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APRESENTAÇÃO 
 

SER E CONVIVER 

(DE FORMA SUSTENTÁVEL) 

 

“A escola é um espaço de relações (...); única, fruto de sua história particular, 
de seu projeto e de seus agentes. Como lugar de pessoas e de relações, é também 
um lugar de representações sociais. Como instituição social ela tem contribuído 
tanto para a manutenção quanto para a transformação social. Numa visão 
transformadora ela tem um papel essencialmente crítico e criativo. A escola não 
é só um lugar para estudar, mas para se encontrar, conversar, confrontar-se com 
o outro, discutir, fazer política. Deve gerar insatisfação com o já dito, o já 
sabido, o já estabelecido. (...) A escola não é só um espaço físico. É, acima de 
tudo, um modo de ser, (...)”. 

Moacir Gadotti 

 

Para a comunidade do Núcleo Hortícola Vargem Bonita, o Centro Educacional Vargem 
Bonita é o espaço de relações. É o único lugar para estudar, se encontrar, conversar, 
expressar críticas e criatividade; não é só um espaço físico, é onde seus moradores são 
protagonistas de suas histórias. 

A ociosidade da comunidade local está intimamente ligada com os problemas enfrentados 
pela Escola. Assim, o presente projeto tem como tema trabalhar projetos que permitam o 
educando “Ser” - acreditar em si, ter boa autoestima, conhecer seus sonhos, saber o que 
deseja, perceber crenças e valores, saber lidar com as emoções, realizar um projeto de 
vida, conhecer seu potencial criador, desenvolver a resiliência.  

E que aprenda a “Conviver” - fazer parte de algum grupo social, ter amizades, saber 
elogiar, criticar, comunicar-se com clareza, ser solidário, desenvolver a empatia, 
expressar adequadamente o que sente, identificar intenções, ter atitudes coerentes com o 
que se deseja alcançar; para que não haja lugar para o ócio tão presente nesta comunidade. 

Atualmente, a humanidade enfrenta um desafio crescente: manter o planeta Terra apto 
para a sobrevivência e o desenvolvimento das próximas gerações. O desenvolvimento 
“sustentável” implica necessariamente mudança dos padrões de consumo, produção e 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.  Nesse sentido, torna-se um dever 
conscientizar uma comunidade que lida e vive numa área de produção, zona rural, a 
respeito da gravidade que a depredação e a poluição do ambiente podem gerar no futuro! 
O planejamento das atividades escolares é uma atividade imprescindível, visto que tem 
por objetivo atingir os resultados previstos no planejamento de metas e ações educativas 
que visam à melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  

O Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Vargem Bonita tem como objetivo 
primeiro, planejar os rumos pedagógicos e administrativos deste Estabelecimento de 
Ensino. Nele estarão os princípios norteadores do processo pedagógico no ano de 2021. 
Sabendo que este planejamento é flexível ao contexto dos acontecimentos da atualidade, 
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procuraremos atender às necessidades e anseios da comunidade escolar bem como, à 
Política Educacional vigente no Distrito Federal e aos princípios norteadores dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB 9394/96 e PDE (2015-2024) Lei Distrital Nº 5.499, à Constituição Brasileira, ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente e às Orientações da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal.  Abordaremos toda realidade escolar do Centro 
Educacional Vargem Bonita: Ensino Fundamental- Anos Iniciais e Anos Finais e 
Educação Infantil.  

Esta realidade nos levou a uma profunda reflexão, que nos faz abordar temáticas 
pertinentes ao contexto social, econômico e cultural da comunidade local. Embora 
saibamos das diferenças existentes entre cada etapa de ensino oferecida por esta Unidade 
de Ensino, procuraremos construir uma uniformidade dentro da diversidade de nossa 
escola. A construção/elaboração da Proposta Político Pedagógica (PPP) desta UPE deu-
se através de encontros entre os membros da gestão (gestores e supervisor), 
coordenadores, corpo docente, OE, membros da carreira assistência e comunidade 
escolar, durante a semana pedagógica e demais coordenações onde os temas discutidos 
foram debatidos e estudados através de seminários, palestras e leituras, a fim de ampliar 
o conhecimento e assim após a discussão colocar as ideias na redação do PPP.   

Assim, a proposta em 2021 para a escola, é dar continuidade ao trabalho pedagógico 
desenvolvido no ano de 2020 através da organização escolar em ciclos: organizar a escola 
em Ciclos requer que o ensino seja entendido em função das aprendizagens. Pretende-se 
com os Ciclos para as Aprendizagens aprimorar constantemente os processos de ensinar, 
aprender e avaliar, tendo como princípio basilar a garantia das aprendizagens para todos 
os estudantes do Ensino Fundamental. A organização escolar em ciclos apresenta outra 
sistematização para os espaços e tempos escolares com vistas às aprendizagens, onde 
ganha relevância a avaliação formativa e a reorganização do trabalho pedagógico, que 
devem realizar-se coletivamente com, entre e para os sujeitos envolvidos na ação 
educativa, novos tempos e novos rumos na aprendizagem. A proposta pedagógica 
envolverá todo o ensino regular, desde a Ed. Infantil, Anos iniciais e finais do ensino 
fundamental. O trabalho pedagógico, fundamenta-se na concepção do currículo 
integrado, valorizando o trabalho interdisciplinar na construção do conhecimento, 
considerando as múltiplas inteligências e os diversos contextos socioculturais em que os 
estudantes estão inseridos. Outra opção será o desenvolvimento de atividades comuns a 
todas as disciplinas norteadas por temas transversais, com atividades propostas pelos 
professores, os alunos terão acesso a uma educação mais global, com princípios 
pedagógicos estruturados sobre o pressuposto da interdisciplinaridade em que o currículo 
estará contextualizado a uma educação voltada para função / prática social e a construção 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

Por fim, o nosso desejo é propor atividades que também envolvam a comunidade local, 
de modo que esta possa se identificar com esse modelo pedagógico em ciclos para as 
aprendizagens. Acreditamos que desta forma, a comunidade se sentirá pertencente ao 
projeto para agir e interagir em apoio à implementação e consolidação da proposta 
educacional contida nos documentos governamentais que regem o processo educacional 
nas escolas públicas. 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

O Centro Educacional Vargem Bonita faz parte da história da Capital Federal. Fundado 
no ano de 1962, começou a funcionar com salas provisórias de acampamento da 
Zoobotânica. Atendia 74 estudantes de 1ª a 4ª séries e contava apenas com uma professora 
regente. Os 74 alunos eram filhos dos japoneses “importados” pelo então Presidente da 
República Juscelino Kubitschek! 

A região em que a escola está localizada, na ocasião da construção de Brasília, foi 
selecionada para suprir as necessidades da população no quesito alimentar. Como o solo 
da região era muito ácido, apresentava uma dificuldade extra para a produção de 
alimentos (que até então eram trazidos de outros estados). Para sanar o problema, o 
presidente Juscelino Kubitschek teve a ideia de "importar" famílias japonesas do estado 
de São Paulo para a região. Foi onde o diretor da Novacap, Israel Pinheiro, convidou as 
primeiras famílias para o local.  

Essas famílias japonesas receberam concessão da Fundação Zoobotânica para explorar as 
terras, mediante o sistema de arrendamento. Como era proibida a utilização das chácaras 
para moradia, houve uma ocupação urbana simultânea à ocupação rural. À medida que se 
dava a expansão da região, surgia a necessidade da implementação de serviços para a 
população. Os migrantes de diversos estados do país vieram para a região, a princípio, 
trabalhar como mão de obra nas chácaras das famílias japonesas.  

Atualmente, esta característica já não faz parte da cultura da região onde a Escola está 
inserida. As chácaras abrigam grande parte das moradias desta área. E as famílias 
japonesas não são mais maioria, mas, ainda são donos da maior parte delas (das 67 
chácaras do local, 43 ainda pertencem aos colonos japoneses e seus descendentes) e a 
produção de horticultura destas é responsável por 40% do abastecimento do mercado do 
Distrito Federal.  

Embora não seja mais a maioria, as famílias japonesas deixaram um legado na região 
conhecida como Vargem Bonita! A mesma é conhecida culturalmente por oferecer, além 
do hortifruti (cuja produção anual é de 12 mil toneladas), a legítima culinária japonesa e 
atividades culturais do Japão como: o grupo de dança e percussão Ryukyu Koku Matsuri 
Daiko, tendo dois eventos que fazem parte do calendário da região: a festa japonina no 
mês de julho e o festival gastronômico em outubro. 

Hoje em dia, o Núcleo Hortícula Vargem Bonita é considerado área rural do Park Way – 
Região Administrativa XXIV, instituída pela Lei 3255/2003.  Sendo um dos locais mais 
bonitos de Brasília, trata-se de um bairro destinado exclusivamente para fins residenciais, 
característica mantida desde sua fundação em 1957. Área nobre da Capital, tornou-se uma 
das regiões mais valorizadas do DF, abrigando inúmeras mansões.  

A instituição que foi fundada para atender apenas aos filhos de colonos japoneses, assiste 
atualmente aos trabalhadores das chácaras e a seus filhos, caseiros das mansões da região 
do Park Way e seus filhos, filhos de empregadas domésticas e diaristas que trabalham na 
localidade. Devido a região não ofertar opções de cultura e lazer, o acesso aos centros 
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urbanos mais próximos serem dificultados pela distância, pelo transporte coletivo na área 
ser limitado e a maior parte da população (trabalhadores das chácaras e caseiros) ser 
carente, o CENTRO EDUCACIONAL VARGEM BONITA é o ponto de referência para 
a comunidade local.  

Desde o ano letivo de 2012, o CEDVB atende também as famílias assistidas pela Casa 
Abrigo (instituição que acolhe famílias que estão sob a proteção do Estado, que implica 
a Lei Maria da Penha). Estes alunos não permanecem por muito tempo na Escola, ficando 
matriculados por, no máximo, 3 meses. 

Há ainda uma minoria dos filhos dos donos de mansões da região e dos descendentes dos 
colonos de japoneses matriculados na Unidade, que passou a ofertar as seguintes 
modalidades no ano letivo de 2021:  

 Educação Infantil – 04 turmas (matutino): 02 turmas de I Período e 02 turmas de 
II Período. 

 Ensino Fundamental – Anos Iniciais (matutino) – 02 turmas de 1º Ano; 02 turmas 
de 2º Ano; 01 turmas de 3º Ano; 02 turmas de 4º Ano; e 02 turma de 5º Ano. 

 Ensino Fundamental – Anos Finais (vespertino) – 02 turmas de 6º Ano; 01 turmas 
de 7º Ano; 02 turmas de 8º Ano; 02 turmas de 9º Ano. 

Atualmente a instituição apresenta a seguinte organização administrativa: 

 Gestora: Renata Lopes Cardoso 
 Vice: Renata Maria Barbosa Araújo Queiroz 
 Supervisora: Glória Braga Lima 
 Chefe de Secretaria: Vilma Maria Santana Gomes 
 Coordenadores Pedagógicos indicados e eleitos pelo corpo docente: Anne 

Siqueira Bandeira Costa - Coordenadora dos Anos Iniciais e Educação Infantil; e 
Lindinaldo da Silva Oliveira - Coordenador dos Anos Finais. 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
ESCOLAR 

 

Como foi dito anteriormente, a escola está localizada na área rural do Park Way e tem 
como público-alvo, em sua maioria, os filhos dos empregados domésticos, caseiros, 
jardineiros do Park Way, do Setor de Chácaras e dos moradores da redondeza. A 
comunidade local dispõe apenas da Escola, de um Posto de Saúde, de um Posto Policial, 
de uma Igreja Católica, 05 Evangélicas e um pequeno comércio local (1 restaurante, 1 
padaria, 1 verdurão, 2 Pet Shops, bares e oficinas mecânicas/borracharias). Não há outras 
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instituições educacionais, sejam elas escolas particulares ou de língua estrangeira, de 
música, de esporte, entre outros e nem tão pouco, opções de lazer – há apenas um PEC 
(Ponto de Encontro Comunitário), uma quadra esportiva e um parquinho comunitário em 
péssimas condições de uso.  

A comunidade ainda enfrenta dificuldades para se deslocar da região, devido à falta de 
transporte coletivo eficiente e que atenda às reais necessidades de horários de seus 
moradores. Isso tudo faz com que nossa clientela fique isolada. Fato que gera uma grande 
ociosidade entre nossos alunos, tendo como repercussão: Bullying, suspeita de consumo 
de substâncias ilícitas e gravidez precoce.  

 Por seus provedores serem prestadores de serviços, há um grande índice de 
desemprego na região. O que gera dentro da Escola uma grande rotatividade de alunos. 
As crianças são matriculadas, ficam por 2 ou 3 meses, pedem transferência, 1 ou 2 meses 
depois retornam. Alguns ficam sem estudar quando saem da instituição (fato este que 
prejudica e influencia nossos índices de reprovação).   

