidade de 

Ensino. 

Apesar das dificuldades, ainda estávamos funcionando nas duas Unidades 

Escolares JI 06 (Maternal 2 e 3 anos) e EC 29 (Anos Iniciais- 1º aos 5º anos), e no 

ginásio do CAIC CCB com embarque e desembarque dos alunos com muitas 

dificuldades e necessidades estruturais e de pessoal. E assim fechamos o corrente 

ano. 

O ano de 2020 dá seus primeiros passos e mediante as circunstâncias, foi 

necessário realizar a transferência das crianças da creche que antes funcionava no 

espaço físico do Jardim 06 foram transferidas para as creches parceiras devido a 

situação estrutural não atender a demanda das crianças.   

Apesar das dificuldades enfrentadas e dos esforços empenhados para a 

conquista de um espaço que possa melhor favorecer tanto o acolhimento aos 

estudantes e aos servidores, quanto ao oferecimento da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagens dos estudantes, ainda continuamos sendo acolhidos pela 

Escola Classe 29. 

Vale lembrar que funcionamos desde junho de 2018 na Escola Classe 29, 

cujo endereço: EQ. 13/15 S. SUL – Gama - Brasília - DF, CEP: 72410 -970, na qual 

os espaços se configuram da seguinte forma no presente ano. 
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Quadro 1 – Organização da estrutura física da Unidade Escolar (2021) 

Bloco A Bloco B 

1A  - Sala da vigilância 

- Sala da mecanografia e 

acolhimento ao estudante 

- Secretaria 

1B  - Direção 

- Administrativo 

2A  - Sala dos professores 2 B  - SOE 

 - AAEE 

3A  - 4º ano B / 3º ano C 3 B  - 1º ano A / 1º ano E 

4A - 5º ano A / 5º ano A 4 B  - 1º ano B / 1º ano F 

5A - 4º ano A /5º ano C 5 B  - 1º ano D / 2º ano B 

6A - 3º ano B / 4º ano C 6 B  - 3º ano A / 4º ano D 

7A - CE B / CE D 7 B  - CE A / CE C 

8A - 2º ano A / 3º ano D 8 B  - 2º ano C 

 

Os estudantes são conduzidos por quatro (4) ônibus que fazem o transporte 

das crianças da comunidade em que residem até a escola e após a aula esses são 

reconduzidos de volta para suas casas, seguindo as mesmas organizações de 

transportes, segurança, acolhida e entrega das crianças aos seus respectivos 

familiares. 

No ano de 2020, iniciamos o ano letivo da mesma forma, ou seja, acolhida, 

embarque e desembarque dos estudantes no Ginásio do CAIC CCB, para serem 

conduzidos ao nosso espaço dentro da Escola Classe 29, onde as aulas eram 

ministradas.  

Junto ao novo ano, era concreta a intencionalidade de melhoria, pois 

estávamos na luta por um espaço físico, onde fosse possível dá continuidade ao 
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trabalho pedagógico com excelência, pois nossos projetos demandam a 

necessidade de um lugar com recursos mínimos de ventilação, comodidade e 

acolhimento. 

Enquanto nossas lutas estavam em processo de curso junto aos trâmites 

legais, tivemos em março/20 a desagradável surpresa da suspensão das aulas 

devido a chegada da COVID-19 no Distrito Federal.  

Mediante ao fato, a situação de pandemia fez com que as aulas fossem 

suspensas por mais tempo, sendo elas retomadas em junho do corrente ano, por 

meio de ambientes virtuais mediadas por tecnologias, uma vez que, a situação 

mundial tomava um rumo desastroso quanto ao número de mortes em todo mundo e 

o número de infecções e óbitos no DF cresciam gradativamente, assustando a todos 

e fazendo com que boa parte do trabalho educacional fosse remoto. 

A suspensão das aulas devido a situação pandêmica no DF se deu em março 

de 2020 sob o Decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020 e a retomada das 

atividades pedagógicas se deu em junho do corrente ano sob orientação da Portaria 

133 de 03 de junho de 2020. 

Com a retomada das atividades às aulas em ambiente virtuais, foram 

necessários o empenho de toda escola, sob orientação e medidas da SEEDF, em 

busca de formação profissional, apoio emocional aos profissionais e comunidade 

escolar (pais e alunos), busca ativa aos estudantes e técnicas metodológicas que 

pudessem favorecer, primeiramente, o alcance as crianças e, consequentemente, o 

ensino e as aprendizagens.  

A situação pandêmica perdurou todo restante do ano letivo/20, sendo que no 

universo quantitativo de estudantes, não conseguimos alcançar apenas uma criança, 

dada esgotada, todas as possibilidades de busca. No entanto, fechamos o ano letivo 

de forma remota, dada a situação em contexto. 

O ano de 2021, as atividades pedagógicas continuam em ambientes virtuais, 

pois continuamos em tempos de pandemia devido a COVID-19. Mesmo assim, as 

ações pedagógicas têm sido realizadas por meio das tecnologias, nossos 

planejamentos têm se concretizado por ano/série via Google Meet, viabilizando o 

atendimento as crianças em duas frentes de trabalho.  
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A primeira frente está relacionada ao atendimento pelos ambientes virtuais, 

como: plataforma Google Classroom, WhatsApp, e-mails e chamadas telefônicas ou 

vídeos chamadas. Já a segunda frente, está relacionada ao atendimento às crianças 

que não têm acesso aos recursos tecnológicos, sendo elas alcançadas com blocos 

de atividades entregues as famílias por agendamento, tendo em vista os processos 

de ensino e aprendizagens sem exclusão e seguindo todos os protocolos de 

segurança cabíveis a ocasião tanto para a Unidade de Ensino, quanto aos familiares 

que, comparecem aos espaços (Jardim 06- Setor Oeste/EC 29-Setor Sul) de entrega 

dos blocos de atividades impressas.    

 É importante colocar que mesmo em ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem, atualmente a escola oferece Educação Básica: Anos Iniciais (1º ao 5º 

ano), conforme quadro abaixo: 

Quadro 2 – Modalidade de Ensino CAIC Carlos Castello Branco (2021) 

 

Modalidade de Ensino 

Ano/série Número de turmas Número de estudantes 

1º ano (6 anos) 05 50 

2º ano (7 anos) 03 52 

3º ano (8 anos) 04 53 

4º ano 04 47 

5º ano 03 48 

Classe Especial (FGD) 04 06 

 

O trabalho pedagógico segue seu curso, objetivando desenvolver 

habilidades e competências previstas no Currículo da Educação Básica, a Unidade 

de Ensino está assim organizada: 

● Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano: matutino e vespertino 
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É importante ressaltar que iremos apresentar como se dá o trabalho 

pedagógico e a rotina da Unidade Escolar CAIC CCB no formato presencial, uma 

vez que, todo nosso trabalho em seu percurso normal se faz na interação escola, 

família e comunidade.  

No entanto, estamos vivenciando uma excepcionalidade de trabalho remoto 

devido as circunstâncias provocada pelo novo coronavírus. Excepcionalidade essa 

que tem mudado toda uma rotina e metodologias de trabalho pedagógica, onde 

será exposto posteriormente. 

No trabalho presencial, o regime anual é composto por 200 dias letivos. A 

carga horária é de 1.000 horas anuais, conforme o artigo 24 da Lei nº 9.394, de 

1996. Os professores têm formação inicial em cursos de nível superior, conforme 

prevê o Parecer nº 09/01 do Conselho Nacional de Educação e alguns possuem 

pós-graduação na área educacional.  

 

As ações pedagógicas estão organizadas através de projetos (inseridos, na 

íntegra, ao final deste Projeto Pedagógico). 

 

Todos os alunos da escola recebem, de acordo com sua necessidade 

individual, atendimento em seu próprio turno de regência com o próprio professor 

regente e/ou Serviços (Sala de Recursos, SOE e EEAA). São feitos os Projetos 

Interventivos e Reagrupamentos Intraclasses, pelo próprio professor regente. No 

ano corrente estamos tendo muitas dificuldades para continuar com o 

Reagrupamento Interclasse visto que não temos coordenadores e sendo o espaço 

extremamente limitado para a realização das atividades, necessitando desmembrar 

uma turma em duas, necessitando assim de coordenadores para reger as turmas. 

Ainda visando o aproveitamento dos alunos e o cumprimento dos dias letivos a que 

todos têm direito; os docentes, em seus afastamentos legais, preparam atividades 

para serem feitas em casa. A Direção adota tal medida apenas nos casos de 

afastamentos curtos em que não se consegue um substituto no quadro de 

professores temporários. 

O Regimento Interno é distribuído aos pais sempre no início do ano e segue 

abaixo os pontos principais: 
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1- HORÁRIOS DE AULA 

Para que possamos organizar o trabalho com nossos alunos e proporcionar 

um melhor aproveitamento das propostas didáticas feitas a cada dia, solicitamos que 

esses horários sejam respeitados. 

 Período Matutino: 7h30 às 12h30;       

 Período vespertino: 13h às 18h00; 

2- ORIENTAÇÕES PARA A ENTRADA: 

 A entrada dos alunos de 1º ao 5º ano, é realizada no ginásio do CAIC CCB, 

onde são acolhidos (7h15/12h45) pelos monitores, um coordenador e um membro 

da equipe gestora.   

Os estudantes são organizados em filas de acordo com a sua série/ano e, 

posteriormente, encaminhado para o transporte escolar que os conduzirão para o 

espaço EC 29, local que acontece as aulas. 

Informamos que os alunos que chegarem atrasados no CAIC CCB e o 

transporte já tiver saído, o estudante fica na responsabilidade da gestão até que os 

pais/ou responsáveis cheguem para buscar a criança. 

3- ORIENTAÇÕES PARA A SAÍDA: 

O transporte realiza a condução das crianças do espaço da EC 29 para o 

ginásio CAIC CCB após o término da aula. 

Estes são novamente acolhidos pelos monitores, coordenador e um membro 

da gestão e entregue a suas famílias. 

Importante:  

- Para evitar transtornos nesse período, por favor, não estacione na faixa de 

pedestre.  

- Estacione no comércio e entre na escola para buscar seu filho. Proibido 

buzinar para a criança sair, isso poderá causar acidente e, outras situações. 

- Após o horário não contamos com pessoal especializado (somente vigilante) 

para tomar conta dos alunos, portanto, evitem atrasos. Situações de reincidência, os 

pais serão convocados e advertidos.  
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Obs.: Não resolvendo, o caso será encaminhado ao Conselho Tutelar. 

4- SAÍDA ANTES DO HORÁRIO 

Se o (a) aluno (a) necessitar sair antes do horário, os pais deverão passar na 

RECEPÇÃO para pegar autorização. Importante lembrar que a pessoa que buscará 

a criança precisa ter sido autorizada previamente. 

ATENÇÃO: A saída antecipada só será autorizada no matutino até 12h e no 

vespertino até as 17h15.  Exceto em casos de extrema urgência. 

  Para os alunos do Maternal a autorização de saída será emitida na 

Assistência da Educação Infantil, no JI 06. 

5-TRANSPORTE ESCOLAR 

Para quem utiliza o transporte escolar, pedimos que anote na agenda ou 

caderno de seu(a) filho(a) o nome da empresa e o telefone de quem presta o 

serviço.  

É importante que os pais avisem também a escola e a condução quando o 

aluno necessitar ir embora com alguém da família (lembrando que precisa ter o 

nome na autorização de saída entregue no início do ano). 

Enviaremos uma ficha para cadastro dos Motoristas de Transporte Escolar e 

teremos uma reunião com todos posteriormente. 

ATENÇÃO: É NECESSÁRIO QUE O MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE NA ESCOLA 

PARA BUSCAR SUA CRIANÇA, CASO CONTRÁRIO NÃO LIBERAREMOS, A NÃO SER QUE O 

RESPONSÁVEL AUTORIZE. 

6- ROUPAS E OBJETOS DE USO PESSOAL 

Todos os objetos pessoais do aluno devem ser identificados com nome e ano.  

Os alunos NÃO devem vir para a Escola com jóias ou objetos de valor e 

inadequados à rotina escolar.  

São proibidos: celulares, patins, bicicletas, velocípedes, patinetes, skates, 

tênis de rodinha, isto é, tudo o que possa em momento de circulação fora da classe, 

provocar acidentes ou distrair a atenção.  

A conferência diária da mochila é importante, pois garante a organização do 

material e a retirada de objetos desnecessários. Solicitamos que a família fique 
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atenta a possíveis roupas ou quaisquer objetos que não pertençam à criança, mas 

que apareçam entre seus pertences. Uma conversa sobre as condições em que 

determinados empréstimos foram realizados – às vezes sem a autorização dos 

adultos – tem sempre valor educativo e muito contribui para o desenvolvimento 

moral dos nossos alunos.  

Os achados e perdidos ficarão na recepção. 

7- MATERIAL ESCOLAR 

O aluno deverá providenciar o material escolar de uso individual, tendo que 

trazê-lo todos os dias.  