A carência dos moradores (há famílias extremamente carentes, que convivem com a 
miséria, dentre elas citamos: fome, condições precárias de moradia - barraca de lona e 
madeirite) é refletida na indisposição de nossos estudantes. Alguns evidenciam que não 
recebem uma alimentação adequada, orientações quanto à higiene pessoal e nem auxílio 
médico quando estão doentes. Crianças que precisam de laudos médicos para diagnóstico 
da Equipe (EEAA) ou SOE, de atendimento oftalmológico ou odontológico oferecidos 
pela SEDF deixam de ser diagnosticadas ou até mesmo de receberem tratamentos 
adequados por os responsáveis não cumprirem prazos ou não levarem tais infantes às 
especialidades necessárias. Em parte, compreende-se que se trata da dificuldade de 
locomoção, carência financeira, mas há casos de negligência familiar.  

O que se percebe desta clientela nas modalidades oferecidas é que: 

 Educação Infantil – trata-se de crianças pouco estimuladas tanto no conhecimento 
de mundo como no de brincar. Os alunos que frequentaram a escola no ano letivo 
anterior (crianças de 5 anos), demonstram maior facilidade em entender comandos 
e em possuir habilidades lúdicas; já os que estão iniciando sua vida escolar 
(crianças de 4 anos) ou que não foram assíduos durante o ano letivo anterior, 
apresentam dificuldades em entender comandos e em desenvolver atividades 
lúdicas.  

 Ensino Fundamental Anos Iniciais – são poucos os infantes que contam com o 
auxílio e apoio familiar; não possuem o hábito de leitura ou incentivos para 
estudar. Há certa apatia, agressividade e prática de bullying. 

 Ensino Fundamental Anos Finais – percebe-se a falta de limites, violência gratuita 
e prática de bullying entre os pares, suspeita de uso de substâncias ilícitas e um 
grande índice de gravidez precoce. 

Diante do cenário pandêmico que iniciou em 2020 e perdura até o momento; o ensino 
passou a ser remoto por meio dos decretos, medidas provisórias e portarias, abaixo 
relacionados: 

Decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020 e posteriores (Decreto n° 40.539, de 19 de 
março de 2020, revogado pelo Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020), com 
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aprovação das instâncias educacionais superiores – MEC, e de recomendações (Decreto 
Distrital nº 40.583, de 1 de abril de 2020, Decreto Distrital nº 40.817, de 22 de maio de 
2020; Parecer nº 33/2020 – CEDF, homologado em 26 de março de 2020, Medida 
Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020 - Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; Nota 
Técnica nº 001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020, dentre outras), foram elaboradas 
as Portarias nº 129, de 29 de maio de 2020, e n° 133, de 03 de junho de 2020, que 
estabeleceram, respectivamente, o canal de acesso para professores e estudantes por meio 
do Programa Escola em Casa DF, e orientou a atuação dos docentes nas atividades 
pedagógicas não presenciais. 

Em meio a adaptação a nova modalidade de ensino, foi possível observar que a nossa 
comunidade escolar, em quase sua maioria, o acesso é feito por meio de smartphones e 
que as mesmas não possuem aparelhos suficientes para disponibilizar a seus filhos e/ou 
compatíveis para comportar a plataforma Google Sala de Aula; também não dispõe de 
internet com pacotes de dados suficientes para acessar e/ou assistir às aulas on-line. O 
que exigiu da gestão, realizar campanhas no ano de 2020 com intuito de arrecadar 
dispositivos para que nossos estudantes tivessem acesso ao Programa Escola em Casa 
DF. 

Com o sucesso, a campanha que ainda perdura no ano corrente de 2021, permitindo que 
70% do nosso corpo discente consiga ter acesso às aulas on-line. No entanto, ainda houve 
resistência por parte de algumas famílias pela dificuldade de interação com a tecnologia; 
fazendo com que a gestão realizasse uma nova campanha de conscientização a respeito 
da importância do acesso à Plataforma e às aulas. Atualmente, percebe-se que quase 80% 
do corpo estudantil acesse e participe efetivamente das aulas on-line. 

A Escola antes do período atípico de isolamento social, buscava implementar projetos 
que possibilitavam, dentro da realidade escolar, suprir /amenizar a carência sociocultural 
desta comunidade, para que houvesse uma aprendizagem significativa por meio de 
atividades lúdicas (para Educação Infantil e Anos Iniciais) e culturais (para todas as 
modalidades oferecidas: Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais). 

 Além deste propósito, o corpo docente do Centro Educacional Vargem Bonita 
tinha como intuito conscientizar os educandos a respeito do “Desenvolvimento 
Sustentável”.  

No atual cenário, o foco foi direcionado para as relações humanas como a prática da 
empatia e da conscientização da higiene coletiva e ambiental.  
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FUNÇÃO SOCIAL 
 

O direito à Educação está garantido na Constituição Federal a todos os brasileiros. Está 
reservado o direito, a gratuidade e a garantia do acesso, permanência e continuidade para 
todos aqueles que assim desejarem.  

O Art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de dezembro de 
1996, instituiu a Educação Básica organizada por meio das etapas Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, consideradas suas diferentes modalidades de oferta, 
de forma a propiciar a estruturação de um projeto de educação escolar que contemple as 
características de desenvolvimento desde a infância, passando pela juventude até a vida 
adulta. (p.10 Currículo em Movimento da Educação Básica Ensino Médio). 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) define em seu Art. 22 que a educação 
Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores. 

A Emenda Constitucional nº 59, de 2009, instituiu a “educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. 

Assim, a Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB, é a primeira etapa da 
Educação Básica e tem como finalidade “o desenvolvimento integral da criança até os 05 
anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da 
família e comunidade”. E seu objetivo principal é impulsionar o desenvolvimento integral 
das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à construção dos conhecimentos e à 
aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com seus 
pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e com os adultos.  

O Ensino fundamental - Anos Iniciais e Finais - tornou-se o eixo central das discussões 
voltadas para assegurar o direito à educação. A ampliação do Ensino Fundamental para 
nove anos tornou obrigatório o ingresso da criança na escola a partir dos seis anos de 
idade, estabelecida pela Lei nº 10172, de 9 de janeiro de 2001 – Plano Nacional de 
Educação (PNE). Isso acarretou na necessidade de reorganizar esta etapa, consoante as 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica, a qual estabelece que o aluno seja 
acolhido na lógica do cuidar e educar, como forma de assegurar a aprendizagem a todos 
(DCN 2013 – Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010). 

Assim, ao se fazer a análise de documentos legais como os citados acima, o Centro 
Educacional Vargem Bonita cumpre sua função social com a comunidade local ao ofertar 
todas as modalidades de ensino da Educação Básica asseguradas na lei. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Considerando a realidade atual, a presente Proposta Pedagógica tem como objetivo 
alinhar todas as experiências aprendidas com o ensino remoto no ano letivo de 2020 com 
as orientações do guia disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal: Manual de Orientações Pedagógicas para o atendimento remoto da Educação 
Infantil; e Guia De Orientações para o Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais 
- Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens no Contexto do Ensino Remoto. 

Ao ter em mente, que no ensino remoto vigente é a família quem acompanha 
continuamente o estudante em casa; nossas ações, como nos foi orientado pelo guia 
disposto pela SEDF, visam auxiliar a comunidade escolar a partir de orientações que 
possam contribuir com a prática docente e amenizar os impactos enfrentados no processo 
de ensino e aprendizagem. 

Assim, os conteúdos programáticos de cada segmento estão sendo desenvolvidos por 
meio de atividades postadas na Plataforma Google Sala de Aula, por meio de encontros 
virtuais diários no Google Meet com os educandos que possuem acesso à internet; por 
meio de material impresso, para estabelecer contato com os estudantes, que não dispõe 
de meios para participar das atividades on-line. Utilização de pequenos vídeos 
explicativos sobre a realização das atividades propostas no WhatsApp, para contemplar 
os alunos cujos responsáveis só podem disponibilizar o acesso à internet quando retornam 
do trabalho no fim do dia.  

A Educação Infantil tem seguido os projetos direcionados ao segmento pela DIINF 
como:  

 PROJETO “O BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS 
CRIANÇAS”:  que tem por objetivo promover, no âmbito das Unidades 
Escolares - públicas e parceiras - e entre as famílias, ações capazes de guiar e 
orientar o desenvolvimento integral dos bebês, das crianças bem pequenas e das 
crianças pequenas por meio das interações e da brincadeira. 

 PROJETO “IX PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL”: com o tema 
Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar, objetiva o 
desenvolvimento integral das das crianças, em relação à capacidade de ouvir 
atentamente os sons; de explorar os sons do próprio corpo e dos mais diversos 
materiais existentes, sejam eles instrumentos musicais convencionais ou não; 
ampliar o repertório; desenvolver o respeito a cultura musical de diferentes 
grupos sociais, entre outras possibilidades, integrantes dos cinco Campos de 
Experiências.  

 PROJETO “ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MAIS DO QUE 
CUIDAR: EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR”: que tem por objetivo 
ressignificar as práticas que envolvem a alimentação escolar, bem como ampliar 
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a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares, não apenas na 
Instituição Educativa, mas, sobretudo no contexto familiar e social das crianças.   

Mantendo sempre com o cuidado de promover atividades lúdicas e convidativas para 
estimular a participação de todos. São postadas atividades diariamente na plataforma e 
WhatsApp seguindo um tema ora determinado pelas orientações da Regional de Ensino, 
ora determinadas pelo grupo de professores para atender as especificidades da 
comunidade escolar. São ministradas aulas on-lines de 50 min a 1 hora, duas vezes por 
semana. E os infantes são sempre estimulados a desenvolver a comunicação oral e a 
expressão corporal por meio da criação de vídeos pela família com os temas; e a 
desenvolver a motricidade por meio de atividades lúdicas que contemplam o 
desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa.  

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o BIA além das atividades on-line, as docentes 
tem confeccionado apostilas, assim como material concreto (alfabeto móvel, material 
dourado, entre outros) para complementar o processo de alfabetização e tentar sanar as 
defasagens do ano letivo anterior. São ministradas aulas on-line diariamente com duração 
de 2 horas; atendimentos individualizados por meio de WhatsApp; e aulas de reforço no 
horário contrário (com 1 hora de duração). Alguns alunos são atendidos em horários 
diferenciados (à noite), por os responsáveis só disporem de um aparelho celular e só 
poderem disponibilizá-lo neste turno.  

Os Anos Iniciais – 4º e 5º anos ministram aulas on-line diariamente com duração de 3 
horas; e tem usado o livro didático como principal recurso com o intuito de contemplar 
todos os alunos: os que possuem acesso à internet e os que não podem acessar as aulas no 
turno em que elas acontecem. Como foi diagnosticado uma grande defasagem no processo 
ensino aprendizagem, o corpo docente tem desenvolvido um projeto interventivo, o qual 
acontece todas as segundas-feiras, cujo objetivo é atender exclusivamente as crianças que 
apresentam defasagem de aprendizagem devido ao cenário pandêmico. Ainda é 
ministrada aulas de reforço no horário contrário e ministradas atividades diferenciadas 
para tentar sanar as dificuldades apresentadas.  

Este segmento como um todo (BIA e 4º e 5º Anos) tem tentado promover atividades 
lúdicas e convidativas como passeios virtuais e confecções de vídeos pela família com o 
intuito de estimular a criatividade e a interação familiar.  

No Ensino Fundamental – Anos Finais, os professores ministram aulas on-line, 
diariamente na plataforma Google Classroom com duração de 3 horas; atendimentos 
individualizados via WhatsApp para àqueles alunos que tem dificuldades em acessar a 
plataforma ou mesmo em assistir as aulas online; momento de tira-dúvidas na plataforma 
com correção de exercícios e comentários dos professores junto aos alunos. Os 
professores utilizam o livro didático como mais uma ferramenta para a aprendizagem do 
aluno, pois facilita o entendimento das atividades e dos conteúdos ministrados por meio 
de textos, imagens e questões de múltipla escolha; utilização de slides, quadro jamboard, 
vídeos interativos parceria com o YouTube, biblioteca virtual e atividades impressas.  

Ao considerar que o ensino remoto não se configura como a simples transposição de 
modelos educativos presenciais para espaços virtuais; os projetos normalmente 
desenvolvidos pela Escola no período anterior à Pandemia, foram suspensos. Pois, neste 
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momento atípico de ensino remoto, o importante é que as metodologias estejam coerentes 
com as possibilidades de acesso e utilização tanto do professor que vai ministrar/mediar 
as atividades, quanto dos estudantes. Assim, o corpo docente tem se limitado a 
desenvolver as atividades já programadas para o ano letivo de 2021 orientadas pela SEDF, 
como dias letivos temáticos entre outros.  