A Escola fornecerá o livro didático que deverá ser cuidado e devolvido ao final 

do ano letivo (4º e 5º ano) e, no caso das crianças do 1º ao 3º ano, o livro é 

consumível. Lembrando que na situação de livros extraviados, não tem como haver 

a reposição dos mesmos. 

Obs.: A família assina um termo de guarda do Livro Didático responsabilizando-se 

por quaisquer perdas e danos. 

8- LANCHE 

A Secretaria de Educação fornece o lanche diariamente, portanto, o aluno não 

precisa trazer. Caso a família queira mandar um complemento alimentar, solicitamos 

que sejam lanches saudáveis: barra de cereais, frutas (descascada quando 

necessário e armazenada adequadamente), lanches caseiros (bolo, biscoito, 

sanduiche) e suco natural (que possam ser conservados em temperatura ambiente).  

Contamos com os pais para que incentivem as crianças a terem uma 

alimentação saudável. 

9- UNIFORME ESCOLAR E TRAJES DE VISITANTES 

O uniforme é de uso obrigatório. Trata-se de segurança. Caso o aluno venha 

sem ele será encaminhado à direção e a família será contactada. Os calçados 

devem ser confortáveis sendo o mais indicado o tênis. 

  É obrigatório o uso de tênis e bermuda ou calça (malha ou tactel) nas aulas 

de Ed. Física. 
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-- Obs. Não é permitido o uso de short curto ou saltos (alunas), bem como: blusas 

cavadas, mini blusas, minissaias, bermudas transparentes e muito curtas dentro da 

escola. 

  Essa regra aplica-se a alunos, pais, responsáveis e, comunidade em geral. 

10- AGENDA E BILHETES 

Para facilitar a comunicação entre as instituições escola e família foi 

concretizada a confecção de uma agenda/2020 personalizada, que poderá ser 

adquirida na escola. Fiquem atentos aos comunicados! 

Solicitamos que os pais e, ou, responsáveis assinem os bilhetes, sempre que forem 

enviados para casa, com isso, a professora terá o controle que estão ciente do 

comunicado. 

11- AVALIAÇÕES 

O aluno é avaliado continuamente, através de atividades, frequência, 

participação nas aulas, realização de tarefas para casa, quando enviadas... Ao fim 

de cada bimestre, são aplicadas avaliações/trabalhos interdisciplinares escritas para 

ajudar o professor a perceber o que foi e o que não foi aprendido pelos alunos.  Os 

pais receberão as atividades e avaliações realizadas durante o bimestre, e assinarão 

o relatório descritivo (RAV) no dia da reunião de pais. 

As atividades propostas para casa farão parte do processo contínuo de 

avaliação do ensino e aprendizagem, portanto, deverão ser acompanhados pelos 

pais, com o intuito de fortalecimento das aprendizagens significativas. 

12- REUNIÃO DE PAIS 

Acontecem no início do ano letivo com o intuito de acolher, apresentar os 

espaços escolares e a equipe educativa, orientar e informar as famílias quanto à 

organização pedagógica e administrativa da escola. 

Ao final de cada bimestre será realizada uma reunião para também 

estabelecer uma reflexão pedagógica quanto ao desenvolvimento estudantil. 

Pedimos aos pais que participem ativamente das reuniões, pois é um 

momento importante para conhecer melhor a escola, os profissionais que trabalham 

com o seu (sua) filho (a), sugerir, informar, dentre outros. 
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A direção e Coordenação Pedagógica encontram-se à disposição para 

quaisquer dúvidas e, ou, esclarecimentos. Pedimos que liguem ou compareçam  a 

fim de marcarmos uma hora para o atendimento. Caso precise falar com o professor, 

solicitamos que agende um horário no contraturno do aluno(a) por meio da agenda, 

pois não será autorizado atendimento no horário de aula, se for algo urgente procure 

a direção. 

13- REAGRUPAMENTO INTERCLASSE/INTRACLASSE 

Realizado uma vez por semana ou conforme o planejado coletivamente em 

horário de aula. São formados grupos de alunos de diferentes turmas de acordo com 

as especificidades do estudante.  

14- PROJETO INTERVENTIVO: Reforço Escolar 

É uma estratégia de recuperação utilizada para os estudantes que 

apresentarem dificuldade para acompanhar o currículo proposto para o ano/série. O 

interventivo geralmente era realizado numa média de uma a duas vezes por 

semana, conforme a necessidade do educando. 

Atualmente, nossa escola funciona em um espaço fora da comunidade 

escolar o que inviabiliza a realização do Projeto Interventivo em turno contrário, bem 

como a falta de espaço físico. Nesse caso, vendo a necessidade dos estudantes, o 

corpo docente elabora atividades diferenciadas e diversificadas com o propósito de 

atender a demanda do estudante. 

Estamos com essa experiência há quase dois anos e tem sanado em partes 

as dificuldades apresentadas, embora, tendo a parceria de algumas famílias.  

Os professores enviarão aos pais dos alunos um termo de compromisso com 

o Projeto.  

Quadro 3 – Horário de atendimento da secretaria escolar (2021) 

             

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª 

Matutino  8h às 12h  8h às 12h  8h às 12h 8h às 12h  8h às 12h  

Vespertino   13 às 16h 13 às 16h 13 às 16h 13 às 16h 
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No trabalho remoto mediado pelas tecnologias, as aulas acontecem pelo 

auxílio do Google Meet/vídeo chamada, propiciando interação entre escola, aluno e 

família, bem como, o fortalecimento das aprendizagens curriculares propostos no 

Currículo em Movimento. 

As aulas remotas se dão no turno em que a criança se encontra matriculada, 

sendo diária pela plataforma Google Classroom, grupo de whatsapp, Google 

Meet/vídeo chamada, necessitando, no entanto, de alguns casos específicos, sair da 

rotina de turno para atender situação referente a uma família específica.  

Os projetos interventivos se adequam a realidade de cada turma, podendo o 

atendimento individualizado ser em horários específicos combinado com a família, 

uma vez que, dependemos dela para condução das tecnologias, bem como, na 

organização dos espaços residenciais para a concretização das atividades 

propostas. 

Quanto as atividades pedagógica proporcionadas para os estudantes que não 

tem acesso as tecnologias, são planejadas, organizadas e montados blocos 

quinzenas/mensais de atividades xerocopiadas e entregues as famílias seguindo um 

protocolo de agendamento e segurança para todos os envolvidos.  

Temos ciência da importância de alcance de todos os educandos, pois além 

das aprendizagens como consequência, a escola se preocupa com a acolhida e 

apoio ao estudante. 

O quadro de servidores, em 2021, sob a direção da Professora Yeda Rosa e 

vice-direção da Professora Umberta Rodrigues Ramos Portela se encontra 

organizado da seguinte forma: 

 

Quadro 4 – Dados da Instituição Educacional - CAIC Carlos Castello Branco 

(2021) 

4.1  Nome completo - CAIC Carlos Castello Branco 

4.2  Diretor - Yeda Alves da Rosa Vieira 

4.3  Vice-diretor - Umberta Rodrigues Ramos Portela 
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4.4  Telefones - (61) 3967-9994 / 99555-0910 

4.5  E-mail  - caicccb.gama@edu.se.df.gov.br 

4.6  Endereço  - EQ 20 /23 AE Setor Oeste Gama Distrito 

Federal 

 - EQ. 13/15 Setor SUL – Gama/DF 

4.7  Divisão - Coordenação Regional de Ensino do Gama 

4.8  Início das atividades - 07 de março de 1994 

4.9  Turno de funcionamento - Matutino: 7h30 às 12h30 

  - Vespertino: 13h às 18h                   

4.0  Nível de Ensino  - Educação Básica: Ensino Fundamental de 9 

anos (Ciclos) 

4.1  Modalidades de Ensino  - Ensino Fundamental: Anos Iniciais (1º ao 5º 

ano e Classe Especial).    

Observação: Nota-se dois endereços: 1º referente ao espaço interditado/2º referente ao espaço em que estamos 

utilizando atualmente.  

Quadro 5 – Recursos humanos do CAIC Carlos Castello Branco (2021) 

 

  CARREIRA MAGISTÉRIO   CARREIRA ASSISTÊNCIA 

23  Professores regentes  01   Chefe de secretaria 

01 Professores regentes Educação 
Física 

00  Auxiliar de secretaria 

00 Professor em Sala de Recurso 01  Auxiliar administrativo 

05  Professor  readaptados no apoio 
pedagógico/direção 

00 Auxiliares de Educação 

 Professor (em Restrição)  12 Auxiliares de Educação 
(conservação e limpeza – 
Interativa) 

01 Psicóloga EEAA 04 Auxiliares de Educação (serviço de 

mailto:caicccb.gama@edu.se.df.gov.br


31 
 

vigilância) 

01  Serviço de Orientação Educacional 02 Auxiliares de Educação 
(merendeiros) 

02  Coordenadores pedagógicos 01  Monitor 

01 Supervisor administrativo   

01 Vice diretor   

01  Diretora   
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

A escola está inserida num contexto de grande diversidade cultural e social. 

Muitos alunos são moradores do setor, porém um grande número é oriundo dos 

entornos do Distrito Federal, conforme dados coletados. 

A partir da aplicação de um questionário para o levantamento das 

características socioculturais da comunidade, percebeu-se que a maioria das 

famílias sobrevive com até 01 salário mínimo, moram em casas alugadas ou 

cedidas, sendo que cerca de 38% dos pais estudaram até a 8ª série ou menos. 

Sua população é constituída por 21% de pessoas declaradas negras e 

afrodescendentes, 22% de pessoas brancas, 52% de pessoas pardas e 4% 

indígena. Existe um equilíbrio quanto à questão religiosa entre católicos e 

evangélicos e um percentual considerável de famílias que asseguram não ter religião 

e um número restrito de declarantes espíritas. 

Abaixo segue tabela com os 10 lugares mais frequentados pelas famílias. 

Quadro 6 – Lugares que frequentam (2021) 

 1º Supermercado 6º Clube   

 2º Feira 7º Shopping   

 3º Igreja 8º Cinema   

 4º Restaurante/Pizzaria 9º Banca de revista   

 5º Parques 10° Livraria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Produção da escola
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 Embora as crianças demonstram satisfação e gosto em frequentar a 

escola, elas apontam a necessidade de mudanças, principalmente, estrutural, em 

questões dos espaços físicos onde se possa desenvolver as atividades 

recreativas.  

 Abaixo veremos como os alunos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

veem a escola: 

 

Figuras 1 a 9 – Desenhos dos alunos do Ensino Fundamental- Anos Iniciais (1º ao 

5ºAno) 

1º Ano 1º Ano 
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2º Ano  
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3º Ano 
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Os alunos do 4º e 5ª Ano destacam a importância dos professores, o valor 

do estudo e a necessidade de melhorias em vários aspectos, inclusive 

pedagógico.  

4º Ano 
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5º Ano 
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 Mediante a atual situação quanto as questões estruturais em que se 

fazem presentes desde 2018, observa-se que esforços são empenhados em 

busca de melhorias de cunho educacional, que vem crescendo gradativamente, 

conforme mostra tabela abaixo: 

Quadro 6 – Metas projetadas com relação ao IDEB. 

Ano 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Metas 

projetadas 

4,7 5,1 5,3 5.6 5,9 6,1 

IDEB 

observado 

5,1 5,0 5,4 5,1 5,6 5,7 

 

 Os trabalhos pedagógicos com perspectivas de avanços educacionais por 

parte dos educandos, são organizados com base em suas fragilidades na 

promoção das aprendizagens com propostas avaliativas em sua performance 

formativa. 

  Dessa forma, acredita-se o alcance das metas projetadas, tendo como 

alcance fim a educação integral em suas múltiplas dimensões. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Cabe ao CAIC Carlos Castello Branco promover a aprendizagem de todos, 

ser espaço de inclusão em que todos possam se matricular e frequentar às aulas, 

construir aprendizagens significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer 

oportunidades iguais para todos, democratizar o conhecimento é uma questão de 

direito e justiça social. Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e 

a humanização dos indivíduos. É por meio das escolas que o Estado cumpre o 

seu dever de educar o seu povo que tem direito à educação e à aprendizagem ao 

longo da vida.  

A função social dessa escola vai além da simples transmissão dos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os 

normativos educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de 

Educação do Distrito Federal, o estudante deve construir aprendizagens 

significativas, tendo o professor como orientador e mediador do processo 

educativo.  

Caberá a essa instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico, 

amparado por intencionalidades educativas que perpassem os diversos contextos 

e especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando 

o diagnóstico da realidade escolar. Vale salientar que a escola proporcionará a 

vivência de experiências diversificadas que contemplem o desenvolvimento 

integral dos educandos, considerando as múltiplas dimensões que os constituem: 

cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais e físicas. Também 

perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas 

aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício 

da cidadania, mas para a vida. 

Faz-se necessário compreender que o indivíduo não se apropria 

espontaneamente dos conhecimentos acumulados pela humanidade, e que, para 
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humanizar-se, precisa passar por um processo educativo, para, então, entender 

melhor o papel da escola nesse processo. 