Com a expectativa de um retorno provável das atividades na modalidade presencial, os 
princípios orientadores das práticas pedagógicas permanecerão os propostos a seguir:  

Ao considerar o educando como um SER indivisível, inteiro e único que precisa 
CONVIVER em uma sociedade, é imprescindível fazê-lo acreditar em si e a se sentir 
parte de um grupo social. Ajudá-lo a desenvolver uma boa autoestima, a resiliência, seu 
potencial criador, a identificar seus sonhos, a perceber crenças e valores, a lidar com as 
emoções. A ter amizades, aprender a elogiar/criticar, comunicar-se com clareza, expressar 
adequadamente sentimentos. Ser solidário e coerente com o que se deseja alcançar. Para 
se atingir este objetivo, de fazer o aluno se perceber como um SER que precisa 
CONVIVER, o Centro Educacional Vargem Bonita se baseia nos seguintes princípios 
para orientar sua prática pedagógica:  

 Princípios éticos – os quais valorizam a autonomia, a responsabilidade, a 
solidariedade e respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades. 

 Princípios políticos – os quais se referem à garantia dos direitos de cidadania, o 
exercício da criticidade e do respeito à democracia. 

 Princípios estéticos – os quais valorizam a sensibilidade, a criatividade, a 
ludicidade e a pluralidade de manifestações artísticas e culturais.  

E ao que se refere ao conhecimento sistematizado, a prática pedagógica parte do: 

 Princípio da unicidade entre teoria e prática – onde se reconhece que é 
indissociável a teoria da prática. Assim, se privilegiam estratégias de integração 
que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados 
para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 
raciocínio, problematização, questionamento, dúvida.  

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização – onde a 
interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 
disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que 
ligam as diferentes áreas do conhecimento, ultrapassa a fragmentação do 
conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentindo social e político 
a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, 
propiciando relação entre dimensões do processo de ensinar, aprender, pesquisar 
e avaliar. Este princípio contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 
conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os espaços 
sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir.  

 Princípio da flexibilização – onde se dá uma abertura para a atualização e a 
diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o 
desenvolvimento da autonomia intelectual dos educandos, para atender as novas 
demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos 
críticos e criativos. E é dentro deste princípio que será proposta uma prática 
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pedagógica que tem como objetivo criar uma consciência de um mundo 
sustentável. 

 

 

 

MISSÃO  
 

Despertar a consciência crítica de nossos educandos e transformar o ambiente escolar 
num espaço de convivência harmoniosa, autossustentável, capaz de promover 
conhecimento e cultura. 

 

Objetivo Geral 

Promover um ensino de qualidade, que favoreça a socialização do educando, priorizando 
seu desenvolvimento crítico-social, afetivo, psicomotor, físico e cognitivo, segundo 
pressupostos básicos para a formação da cidadania em todas as áreas de conhecimento. 
Para atuar nos aspectos pedagógicos de forma que haja uma intervenção efetiva nos 
aspectos sociais e pedagógicos para garantir uma aprendizagem coesa que venha de 
encontro com as propostas pedagógicas desta Unidade de Ensino. Cabe a esta intervir 
pontualmente em todos os aspectos de aprendizagem e social dos nossos educandos. 

 

Objetivos específicos 

 Desenvolver capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição do 
conhecimento, habilidades e formação de hábitos, atitudes e valores;  

 Proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento de habilidades e 
domínio de competências levando o educando à percepção sobre a relação entre 
o que está aprendendo com a vida prática e cotidiana;  

 Discutir questões vinculadas ao meio ambiente, apresentando pontos de vista que 
auxiliarão o educando a compreender a relação entre o homem e a natureza e a 
despertar o respeito pelos valores da terra.  

 Oportunizar a formação continuada dos docentes nas coordenações coletivas;  
 Buscar parcerias que possibilitem a reorganização do espaço físico e realização 

de projetos ambientais;  
 Dar suporte ao educando mediante as suas dificuldades detectadas nos testes da 

psicogênese, de simulados e da observação diária do professor ao decorrer do ano 
letivo através dos projetos interventivos, reagrupamentos intraclasse e extraclasse, 
além de adequação curricular;  

 Desenvolver atividades lúdicas que proporcionarão uma aprendizagem 
significativa valorizando o tempo de cada um;  
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 Oportunizar, através de dinâmicas e oficinas interação entre servidores e 
terceirizados;  

 Estimular a participação dos pais na vida escolar dos filhos, através do 
voluntariado e do acompanhamento diário do avanço de suas aprendizagens;  

 Garantir aprendizagens práticas através de experiências de campo vinculadas aos 
projetos específicos da Unidade de Ensino.     

 

 

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE 
FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 
 

“A escola não tem um fim em si mesma. Ela está a 
serviço da comunidade”. 

 (GADOTTI, 2012) 

 

Esta afirmativa nos faz refletir a respeito da função e importância que o Centro 
Educacional Vargem Bonita possui dentro da comunidade local e seu papel de instituição 
que deve garantir o exercício da cidadania e fornecer meios para progressão no trabalho 
e estudos posteriores a esta comunidade; fundamentado em nosso Currículo em 
Movimento da Educação Básica (Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-
Cultural). 

Assim, as concepções teóricas que norteiam e fundamentam as práticas pedagógicas desta 
Unidade Pública de Ensino são pautadas nas práticas educativas e saberes necessários 
elencados por Paulo Freire em seu livro “Pedagogia da Autonomia – saberes necessários 
à prática educativa” – Paz & Terra, 2016. E pelos princípios e propostas de Moacir 
Gadotti, organizados por José Eustáquio Romão no livro Autonomia da Escola – 
princípios e propostas – Cortez, 2012. 

Após análise e estudo destes teóricos, percebeu-se que as teorias por eles propostas 
garantem o que o presente projeto se propõe: fazer com que o aluno se perceba como um 
SER que precisa CONVIVER. 

Gadotti afirma que “o grande desafio da escola pública está em garantir um padrão de 
qualidade (para todos) e, ao mesmo tempo, respeitar a diversidade local, étnica, social e 
cultural.” E que a dialética entre as culturas faz parte da própria natureza da educação. 
Ao termos isso em mente, conseguiremos provar não só aos nossos alunos, mas ao próprio 
corpo docente que “adquirir uma nova cultura não é negar a cultura primeira, mas integrá-
la no processo de desenvolvimento humano social”. Pois, a escola não é o único local de 
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aquisição do saber elaborado. Assim, se faz necessário incentivar a experimentação 
pedagógica e, sobretudo, ter uma mentalidade aberta ao novo.  

Numa época de violência, de agressividade, Gadotti diz que o professor deve promover o 
entendimento com os diferentes e a escola deve ser um espaço de convivência, onde os 
conflitos são trabalhados e não camuflados. E que é preciso saber trabalhar com as 
diferenças, isto é, é preciso reconhecê-las, e aceitar que para me conhecer, preciso 
conhecer o outro.  Para isso, ele propõe uma educação para a diversidade, onde o ser 
humano multicultural seja educado para ser capaz de ouvir, de prestar atenção ao diferente 
e de respeitá-lo. E que o professor, em vez da arrogância de quem se julga dono do saber, 
seja mais criativo e capaz de aprender com o aluno e com o mundo.  

Ainda consoante a Moacir Gadotti, “a diversidade cultural é a riqueza da humanidade. 
Para cumprir sua tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras 
culturas além da sua”, assim como outras formas de se resolver os conflitos e as 
diferenças.  

A proposta é desenvolver um trabalho pedagógico na dimensão interdisciplinar, cujo 
objetivo fundamental é experimentar a vivência de uma realidade global que se inscreve 
nas experiências cotidianas do aluno como protagonista, do professor e do povo. Articular 
saber, conhecimento, vivência, escola, comunidade, meio ambiente etc. Na prática, ela se 
traduz por um trabalho escolar coletivo e solidário.  

Gadotti nos alerta que vivemos hoje uma explosão das diferenças: étnicas, sexuais, 
culturais, nacionais etc., que coloca a questão do resgate da identidade, o qual pode ser 
feito ao ensinarmos aos nossos educandos que “na identidade existe uma relação de 
igualdade que cimenta um grupo, igualdade válida para todos os que a ele pertencem. 
Porém, a identidade se define em relação a algo que lhe é exterior, diferente. A identidade 
supõe uma relação de igualdade e diferença, que pode ser antagônica ou não. E que só há 
diálogo e parceria quando a diferença não é antagônica. O diálogo é uma relação de 
unidade de contrários não antagônicos. Entre antagônicos só pode haver conflito”. 

Assim, a escola não deve apenas transmitir conhecimentos, mas também preocupar-se 
com a formação global dos alunos, numa visão em que o conhecer e o intervir no real se 
encontrem. 

É onde Paulo Freire diz que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” e coloca 
ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com 
que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela; como incita a 
discussão com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino 
dos conteúdos. Aproveitar a experiência que estes possuem de viver em áreas da cidade 
descuidadas pelo poder público; discutir a realidade concreta a que se deva associar a 
disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante 
e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida. Estabelecer 
uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 
social que eles têm como indivíduos. 

“Ensinar exige estética e ética”. Consoante com Freire, “a prática educativa tem de ser, 
em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza”. Mulheres e homens são seres 
histórico-sociais capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de 
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romper, tudo isso nos faz éticos. Freire diz que “só somos porque estamos sendo. Estar 
sendo é a condição, entre nós, para ser. É por isso que transformar a experiência 
educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente 
humano no exercício educativo: o seu caráter formador. Se respeita-se a natureza do ser 
humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. 
Educar é substantivamente formar”. 

“Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação”. 
É preciso incutir em alunos e professores que a prática preconceituosa de raça, de classe, 
de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. 
Faz-se necessário o bom-senso, o qual regula nossos exageros e evita que caminhemos 
até o ridículo e a insensatez; e nos permite conviver. 

“Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”. Paulo Freire diz que é fundamental que, 
na prática da formação docente, o aprendiz de educador perceba que é possível superar o 
pensamento ingênuo e produzir o seu próprio pensamento em comunhão com o professor 
formador. Para tal, o docente deve estimular a curiosidade e possibilitar que o educando, 
voltando para si mesmo por meio da reflexão a respeito da prática, transforme a 
curiosidade ingênua em crítica.  Permitir que o educando se assuma como está sendo e 
perceba a ou as razões de ser, de por que se está sendo assim. E ao mesmo tempo, faça-o 
perceber que ele se torna capaz de mudar, de se promover.  Para tanto, é preciso permitir 
que o emocional se aflore; que o estudante reconheça o mal que está em si, a raiva e 
reconheça na justa raiva o protesto contra as injustiças, a deslealdade, o desamor, a 
exploração, a violência como um papel altamente formador e transformador.  

E a lição mais importante deixada por Freire a nós, educadores, é a de que ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria construção. É estar 
aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; é estar 
predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Ensinar é fazer com que o educando 
reconheça a diferença entre o inacabado que não se sabe como tal e o inacabado que 
histórica e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se inacabado; e que a construção 
da presença dele no mundo não se faz no isolamento, isenta da influência das forças 
sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que ele herda geneticamente e 
social, cultural e historicamente, mas que tem muito mais haver com ele mesmo. Com o 
modo que ele se percebe como ser e com o que quer para si e para sua convivência.  

Quanto à educação para “Sustentabilidade”, o corpo docente, considerando sempre os 
conhecimentos prévios dos alunos; terá como princípio norteador a Agenda 21 
(conferência das Nações Unidas realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992– Rio – 
92, a respeito do Meio Ambiente e Desenvolvimento; onde 179 países firmaram um 
acordo de melhorias, enfocando o conceito de desenvolvimento sustentável e indicando 
as estratégias para alcançá-lo).  

Consoante a Agenda 21, Desenvolvimento Sustentável é definido como aquele capaz de 
satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias necessidades; incluindo algumas dimensões, das quais 
serão destacadas apenas quatro no desenvolver pedagógico, são elas: 
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 Ecológica – base física do processo de crescimento, tem como objetivos a 
conservação e o uso racional do estoque de recursos naturais incorporados às 
atividades produtivas.  

 Ambiental – relacionada à capacidade de suporte dos ecossistemas associados de 
absorver ou de se recuperar das agressões derivadas da ação humana. 

 Demográfica – revela os limites de capacidade de suporte de determinado 
território e de sua base de recursos para atender o crescimento econômico.  

 Social – objetiva promover a melhoria da qualidade de vida e reduzir os níveis de 
exclusão social por meio de políticas de justiça redistributiva.  