No trecho a seguir, Leontiev traz elementos elucidativos para esta 

questão: 

Na sua origem, nas primeiras etapas do desenvolvimento da 

sociedade humana, como nas crianças pequenas, [a educação] é 

uma simples imitação dos atos do meio, que se opera sob o seu 

controle e com a sua intervenção; depois complica-se e 

especializa-se, tomando formas tais como o ensino e a educação 

escolares, diferentes formas de educação superior e até formação 

autodidata.(LEONTIEV, 2004, p. 290-291). 

 

Assim, é na escola, por meio do ensino sistematicamente organizado, que 

os alunos têm a possibilidade de adquirir os instrumentos simbólicos para a sua 

plena humanização. 

À instituição escolar cabe a responsabilidade pela transmissão desses 

conhecimentos num processo intencional e planejado, em que o professor é o 

mediador entre o saber e o aluno. 

“[...] a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao 

conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber difuso; à 

cultura erudita e não à cultura popular” (SAVIANI, 1985, p. 28). 

Entendemos que o bom trabalho pedagógico é aquela atividade intencional 

que acontece na escola, que possibilita as relações de aprendizagem entre 

sujeitos, orientada pela ética profissional; é aquele que se alcança por meio de 

atividades voltadas para a produção de ideia, de concepções, conceitos, valores, 

hábitos, atitudes e habilidades. A educação de qualidade social implica, pois 

assegurar a redistribuição da riqueza produzida e que os bens culturais sejam 

socialmente distribuídos entre todos. 

Segundo Libaneo, “o grande desafio é o de incluir, nos padrões de vida 

digna, os milhões de indivíduos excluídos e sem condições básicas para se 

constituírem cidadãos participantes”. (2005,pg. 116). 

Sendo assim, informar e formar precisa estar entre os objetivos explícitos 

da escola; desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos 
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alunos, e isso por meio da aprendizagem dos conteúdos (conhecimento, 

habilidades, procedimentos, atitudes, e valores), fará com que se tornem cidadãos 

participantes na sociedade em que vivem. 

Pensar a função social da escola implica repensar o seu próprio papel, sua 

organização e os atores que a compõem. 

O modelo de educação de qualidade social aponta para um horizonte de 

mudança qualitativa da escola pública, no momento em que coloca no centro das 

questões: De quem e para quem essa escola existe? Quais os interesses e as 

necessidades das pessoas que a frequentam? Que qualidades a escola de hoje 

precisa? 

Respondendo a essas questões ZETKOSKI (1997) afirma que a educação 

de qualidade não é aquela que forma quadros de excelência para um novo ciclo 

de competitividade no mercado econômico e que deixa no total abandono 

(cultural, econômico, político) a grande maioria da população. Ao contrário, a 

educação de qualidade é radicalmente emancipatória do indivíduo que se afirma 

enquanto sujeito, ser – pessoa, cidadão e igualmente, dos setores 

marginalizados, empobrecidos, abandonados, que, à luz de uma formação crítica 

e conscientizadora, começam a trilhar o caminho da emancipação, da cidadania e 

da participação ativa enquanto sujeitos da práxis transformadora. 
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5- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: Princípio 

da Educação Integral, Princípio Epistemológicos da Currículo Integrado e 

Princípio da Educação Inclusiva 

 

Os princípios orientadores das metodologias nas práticas pedagógicas da 

da Unidade de Ensino CAIC CCB estão em concordância com os pressupostos da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, que são: Teoria crítica e Pós-crítica, 

expressas no currículo em movimento/2014. 

A Educação Integral proposta pelo Currículo em Movimento da Educação 

Básica do Distrito Federal (2014) coloca como emergencial o trabalho escolar no 

contexto da promoção de uma sociedade democrática de direito, formalizado por 

políticas públicas de inclusão social e de convivência cidadã como articulação de 

ações em promoção ao pleno desenvolvimento humano a favor da vida. 

Vale ressaltar a consideração aos princípios da Educação Integral: 

integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogos escola comunidade, 

territorialidade e trabalho em rede. A integralidade é entendida, sobretudo, como 

um conjunto dinâmico de ações que contribuem para a formação integral do 

indivíduo, nas perspectiva diversas da dimensão humana, tendo como foco o 

sujeito.  

Nesse contexto, vale colocar, as Áreas do Conhecimento conversando e 

trocando saberes inerentes a vida. Onde o diálogo, a reflexão e a análise dos 

conteúdos abordados favorecem o crescimento do educando em sua totalidade.  

No CAIC CCB a percepção e prática que temos de educação de qualidade 

social se refletem na busca de uma educação que dialogue com a cidadania, 

esteja comprometida com a formação de um sujeito com consciência social, 

identidade aos conceitos da democracia e com a competência técnica para se 

colocar posteriormente no mercado de trabalho. 

A educação vem sendo vista como um meio para ajudar a combater todo e 

qualquer tipo de discriminação, porém tal empreitada só se tornará realidade a 

partir do momento que a escola se torna inclusiva e valoriza a troca de 

experiências e não somente a transmissão de conhecimentos. E todos os sujeitos 

envolvidos no processo educacional vejam o ser humano como alguém dotado de 
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racionalidade, limitações e sentimentos, que lhe confere um grau de 

possibilidades inúmeras. 

Possibilidades estas que levem à autonomia, emancipação e à 

transformação individual, política e social. 

Para tanto, é importante que se crie na escola uma cultura de direitos, que 

passa, necessariamente, por um efetivo diálogo entre saberes e práticas 

humanizadoras que conferem sentidos e significados à participação efetiva de 

todos os envolvidos no processo educativo que se desenrola na escola. Daí a 

importância da educação em Direitos Humanos, eixo escolhido pelo coletivo da 

escola para subsidiar a prática pedagógica. 

O eixo dos Direitos Humanos foi escolhido, pois se acredita que uma 

educação para os direitos humanos não discrimina, promove o diálogo, a 

solidariedade, o respeito mútuo, e, sobretudo, a autonomia e a emancipação dos 

sujeitos envolvidos. 

O que significa, então, trabalhar com educação em direitos humanos? 

Segundo Benevides (2000:1) há três pontos essenciais: primeiro, é uma 

educação de natureza permanente, continuada e global. Segundo, é uma 

educação voltada para a mudança, e terceiro, é uma inculcação de valores, para 

atingir corações e mentes não apenas instrução, meramente transmissora de 

conhecimentos. Acrescente-se que ou esta educação é compartilhada por 

aqueles que estão envolvidos no processo educacional- os educadores e os 

educandos- ou ela não será educação e muito menos em direitos humanos. 

Podemos dizer então, que são premissas: a educação continuada, a 

educação para a mudança e a educação compreensiva, no sentido compartilhado 

e de atingir tanto a razão quanto a emoção. 

A educação em direitos humanos, pelo que se depreende do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos de 2006, é essencialmente a 

formação de uma cultura de respeito à dignidade humana através da promoção e 

da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, 

da cooperação, da tolerância e da paz. 

De acordo com SAVIANI “a escola necessita de uma organização tal que a 

criança, cada educando, em especial aquele das camadas trabalhadoras, não 

veja frustrada a sua aspiração de assimilar os conhecimentos metódicos, 
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incorporando-os como instrumento irreversível a partir do qual será possível 

conferir uma nova qualidade às suas lutas, no seio da sociedade”. (Saviani,1985). 

Aliar teoria e prática, interdisciplinaridade e contextualização formam um 

contexto dinâmico de inclusão e diversidade que colaboram para a formação na 

sua integralidade.  

Em nossa escola buscamos constantemente o aprimoramento de alguns 

elementos que sinalizam para a qualidade social da educação, entre eles: 

1. Organização do Trabalho Pedagógico: todo nosso trabalho é pautado no 

que propõe a Secretaria de Educação do Distrito Federal, através do Currículo em 

Movimento, de projetos, fóruns de avaliação do desempenho e também através 

do levantamento dos anseios da Comunidade escolar. 

2. Gestão Escolar: Acontece democraticamente, sendo a escuta, os debates, 

avaliações institucionais e as trocas de experiências os pontos principais para o 

bom funcionamento de uma escola e os gestores são eleitos pelo voto da 

comunidade escolar, o que lhes confere mais credibilidade e autonomia. 

3. Projetos Escolares: são pensados a partir das necessidades que 

emergem dentro e fora da escola (da comunidade do perímetro em que estamos 

inseridos). São voltados para a solução de problemas individuais (aluno), 

generalizados (aprendizado, brigas) e comunitários (prevenção do uso de drogas, 

doenças, sustentabilidade, convivência social, valores, diversidade cultural, social 

e racial, etc...). 

4. Interlocução com as famílias: se dá abertamente, de ambas as partes,  

os pais e responsáveis têm liberdade para procurarem a direção da escola 

sempre que julgarem necessário, bem como a escola, que os convoca para 

eventos diversos que ocorrem em seu interior e conversas sobre a vida escolar do 

estudante, sugestões por meio de questionários, caixa de sugestões, além da 

participação ativa do Conselho Escolar. 

5. Ambiente: procuramos proporcionar à nossas crianças um ambiente 

saudável de convivência, onde todos têm a possibilidade de expressão, têm 

materiais didáticos-pedagógicos ao seu alcance e disposição. Devido à situação 

atual perdemos espaços importantes para o desenvolvimento de Projetos e outros 

(refeitório, ginásio, parque, sala de vídeo, sala de leitura, sala de informática, 
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mercadinho fictício, dentre outros), porém, contamos com profissionais muito bem 

preparados para o atendimento global da demanda. 

6. Política de Inclusão Efetiva: acontece com a participação e integração 

dos alunos ANEE e suas respectivas famílias em turmas regulares e/ ou de 

atendimento específico quando necessário, em todas as atividades propostas 

sendo consideradas suas limitações. 

7.   Respeito às diferenças: as diferenças são tratadas como características 

inerentes a cada um e surgem também pelas escolhas que fazemos, assim 

realizamos exposições, excursões, material audiovisual que mostrem a realidade 

e diversidade do mundo em que vivemos. Temos o privilégio de dentro da própria 

escola podermos realizar atendimentos variados, aos alunos que necessitem, 

com equipes especializadas para tal. 

8.  Diálogo : consideramos o diálogo a premissa básica do nosso trabalho, 

por isso constantemente são realizados momentos de discussão sobre temas 

diversos, avaliações da prática educacional e momentos de diversão/recreação 

onde toda a comunidade escolar pode interagir (palestras, oficinas, apresentações 

de arte, etc). 

9. O Trabalho Colaborativo e as Práticas efetivas de Funcionamento 

dos Colegiados e/ou Conselho Escolar: Como citado acima, temos o diálogo 

como princípio norteador do bom funcionamento da escola e do trabalho, 

portando o Conselho Escolar tem uma função deliberativa de suma importância, 

pois nele estão representados todos os segmentos que nos interessam na busca 

do melhor em todas as áreas. São realizadas reuniões mensais para a prestação 

de contas, avaliação e levantamento das demandas. 

A representatividade, bem como os membros das Instituições Escolares , é 

escolhida através de eleição segundo o estatuto próprio de cada uma. A 

Instituição Educacional conta com o Conselho Escolar e a Caixa Escolar. 

O Conselho Escolar é formado por dois representantes do segmento pais, 

um do segmento professores e dois do segmento auxiliares. A Caixa Escolar é 

composta por representantes dos servidores, professores e pais/responsáveis. 

É impossível  pensar em escola de qualidade sem que as famílias estejam 

interessadas e engajadas na discussão acerca da qualidade que lhes interessa, 

bem como de professores também interessados em empoderar–se de tal objetivo. 
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Tal fato é evidenciado no registro realizado por alguns professores: “Que a 

primeira experiência de educação seja ofertada pela família”.  

Pensar a função social da educação e da escola implica problematizar a 

escola que temos na tentativa de construirmos a escola que queremos. Significa 

estarmos abertos aos anseios e preparados para realizá-los. 

Já no levantamento desses anseios pode-se perceber a magnitude da ideia 

de escola, pois os interesses de aquisição do conhecimento são vastos e 

abrangentes. 

A partir dos debates, escutas e escritos da comunidade escolar traçamos 

algumas observações e expectativas destes sobre o trabalho que já é 

desenvolvido e ao que deve ser feito. 
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6- MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

A missão dessa unidade de ensino é oferecer uma educação de qualidade, 

ampliar os espaços, os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando 

ênfase ao protagonismo estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos 

educandos para que eles possam agir construtivamente na transformação social 

do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a participação ativa da 

comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação entre a 

família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas. Por fim, é 

proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação 

integral do ser humano para que possa atuar como agente de transformação 

social e de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida. 

 

6.1- Objetivo Geral 

●  Oferecer às crianças um ambiente acolhedor que estimule o desenvolvimento 

de habilidades educacionais, motoras e de convivência social. 

● Proporcionar às crianças matriculadas no CAIC CCB ambientes diversos de 

aprendizagem significativa que estimulem sua curiosidade, criatividade, troca 

de experiências, capacidade de se relacionar com o meio e interferir nele, exercer 

sua cidadania e solucionar desafios, por meio do protagonismo infantil. 

6.2-  Objetivos Específicos 

●  Promover e elevar o desempenho acadêmico dos alunos, levando em conta os 

três níveis de avaliação: Avaliação das Aprendizagens, Avaliação Institucional e 

Avaliação em larga escala; 

● Incluir os alunos com necessidades especiais no sistema de ensino regular; 

●  Atender a exigência da Lei 10.639/2003 que altera o Currículo Básico da 

Educação e estabelece a obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-Brasileira e 

indígena; 

●  Utilizar de forma adequada e com planejamento prévio os recursos financeiros 

envolvendo a participação dos diversos segmentos da escola atendendo às 

necessidades da mesma e promovendo a qualidade do ensino; 
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● Realizar Conselhos de Classe participativo com professores, direção,  

coordenação, Serviços de Atendimento e Sala de Recursos; 

● Realizar Conselhos de Classe participativo em sala de aula para estimular  

o Protagonismo infantil; 

● Integrar a comunidade escolar através de projetos, reuniões, palestras, festas e 

atividades culturais; 

●  Utilizar os momentos de Coordenação Coletiva como espaço de Formação 

Continuada; 

●  Elaborar em conjunto com os docentes projetos de intervenção que atendam 

às necessidades, principalmente dos alunos que apresentem dificuldades no 

processo educativo; 

●  Refletir sobre a organização de ações interventivas presentes nas Diretrizes do 

BIA (Reagrupamento, Projeto Interventivo); 

● Conscientizar os alunos sobre a importância dos recursos naturais e o ambiente 

em que vivem. 

●  Promover mecanismos que concretizem a integração dos alunos com 

necessidades educacionais especiais; 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da 

história da educação brasileira no que se refere à relevância da gestão 

democrática nas instituições de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e 

VI, alguns princípios orientadores, tais como: a gestão democrática dos sistemas 

de ensino público; a igualdade de condições para acesso e permanência na 

escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos 

profissionais do ensino e a garantia de padrão de qualidade.  

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

nº 9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e 

executar seu Projeto Político Pedagógico (PPP), assim como os docentes não 

apenas incumbir-se-ão de participar da elaboração do PPP, como elaborarão e 

cumprirão o plano de trabalho, zelando pela aprendizagem dos educandos. 

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo 

com as suas peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre 

eles: a participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da 

escola. Também respeitarão a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

define conhecimentos, competências e habilidades essenciais à formação dos 

educandos no decorrer da Educação Básica, conforme o que define o Plano 

Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de 

ensino das Unidades Federativas, assim como os PPPs de todas as unidades 

escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país.  

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

apresentados pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 

considerando não apenas a implementação Projeto Político Pedagógico, mas 

também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É 

importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a 
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organização do trabalho pedagógico nas instituições de ensino voltadas ao 

atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação Básica que 

perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento científico, 

crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; 

argumentação) e socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento 

e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania).  

Dessa forma, para a elaboração do PPP da escola, precisa-se considerar 

as competências apresentadas, assim como a participação da comunidade 

escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, 

inclusive na Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos 

diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, os contextos e as demandas 

reais da escola.  

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um PPP que 

implemente uma escola para todos, ou seja, associada à construção da 

qualidade social que abarca práticas pedagógicas intencionais sobre a escola 

que temos e a escola que queremos em prol do desenvolvimento dos nossos 

educandos que se constituem enquanto cidadãos para exercerem a sua 

cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como agentes 

de transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento.  

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 

1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no 

Plano Nacional de Educação (PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 

4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 

entre outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação teórico-

metodológica do PPP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, 

o Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a 

essa abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os 

princípios de educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia 

histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da 

avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativa. 

Assim, o PPP da unidade escolar fundamentar-se-á na organização do 

trabalho pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e 
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oportunidades; à formação humana integral; à construção de uma sociedade 

mais justa, democrática e inclusiva.  

Sabe-se que o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o 

objetivo de construir uma educação de qualidade que favoreça o 

desenvolvimento pleno dos estudantes da educação básica da rede púbica de 

ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito de construir 

aprendizagens cada vez mais significativas, associadas às demandas e às 

especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, 

inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices 

de evasão e abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar.  

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos 

eleitos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-

Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica o trabalho pedagógico coloca 

o educando como protagonista de seus processos de construção dos seus 

saberes, pois os planejamentos pressupõem assídua participação das crianças 

nas mais variadas etapas de cada fase do fazer pedagógico, explorando o 

crescimento humano de forma emancipatória. 

A viabilização da psicologia histórico-crítica coloca-nos a frente do contexto 

social real por meio do Projeto Político Pedagógico da escola, sendo ele a 

contemplar interesses diretos da sociedade da qual faz parte a Unidade Escolar. 

Ou seja, a escola precisa deixar clara a sociedade seus intuitos no sentido de 

atuação direta no contexto social na qual é inserida.  
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7.1- Organização do trabalho pedagógico da escola 

 

O Currículo em Movimento para a Educação Básica foi sendo concebido 

desde meados de 2010 e nele estão contidos todos os princípios norteadores e 

orientações educacionais que devem ser seguidas pelos profissionais da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nos segmentos da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), Ensino Médio, 

Educação Profissionalizante e à Distância, Educação de Jovens e Adultos e 

Ensino Especial.  

No Currículo, o indivíduo é concebido como alguém com potencialidades 

variadíssimas as quais lhe conferem o poder de interferir e agir perante o que 

acontece ao seu redor, faz com que a busca de novas aprendizagens se torne 

incessante e assim amplie seu repertório de conhecimentos. A própria LDB ( Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação ) refere-se à educação como: 

 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

 

A organização do trabalho pedagógico (OTP) na escola, nesse ano letivo 

de 2017, está organizada em ciclos (BIA) e seriação (4º e 5º  Anos). 

Para subsidiar a discussão da adoção dos ciclos na escola, fizemos o 

estudo do Parecer n° 225/2013-CEDF, sobre o projeto que trata da organização 

escolar em ciclos para o 4° e o 5° ano do Ensino Fundamental, o 2° Bloco dos 

anos iniciais. 

Conforme documento, no primeiro momento, a implantação dar-se à por 

adesão das escolas: 

 

Aprova o Projeto de Organização Escolar em Ciclos para as 

Aprendizagens na Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, com implantação gradativa e por adesão das instituições 
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educacionais, na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, e dá 

outras providências. 

 

O coletivo de professores participou de curso realizado na escola e 

ministrado pela coordenadora pedagógica sobre a temática. Seguindo a 

orientação do parecer fizemos votação e por unanimidade o grupo de professores 

decidiu não aderir à Organização Ciclada. 

Segundo os professores, só irão aderir quando não houver escolhas, pois 

acreditam que a progressão continuada não resolve o problema da reprovação, 

ao contrário criará legião de analfabetos funcionais, pois o aluno, mesmo não 

realizando as tarefas escolares, não demonstrando interesse, sem requisitos para 

avançar, ainda assim é promovido. Segundo eles, o ciclo é uma forma de 

mascarar os números, ou seja, uma estratégia para zerar a taxa de reprovação 

que é alta. 

Embora o grupo tenha feito a opção pela seriação no 4º e 5º ano 

compreende a necessidade de realização das estratégias adotadas pelo 1º ciclo, 

quais sejam: Projeto Interventivo e Reagrupamentos. 

 

7.2 - Concepções, práticas e estratégias de avaliação 

 

A função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de 

Educação pública democrática e emancipatória. A função diagnóstica compõe a 

avaliação formativa, devendo ser comum aos demais níveis da avaliação. A 

função formativa independentemente do instrumento ou procedimento utilizado é 

realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). 

Esta função deve perpassar os níveis: da aprendizagem, institucional 

(autoavaliação da escola) e de redes ou de larga escala. A sua finalidade maior 

reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio 

da avaliação. 

A SEEDF adota o termo avaliação para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 

2012) porque situa-nos no campo da educação com a intenção de avaliar para 

garantir algo e, não apenas, para coletar dados sem o comprometimento com o 

processo. A avaliação da aprendizagem distancia-se do avaliado buscando certa 
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“neutralidade”. Enquanto isso, a avaliação para as aprendizagens se 

compromete com o processo e, não somente, com o produto da avaliação. 

Nesse sentido, vale ressaltar que as atividades pedagógicas buscam aliar 

as mais diversas Áreas do Conhecimento na aplicabilidade de 

atividades/trabalhos/avaliações no contexto da interdisciplinaridade. 

Para a Educação Infantil utilizamos o Relatório Descritivo Individual do 

Aluno – RDIA, instrumento utilizado pelo professor para descrever a observação 

das manifestações de aprendizagem e progresso das crianças. O docente faz 

observações diária de tudo o que ocorre com a criança e as registra. Apesar dos 

registros serem diários, o relatório é semestral e apresentado para os pais ou 

responsáveis pelas crianças nas reuniões. Além das observações, nós utilizamos 

a auto avaliação pelos discentes. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, além dos registros pessoais, o 

docente conta também com instrumentos previstos em Regimento Escolar para a 

descrição do desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAv e o 

Registro do Conselho de Classe. Assim como na Educação Infantil, o registro das 

aprendizagens e observações pelo professor é diário, porém o relatório é 

bimestral e apresentado aos pais na reunião, para que possam acompanhar o 

desenvolvimento da criança. 

O CAIC CCB utiliza, diversos instrumentos e procedimentos como 

estratégias de avaliação, entre os quais citamos: Conselho de Classe com o 

coletivo de Professores, Gestão, Orientação Educacional, Sala de Recursos e 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

Temos utilizado um recurso no Conselho de Classe o qual damos o nome 

de carômetro, consiste em apresentar a foto do aluno para que ele seja 

identificado por todos antes de ser avaliado. Tal recurso tem facilitado o trabalho, 

pois todos podem falar melhor sobre o aluno. 

Implantamos o Conselho de Classe na Educação Infantil desde 2014 para 

que possamos identificar qualquer problema ou dificuldade no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno e realizar intervenções com o objetivo 

de auxilia-lo na superação de tais questões. 

Na perspectiva da construção da autonomia e ainda, com a intenção de 

tornar o aluno protagonista da sua aprendizagem inserimos a auto avaliação 
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como parte importante da avaliação do aluno, proporcionando a ele refletir sobre 

sua participação na construção de uma aprendizagem. 

Outras estratégias utilizadas para avaliar os alunos são: observações, 

relatórios, reuniões de pais, avaliações escritas, testes, avaliações institucionais, 

atividade em sala, trabalhos escolares, participação nas atividades desenvolvidas 

pela escola. 

O coletivo da escola decidiu por realizar avaliações escritas com datas 

preestabelecidas e informadas aos pais para que auxiliem os estudos em casa. 

Com vistas à adequação dessas práticas às Diretrizes de Avaliação 

Educacional da SEEDF (2014), durante as discussões para a elaboração deste 

PP, promovemos um estudo desse documento e de outros materiais que abordam 

a temática da avaliação. 

A avaliação Institucional é a avaliação da escola por ela mesma. Vários 

instrumentos foram utilizados para a construção dessa avaliação: questionário 

respondido pelos pais, avaliação dos alunos de todos os anos, inclusive do 

Maternal por meio de desenhos e textos, avaliação feita pelos professores e 

servidores (Direção, coordenação, serviços - EEAA, SOE, SAA, SR - 

administrativo, limpeza, refeitório, monitoria). 

Essa avaliação é importante, pois permite analisar, retomar, reorganizar os 

processos utilizados na avaliação para as aprendizagens. Procura instruir e 

melhorar as concepções e práticas que se materializaram na avaliação que 

ocorreu no cotidiano da sala de aula. 

Outro momento rico é o do Fórum de Acompanhamento das Aprendizagens 

realizado semestralmente. Fórum este, que tem por objetivo analisar os 

resultados obtidos tanto em nível interno como externo. Possibilita um feedback 

das ações desenvolvidas e possibilita redimensionar o trabalho pedagógico. 

Projetamos que a partir de 2018 façamos o fórum ao final de cada bimestre para 

planejarmos melhor as ações interventivas com vistas a recuperação da 

aprendizagem dos alunos. 

No fórum discutimos as avaliações externas e de larga escala e projetamos 

metas para melhorarmos os resultados. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador 

que busca representar a qualidade do ensino básico no Brasil. Criado pelo 
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Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (Inep) em 2007, em 

uma escala de 0 a 10, sintetiza num único indicador dois conceitos importantes 

para a qualidade da educação: aprovação e aprendizado dos estudantes em 

português e matemática. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do 

Inep, o Saeb e a Prova Brasil - avaliações aplicadas no 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. 

 

Figura - Taxas de aprovação, reprovação e abandono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: pdeinterativo.mec.gov.br Fonte: pdeinterativo.mec.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: pdeinterativo.mec.gov.br 
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Figura - Resultados de Língua Portuguesa e Matemática na Prova Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: pdeinterativo.mec.gov.br Fonte: pdeinterativo.mec.gov.br 
 

Para compreendermos melhor a tabela é preciso saber que a primeira parte 

apresenta o IDEB observado, isto é, o resultado do CAIC nos anos de 2009 a 

2015 e a segunda parte da tabela é composta pelas metas projetadas, ou seja, 

qual nota o CAIC precisa tirar até 2021. 