O Desenvolvimento Sustentável sugere a necessidade de mudança de paradigmas, o 
desafio da mudança dos padrões de consumo atuais, da substituição da quantidade pela 
qualidade, da redução do uso de matérias primas e produtos e do aumento da reutilização 
e da reciclagem. Neste âmbito, para que uma transformação efetiva aconteça, é urgente a 
mudança de comportamento individual e a reformulação de nossa concepção de valores 
ambientais; a educação ganha destaque.  A comunidade escolar se torna um campo fértil 
para provocar e induzir mudanças ambientais, visto que esta tem sentindo o impacto das 
consequências da falta de preservação dos recursos naturais. Assim, professores ganham 
o status de encorajadores e modeladores do comportamento sustentável; e por meio de 
projetos incentivarão o consumo consciente, a reutilização, a prática da reciclagem e a 
minimização de resíduos. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

Ao entender que a organização do trabalho pedagógico da escola compreende todas as 
atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de 
ensino para a realização do processo educativo escolar, o mesmo será listado consoante 
com cada segmento oferecido por esta instituição. 

 A presente Proposta Pedagógica foi elaborada com a participação da comunidade escolar 
desta Unidade de Ensino sob a supervisão da gestão escolar, com o objetivo de melhorar 
a qualidade de ensino, garantir o sucesso escolar e implementar a gestão democrática. 
Com relação à metodologia utilizada será baseada na Pedagogia de Projetos, onde a 
interdisciplinaridade e a abordagem construtivista vão permear o fazer pedagógico. 
Portanto, o método é global visando desenvolver individualmente as 
potencialidades. Trabalharemos também com subprojetos que serão desenvolvidos em 
cada turma após definição do professor regente com a turma em consonância com este 
Proposta Pedagógica a partir do tema sustentabilidade.  
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A carga horária de trabalho do professor será a constante na legislação vigente, com 25 
horas de regência e 15 de coordenação.  

As aulas serão enriquecidas com atividades lúdicas, objetivando o desenvolvimento do 
raciocínio lógico-matemático, o desenvolvimento de habilidades motoras, maior 
socialização em busca do bem estar físico/mental, além da conscientização do seu papel 
no mundo no qual está inserido.  

O intuito da criação da escola é servir a sociedade. Por isso, ela tem obrigação de prestar 
contas do seu trabalho, explicar o que faz e como conduz a aprendizagem dos educandos 
e criar mecanismos para que a família acompanhe a vida escolar de seus filhos. 
Realizaremos no início do ano letivo, uma aula inaugural para discutir o planejamento 
administrativo e pedagógico da escola que será desenvolvido no decorrer do ano letivo 
de 2021. 

Educação Infantil (4 e 5 anos) – privilegiará o brincar, o conhecer a si e ao mundo que o 
cerca privilegiando a sustentabilidade por meio de projetos, desenvolvendo um olhar e 
uma escuta atenta à cultura , respeitando histórias e modos de vida e de estar no mundo 
da criança, bem como sua formação identitária nas relações que estabelece com sua 
cultura, tendo a criança como protagonista no processo educativo. 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais) - organizado em ciclos: Bloco Inicial de 
Alfabetização (BIA) e 2º Ciclo (4º e 5º Anos), contemplam o que determina as Diretrizes 
Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, ao oferecer aos educandos desta etapa 
os reagrupamentos intra e interclasse – onde em dois dias da semana determinados pelo 
professor regente, os alunos recebem atividades diferenciadas ou atendimentos 
individualizados para trabalhar suas reais necessidades (reagrupamento intraclasse) e a 
escola se organiza para desenvolver a dinâmica em que os alunos participam de oficinas 
planejadas pelos professores e projetos interventivos para trabalhar as dificuldades 
detectadas pelo diagnóstico inicial no início do ano letivo, assim como os  testes da 
psicogênese bimestrais realizados pelos educandos e assim realizarem o (reagrupamento 
interclasse) e projetos interventivos. 

 Esta etapa oferece ainda aos seus estudantes cujos responsáveis autorizam, reforço 
escolar no turno contrário uma vez por semana. Há realização de projetos e passeios para 
contemplar a prática pedagógica e para uma educação para sustentabilidade.   

Ensino Fundamental (Anos Finais) – organizado em Ciclos. A proposta referente ao 3º 
ciclo para as aprendizagens foi aprovada pelo Parecer - CEDF nº 251/2013, a SEDF 
adotou a Organização Escolar em Ciclos para as aprendizagens como um meio 
viabilizador dessa prática pedagógica, por conseguinte, reforçar esta política pública 
educacional na Rede Pública de Ensino fortalece a superação das limitações presentes na 
escola graduada ou seriada e, especialmente, favorece a efetivação de uma escola mais 
inclusiva e democrática, visto que adota uma prática pedagógica alicerçada na 
continuidade das aprendizagens e não na promoção automática do  estudante, pois 
consideram a lógica do processo, a utilização de uma pedagogia diferenciada, o trabalho 
coletivo e a avaliação formativa, visando promover a progressão dos estudantes mediante 
uma educação pública de qualidade. É importante ressaltar que a avaliação nos ciclos para 
as aprendizagens que não são os instrumentos ou procedimentos que definem a função 
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formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz deles 
(HADJI,2001). O professor tem autonomia para definir as estratégias que fundamentarão 
o fazer didático- pedagógico no cotidiano de sua sala de aula, devendo ser as mais 
diversas possíveis. Existe um rol exemplificativo e descritivo na Diretrizes Pedagógicas 
para a Organização Escolar do 2º e 3º Ciclos para as Aprendizagens e documentos oficiais 
da SEDF, conforme destacamos abaixo:  

Exemplos de estratégias pedagógicas 

 Reagrupamento; 
 Contrato didático; 
 Atividades diversificadas; 
 Tempestade cerebral; 
 Estudo dirigido; 
 Phillips 6/6; 
 Grupo de verbalização e de observação; 
 Seminário; 
 Estudo de caso; 
 Júri simulado; 
 Estudo do meio; 
 Oficina; 
 Projeto interventivo. 

 

 

 

RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 
 

A participação da comunidade escolar no CEDVB limita-se a convocação de 
responsáveis quando necessário e à Reunião de Pais e Mestres, a qual é realizada 
bimestralmente e/ou quando se faz necessário com os pais de alunos do Ensino 
Fundamental (Anos Iniciais e Finais); e semestralmente com a apresentação de relatórios 
com os pais de alunos da Educação Infantil. Há ainda a participação da comunidade 
escolar na tomada de decisões e nos dias letivos temáticos com os membros do Conselho 
Escolar. No ano de 2020, bem como nesse corrente ano os encontros com as famílias 
acontecem virtualmente através de links do Google Meet ou outras plataformas virtuais. 
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CONCEPÇÃO, PRÁTICAS E 
ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

 

A avaliação no contexto dessa proposta pedagógica deve ser vista numa perspectiva 
crítico-reflexiva formativa que deve possibilitar tanto ao educador quanto ao educando a 
(re) construção permanente do processo de aprendizagem. Acreditamos que só um 
trabalho pautado em uma reflexão crítica será capaz de atender às novas possibilidades 
de uma educação transformadora e emancipatória. 

A avaliação não pode ser vista de forma desarticulada e nem restrita somente a dados 
quantitativos. É, antes de tudo, um processo no qual se analisa a realidade visando 
melhorias futuras. 

Dentro dessa visão, a avaliação para nós é o momento de verificar a necessidade de 
redimensionamento ou não de nossas propostas, sempre buscando alcançar com sucesso 
os objetivos e o conjunto de metas aqui estabelecidas. O processo avaliativo ocorrerá ao 
longo de todo o processo de gestão, pois acreditamos que a avaliação não pode ser 
estanque, haja vista ser ela a responsável por orientar a reorganização dessa proposta de 
trabalho.  Além disso, as propostas curriculares atuais, bem como a legislação vigente, 
primam por conceder uma grande importância à avaliação, reiterando que ela deve ser: 
contínua, formativa e personalizada, concebendo-a como mais um elemento do processo 
de ensino aprendizagem, o qual nos permite conhecer o resultado de nossas ações 
didáticas e, por conseguinte, melhorá-las.  

Já que estamos pensando em não avaliar produtos, mas sim em refletir sobre os processos 
e percursos de aprendizagem, torna-se necessário, portanto, modificar o foco do olhar: ao 
invés de observar apenas o produto da aprendizagem (respostas finais dadas pelos 
educandos), precisamos analisar o processo (as estratégias usadas para enfrentar os 
desafios). O que iremos sugerir, então, é que, ao longo de cada bimestre, os professores 
aproveitem algumas das atividades para: 

 Obter informações necessárias para acompanhar o percurso de cada aluno e da 
turma; 

 Apreender o modo como cada um representa os conceitos trabalhados; 
 Investigar como eles pensam sobre o que ensinamos; 
 Pensar nas possibilidades que assegurariam a qualidade de ensino aprendizagem; 
 Refletir sobre como proceder para que os alunos evidenciem seus avanços e 

dificuldades; 
 Analisar as respostas dadas por eles; 
 Buscar compreender a lógica utilizada pelos mesmos na realização das tarefas 

propostas. 
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Para o acompanhamento e análise de qualquer processo de evolução, é fundamental fazer 
um arquivo das produções mais significativas dos alunos no decorrer do ano . 

Nessa perspectiva, os instrumentos utilizados podem ser variados, e além de diagnosticar 
sistematicamente a construção de saberes específicos, capacidades, habilidades e aspectos 
ligados ao desenvolvimento pessoal e social, servem para fazer o professor repensar sua 
prática, ou seja, podem ter uma dimensão formativa do docente, principalmente se 
ocorrem momentos coletivos de discussão sobre os trabalhos realizados pelos alunos, 
garantindo o desenvolvimento da avaliação formativa, envolvendo as dimensões 
cognitiva, afetiva, psicomotora e social no processo avaliativo do aluno. No contexto 
pandêmico esta avaliação tem se limitado a apreciação da devolutiva das atividades 
postadas, do material impresso e da participação nos encontros on-line. 

O Conselho de Classe do Centro Educacional Vargem Bonita tem como primícias: 
identificar e analisar o que nossos estudantes aprenderam e o que ainda não aprenderam 
para propor elementos e ações que professores, responsáveis, gestores e Equipe de Apoio 
podem ou devem fazer para que a aprendizagem aconteça e contemplem as metas 
propostas pelo Ideb, como mostra o gráfico a seguir com os dados observados e metas 
projetas pelo Ideb da Escola: 

 

Modalidade Ideb Observado Metas Projetadas 

Anos Iniciais 
(5º Ano) 

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
4,7 5,1 6,0  5,5 5,9 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 

Anos Finais 
(9º Ano) 

5,3 4,3 5,0 4,3 4,5 4,8 5,4 5,7 6,0 6,2 6,4 6,6 

 

 Este acontece uma vez a cada bimestre. É composto por todos os docentes de cada turma, 
orientadora educacional, representante(s) da equipe gestora e da Equipe de Apoio à 
Aprendizagem. Diante do atual cenário a composição permanece, mas o mesmo tem 
ocorrido de forma virtual.  
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA 
ESCOLA 

 

“Não pode haver qualquer inovação significativa na educação que não 
tenha como centro as atitudes dos professores, e é uma ilusão pensar 
de outra maneira. As crenças, sentimentos e suposições dos 
professores são o oxigênio de um ambiente de aprendizagem; são eles 
que determinam a qualidade de vida dentro dele.” 

Neil Postman e Charles Weingartner 

 

Os professores foram orientados a contemplar o que determina o Currículo em 
Movimento da Educação Básica de cada segmento oferecido por esta instituição. A saber: 

Educação Infantil – contemplar (participar de experiências) o Cuidado Consigo e com o 
Outro, as Interações com a Natureza e a Sociedade e as Práticas Sociais. 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) - ter como base um ensino na perspectiva de 
instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio de relações que 
possam ser estabelecidas entre conteúdo e a realidade dos estudantes, a qual torna 
obrigatória os seguintes componentes curriculares:  

 Língua Portuguesa 
 Língua Estrangeira Moderna 
 Arte 
 Educação Física 
 Matemática 
 Ciências da Natureza 
 Ciências Humanas 
 História  
 Geografia  
 Ensino Religioso (sendo este facultativo ao aluno) 

E todos contemplar a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de 
interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos.  

 

PROJETOS PEDAGÓGICOS DO CENTRO EDUCACIONAL VARGEM BONITA 
CONTEMPLANDO OS EIXOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO 

Educação Para a Sustentabilidade: 

 Projeto Água:” se não cuidar, vai acabar!”     
 Projeto: Horta,” Plantando Saúde!” 
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 Projeto: “A arte de viver em paz” 

Educação Para Cidadania e Direitos Humanos: 

 Projeto Plenarinha: “Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar” 
 Projeto de transição (Ed Infantil ao 1º Ano e 5º Ano ao 6º Ano)  
 Projeto de Robótica  
 Projeto Cultural (Festival de teatro) 
 Projeto: “Natal Solidário” 

Educação para a Diversidade  

 Projeto: Detecção de estudantes em situação de vulnerabilidade e violação de 
direitos  

 Projeto Literário: “O legal de ler uma estória é conhecer quem a escreveu”. 

 

CALENDÁRIO PEDAGÓGICO 

 

Em função da Pandemia o calendário de 2021 enquanto permanecer o ensino remoto 
seguirá o calendário previsto pela SEDF; ao retornar à modalidade de ensino presencial, 
o mesmo será revisto e modificado. 

 

MARÇO 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva (Lei Distrital nº 
5.714/2016) 

Semana de conscientização do uso sustentável da ÁGUA  (Lei Distrital nº 5.243/2013) 

Dia do Circo – Educação Infantil  

Dia letivo temático - Escola e Família em defesa da vida e da educação. 

 

ABRIL 

Dia do índio – Educação Infantil.  

Aniversário de Brasília (City Tour Virtual) – Anos Iniciais. 

Os personagens do Sítio do Picau-Amarelo visitam Brasília (Educação Infantil) 

 

MAIO 

Dia do Trabalho – Educação Infantil. 

Semana de Educação para a Vida - Convivência Escolar e Cultura da Paz (construção do 
código de ética da escola) 
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Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
(Lei Federal nº 9.970/2000) 

Semana do Brincar - Educação Infantil  

 

JUNHO 

Semana da Educação Ambiental 

Festic de Ciências na escola 

 

JULHO 

Festa Julina – Arraiá da Vargem Bonita 2021 

 

AGOSTO 

Dia do Estudante – III edição do Show de Talentos (Anos Finais) 

Jogos Interclasse da escola    

Semana Distrital da Educação Infantil  

Culminância do Projeto “Inclusão Social desde a Infância” 

 

SETEMBRO 

Semana da Pátria  

Simuladinho -1º ao 5º ano 

Semana da valorização das pessoas portadoras de necessidades especiais 

Festa da Primavera – Educação Infantil 

Culminância do Projeto literário: “O legal de ler uma História é conhecer quem a 
escreveu” 

 

OUTUBRO 

Dia das Crianças – tema: direitos e deveres (Anos Iniciais) – “Manhã da Alegria” 

Dia do Professor 

 

 

NOVEMBRO 
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Dia Nacional da Consciência Negra- Feira Cultural – semana da consciência negra  

 

DEZEMBRO 

IV edição do Projeto “Natal Solidário” (Educação Infantil e Anos Iniciais) 

Formatura do 9º Ano  

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
“... na avaliação, (...), é inclusiva e, por isso mesmo, democrática e 
amorosa. Por ela, onde quer que se passe, não há exclusão, mas sim, 
liberdade. Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há 
chegada definitiva, mas sim travessia permanente, em busca do 
melhor. Sempre. (LUCKESI)  

 

A avaliação do processo se dará de forma processual e contínua em conformidade com o 
estabelecimento no Regimento Escolar, na Proposta Pedagógica, na LDB e nas Diretrizes 
para Avaliação, onde prevalecerá os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

É importante planejar, cuidadosamente as ações, o que só se sustenta no coletivo. Porém, 
tanto quanto planejar é preciso avaliar o desencadeamento das ações, levando-se em conta 
as mudanças que ocorrerão na escola e as realizações acontecidas, na atuação dos 
profissionais, dos pais e principalmente dos alunos. Portanto, a avaliação das 
aprendizagens só pode acontecer se forem relacionadas com as oportunidades oferecidas, 
isto é, analisando as adequações das situações didáticas propostas aos acontecimentos 
prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições de enfrentar. Propomos como 
forma de sistematizar um acompanhamento avaliativo da Proposta Pedagógica do CED. 
Vargem Bonita, a elaboração de relatórios e a avaliação institucional, que serão 
produzidos durante todo o processo de ensino e aprendizagem a partir de dados levantados 
e observações importantes, oportunizando a todos a participação deste processo 
avaliativo.  

Para o ano de 2021 na reelaboração da Proposta pedagógica deste estabelecimento, a 
elaboração, acompanhamento e avaliação ocorreram no âmbito do Conselho Escolar, em 
que diferentes segmentos da comunidade estão representados, e também com a 
participação individual e coletiva dos servidores nas coordenações virtuais, através de 
registro em atas e observações verbalizadas pelo corpo docente.  Sábado letivo temático 
com a comunidade escolar. 
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No decorrer do ano letivo, à medida que os projetos são realizados ou ocorrem demandas 
são feitas reuniões bimestrais em que são avaliadas se as práticas estão alinhadas de 
acordo com a Proposta Pedagógica elaborada inicialmente, podendo haver adaptações de 
acordo com a necessidade da escola.  

Vale ressaltar que os responsáveis para que os projetos aconteçam durante o decorrer do 
ano letivo é de responsabilidade do corpo docente, coordenadora, equipe gestora e todos 
os envolvidos.   

 

FORMAS DE LIDAR COM A APRENDIZAGEM  

O Centro Educacional Vargem Bonita exerce sua função social no sentido de garantir a 
sua comunidade escolar condições de viver plenamente o exercício da cidadania. Portanto 
cumprindo seus valores e usufruindo seus direitos conscientizando-se de sua 
responsabilidade e propiciando à comunidade escolar o sucesso com base nos quatro 
pilares da educação proposta pela UNESCO: 

 Aprender a conhecer, 
 Aprender a fazer 
 Aprender a viver 
 Aprender a ser 

Assim, faz parte de nossas ações pedagógicas desenvolver projetos que viabilizam os 
pilares citados acima e que supram as necessidades apresentadas por nosso corpo discente 
por meio do diagnóstico inicial.  

 

 

 

PRIORIDADES / METAS/AÇÕES PARA 
2021 

 

(...) Planejar, em sentido amplo, é um processo que visa a dar respostas a um 
problema, através do estabelecimento de fins e meios que apontem para a sua 
superação, para atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo 
necessariamente o futuro, mas sem desconsiderar as condições do presente e as 
experiências do passado, levando-se em conta os contextos e os pressupostos 
filosóficos, culturais, econômicos e políticos de quem planeja”. (PADILHA, 
2001,63) 

Garantir o acesso do aluno à Plataforma enquanto perdurar o cenário de Pandemia. Ao 
retornarmos à modalidade presencial: elaborar ações para tentar amenizar as defasagens 
em função realidade pandêmica. 

OBJETIVOS  
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Tanto com relação à parte pedagógica, como à parte física da Instituição, as prioridades 
citadas têm como objetivo promover um ensino de qualidade e um ambiente agradável 
para a efetivação de uma educação para as aprendizagens. 

PREVISÃO E PROVISÃO DE RECURSOS 

Dentre o que foi citado como prioridade e problemas existentes na Instituição, 
apresentaremos a seguir propostas (ações) que deverão ser trabalhadas para sanar tais 
dificuldades e viabilizar melhores condições de aprendizagem do aluno, do trabalho do 
professor e da qualidade de vida da comunidade: 

 Enviar aos pais informativos sobre o rendimento dos alunos e as atividades 
propostas, convidando sempre que necessário o comparecimento para 
acompanhar o aluno em seu processo de ensino-aprendizagem; 

 Encaminhar ao SOE e a EAA desta UPE os alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem, problemas emocionais, etc. 

  Encaminhar alguns alunos que vivem em situação de risco para os possíveis 
atendimentos dos programas sociais do governo; (CRAS) 

  Distribuição de livros didáticos oferecidos pelo governo federal; 
  Realizar “Projeto Interventivo” para atender problemas de defasagem na 

aprendizagem; 
  Realizar Conselho de Classe bimestral com todo o corpo discente e docente 

com o intuito de avaliar, diagnosticar e resolver problemas de aprendizagem, 
disciplina e organização interna do processo pedagógico no corrente ano. 

  Planejamento dinâmico e participativo; 
  Utilizar recursos diversificados e dinâmicos na elaboração e execução das aulas; 
  Divulgar o Regimento Interno e Norma da Escola (horários, tarefas extraclasse, 

agendamento de reunião pai/ professor); 
  Definir os critérios de avaliação; 
 Realizar palestras voltadas à comunidade com temas relacionados com situação 

de Pandemia em que vivemos; 
 Realizar reforço escolar individual via Meet ou Whatsapp no horário contraturno 

com alunos do 1º ao 9º ano; 
 Estabelecer parcerias. 
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ANEXOS: 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

CENTRO EDUCACIONAL VARGEM BONITA 

 

ANEXO A - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 
DIMENSÕES DA GESTÃO 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÕES DAS 

AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

 

 
CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Propiciar a formação 
integral das crianças 

 
 

Por meio de atividades 
diversificadas realizar 

ações que visem 
atender às 

necessidades 
apresentadas pelos 
estudantes, com a 

participação efetiva 
das famílias. 

 

Reflexão sobre o 
contexto social da 

escola; 

 

Escuta sensível dos 
estudantes e famílias; 

Encaminhamentos 
necessários; 

Propiciar diferentes 
experiências de 
aprendizagem. 

 

Observações 
diárias; 

 

Registro escritos 
(professores e 

crianças); 

 

Ilustrações; 

Produção textual; 

 

Entrevistas; 

 
 

Equipe Gestora 
 

Professores 
 

Equipes e rede de 
apoio 

 
 
 
 

Durante o ano letivo. 

 
 
 

Construir uma nova 
identidade da 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar e 
reconhecer as 

características de 
nossa Unidade 

Escolar e da 
comunidade que 

está inserida 
 

Instituição que 
atenda às 

necessidades das 
crianças; 

 

Desenvolver o 
sentimento de 

pertença e orgulho 
pela nossa cidade 
compreendendo o 

seu papel enquanto 
cidadão agente de 

mudanças e 
melhorias para a 

comunidade em que 
está inserido. 

 

Realização de 
diagnostico 

socioeconômico da 
comunidade; 

 

 

Caminhada e desfile 
cívico. 

 

Passeios ao redor da 
escola. 

 

Registro escritos 
(professores); 

 

Ilustrações; 

Produção textual; 

 

Entrevistas; 
Registros 

fotográficos. 

Equipe  
Gestora 

 
Professores 

 
Comunidade 

escolar 
 
 

 
 
 
 

Retorno ao 
presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer a inclusão 
social na Unidade 

Escolar 

 

 

Oportunizar e 
estimular a 

participação de todos 
os estudantes nas 

atividades 
promovidas pela 

escola; 

 

Realização de eventos 
culturais e pedagógicos; 

 

Visita às quadras 
próximas à escola que 

contemplam maior 
número de famílias com 

portadores de 
necessidades especiais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o ano letivo. 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 
 
 

 

 

 

Envidar esforços 
para adaptar o espaço 

escolar visando a 
acessibilidade dos 

ANEEs. 

 

 

 

 

 

Sensibilizar toda a 
Comunidade Escolar 

quanto a inserção 
social das crianças 
com necessidades 

especiais. 

 

Sensibilização das 
famílias para 

participação das crianças 
nas atividades intra e 

extraescolares; 

 

Conhecimento das 
deficiências/síndromes e 

as necessidades 
educacionais de nossas 

crianças para 
direcionamento das 
ações pedagógicas; 

 

Levantamentos das 
adaptações estruturais 

necessárias para 
acessibilidade; 

 

Conscientização e 
sensibilização dos 

demais estudantes sobre 
a importância de 

respeitar e acolher as 
crianças com 

necessidades especiais. 

 
Oportunizar aos 

estudantes e seus 

Observações; 

Reuniões 
periódicas; 

 

 

Registro textual e 
fotográfico das 

ações; 
 
 
 

Participação das 
famílias e interesse 

dos estudantes. 
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familiares o contato com 
os atletas paraolímpicos 

residentes na nossa 
cidade. 

 
 

Intensificar a 
participação da 

família no cotidiano 
da escola. 

 

 

 

Ampliar a parceria 
Família-Escola; 

 

Reuniões de pais; 
 

Realização de eventos 
culturais e pedagógicos; 

Realização da Escola de 
Pais 

 

 
Avaliação 

Institucional, 
observando a 

pertinência das 
discussões 

 
 
 

Equipe Gestora e 
SOE 

 
 
 

Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

Proporcionar 
momentos e 
espaços para 

participação das 
famílias no 

cotidiano escolar 

 

Aumentar 
gradativamente a 
participação e o 

comprometimento da 
família nas ações 

desenvolvidas pela UE. 
 

Participação nos 
eventos divulgados 

pela escola. 