Esses dados são divulgados pelo Ministério da Educação a cada 02 anos e 

divulgados nos diversos canais de comunicação. É importantes a análise deles 

pois, indicam como está a aprendizagem da Instituição Escolar e apontam 

mudanças que devem ser realizadas para que a escola melhore seu rendimento. 

Analisando os dados do CAIC podemos perceber que entre os anos de 

2005 e 2009 houve um avanço significativo, principalmente de 2007 para 2009, 

porém em 2011 apresentou uma queda no rendimento e pela primeira vez não 

atingiu a meta estipulada. Já em 2013, o CAIC voltou a crescer. Cresceu 0.4 e 

superou em 0.1 a meta estipulada, porém mais uma vez teve uma queda, e 

estamos buscando mudar essa realidade. 

 

7.3 -Organização Curricular e do Trabalho Pedagógico da Escola 

 

De acordo com o Currículo em Movimento os trabalhos pedagógicos 

devem preconizar a proposta dos eixos transversais: Educação para a 

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

para a Sustentabilidade, bem como os conteúdos e os processos de avaliação 

educacional. Atuamos com a jornada de 5 horas diárias, por meio de atividades 

diversificadas que objetivam atender as necessidades dos nossos alunos. 
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Procuramos manter parceria entre família e escola por meio de reuniões, 

convocações, exposições, festas, Conselho Escolar e outros. 

Os períodos destinados às atividades diárias realizadas sob-

responsabilidade do professor podem e devem ocorrer dentro de sala de aula 

e/ou em outros espaços: brinquedoteca, biblioteca, pátio, parque, laboratório de 

informática, ambientes externos, etc 

A escola tem algumas atividades que são permanentes, ou seja, fazem 

parte do calendário anual da Instituição, são elas: 

● Festa Cultural: com tema escolhido pelo coletivo 

● Encontro com a família – exposição de atividades dos estudantes e serviços 

de corte de cabelo, oficina de sabão, oficina com miçangas, oficinas de 

dobraduras, entre outros. 

● EXPOCAIC- evento destinado a apresentar para a comunidade todos os 

trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo, bem como apresentação. 

● Feira de Ciências Naturais ou Exatas – Exposição de experimentos e atividades 

relacionadas ao tema proposto pela SEEDF. 

● Semana da Criança – Acontece próximo ao dia 12 de outubro, onde são 

organizadas atividades lúdicas para os estudantes, como cineminha com pipoca, 

brinquedos infláveis, festinha na sala de aula. 

● Cantata de Natal – Apresentações com tema natalino para encerramento do 

ano. 
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7.3.1 – O Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 

Durante muito tempo, a tarefa da escola em relação ao aprendizado da 

língua limitava-se a ensinar a ler e a escrever. A aprendizagem centrava-se na 

escrita, na cópia e na repetição. Hoje, as coisas estão diferentes, precisam ser 

diferentes. A comunicação, sob as mais diversas formas, invadiu o nosso 

cotidiano, exigindo o domínio de múltiplas linguagens. E a escola toma para si 

a responsabilidade de ampliar seus limites, para estar em sintonia com o aluno 

e seu mundo. 

Dominar a leitura e a escrita é condição inalienável para a cidadania 

plena, em um mundo onde a informação e a produção de conhecimento 

circulam, prioritariamente, de forma impressa. Ler e escrever, entretanto, vai 

além da aquisição da tecnologia de codificação (escrita) e decodificação 

(leitura) da língua; é preciso exercer as práticas sociais de leitura e de escrita 

que circulam na sociedade em que se vive, conjugando-as com as práticas 

sociais de interação oral, como nos propõe Magda Soares (2006) em seu 

conceito sobre Letramento. 

Não cremos que nas séries iniciais seja tão importante aplicar 

exaustivamente a gramática normativa, com ênfase nas regras e 

nomenclaturas, e que, geralmente, é tratada de maneira isolada, 

descontextualizada. A utilização da gramática textual, a que propõe uma 

compreensão sempre articulada à globalidade do texto, com certeza será mais 

adequada para os iniciantes. O que não significa absolutamente usar o texto 

como mero pretexto para aprender as regras linguísticas, sob pena de se 

perder a sua função primordial. 
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8. PLANO DE AÇÃO PARA IMPREMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO  

PEDAGÓGICA 

 

8.1- PLANO DE AÇÃO – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGI

AS 

PARCERI

AS 

PÚBLICO CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 - Articular e 

mediar à 

formação 

continuada 

dos 

professores; 

 

- Atividades 

de apoio a 

coordenação 

coletiva 

aliando as 

práticas ao 

contexto da 

realidade. 

 

- Mobilizar 

diferentes 

saberes do 

corpo 

 - Formação 

continuada 

por meio de 

coletivas, 

estudos de 

grupo por 

ano/série, 

textos e 

vídeos 

reflexivos. 

 - Gestão e 

corpo 

docente 

 - 

Comunida

de escolar  

 - Bimestral; 

 - 

Semestralmen

te; 

 - 

Acompanhame

nto e 

gerenciamento 

das práticas 

empenhadas 

no cenário 

escolar 

cotidiano. 



61 
 

docente 

para a 

mediação 

das 

aprendizage

ns 

significativas 

- Promover 

reflexão das 

práticas 

pedagógicas 

em busca de 

ampliação 

de novas 

metodologia

s 

pedagógicas 

- 

Acompanhar 

a elaboração 

de 

atividades 

diversas 

dando 

suporte 

amplo e 

orientações 

necessárias. 

-  

Acompanhar 

e orientar os 

processos 
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formativos 

de 

avaliação. 

 

8.2- PLANO DE AÇÃO – PROFESSOR READAPTADOS 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 

PROFESSOR READAPTADOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGI

AS 

PARCERI

AS 

PÚBLICO CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 - Articular e 

mediar à 

formação 

continuada 

dos 

professores; 

 

- Atividades 

de apoio a 

coordenação 

coletiva 

aliando as 

práticas ao 

contexto da 

realidade. 

- Mobilizar 

diferentes 

saberes do 

corpo 

 - Formação 

continuada 

por meio de 

coletivas, 

estudos de 

grupo por 

ano/série, 

textos e 

vídeos 

reflexivos. 

 - Gestão e 

corpo 

docente 

 - 

Comunida

de escolar  

 - Bimestral; 

 - 

Semestralmen

te; 

 - 

Acompanhame

nto e 

gerenciamento 

das práticas 

empenhadas 

no cenário 

escolar 

cotidiano. 
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docente 

para a 

mediação 

das 

aprendizage

ns 

significativas 

- Promover 

reflexão das 

práticas 

pedagógicas 

em busca de 

ampliação 

de novas 

metodologia

s 

pedagógicas

. 

Acompanhar 

a elaboração 

de 

atividades 

diversas 

dando 

suporte 

amplo e 

orientações 

necessárias.  

Observação: Os professores readaptados da escola CAIC CCB – atuam na 

coordenação pedagógica ou apoio da coordenação pedagógica, considerando 

entre si, um trabalho articulado na promoção pelas aprendizagens 

significativas. 
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7.3- PLANO DE AÇÃO – GESTÃO PARTICIPATIVA 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGI

AS 

PARCERI

AS 

PÚBLICO CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 - Promover e 

gerenciar a 

articulação 

entre todos 

os setores da 

escola, de 

forma a 

colaborar 

para o 

desenvolvime

nto de todos, 

tendo como 

foco os 

processos de 

ensino e 

aprendizagen

s. 

Incentivar a 

participação 

de toda a 

comunidade 

escolar no 

âmbito da 

escola; 

 -

Coordenaç

ões 

coletivas; 

-Rodas de 

conversa; 

-

Assembleia

s; 

-Reuniões; 

  

-

Comunicados 

diversos. 

 

 - 

Coletivida

de de 

servidores 

 - 

Comunida

de escolar  

 - Bimestral; 

 - 

Semestralme

nte; 

- Rodas de 

conversas; 

- Reuniões. 

 

- Dias letivos 

temáticos 

 

- 

Acompanhame

nto e 

gerenciamento 

das práticas 

empenhadas 

no cenário 

escolar 

cotidiano. 
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 -Promover 

momentos 

de 

discussão 

sobre a 

escola com 

todos os 

segmentos 

da 

instituição; 

 -Estimular a   

participação 

dos pais 

através do 

Conselho 

Escolar. 

 

7.4 - PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO

 À APRENDIZAGEM -- EEAA 2021 

 

APRESENTAÇÃO DA ESCOLA  

A escola CAIC Carlos Castello Branco do Gama–DF está provisoriamente 

no espaço da Escola Classe 29 do Gama, na EQ. 13/15 Setor Sul do Gama-

DF. É uma instituição ligada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SEEDF, e também subordinada à Coordenação Regional de Ensino 

do Gama – CRE. 

Atende crianças a partir dos 1º anos (6 anos de idade) aos 5º anos do 

Ensino Fundamental e alunos de classes especiais (de 4  a 14 anos) visando a 

inclusão. Tem como objetivo geral potencializar a comunidade na busca pelo 

sucesso escolar e preparar para o exercício da cidadania, em um ambiente 

inclusivo, que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento humano. 
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APRESENTAÇÃO DA SEAA (OP) 

  O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) foi 

regulamentado em 2008, com a Portaria nº 254 de 12/12/2008, embora a 

prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base 

nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre 

outros documentos balizadores de políticas do MEC. 

 O SEAA da SEE/DF constitui-se um serviço de apoio técnico-pedagógico 

de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em 

Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa facilitar e incentivar a construção 

de estratégias de ensino tão diversificadas quanto forem as possibilidades 

interativas de aprendizagem, promovendo a reflexão e a conscientização de 

funções, papéis e responsabilidades dos sujeitos que atuam, de forma 

relacional, no cotidiano escolar.    

 Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da 

EEAA deverá ser direcionada para o mapeamento institucional, 

assessoramento à prática pedagógica e acompanhamento do processo de 

ensino aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 

interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da 

instituição educacional. 

 As ações desenvolvidas pela Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem devem estar norteadas, planejadas e embasadas pelos 

documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

O direcionamento institucional, preventivo e avaliativo das ações deve estar em 

consonância, além da Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem, com o suporte didático-pedagógico e teórico-

metodológico do(as): (a) Currículo em Movimento da Educação Básica do 

Distrito Federal em suas respectivas modalidades; (b) Diretrizes de Avaliação 

Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala; (c) Regimento 

Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal; (d) Orientação Pedagógica do 

Serviço de Orientação Educacional; (e) Orientação Pedagógica do Ensino 
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Especial; (f) Estratégia de Matrícula da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal; entre outros Base Nacional Comum Curricular. 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem do CAIC é composta 

pela psicóloga MARIA ELOISA BATISTA MOURA E SILVA e desde de 2019 

tem a carência do profissional de pedagogia e a partir de 2020 a psicóloga é 

fixa nessa Instituição de Ensino.   

MISSÃO DA EEAA (DA UE) 

        Articular práticas pedagógicas e processos intersubjetivos que 

favoreçam a aprendizagem.  

 

VISÃO DA EEAA (DA UE) 

Contribuir para os processos de aprendizagem e desenvolvimento integral 

dos sujeitos.  

 

VALORES DA EEAA (DA UE) 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem pauta suas ações nos 

valores:  comprometimento ético e político, empatia, solidariedade, 

cordialidade, inclusão e inovação. 

 

 MAPEAMENTO 

O CAIC CCB atende atualmente o total de 253 estudantes, com idade 

entre 4 a 15 anos de idade. Os estudantes estão distribuídos em 23 turmas, 

sendo: 4 Classes Especiais, 05 turmas de 1º ano, 03 turmas de 2º ano, 04 

turmas de 3º ano, 04 turmas de 4º ano, 03 turmas de 5º ano. Do total de 

estudantes matriculados 18 alunos possuem diagnóstico de necessidade 

educativa especial, sendo 09 alunos TEA, 01 DI, 03 DF, 01 BV, 01 TDAH,01 

DPAC e 01 TOD e um estudante que possui diagnóstico de epilepsia. 

A instituição conta com 55 profissionais que desempenham funções 

essenciais para o bom funcionamento da escola.  Os profissionais são da 

carreira magistério (efetivos e temporários), carreira assistência à educação e 

mailto:maria.eloisa1@edu.se.df.gov.br
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empresas terceirizadas, que se dividem em: 01 Diretora, 01 Vice diretora, 01 

supervisora administrativa, 01  chefe de secretaria, 02 coordenadoras 

pedagógicas, 01 professora com restrição atuando como apoio de 

coordenação, 04 apoio pedagógico (sendo 3 readaptadas e 1 com restrição), 

02 apoios administrativo, 01 psicóloga da carreira magistério, 01 orientadora 

educacional, 01 professor e 22 professoras regentes (sendo 12 contratos 

temporários), 01 professora de Educação com movimento (Educação Física), 

01 técnica em gestão educacional - monitor escolar, 04 vigias, 02 funcionários 

da cozinha e 12 de limpeza terceirizados.  