Comunicação às 
famílias das ações da 

escola a serem 
realizadas por meio do 

quadro de aviso, 
Reuniões, circulares e 

agenda da criança; 

 

 

Divulgação do 
Regimento Interno da 

UE, Currículo em 
movimento da Educação 
Básica, PPP, circulares e 

portarias da SEEDF. 

 

Avaliação 
Institucional, 
observando a 

pertinência das 
discussões; 

 
 

Participação da 
comunidade 

escolar; 
 

Mural de recados – 
avaliação escrita 

subjetiva. 

 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora 

 
 
 
 
 
 

Durante o ano letivo. 
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Promover encontros 
para trocas de 
experiência, 

confraternização e lazer; 

 
 
 
 

Conscientizar as 
famílias de que a 

escola é 
corresponsável pela 

formação das 
crianças 

 

 

 

 

 

Ampliar a parceria 
Família-Escola; 

 

 

Promoção de momentos 
para escuta das famílias. 

Envolvimento das 
famílias nos projetos da 

escola; 

 

Promover encontros 
para trocas de 

experiência e lazer; 

 
 
 

Avaliação 
Institucional, 
observando a 

pertinência das 
discussões 

 
 
 

Equipe Gestora, 
Professores, SOE 

e EEAA 

 
 
 
 
 

Durante o ano letivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE 
RESULTADOS 

EDUCACIONAIS: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avaliar as 
aprendizagens dos 

estudantes com base 
no Currículo e 

atividades ofertadas. 

 
 
 
 
 

Promover diversas 
atividades que 

possibilitem à equipe 
pedagógica 

observações e 
avaliações das ações a 

serem trabalhadas com 
as crianças. 

Realizar discussões em 
grupo nas coordenações 

individuais e coletivas 
considerando os diversos 

meios de avaliação da 
educação infantil/Anos 

Iniciais 
 

Realizar o Conselho de 
Classe periodicamente 

 
Estudar o currículo em 

Movimento no intuito de 
melhorar estratégias 

pedagógicas. 
 

 
 
 
 
 

Por meio da 
participação do 

professor nas ações 
propostas e a 

interação e 
participação dos 

estudantes de 
forma satisfatória. 

 
 
 
 
 
 
 

Gestores, Equipe 
Pedagógica, 
Docentes e 

família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo o ano letivo 
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GESTÃO DE 
RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

Ofertar atividades 
diversificadas e diferentes 

experiências de 
aprendizagens; 

Realizar reuniões e 
discussões com a 

comunidade escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diminuir o índice de 
faltas injustificadas 

 
 
 
 
 
 

Reduzir em pelo 
menos 50% o índice de 

infrequência dos 
estudantes 

Identificação das causas 
da infrequência; 

 

Sensibilização e 
orientação (com as 

advertências 
necessárias) às famílias 
quanto às consequências 

da infrequência não 
justificada; 

 

Acionamento dos órgãos 
de proteção à criança 

 

 
 

Acompanhamento 
da frequência do 

estudante. 
 

Coordenação 
coletiva, nas 

reuniões bimestrais 
e nas reuniões com 

toda a equipe da 
escola 

 
 
 
 

Equipe Gestora, 
Professores, SOE 

e EEAA 
Conselho 

Tutelar/Ministéri
o Público 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o ano letivo. 

Promover a 
formação 

continuada dos 
servidores da 

Unidade Escolar 
 
 
 
 
 

Atender 100% dos 
profissionais em 

formação continuada 
de acordo com sua 

área de atuação junto 
às crianças 

Reuniões de estudo em 
coordenação coletiva; 

 

 

Oficinas temáticas; 

Registros escritos 
e fotográficos; 

Discussão e 
reflexão da 

prática 
pedagógica; 

Escuta sensível. 

Equipe Gestora, 
Coordenação 
Pedagógica e 
SOE/EEAA e 

outros parceiros. 

 
 

Durante o ano letivo. 
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Realização de palestras; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO 
PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar 
momentos e 
espaços para 

participação das 
famílias no 

cotidiano escolar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar 
gradativamente a 
participação e o 

comprometimento da 
família nas ações 

desenvolvidas pela UE. 

 

Comunicação às 
famílias das ações da 

escola a serem 
realizadas por meio do 

quadro de avisos, 
Reuniões, circulares e 

agenda da criança; 

 

Elaborar o PP com a 
participação de toda 
comunidade escolar; 

 

Divulgação do 
Regimento Interno da 

UE, Currículo em 
movimento da Educação 
Básica, PP, circulares e 

portarias da SEEDF. 

 

Promover encontros 
para trocas de 

experiência e lazer; 

 

 
Será realizado o 
planejamento 

durante a 
coordenação 

coletiva, para que 
as ações sejam 
executadas nas 

reuniões bimestrais 
e nas reuniões com 
toda a comunidade 

da escola, 
utilizando as 
observações, 

registros e 
solicitações 

realizados ao longo 
da execução do 

plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o ano letivo. 
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Fortalecer o 
Conselho Escolar. 

Dinamizar o Conselho 
Escolar realizando 

campanha de 
conscientização a cada 

início de ano. 

Incentivar a participação 
dos membros do Conselho 

Escolar em cursos de 
formação. 

 
Realizar reuniões 

ordinárias e 
extraordinárias quando 

necessário. 
 

 
 
 

Avaliação coletiva. 

 
Equipe Gestora, 
Equipe de Apoio 

Educacional 

 
 
 

Durante todo ano 
letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Propiciar um 
ambiente de 

trabalho acolhedor, 
compromissado e 

agradável; 
 
 
 
 

Valorizar e motivar 
os membros da 

Comunidade Escolar; 
 
 
 
 

 Promover 
momentos e 

atividades que 
contribuam para o 

respeito ao próximo, 
à diversidade e à 

inclusão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação de vínculos 
interpessoais 
saudáveis que 

contribuam para um 
clima organizacional 

positivo. 

Reuniões individuais 
(escuta sensível e 

resolução de conflitos); 
 

Roda de conversa com pais 
e servidores; 

*Comemoração dos 
aniversariantes; 

 
Grupos de estudos; 

 
Dinâmicas de reflexão e 

sensibilização; 
. 

Oficinas de troca de 
experiências; 

 
Palestras para as famílias 
sobre desenvolvimento 

infantil, afetividade, 
limites, diversidade; 

 
Festivais de talento; 

 
Produção de clipe com as 
atividades desenvolvidas 

na escola; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizada durante a 
coordenação 
coletiva, nas 

reuniões bimestrais 
e nas reuniões com 
toda a comunidade 

da escola, 
utilizando as 
observações, 

registros e 
solicitações 

realizados ao longo 
da execução do 

plano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
servidores da  

Unidade Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante todo ano 
letivo ou quando 

necessário. 
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Divulgação nos grupos de 
relacionamentos notas 

sobre as atividades 
exitosas realizadas; 

 
Evidenciar o trabalho de 
professores e servidores 
durante as reuniões de 
coordenação coletiva; 

 
Orientar pessoas que 
necessitam de algum 
auxílio realizando os 

devidos 
encaminhamentos; 

 
Emitir cartas, notas, 

comunicados de 
agradecimentos; 

 
Promover momentos de 

confraternização interna e 
com a Comunidade 

Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO FINANCEIRA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerenciar os recursos 
materiais, financeiros 

e humanos com 
transparência 
observando os 
ditames da lei 

garantindo o avanço 
do processo 
pedagógico. 

 
 
 
 
 

Otimizar os gastos dos 
recursos materiais e 

financeiros. 

Elaborar Plano de 
Aplicação dos recursos; 

 
Realizar pesquisas de 

preços; 
 

Orientar servidores quanto 
ao uso correto 
de materiais; 

 
Prestar contas dos gastos 

periodicamente; 

 
 

Por meio da 
divulgação de 

balanços 
financeiros e 

prestações de 
contas do PDAF, 

PDDE e Caixa 
Escolar. 

 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 
corpo docente e 

servidores. 

 
 
 
 
 
 

Durante todo ano 
letivo. 

  
 
 

  
 
 

 
Direção e 

Conselho Escolar. 

 
Durante todo ano 

letivo. 
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GESTÃO FINANCEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir o 
funcionamento da 

escola; 
 
 
 
 

Adquirir recursos 
materiais; 

 
 
 

 Promover a 
contratação e o 

acompanhamento da 
prestação de 

serviços; 
 
 
 

Estabelecer parcerias 
com a comunidade; 

 
 
 

Realizar melhorias no 
ambiente escolar. 

 
 
 
 
 
 

Gestão eficiente dos 
recursos financeiros 

(Caixa Escolar, PDAF e 
PDDE) de modo a 

atender as demandas 
da escola e garantir o 

funcionamento 
adequado às 

necessidades da 
comunidade escolar. 

Elaboração de lista de 
prioridades com a 

comunidade escolar; 
 

Organização dos 
documentos solicitados 
para recebimento das 

verbas; 
 

Compra de materias; 
 

Contratação de 
prestadores de serviço 

para pequenos reparos e 
reformas. 

 
Caixa Escolar: -organizar as 

contribuições dos 
associados, gerindo 
recursos financeiros 

captados; 
 

Promoções de eventos, 
doações e bazar; 

 
Gerir recursos financeiros 
oriundos dos programas 
do Governo Federal e do 

Governo do Distrito 
Federal. 

 
Reunião para prestação de 

contas; 
 

Gerir as contribuições 
específicas para passeios e 

etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Será realizada 
durante as 

reuniões com toda 
a comunidade da 
escola, utilizando 
as observações, 

registros e 
solicitações 

realizados ao longo 
da execução do 

plano. 
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GESTÃO FINANCEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter em dia as 
obrigações com o governo 
(através da contabilidade). 

 
PDAF - Realizar reunião e 
lavrar Ata de Prioridades; 

(Após publicação da 
portaria); 

 
Solicitação dos recursos; 

(Conforme portaria); 
 

Realizar a aquisição de 
produtos ou a contratação 
de serviços de acordo com 
a ata de prioridades; (após 

liberação do dinheiro); 
 

Solicitar tombamento dos 
bens permanentes 

adquiridos 
(Imediatamente após a 

compra); 
 

Conferir e/ou providenciar 
a documentação correta 
de cada compra realizada 
(orçamentos, notas fiscais, 

certidões negativas -no 
momento da compra); 

 
Preparar a documentação 

e entregar para a 
Contabilidade em tempo 
hábil para prestação de 

contas/Reseq. 
(Quadrimestralmente); 
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GESTÃO FINANCEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazer correções, sanar 
pendências e recolher 

assinaturas no Reseq ou 
PCA (Quadrimestral - 

mente após entrega da 
PCA feita pela 

contabilidade); 
 

Entregar o Reseq/PCA na 
UNIAG para conferência e 

autuação. (Janeiro/ 
fevereiro – exercício 

anterior); 
 

Aquisição de gêneros 
alimentícios não 

fornecidos pela SEEDF 
para estudantes 

portadores de estado ou 
condição de saúde 

específica. (Circular Nº 
10/2017); 

 
PDDE - Estabelecer o 

percentual em que será 
divido o recurso entre 

Capital e Custeio e 
informar ao FNDE através 

do site, anualmente 
quando solicitado; 

 
Atualizar e/ou confirmar 
no Site do FNDE os dados 

da UEx e seu 
representante legal , 
anualmente, quando 

solicitado; 
 



41 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTÃO FINANCEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimir o REX através do 
site do FNDE quando 

disponível; 
 

Realizar reuniões e lavrar a 
Ata de Prioridades; 

 
 Realizar a aquisição de 

produtos e/ou a 
contratação de serviços de 

acordo com a ata de 
prioridades (Após- 

Avaliação coletiva -Equipe 
Gestora para liberação do 

dinheiro); 
 

Solicitar tombamento dos 
bens permanentes 

adquiridos 
(Imediatamente após a 

compra); 
 

Conferir e/ou providenciar 
a documentação correta 
de cada compra realizada 

(orçamentos; notas fiscais; 
certidões negativas - no 
momento da compra); 

 
Preparar a documentação 

e entregar para a 
Contabilidade em tempo 
hábil para prestação de 
contas. (Anualmente – 

janeiro – exercício 
anterior); 

 
Fazer correções e sanar 
pendências e recolher 
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assinaturas na PCA (Após 
entrega da PCA feita pela 

contabilidade – 
janeiro/fevereiro do 
exercício anterior); 

 
Entregar a PCA na UNIAG 

para conferência e 
autuação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir 
atendimento de 

qualidade ao público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir a todos os 
membros da 

Comunidade Escolar e 
público em geral, que 
sejam atendidos com 
eficácia e eficiência. 

Divulgação de informações 
através de circulares, 

bilhetes, cartazes, 
notificações, e-mails; 

 
Cumprimento do 

Calendário Escolar das 
Escolas Públicas do Distrito 

Federal; 
 

Cumprimento da 
legislação pertinente; 

 
Observância às normas da 

SEEDF; 
 

Observância ao 
cumprimento dos prazos 
estabelecidos pela SEEDF; 

 
Participação em reuniões 
com a UNIPLAT e órgãos 

superiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação coletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora -
Chefe de 

Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo o ano letivo 

 
 
 
 

Manter a 
Escrituração Escolar 

 
 
 

Acompanhar as 
atividades da 

Secretaria Escolar. 

 
Planejar, coordenar, 

controlar e supervisionar 
as atividades da secretaria 

escolar, arquivo, 
expediente, processos, 

 
 
 
 

Avaliação coletiva. 

 
 
 

Equipe Gestora e 
Chefe de 

Secretaria. 

 
 
 
 
 

Todo o ano letivo. 
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atendimento à criança, 
professores e pais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenção e 
conservação do 

prédio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Providenciar 
manutenção e 

conservação do prédio 
escolar. 

 
Levantamento de 
necessidades de 

manutenção hidráulica e 
elétrica; 

 
Pintura geral e parcial do 

prédio e muro; 
 

Realização de pequenos 
reparos; 

 
Solicitação de serviços à 
SEEDF via Memorando; 

 
Envolvimento da 

comunidade através do 
trabalho voluntário para a 
realização da manutenção 
e conservação do prédio 

escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação coletiva 

 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 
Equipe de 

Conservação e 
Limpeza, 

Membros da 
Comunidade 

Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo o ano letivo. 

 
 
 
 
 

Manutenção e 
conservação dos 
equipamentos 

 
 
 
 

Providenciar 
manutenção e 

conservação dos 
equipamentos da 

escola. 

 
Solicitar a SEEDF técnicos 

para manutenção dos 
equipamentos; 

 
 

Designar responsáveis 
para a operação dos 

equipamentos 
restringindo a 
manipulação. 

 

 
 
 

Avaliação coletiva; 
 
 

Pareceres técnicos. 

 
 
 
 
 

Equipe gestora. 
 

 
 
 
 
 
 

Todo o ano letivo. 
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GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenção e 
preservação do 

Patrimônio Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Providenciar 
manutenção e 
preservação do 

Patrimônio Escolar. 

 Designar responsáveis 
para o controle dos bens 

patrimoniais; 
 

Realização de campanhas 
de preservação entre os 

estudantes e funcionários 
da escola; 

 
Solicitar aos responsáveis 

por danos ao patrimônio o 
devido reparo ou 

ressarcimento; 
 

Buscar parcerias e doações 
junto à comunidade 

escolar; 
 

Solicitar SEDF a 
substituição dos 

mobiliários escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação coletiva 
 

 Inventário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe gestora e 
Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo o ano letivo. 

 
 
 

Utilização otimizada 
dos materiais 
pedagógicos 

 
 

Otimizar a utilização de 
todos os materiais 

pedagógicos da escola. 

Organização do material 
existente na escola; 

 
Levantamento de 

necessidade de materiais; 
 

Aquisição dos materiais 
necessários; 

 
Designação de responsável 

pela distribuição e 
controle dos materiais. 

 

 
 
 
 

Avaliação coletiva. 
 

 
 
 

Equipe gestora 
 

Equipe 
pedagógica. 

 
 
 
 
 

Todo o ano letivo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Adequar mobiliário escolar 

de acordo com as 
necessidades físicas e 

humanas, respeitando as 
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GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização otimizada 
dos espaços 
pedagógicos 

Otimizar a utilização 
dos espaços 
pedagógicos. 

diversas dimensões da 
escola; 

 
 Utilizar a área externa da 

escola para o 
desenvolvimento das 
atividades: gramado, 
quadras de esporte, 

parquinhos. 
 

 
Participação e 

desempenho dos 
comparticipes. 

Equipe Gestora, 
Comunidade 

Escolar, CRE NB e 
SEE-DF. 

 
 

Todo o ano letivo 

 
 
 

Garantir o 
funcionamento da 

escola; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suprir as 
necessidades de 

recursos humanos. 

 
 

Organização controle e 
execução das 

atividades 
administrativas da 

escola; 
 
 
 
 

Acompanhar a 
pontualidade e 

assiduidade. 
 

 
Controle de folha de ponto 

e atestados; 
 

Elaboração das escalas de 
trabalhos (terceirizados e 

vigias); 
 

Registro em livro de 
ocorrência; 

 
Supervisão da execução 

das tarefas dos servidores; 
 
 

Atualização do cadastro 
funcional; 

 
Supervisão e cumprimento 
dos direitos e deveres dos 

funcionários da escola. 
 

 
Realizada durante a 

coordenação 
coletiva, nas 

reuniões bimestrais 
e com a 

comunidade da 
escola, utilizando 
as observações, 

registros e 
solicitações 

realizados ao longo 
da  

 
execução do plano. 

 
 
 
 
 

Equipe gestora  
 

 
 
 
 
 
 

Durante todo ano 
letivo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utilizar o laboratório 
de informática para 

complementação das 

Organizar escala de 
utilização para uso do 

espaço; 
 
 

 
 

Observação, 
registro e 

desempenho nas 
realizações das 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Todo o ano letivo 
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GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

Viabilizar o 
Funcionamento do 

Laboratório de 
Informática. 

atividades 
desenvolvidas em sala 

de aula. 

Solicitar profissional para 
atuar no laboratório de 

informática; 
 

Realizar manutenções 
periódicas para o bom 

funcionamento dos 
computadores. 

 

atividades 
desenvolvidas; 

 
 
 

Coordenação 
Pedagógica. 

Equipe gestora e 
UNIGEP. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

CENTRO EDUCACIONAL VARGEM BONITA 

 

 

 

ANEXO B – SÍNTESE DOS PROJETOS EXPECÍFICOS 

 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) / 

RESPONSAVEL(RESPON
SÁVEIS) 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 

PROJETO ALFABETO: 
MÚSICA, MOVIMENTO 

E ARTE COMO 
ALIMENTO PARA 

INFÂNCIA 

Possibilitar às nossas 
crianças da Educação 

Infantil o conhecimento de 
mundo por meio de 

palavras-chaves que façam 
parte de seu cotidiano, e a 

partir delas, descortinar aos 
alunos o universo em que 
elas se apresentam (por 

meio de música, narrativas, 
textos instrucionais, 

receitas, filmes, listas, 
brincadeiras, experimentos 

científicos, etc.); 
contemplando assim o que 
Angela Kleiman (1990) diz: 
“Quando aprendemos uma 

palavra, teremos 

Confecção de receitas 
culinárias; 

 

Músicas;  

 

Brincadeiras e jogos; 

  

Leitura e apresentação de 
vários gêneros textuais;  

 

Atividades artísticas; 

 

Professoras da Educação 
Infantil 

 
Coordenadora pedagógica 

A avaliação dar-se-á por meio da participação e interação 
dos alunos; e por meio da observação do desenvolvimento 

dos mesmos nas atividades propostas. 
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estabelecido uma série de 
relações, tanto funcionais 
como formais, com outras 
palavras” desde que esta 
esteja inserida dentro um 

contexto significativo. 

Experimentos científicos; 

 

 

 

 

PROJETO ÁGUA: SE 
NÃO CUIDAR, VAI 

ACABAR!  

Sensibilizar o corpo discente 
e a comunidade escolar 
acerca da realidade da água 
no contexto mundial e local,  
contemplando a 
importância da 
sustentabilidade, da 
preservação e do não 
desperdício dos recursos 
hídricos. 

Textos reflexivos a respeito 
do tema; 

Reportagens/documentário
s/filmes; 

Confecções de cartazes; 

Passeata de conscientização 
na comunidade. 

Professores da Educação 
Infantil 

Professores dos Anos 
Iniciais 

Coordenadora pedagógica 
Gestores 

A avaliação dar-se-á por meio da participação e interação 
dos alunos; e por meio da observação do desenvolvimento 

dos mesmos nas atividades propostas. 

PROJETO LITERÁRIO: 
“O LEGAL DE LER UMA 
HISTÓRIA, É 
CONHECER QUEM A 
ESCREVEU...” 

Apreciar obras de autores 
contemporâneos locais e de 

outros estados; e com o 
auxílio dos professores 
regentes desenvolver 

atividades de recontos, 
expressões artísticas, etc. a 

respeito destas obras e 
expô-las em uma grande 
festa, a qual conta com a 

presença do autor. 

Leitura de obras do autor 
selecionado; 

Estudo da biografia do 
autor; 

Reconto das obras; 

Produção artísticas dos 
títulos selecionados.  

Professores dos Anos 
Iniciais 

 
Coordenadora pedagógica 

 

A avaliação dar-se-á por meio da participação e interação 
dos alunos; e por meio da observação do 
desenvolvimento dos mesmos nas atividades propostas. 

PROJETO ROBÓTICA 

Promover a motivação dos 
alunos para as aulas de 

robótica através de aulas 
práticas, estabelecendo 

Aulas expositivas com Data 
Show para os conceitos 

básicos, estudo e discussão 
dos esquemas e 
possibilidades de 

Professor Marcos Tarcísio 
Campos Caldeia 

 
Coordenador pedagógico 

 
 

A avaliação do Projeto de Robótica dar-se-á por meio de 
questionários preenchidos pelos alunos a respeito dos 
aspectos relativos ao desenvolvimento do projeto, por 

fases finalizando em um Diário de Bordo. Todos os dados 
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desafios e projetos de 
robótica inovadores; 

Disseminar os conceitos 
básicos de robótica e 

eletrônica básica através de 
construções de 

experimentos utilizando 
sucatas eletrônicas e 

plataformas de robótica 
como o ARDUINO; 

Promover a 
interdisciplinaridade através 

das ferramentas, kits, 
plataformas e 

desenvolvimento de projeto 
em conjunto com 

outros  professores; 

Promover a alfabetização 
digital consciente com 

responsabilidade. 

montagem dos projetos 
escolhidos em votação 

pelos alunos. 

 

serão tabulados ou organizados de maneira que possam 
ser analisados de forma quantitativa e qualitativa. 

 

PROJETO: MENINAS.COMP 
(PROJETO MENINAS NA 

COMPUTAÇÃO) 

 

(O CED Vargem Bonita em 
parceria com a UnB -, 

Departamento da Ciência da 
Computação) desenvolver 

para um grupo exclusivo de 
alunas (meninas) aulas de 

robótica com projetos 
específicos visando o 

empoderamento dessas 
alunas desenvolvendo o 

interesse delas pelas áreas 
de computação, engenharia 
e automação entre outras. 

Aulas no contraturno 

Aulas expositivas, 
desenvolvimento de 

trabalho em grupo na 
escolha, programação e 
construção dos projetos 

Integração com os demais 
grupos do Projeto 

Meninas.comp das outras 
escolas que possuem a 

parceria com a UnB. 

Professor Marcos Tarcísio 
Campos Caldeia 

 
Coordenador pedagógico 

 

Dar-se-á por meio da: 

Assiduidade 

Comprometimento 

Pontualidade 

Prática individual e Prática em grupo 
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(Por meio desta parceria 
com o CNpq, 4 alunas do 
projeto do CED Vargem 

Bonita recebem Bolsa de 
Auxílio de Iniciação à 

Ciência desenvolvendo a 
monitoria durante as aulas.) 

Participação em Feiras, 
Mostras e olimpíada de 

Robótica no âmbito do DF 
para exposição dos projetos 

desenvolvidos. 

Jogos Interclasse CED 
Vargem Bonita. 

Estimular a cooperação e o 
respeito de forma lúdica, 

prática e criativa; 

Fomentar a autoestima e o 
interesse dos alunos; 

Complementar a avaliação 
da aprendizagem de forma 

multidisciplinar; 

Colaborar para o aumento 
da motivação na realização 

das atividades escolares. 

Equipes formadas pelas 
turmas; 

Escolha do professor 
conselheiro e dos alunos 
representantes de cada 

turma/equipe; 

Escolha do nome que 
identificará cada 
turma/equipe; 

Organização das 
apresentações de abertura 

e encerramento 
(professores de artes e/ou 

voluntários); 

Organização do cronograma 
de atividades durante o 

período dos jogos, tabelas e 
divulgação de resultados 
(professores de Educação 

Física); 

Organização da premiação 
(Coordenação e Direção). 

Cada turma deve 
determinar os alunos 

Professores de Educação 
Física; 

Equipe de coordenação 
pedagógico/administrativa. 

A avaliação será realizada pela observação do 
envolvimento e interação de toda comunidade escolar 

durante o período dos jogos. 
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(coordenadores) que serão 
responsáveis em transmitir 
as informações à mesma. 