A Unidade de Ensino utiliza a parte da estrutura física adaptada da 

Escola Classe 29 do Gama (era a biblioteca e o auditório da escola), sendo 

dois blocos com 08 salas cada um, duas salas do bloco A são utilizadas para a 

secretária, vigia e direção e seis de salas de aula, uma do Bloco B é utilizada 

como sala de professores, uma como sala da EEAA, SOE, AEE e professora 

da Educação com movimento e as outras seis como salas de aula. Tem o 

estacionamento cercado por grade, uma quadra e um parque descobertos. O 

banheiro de estudante (feminino e masculino), a cozinha e o pátio utilizado 

como refeitório são os mesmos utilizados pelos estudantes da Escola Classe 

29. 

PERFIL DA ESCOLA 

O espaço original do CAIC CCB está situado na EQ 20 /23 AE no Setor 

Oeste da Região Administrativa do Gama (RA II). Fundado em 13 de dezembro 

de 1993, iniciou as suas atividades em 07 de março de 1994 e recebeu o nome 

de Carlos Castello Branco em homenagem ao jornalista Carlos Castello em 

virtude de seus préstimos ao país. 

No ano de 2018 o prédio da escola foi interditada pela Defesa Civil 

devido aos danos visíveis na estrutura física da escola, tais como: rachaduras 

no piso e paredes, fiação elétrica expostas, portas das salas de aula dando 

choques elétricos, vazamentos de água em parte da escola, dentre outros. No 

dia 04 de junho/2018 as atividades pedagógicas foram retornadas sendo que a 

Creche (Maternal I e II, que a escola atendia em tempo integral) funcionando 

no Jardim 06 do Gama e as turmas do 1º ao 5º ano e Classes Especiais 

funcionando no espaço adaptado da Escola Classe 29 do Gama.  
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A escola está inserida num contexto de grande diversidade cultural e 

social. Muitos alunos são moradores do Setor Oeste, outros do Setor Sul e 

outros estudantes oriundos dos entornos do Distrito Federal. 

Esse ano letivo temos oito turmas de Classe Comum (CC), sete turmas de 

Integração Inversa (II), quatro turmas de Classe Comum Inclusiva (CCI) e 

quatro turmas de Classe Especial (CE). 

A escola tem algumas atividades que são permanente, ou seja, que 

fazem parte do calendário escolar anual da instituição:  

● Festa Cultural 

● Encontro com as famílias 

● EXPOCAIC  

● Feira de Ciências Naturais ou Exatas 

● Semana da Criança 

● Cantata de Natal 

 A equipe pedagógica é composta por 11 professores efetivos (sendo 

que duas professoras entraram na escola em 2020, uma agora em 2020 e os 

demais tem mais de seis anos na escola) e 12 professores de contrato 

temporário. 

 

DEMANDAS 

No conselho final de 2020, os professores regentes relataram a condição 

da turma e as queixas presentes. As demandas mais comuns são o 

acompanhamento de estudantes com dificuldade de aprendizagem, o 

atendimento a estudantes TEA e TEF, falta de apoio das famílias,  dificuldades 

financeiras e de recursos tecnológicos das famílias e questões relacionadas ao 

desenvolvimento socioemocional dos discentes e docentes. 

 

FORMAÇÕES PARA A ESCOLA 
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   Diante das demandas observadas no contexto escolar as formações para 

todos os profissionais permeiam o campo de sensibilização quanto a inclusão, 

trabalho em equipe, desenvolvimento de competências socioemocionais e 

comunicação assertiva. 

   Para os professores percebe-se, a necessidade de aprofundar estudos 

referentes aos seguintes assuntos: Aprendizagem e Desenvolvimento humano 

(na teoria histórico-cultural); A importância da Psicomotricidade e Ludicidade; 

Competências socioemocionais; Escala Portage de Desenvolvimento; 

Adequação curricular; elaboração do plano pedagógico individual (PPI) e 

projetos interventivos; Aprofundar o conhecimento sobre a Base Nacional 

Comum Curricular. 

     Na perspectiva de um trabalho intersetorial acreditamos na possibilidade 

de rodas de conversas com outros profissionais tais como: terapeuta 

ocupacional, neuropediatra, fonoaudióloga, psicopedagogos, terapeutas, dentre 

outros para enriquecer a visão da aprendizagem e desenvolvimento humano, 

potencializando assim, o sucesso no ambiente escolar.  

 

AÇÕES COM OS OUTROS SERVIÇOS  

 

         Segundo o atual Regimento escolar da Rede Pública de Ensino do distrito 

Federal (2015) os Serviços de Apoio: SOE – EEAA e AEE   devem atuar de 

forma integrada, desta forma as ações abaixo serão planejadas em conjunto: 

Acolhimento aos estudantes e famílias; 

Encontro com os responsáveis pelos estudantes com dificuldades de 

aprendizagem, deficiência e transtornos; 

Escuta pedagógica com os professores regentes; 

Análise das solicitações de apoio e planejamento das intervenções; 
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EIXO: OBSERVAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

AÇÕES/ 

DEMANDAS 
OBJETIVOS 

PROCEDIM

ENTOS 

CRONOGR

AMA 

PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

- Entrevista e 

conversa  

com os 

professores 

regentes. 

 

✔ Identificar 

as primeiras 

impressões dos 

professores 

sobre sua turma; 

✔ Perceber 

as concepções 

educacionais 

dos docentes; 

✔ Identificar 

a 

potencialidades 

da turma e suas 

possíveis 

fragilidades.  

-Realizar 

conversa 

individualizad

a com cada 

professor. 

1º bimestre 

e 2º 

bimestre 

-Professor regente, 

diretor, vice-diretor, 

coordenador, 

orientadora 

educacional e  

Psicóloga da EEAA 

A partir da 

observação e 

análise dos fatos 

citados a fim de 

planejar as ações 

a serem 

realizadas em 

cada turma de 

forma processual 

e contínua 

- Participar de 

reuniões com 

a equipe 

gestora, 

professores e 

pais, 

coordenações 

coletivas, 

conselho de 

classe, 

eventos. 

✔ Conhecer 

a realidade da 

escola e a rotina 

da escola; 

✔ Identificar 

quais as 

demandas 

existentes; 

✔ Compree

nder as 

concepções 

educacionais 

- Participar 

de reuniões 

com a 

equipe 

gestora, 

professores 

e pais, 

coordenaçõe

s coletivas, 

conselho de 

classe, 

eventos. 

Todo o ano 

letivo 

Todos os sujeitos da 

escola. 

A partir da 

observação e 

análise dos fatos 

citados a fim de 

planejar as ações 

a serem 

realizadas na 

escola.  
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Participação nas coordenações coletivas; 

Formações continuadas na unidade escolar; 

Participação nos Conselhos de classe; 

Participação nos Estudos de caso; 

PROJETOS EXISTENTES NA ESCOLA  

Projeto de Transição dos alunos para CEF e oriundos do Jardim de Infância; 

Projeto de Leitura - Circuito de Literatura 

Projeto “Conhecendo Brasília” 

Projeto Aprender Valor 

Projeto Trilhar 

 

praticadas na 

escola. 

EIXO: COORDENAÇÃO COLETIVA 

AÇÕES/ 

DEMANDAS 
OBJETIVOS 

PROCEDIMENT

OS 

CRONOGRAM

A 

PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Coordenação 

Coletivas  

Participar junto 

com demais 

profissionais 

dos assuntos 

relacionados 

ao pedagógico 

da escola.  

Participação nos 

momentos de 

coordenação 

coletiva, 

Quartas-

feiras 

durante o 

ano letivo 

Professores, 

coordenadores, 

equipe gestora e 

serviços de apoio. 

Processual e 

Contínua 

EIXO: OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 
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AÇÕES/ 

DEMANDAS 
OBJETIVOS 

PROCEDIMENT

OS 

CRONOGRAM

A 

PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Solicitação de 

apoio 

 

Observar o 

contexto da 

sala de aula; 

conhecer a 

metodologia 

de trabalho 

do professor; 

identificar os 

processos 

avaliativos 

utilizados 

com a turma; 

conhecer os 

motivos da 

solicitação 

Combinar com o 

(a) professor(a) 

regente a 

intervenção; 

interagir com 

estudantes; 

registrar as 

observações 

Terças e 

quintas        ( 

horários a 

definir) 

durante o 2º, 

3º e 4º 

bimestre. 

Psicóloga EEAA, 

Professor(a) regente, 

Estudantes 

 

Processual e 

Contínua 
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EIXO:  PROJETOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS 

Ações/ 

Demandas 
Objetivos Procedimentos 

Cronogram

a 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Oficina 

com 

professores

. 

Oficina 

com 

responsáve

is. 

Oficina 

com 

estudantes.  

Promover a 

reflexão sobre 

temas 

importantes 

para o 

desenvolviment

o do processo 

de ensino e de 

aprendizagem 

com os 

professores  

 A EEAA realizará 

oficina com os 

professores que 

posteriormente irão 

adaptar para aplicar 

em sala de aula, 

respeitando a 

especificidade de 

cada turma. O 

trabalho com os 

estudantes terão o 

suporte da Equipe no 

planejamento. 

A EEAA realizará 

oficina com os 

responsáveis com 

tema de necessidade 

da escola ou sugerido 

pelo professor. 

A EEAA realizará 

oficina com os 

estudantes de acordo 

com a demanda e 

disponibilidade da 

escola. 

A definir. 

O ideal é 

que seja no 

mínimo 

uma por 

semestre.  

 

 

- Psicóloga da  

EEAA 

 

-Será processual  

inicialmente 

durante as rodas 

de resoluções de 

situações-

problemas (ao final 

de cada oficina em 

sala de aula) e a 

partir da mudança 

de postura por 

parte dos 

estudantes e dos 

professores. 
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7.5-  PLANO DE AÇÃO ANUAL DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL: SOE - 2021 

  

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional 

o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica 

da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na 

perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, 

EIXO: AVALIAÇÃO INTERVENTIVA EEAA  

AÇÕES/DEMA

NDAS 
OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

CRONOG

RAMA 

PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Entrevista  

com os 

professores e 

responsáveis 

 

Observação;A

nálise de 

documentos e 

histórico 

escolar. 

 

Atendimento

s em grupos 

ou individual 

do 

estudante,. 

 

✔ Identifica

r o motivo da 

queixa e 

encaminhamen

to; 

✔ Percebe

r as condições 

de 

aprendizagem 

do estudante; 

✔ Identifica

r as 

potencialidades 

e dificuldades 

do estudante; 

-Realizar conversa com 

o professor. 

- Proporcionar 

momentos de interação 

com a família. 

- Observar o estudante 

em momentos 

escolares.  

- Interagir com o 

estudante em 

momentos com a 

turma, em grupo e 

individual. 

2º bimestre 

3º bimestre 

4º bimestre  

-Professor, 

coordenador 

pedagógico, 

família, 

estudante, turma 

e  Psicóloga da 

EEAA 

A partir da 

análise 

processual e 

contínua das 

observações e 

registros a fim de 

sugerir ações, 

intervenções e 

encaminhamento

s necessários. 
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Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-

Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, 

contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à 

aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e 

escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o 

presente ano letivo: 

Metas 

● Contribuir com os profissionais em relação ao acolhimento e 

acompanhamento aos estudantes;  

● Colaborar para o fortalecimento do vínculo entre professores e comunidade 

escolar;  

● Colaborar para o fortalecimento dos vínculos entre o OE e a comunidade 

escolar;  

● Sensibilizar a comunidade escolar em conviver harmoniosamente sobre a 

perspectiva da Cultura de Paz;  

● Promover em parceria com as Redes de Proteção, atividades interventivas 

relacionadas a temas transversais; 

● Organizar e sistematizar o trabalho realizado pela Orientação Educacional 

na Unidade Escolar; 

● Conscientização da comunidade escolar para a importância da valorização 

da vida e do meio ambiente 
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TEMÁ 

TICA 

FUNDAMENTA

ÇÃO 

CURRICULAR 

          

 

           ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

EIXO  

DE AÇÃO 

 

PERÍOD

O DE 

EXECU

ÇÃO 

Ed. 

Cidada

nia 

DH 

Ed. 

Diver

sid. 

Ed. 

Suste

nt. 

Inte- 

gração 

família - 

Escola   

 

  

X 

 Realização de diagnóstico da realidade 

escolar, para planejamento de ações 

interventivas para retorno às atividades 

não-presenciais. 

Ação 

institucio-

nal 

Início do 

ano 

letivo 

Acolhimento da Comunidade Escolar, 

por meio de vídeos, cards, rodas de 

conversas, atendimento individualizado 

ou coletivo por meio whatsapp, ligações 

telefônicas e Google Meet. 

Ação junto 

às famílias, 

professo- 

res e 

estudan- 

tes 

Duran 

te todo o 

ano 

letivo 

Busca ativa por meio de ligações 

telefônicas, whatsapp, mensagens, 

envio de comunicado baseado na 

legislação e solicitação de apoio das 

redes de externas. 

Ação junto 

às famílias, 

estudan 

tes, 

professo 

res e redes 

de apoio 

Duran 

te todo o 

ano 

letivo 

Acolhimento individualizado por 

telefone, whatsapp aos 

pais/responsáveis com dificuldades de 

acesso à educação mediada pela 

tecnologia. 

Ação junto 

às famílias, 

Duran 

te todo o 

ano 

letivo 
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Cultura 

de Paz 

X X X Rodas de conversas sobre diversidade 

e bullying. 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Produção de vídeos e matérias 

informativos compartilhados no grupo 

de whatsApp da turma, plataforma e 

impresso.  

Ação junto 

aos 

estudantes 

famílias e 

professo 

res 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Desenvolvimento de projetos sobre 

inclusão, respeito as diferenças, 

autocuidado e emoções visando 

trabalhar a análise, a vivência e o 

desenvolvimento de valores, atitudes e 

comportamentos. (Produção de vídeos 

sobre a internet segura para as 

crianças, sobre cultura de paz e 

violência doméstica) 

Ação junto 

aos 

estudantes 

e famílias. 

Durante 

todo o 

ano 

letivo, 

respeita

ndo o 

planeja

mento e 

o 

calendár

io anual 

da 

SEDF 

Promoção de Palestras com as Redes 

de Apoio para a Comunidade Escolar. 

Ação junto 

aos 

professore

s, 

estudantes 

e famílias 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Autono X X X Rodas de conversas, produção de Ação junto Durante 
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mia de 

estudo 

vídeos e materiais informativos, 

compartilhados por meio do Whatsapp, 

plataforma e impressos. 

aos 

estudantes 

e famílias. 

todo o 

ano 

letivo 

Conversas com pais e responsáveis na 

reunião de pais, por meio do Google 

Meet 

Ação junto 

as famílias 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Saúde e 

Cidadani

a 

X X X Contribuir com a equipe gestora nos 

encaminhamentos e nas ações que 

envolvem diretrizes e legislações em 

defesa das garantias de direitos da 

criança e do adolescente. 

Ações em 

Rede 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Articulação com as redes de apoio 

referente ao Programa Saúde na 

Escola 

Ações em 

Rede 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Produção de vídeos e materiais 

informativos acerca das temáticas 

saúde mental, autocuidado, violência, 

dengue, higiene pessoal, Covid e meio 

ambiente. 

Ações 

junto aos 

estudantes

, famílias e 

professo 

res 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Produção de materiais, postagens na 

plataforma de vídeos sobre o Dia 

Mundial ao enfrentamento ao Trabalho 

Infantil. 

Ação junto 

as famílias 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Aprendiz

agem 

Socioem

X X X 

Rodas de Conversas por meio do 

Google Meet desenvolvendo as 

habilidades de autoconfiança, respeito, 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante 

todo o 

ano 
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ocional autonomia, autoconhecimento, 

criatividade, autoestima e 

responsabilidade. 

letivo 

Escuta ativa e sensível por meio de 

ligações telefônicas, mensagens de 

Whatsapp, vídeo chamadas. 

Ações 

junto aos 

professo 

res, 

famílias e 

estudantes 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Produção de vídeos, materiais 

informativos e cards. 

Ação junto 

aos 

professo 

res, 

estudantes 

e famílias 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Sugestões de lives Ação junto 

aos 

professo 

res e 

famílias 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Ensino/

Aprendiz

agem 

X X X 

Produção e encaminhamentos de 

vídeos e informativos sobre diversas 

temáticas para os grupos de whatsapp, 

Google sala de aula e impresso. 

Ação junto 

aos 

estudantes 

e às 

famílias 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Escuta Pedagógica: Levantamento das 

demandas e ocorrências relatados 

pelos professores, mapeamento dos 

estudantes já encaminhados, entrega 

Ação junto 

aos 

professo 

res e 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 
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de fichas para novos 

encaminhamentos, levantamento dos 

estudantes infrequentes. 

estudantes  

Busca ativa constante com 

conscientização da importância do 

processo ensino e aprendizagem. 

Ação junto 

aos 

estudantes 

e famílias 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Participar das coordenações 

pedagógicas e Conselho de Classe. 

Orientar individual e coletivamente o 

estudante. 

Ação junto 

aos 

professo 

res e 

estudantes 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Inclusão 

de 

Diversid

ade 

X X X 

Conscientização sobre o respeito as 

diferenças via Google Meet, vídeos e 

materiais informativos. 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Produção de materiais e vídeos sobre o 

Dia Nacional de Luta das Pessoas com 

Deficiência 

Ação junto 

aos 

estudantes

, professo 

res e 

estudantes 

Setembr

o 

Projeto 

de 

transiçã

o 

X X X 

Promoção de Rodas de Conversas Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 

Reuniões com as famílias para 

orientação e esclarecimentos 

Ação junto 

às famílias 

Dezemb

ro 
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Promoção de momentos de interação 

com as escolas sequenciais e as 

famílias 

Ações 

Instituciona

is 

Dezemb

ro 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

Estabelecer a avaliação por cada meta apontada 

● Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento 

diagnóstico. 

● Observação e análise das demandas encaminhadas à Orientação 

Educacional. 

● Ocorrerá durante todo ano letivo nas reuniões pedagógicas da escola 

mediante observação, diálogo e registros. 
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8.7 - PROJETOS INTERDISCIPLINARES - 2021 

7.7.1 – PROJETO CIRCUITO DE LITERATURA: CANTANDO E CONTANDO 

HISTÓRIAS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO GERAL: 

 

- Promover a arte de contar histórias, incentivando o hábito da leitura e 

despertando a imaginação e das crianças meio as Áreas de Conhecimento, 

de forma a contemplar a interdisciplinaridade. 

1.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desenvolver a linguagem oral; 

- Estimular o gosto pela leitura; 

- Desenvolver raciocínio lógico; 

- Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 

- Melhorar a interação e comunicação entre os docentes. 

- Desenvolver a habilidade de articular a literatura as mais variadas áreas do 

conhecimento. 

- Compreender a presença de conteúdos articulados na literatura. 

 

PROJETO CIRCUITO DE LITERATURA:  
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2. JUSTIFICATIVA: 

 

Sabe-se que a contação de histórias inspira a fantasia, a imaginação e 

o lúdico, podendo ser um meio valioso no desenvolvimento das práticas 

educativas na Educação Infantil. A história é uma arte de suma importância 

nas nossas vidas, através delas conhecemos fatos, adquirimos experiências e 

nos despertamos para hábitos de leitura. 

Segundo Busatto (2006, p 74): “A intenção de inserir a história no 

contexto escolar é de propiciar cultura, conhecimento, princípios, valores, 

educação, ética, além de contribuir para uma boa construção de 

relacionamentos afetivos saudáveis, como: carinho e afeto bons tratos, 

cuidados pessoais, reeducação alimenta e auto-estima. Como diz Villardi, 

1997, não basta ensinar a ler, é preciso ensinar a gostar de ler. 

Através das histórias, podemos levar as crianças viajarem no tempo e 

reproduzirem as mesmas, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. Na 

educação infantil, a arte de contar história deve se fazer presente, pois pode 

fazer com que as crianças desenvolvam a fala, contribuindo para a interação e 

socialização de todos. 

Abramovich (1989, p. 16) salienta que “é importante para a formação 

de qualquer criança ouvir muitas histórias... Escutá-las é o início da 

aprendizagem para ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 

descobertas e de compreensão do mundo”. Entendemos que quando um 

educador utiliza a história na sala de aula, ele está praticando uma 

aprendizagem mais significativa. 

O  CAIC  Carlos  Castello Branco  teve iniciativa deste projeto para 

promover atividades que propiciem às crianças da educação infantil os 

benefícios que a contação de histórias traz de uma forma geral. Por estar 

inserido no PROEITI (Projeto de Educação Integral em Tempo Integral) 

aumenta-se ainda mais a necessidade de incentivar os momentos lúdicos e 

de significativa aprendizagem, uma vez que os alunos passam dez horas 

dentro da escola. 
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Desta forma, o presente projeto se justifica pela necessidade de 

reavivarmos a arte de contar histórias dentro do contexto escolar, utilizando a 

história como um excelente recurso pedagógico para o desenvolvimento pleno 

da criança. 

 

3. ESTRATÉGIAS 

Quando? Onde? Como? 

O Circuito de Literatura 

acontecerá uma vez por 

bimestre, sendo uma 

semana de intensas 

atividades literárias. O 

circuito é justamente um 

revezamento dos 

professores nas turmas, 

onde os professores 

deverão se reunir em 

coordenação para 

escolher suas turmas e 

dias da semana para a 

sua contação. Este 

momento poderá ser 

individual ou em grupo 

de professores, por 

exemplo: o grupo de 

professores da creche 

contam histórias para os 

de primeiro e segundo 

períodos. É importante 

que os professores se 

revezem de maneira que 

a turma escolhida seja 

Será reservado um 

espaço específico. Este 

momento poderá, caso 

tenha necessidade, 

acontecer ao ar livre ou 

dentro de outra sala, 

porém é importante que 

a criança saia de sua 

sala de aula para que 

sua imaginação seja 

ainda mais estimulada. 

 

O preparo para a 

contação deverá ser 

criterioso e muito 

criativo. É necessário 

que o professor dialogue 

com o docente da turma 

escolhida para saber a 

temática que tem sido 

trabalhada e possa 

aproveitar da melhor 

forma os conteúdos 

dentro da história 

escolhida; além disso, 

não se pode esquecer 

dos eixos norteadores do 

Currículo Em 

Movimento, para que as 

histórias sejam ao 

máximo aplicadas dentro 

do proposto. 

As histórias do circuito 

poderão ser contadas 

das mais diversas 

formas, dentre elas as 
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de menos contato 

possível com o professor 

que a escolheu, para que 

o momento da história se 

torne ainda mais mágico. 

 

sugeridas são: Teatro, 

contação com o livro, 

trazendo objetos da 

história para ser mais 

lúdico e fantoches. 

Utilizar adornos, 

fantasias e objetos é de 

extrema importância 

para estimular a 

imaginação dos alunos. 

 

3. RECURSOS: 

 Caixas de livros com acervos diversos à disposição; 

 Caixa de som, fantoches, microfone, fantasias e objetos para cenário. 

Anexos: 

 

Bibliografia: 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: Gostosuras e bobices. São Paulo: 

Scipione, 1989. 

BUSATTO, Cléo. A Arte de Contar Histórias no século XXI. Rio de Janeiro, 

Editora Vozes, 2006 

PRIETO, Heloísa. Quer ouvir uma história: Lendas e mitos no mundo da 

criança. São Paulo: Angra, 1999. Col. Jovem Século XXI. 

VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler: formando leitores para a vida 

inteira. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. 
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8.7.2 - Projeto “Conhecendo Brasília” 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

O projeto Conhecendo Brasília foi pensado devido às crianças 

necessitarem de realizar pesquisa de campo, pois a maioria dos alunos não 

conhecem os principais pontos de Brasília. 

Este projeto visa a ampliação da formação geral de nossos estudantes , 

visto que a maioria tem a oportunidade apenas do conhecimento em sala de 

aula, a partir de livros. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Visitar os lugares mais importantes de Brasília de forma que nossos 

alunos construam o conhecimento também em loco. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Oportunizar aos alunos o conhecimento em loco, de lugares que fazem parte 

da história de Brasília;


- Oferecer possibilidades de aprendizado através de fotos, maquetes e 

conversas com pessoal especializado em museus, teatros, etc.


 

Bibliografia 

Escola Integral – trabalhando as múltiplas inteligências 

Vygotiski – Zona de DESENVOLVIMENTO PROXIMAL 

Gardner- INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Escolas Parque – Anísio Teixeira; 
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Plano Ed. De Bsb – Eva Waisros Pereiras 

ECA 

Declaração Universal dos Direitos da Criança – ONU; 

LDB; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. 

 

8.7.3 – Projetos em nível de Secretaria de Educação do Estado do Distrito 

Federal:  

Projeto Trilhar e Projeto Aprender Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os projetos “Trilhar” e “Aprender Valor” têm como objetivos o 

desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação, cálculos, raciocínio 

lógico matemática numa perspectiva de letramento e educação financeira 

aplicada a vida do estudante, na promoção de sue desenvolvimento integral. 

Ambos os trabalhos pedagógicos são orientados para sua realização de 

forma interdisciplinar, abrangendo vários conhecimentos e aplicabilidade em 

sua praticidade. 

O Projeto Trilhar, já se encontra em curso, os professores já se em 

formação continuada e, aos poucos a escola tem empenhado esforços para 

colocar em prática todos os saberes adquiridos em prol de uma aprendizagem 
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significativa, vencendo, no entanto, os processos de alfabetização de forma 

exitosa. 

Enquanto o Projeto Aprender Valor, a escola ainda se encontra em 

processo de adesão e estamos na expectativa das formações, para então, no 

decorrer do segundo semestre/21, colocarmos em prática, os trabalhos 

pedagógicos pertinentes a educação financeira. 

 

8.7.4 – Projetos Educação em Movimento 

 

I FESTIVAL EDUCAÇÃO COM 
MOVIMENTO 

 

 

 

Introdução 

 

Projeto elaborado no CAIC CARLOS CASTELLO BRANCO, visando à 

participação dos alunos comunidade em geral na instituição escolar, através da 

atividade cultural e Movimento. Essa iniciativa privilegia, propicia vivências, 

incentivam e exemplificam a importância do acompanhamento deste público na 

vida educacional das crianças, pois o intuito desta ação é valorizar e o trabalho 

em equipe, pois essa união entre, família, estagiários do curso de Educação 

Física, escola e sociedade é o papel fundamental de uma educação de futuro. 

Este Festival fará parte das atividades da escola para dinamizar a 

comemoração do Dia da criança e fomento ao Movimento. Faremos 

arrecadação de alimentos para distribuir as crianças carentes. A atividade 

acontecerá nos dois turnos tendo o acompanhamento e participação da 

Direção, Coordenação e de professores e estagiários de Educação Física que 

objetiva formar cidadãos responsáveis, íntegros e sociáveis. 
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A Escola deve possuir em seu planejamento eventos que oportunizem 

atividades e projetos como esse é que além de educar, propiciem ações 

incentivadoras para que as crianças repensem o comportamento no meio em 

que vive. A vivência nessas atividades envolve os participantes e incluem uma 

experiência cooperativa para que haja o bom desenvolvimento dos jogos com 

respeito os princípios éticos respeito, disciplina, autonomia, solidariedade, 

amizade, cooperação, honestidade. 

Justificativa 

 

 As crianças precisam ser estimuladas para se movimentarem e 

motivadas a gostar das atividades físicas, possibilitando que estas se tornem 

parte integrante do seu cotidiano. 

 A atividade física deve ser assegurada e promovida durante toda a vida 

das pessoas, criando, assim, um estilo de vida ativo, assegurando saúde, 

disciplina e lazer. As pessoas necessitam de atividades físicas para o seu 

desenvolvimento, tanto no aspecto biológico quanto para o conhecimento do 

corpo, para criar habilidades de controle e coordenação, equilíbrio e harmonia, 

força e agilidade em diferentes habilidades.  

As atividades físicas individuais ou coletivas, culturais ou de lazer, 

contribuem para o desenvolvimento das potencialidades do ser humano, 

trazendo melhorias na qualidade de vida. um estilo de vida ativo, assegurando 

saúde, disciplina e lazer.  

As crianças precisam ser estimuladas para se movimentarem e 

motivadas a gostar das atividades físicas, possibilitando que estas se tornem 

parte integrante do seu cotidiano.  

As crianças gostam de brincar  e é através da brincadeira que elas 

aprendem mais sobre si, a inclusão, ampliam seus conhecimentos sobre 

leitura, raciocínio lógico, conversa com os adultos e outras crianças, exploram 

os objetos, aprendem o que são regras e como respeitá-las. Por isso a idéia de 

realizar uma gincana bem animada, que envolva e inclua não só a família, mas 

também amigos e familiares.  
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Objetivo Geral 

 

O presente projeto tem como finalidade proporcionar ao público alvo dias 

de muita descontração, diversão, brincadeiras, dança e jogos educativos, 

despertando o entusiasmo e a importância do trabalho em equipe de forma 

lúdica e prazerosa além de envolver a comunidade escolar à questões 

relacionadas a valores, solidariedade, partilha, etc. Essa proposta educativa 

voltada para o aluno estimular e expressar a sua habilidade artística, expor sua 

criatividade, explorar a intelectualidade, sensibilizar-se quanto às questões 

sociais e o cuidado com o meio ambiente, e principalmente, conscientizar da 

importância de participar do jogo com regras e o respeito que devemos ter pelo 

outro. Com isso, objetiva-se nessas atividades transparecer a importância do 

trabalho em equipe e principalmente da valorização do envolvimento dos 

participantes dentro do âmbito escolar com intuito de formarmos cidadãos 

compromissados, responsáveis e íntegros na sociedade em que estão 

inseridos. 

Oferecer momentos de lazer, atividades culturais, produções científicas, 

promovendo a interdisciplinaridade, estimulando a criatividade e o cuidado com 

o meio ambiente. Ainda, mais especificamente, envolver os alunos por meio de 

equipes para realização de tarefas, apresentações de atividades, desafios, 

arrecadações de alimentos não perecíveis. A ação em conjunta ou coletiva 

conscientiza e ajudar a formar cidadãos com caráter solidário, democrático e 

crítico possibilitando a família participar desse processo. 

 

      Objetivos específicos 

 

 Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes nas atividades 

dinamizadas, enfatizando o trabalho em equipe através de: o jogo, a 

brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e conhecimentos sobre o 
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corpo, integrando-os aos objetivos e conteúdo dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental;  

 Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor 

de educação física, por meio do planejamento das provas e atuação integrada 

ao trabalho do professor de atividades, oferecer um ambiente educativo em 

consonância com o projeto político-pedagógico da escola e com o currículo da 

educação básica; 

 Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as 

necessidades da criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as 

estratégias didático-metodológicas da educação física na organização do 

trabalho pedagógico da escola. 

 Integrar professores de Educação Física de outras escolas e a 

comunidade no âmbito escolar em ambiente solidário. 

 Propiciar um ambiente educativo em que se ressalte o respeito, 

solidariedade, criatividade, cooperação, inclusão, etc. 

 

Justificativa 

 

Este Festival tem como finalidade fortalecer o trabalho em equipe e 

coletividade. Apresentando durante a dinâmica de sua realização a solução de 

problemas e a ressignificação da Educação Física por meio do Programa da 

Educação com Movimento. Resolvermos e vencermos obstáculos que 

enfrentamos dia a dia em uma sociedade e a participação da escola, da 

comunidade e na vida das crianças é à base de sua educação. 

As experiências vivenciadas na instituição escolar fazem com que a 

criança se desenvolva com segurança e responsabilidade em uma sociedade. 

Tendo em vista que em nossa escola o turno vespertino possui a carência de 

professor de Educação Física, a atividade contemplou durante esse dia uma 

experiência que colaborou para o incentivo às práticas corporais, lazer e 

movimento. E supriu por um dia esse direito conquistado pela presença do 

Programa Educação com Movimento.  
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Nesse dia as crianças foram estimuladas ao universo diverso de praticas 

da Educação com Movimento como, por exemplo: habilidades básicas, 

especificas, jogos pré-desportivos, leitura compartilhada, interpretação (jogos 

com números e cores), jogos de raciocínio, etc, enquanto compartilham bons 

momentos. 

Metodologia 

 

O FESTIVAL EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO será realizado nas 

dependências da Escola Classe 29 do Gama, em um dia no segundo 

semestre de 2019, e terá como público participante, funcionários, professores, 

alunos, e comunidade, onde formarão grupos de ambos os sexos que irão 

participar e executar diversas atividades em circuito. 

 

Atividades: 

 

1- Cicuito Psicomotor- Responsáveis: Daiane e Fádua ( Matutino e Vespertino) 

2- Dança- Responsável: Heidene- Vídeos educativos com crianças 

apresentando coreografias. ( Matutino e Vespertino) 

3-Atividades com Cadeiras- Responsável: Vinicius  / Germana ( Matutino / 

Vespertino) 

4- Jogos de Aventura-Equilíbrio sobre linhas, cordas, fita (Slackline),trave de 

Equilíbrio- Responsável- Rayane (CRE) 

5-Jogos com Bolas – Responsável: Danilo ( Matutino e Vespertino) 

6- Brincadeiras com cordas, elásticos, corrida de saco,amarelinhas,bambolês e 

outras- Responsável: Fran e Bia ( Matutino e Vespertino) 

7-Cama Elástica -Responsável Leivson ( Matutino e Vespertino) 
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Recursos Materiais 

 

Arcos 

Banners 

Baldes grandes 

Baldes pequenos 

Barbante 

Bexigas 

Bolas diversas 

Cadeiras  

Cones 

Cordas 

Fita crepe 

Slackline 

Tatames 30 

Túnel (1) 

Garrafas pets  

Notebook 

Data show 

Sacos de estopa 

crahás 

Som 

Tesouras 
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9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA  PEDAGÓGICA 

 

O Projeto Político Pedagógico do CAIC será avaliado conforme 

Orientação da Secretaria de Educação OP: projeto político-pedagógico e 

coordenação pedagógica nas escolas (2022). 

Vamos reunir a comunidade escolar nos dias previstos para avaliação 

Institucional e nos Momentos de Coordenação Coletiva, Conselho de Classe, 

reunião de pais, enfim, sempre que necessário, procurando manter 

regularidade na avaliação. 

Utilizaremos diversos instrumentos para coleta dos dados: (fichas, 

questionários, encontros, assembleias, reuniões, etc.). 

Esse processo ocorrerá em dois momentos: o Acompanhamento que visa 

a observação e o registro das ações propostas no PP com vistas à 

reestruturação e melhor desenvolvimento do projeto. A Avaliação que é o 

momento da apreciação dos resultados de todas as ações previstas no PP. 
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10. APÊNDICES 
 

A – coleta de dados para elaboração da Proposta Pedagógica 
 

Dados coletados no dia da Avaliação Institucional – março/20 com a utilização 

da dinâmica Árvore dos Sonhos: 
 
Aspectos Pedagógicos 
 

O que temos O que queremos Como fazer 

- Autonomia de trabalho; 
- Profissionais 
capacitados; 
- Acesso aos recursos; 
- Oficinas diversificadas; 
- Recursos audiovisuais; 
- Videoteca; 
- Coletividade. 

- Computadores com 
impressoras e internet 
para os professores; 
- Brinquedos na sala; 
- Boa comunicação entre 
direção, coordenação e 
professores; 
- Diminuição do barulho 
externo no momento 
pedagógico; 
- Jogos e outros; 
- Sala para 
psicomotricidade; 
- Alunos mais atenciosos, 
interessados e 
disciplinados; 
- Famílias mais presentes; 
- Projeto interventivo e 
reagrupamento; 
- Coordenadores para 
atuarem Anos Iniciais 
(BIA, 4° e 5° anos); 
- Todos os alunos 
alfabetizados; 
- Oficinas com professores 
concursados e de 
contrato;  
- Alunos diagnosticados e 
acompanhados por 
profissionais; 
- Escola integrada com a 
comunidade local; 
- Órgãos do estado, tais 
como: saúde e segurança 
atuando na escola; 
- Compra de softwares 
educativos para serem 
utilizados pelos alunos; 
- Projetos eficientes para 

- Organização, supervisão 
e manutenção; 
- Equipe de apoio e 
coordenação (urgente) 
- Realizar momentos com 
os pais que estimulem a 
participação na formação 
acadêmica dos filhos; 
- Contratação de mais 
profissionais em todas as 
áreas; 
- Trabalhar temas 
específicos para casa 
necessidade familiar; 
- Comprometimento de 
todos os envolvidos na 
educação em toda 
instância: CRE, escolas 
parceiras, colaboradores; 
- Coordenação produtiva; 
- Maior agilidade nos 
diagnósticos e 
atendimentos; 
- Rotina de estudos; 
- Registro de demandas; 
- Levantamento das 
situações e 
encaminhamento escrito 
para e regional e/ou sede; 
- Realizar trabalho de 
grupo em sala de aula; 
- Coletivas de estudo 
sobre a melhor forma de 
realizar reforço escolar e 
reagrupamentos. 
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atuar na prevenção das 
dificuldades de 
aprendizagem; 
- Computador e 
impressoras de qualidade 
na sala dos professores; 
- Educação 
contextualizada; 
- Mesma linguagem no 
cumprimento do regime 
disciplinar, tomada de 
providências da direção e 
apoios 
- Orientação sexual para 
alunos dos 4° e 5° anos; 
- Passeios gratuitos; 
- Melhores livros didáticos; 
- Maior responsabilidade 
com os materiais de 
apoio; 
- Espaço adequado para 
educação física; 
- Salas e banheiros 
adaptados; 
- Melhoria nos índices das 
avaliações externas 
(MEC) 
- Aulas efetivamente 
diversificadas e lúdicas; 
- Oficinas que contemplem 
melhor os alunos 
especiais. 

 
Aspectos administrativos 
 

O que temos O que queremos Como fazer 

- Direção acessível; 
- Rapidez nos 
atendimentos e 
encaminhamentos; 
- Bons profissionais; 
- Flexibilidade; 
- Compromisso; 
- Boa vontade do grupo; 
- Direção competente e 
organizada; 
- Democracia; 
- Recursos audiovisuais. 

- Manutenção dos 
banheiros das salas; 
- Parquinhos para as 
crianças; 
- Filtros de parede; 
- Melhoria do lanche; 
- Otimização dos espaços; 
- Organização durante a 
saída dos alunos; 
- Presença do batalhão 
escolar; 
- Espaço adequado para 
educação física. 

- Comprometimento de 
todos os envolvidos na 
educação em toda a 
instância; 
- Parcerias; 
- Colaboradores; 
- Articulação; 
- Maior investimento na 
educação; 
- Companheirismo; 
- Diagnósticos. 
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