Cada turma deverá ter uma 
equipe para fotografar, 
filmar (registrar) todo o 

evento e ao final deverão 
escolher as 3 melhores 

fotos para serem expostas 
na solenidade de 
encerramento. 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

CENTRO EDUCACIONAL VARGEM BONITA 

 

ANEXO C - PLANO DE AÇÃO DA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 2021 

Supervisora: GLÓRIA BRAGA LIMA 

Coordenadoras Locais: ANNE SIQUEIRA BANDEIRA COSTA – (Educação Infantil e Anos Iniciais) 

                                                                          LINDINALDO DA SILVA OLIVEIRA – (Anos Finais) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES / ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

ACOMPANHAMENTO/ 
 CONTROLE/ 

AVALIAÇÃO 
Participar da elaboração, 

da implementação, do 
acompanhamento e da 

avaliação do Projeto 
Político Pedagógico da 

Unidade Escolar. 
 

Orientar e coordenar a 
participação docente nas 
fases de elaboração, de 

execução, de 
implementação e de 

avaliação da Organização 
Curricular. 

 
Ouvir professores para 

identificar suas demandas 
práticas. 

Solicitar aos professores 
sugestões de textos, 

reportagens, livros que 
tenham lido, estudado e 

que recomendam ao 
grupo. 

Identificar professores 
com práticas pedagógicas 

interessantes para 
realizarem oficinas com o 

grupo. 
 

Articular ações 
pedagógicas entre os 

diversos segmentos da 
Unidade Escolar e a CRE 
assegurando o fluxo de 

informações e o exercício 
da gestão democrática. 

Otimização do espaço-
tempo destinados à 

coordenação coletiva, 
apresentando pauta 

organizada, direcionando 
o estudo, discussões e 

planejamento das ações 
pedagógicas, registrando 

os resultados em ata 
própria a cada encontro 

(semanalmente). 
 

Promoção de estudos de 
documentos (leis, 

diretrizes, pareceres, 
resoluções) e textos com 

base formativa para 
conhecimento e 

enriquecimento da prática 
docente, em espaço-
tempo destinado à 

coordenação pedagógica, 
numa perspectiva de 

formação continuada. 
Podendo ocorrer 

quinzenalmente ou 
quando julgar necessário; 

 
Compartilhar leituras, 

experiências, sugestões 
didático-metodológicas; 

 
Promoção de oficinas com 

o grupo para inserir 
atividades nas 

coordenações que vão ao 
encontro do desejo e 

 

 

 

 

 

 

 

Administração do Park 
Way  

Conselho tutelar; 

 

Conselho Escolar 

 

Posto de Saúde da 
Vargem Bonita 

 
 

 

 

 

 

Estudantes: 

 

1º Período – 4 anos; 

 

2º Período – 5 anos; 

 

Anos Iniciais 

 

Anos Finais 

 

Comunidade Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de 2021, em 
consonância com o 

Calendário Escolar das 
Escolas Públicas do 

Distrito Federal. 

Dar-se-á por constante 
questionamento e 

reflexão sobre a prática, 
buscando efetivá-la como 

processo de 
acompanhamento e 
aperfeiçoamento do 

trabalho docente. 
 

Serão utilizados 
instrumentos nas 

coordenações coletivas, 
RDIA – Relatório 

Descritivo Individual do 
estudante, Conselho de 

Classe, reuniões de 
avaliação com a 

comunidade e escuta 
sensível das crianças. 

 
Será registrada por meio 
de atas de coordenação 

coletiva, relatórios 
bimestrais encaminhados 

à Coordenação 
Intermediária e outros 

registros de relatos 
elaborados na IE. 
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Divulgar e incentivar a 

participação dos 
professores em todas as 

ações pedagógicas 
promovidas pela SEEDF. 

 
Estimular, orientar e 

acompanhar o trabalho da 
IE na implementação e 

execução do Currículo de 
Educação Básica e das 

Orientações Pedagógicas 
da SEEDF por meio de 
pesquisas, de estudos 

individuais e em equipe e 
de oficinas pedagógicas 

locais, assegurando a 
Coordenação pedagógica 

como espaço de formação 
continuada. 

 
Divulgar, estimular e 

apoiar o uso de recursos 
tecnológicos no âmbito da 

unidade escolar. 
 

Colaborar com os 
processos de avaliação 

institucional, articulando 
os três níveis de avaliação, 
com vistas à melhoria do 

processo de ensino e 
aprendizagem e 
recuperação dos 

rendimentos/ 
desempenho escolar. 

 
 

necessidade do professor 
aproveitando para 

promover uma discussão 
teórica sobre o jogo, 

sobre o material didático 
que será confeccionado; 

 
Acompanhamento das 
fases de elaboração, 

aplicação e avaliação do 
Plano de Ação da 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II, 

oferecendo suporte 
referencial e apoio 

humanizado à equipe 
docente, incentivando a 
integração das ações de 
cuidar, brincar, educar, 

alfabetizar e letrar. 
 

Participação em reuniões 
de estudo, palestras, 

debates, seminários, dias 
de formação e demais 

eventos promovidos pelas 
diversas instâncias da SE, 

representando a 
coordenação local da 
Instituição de Ensino, 

divulgando e incentivando 
a participação dos 

docentes quando a eles 
destinados. 

 
Promoção de repasse de 
informações destinadas à 
equipe gestora e docente, 
referentes à participação 
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em atividades promovidas 
em espaço-tempo fora da 

Instituição Escolar, a 
respeito dos trabalhos das 

modalidades ofertadas 
pela IE (ed. Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino 
Especial e Ed. Precoce) 

 
Criação de condições e 
orientações quanto à 

produção e utilização de 
materiais de ensino e 

aprendizagem, inclusive 
material alternativo, que 

promovam melhor 
qualidade do trabalho 

pedagógico, com atenção 
especial às adequações 

para as crianças com 
necessidades 

educacionais especiais 
(ANEEs). 

 
Organização conjunta com 
o grupo docente e equipe 

gestora das ações 
coletivas promovidas pela 

IE, como: eventos 
diversos, comemorações, 

palestras, oficinas, 
momentos cívicos no 
pátio, passeios, etc., 

incentivando a 
participação dos diversos 

segmentos (escola, 
comunidade e crianças). 
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Orientação e apoio aos 
docentes no 

planejamento, execução e 
avaliação das atividades 

diversificadas, em 
consonância com o 

Currículo em Movimento, 
o PP e demais 

documentos norteadores 
para a Ed. Básica, 

incentivando a 
descontinuidade de 

práticas ultrapassadas 
para o trabalho com 
crianças nessa etapa. 

 
Orientação aos docentes 

quanto ao registro a 
respeito do trabalho 

pedagógico e 
acompanhamento do 
desenvolvimento das 
crianças, em forma de 
anotações próprias em 

caderno de planejamento, 
no preenchimento do 

diário de classe e 
Relatório Descritivo 

Individual do Estudante de 
Avaliação bimestral e 

Semestral, considerando a 
escuta e o olhar sensível, 

sistemático e cuidadoso às 
diversas situações. 

 
Divulgação das 

experiências exitosas da 
equipe profissional da IE e 
das crianças, zelando pela 
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valorização da autoestima 
e da qualidade do 

trabalho pedagógico da 
escola em geral. 

 
Divulgação e incentivo de 
experiências pedagógicas 
bem-sucedidas na prática 

educativa da IE e de 
outras no campo da Ed. 

básica com a perspectiva 
da inclusão. 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

CENTRO EDUCACIONAL VARGEM BONITA 

 

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR - 2021 

 

MÔNICA DA SILVA ALVES – Presidente 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES / ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

ACOMPANHAMENTO/ 
 CONTROLE/ 

AVALIAÇÃO 
 
 

Conscientizar a 
Comunidade Escolar sobre 
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Estabelecer e acompanhar 
o P.P.P. da Unidade 

Escolar; 
 
 
 
 
 
 

Fiscalizar a utilização das 
verbas destinadas a 
Unidade de Ensino 

 
 

Fortalecer o Conselho 
Escolar 

a importância do Conselho 
Escolar. 

 
Fortalecer o Conselho 

Escolar realizando 
reuniões mensais com os 
membros e a comunidade 

escolar; 
 

Definir as atribuições e 
funções do Conselho 

Escolar. 
 

Auxiliar na promoção da 
qualidade do ensino, 

permitindo a organização 
de planos, metas e 

projetos escolares, além 
de contribuir para a 

organização e aplicação 
de recursos. 

 
 Definir em conjunto com 

a Equipe Escolar 
Planos de aplicação de 
recursos financeiros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora 

 

 Comunidade escolar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade escolar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante todo o ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Por meio da participação 
direta da comunidade 

escolar. 
 
 
 
 
 

Preenchimento de 
relatórios e atas das 

reuniões. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

CENTRO EDUCACIONAL VARGEM BONITA 

 

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Lílian Alessandra Sant’Ana Soares Póvoa. Matrícula: 212662-1 

 

METAS: 
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- Promover ações que corroborem com o desenvolvimento de habilidades para valorização do trabalho e autoestima dos profissionais de educação do CED 
Vargem Bonita, contribuindo e estimulando na tomada de ação e consciência na importância de cada um para o desenvolvimento de aprendizagens, assim como 
a importância de cada um no trabalho em conjunto com a equipe gestora. 
 
- Trabalhar em conjunto com A Equipe de Apoio a Aprendizagem, traçando ações e demandas em parceria, contribuindo com o desenvolvimento da 
aprendizagem dos estudantes. 
 
- Promover ações e diretrizes que sirvam de aporte emocional, para a propagação e hábitos de solidariedade, justiça, respeito a vida, respeito as 
diversidades, empatia e construção da cidadania e Cultura de Paz. 
 
- Promover ações para o desenvolvimento de competências socioemocionais que contribuam para o autoconhecimento, percepção dos próprios 
sentimentos, desenvolvimento de conduta empática e resiliente consigo e com os demais membros do grupo familiar, escolar e comunidade. 
 
- Promover e mediar as relações professor/estudante afim de contribuir com o ensino e aprendizagem e desenvolvimento global do estudante. 
 
- Promover a integração família/escola, visando alcançar maior participação das famílias na vida escolar dos estudantes e nas ações desenvolvidas na 
escola. 
 
- Criar espaços de diálogos e rodas de conversas sobre questões problematizadora para mediação e superação de conflitos, proporcionando a cultura de 
paz e convivência harmônica, 

 

 

 

 

DIMENSÕES E EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO 
PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 
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Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. 
Diversidade 

. 

Ed. 
Sustentabilida

de 

AUTOESTIMA X   

Vídeos, mensagens e ações motivacionais para 
acolhimento, reconhecimento e ressignificação do 
trabalho em equipe em momento de pandemia. 
Criação e compartilhamento de posts, vídeos e 

Lives sobre a importância da saúde mental e 
resiliência em tempos de pandemia. (Via 

WhatsApp e plataforma). 

Estudantes, Família e 

Professores e demais 
membros da 
comunidade. 

Ano Letivo 

CIDADANIA X X  

- Trabalhar a temática de educação para a vida 
fazendo falas na semana de Educação para vida na 

Coordenação coletiva com professores e em 
encontros nas turmas de ensino remoto, que 

levem a reflexão e construção de ações coletivas 
que promovam uma convivência harmônica 

pautada no respeito e colaboração, 
desenvolvimento de empatia e respeito as 

diferenças. Fazer postagens para professores e 
alunos com vídeos motivacionais e indicação de 

filmes e materiais que abordem os temas 
levantados. 

Estudantes, Família e 

Professores e demais 
membros da 
comunidade 

1º e 2º 
Bimestre 

CULTURA DE 

PAZ 
X X  

- Criação com a colaboração de toda comunidade 
escolar, incluindo as famílias através de rodas de 
conversa, reunião de pais, sugestão dos alunos e 

professores, além de um questionário para os pais 
de um Código de Conduta da escola pautado nos 

Direitos Humanos e na cultura de paz que será 
adotado como norteador das regras e de 

convivência no CED Vargem Bonita. 

Estudantes e 
Professor 

Ano Letivo 
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DESENVOLVIMENTO 

DE 

COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS 

X X X 

Desenvolver o autoconhecimento, e autoestima e 
cuidados com a saúde mental através de posts, 

vídeos e mensagens postadas nos grupos de 
Whatsaap e plataforma. Trazer palestrantes e 
outros profissionais que atuam no campo da 

Psicologia para rodas de conversa e momentos de 
reflexão sobre os cuidados com a saúde mental no 

contexto da pandemia. (tais encontros também 
abordam temas de enfrentamento agravados com 

a pandemia como: racismo, abuso, violência 
doméstica, etc) 

Este trabalho é desenvolvido junto a Psicóloga da 
Equipe tendo aporte em Projeto com outros 

psicólogos. 

Estudantes, Família e 

Professores e demais 
membros da 
comunidade. 

Ano Letivo 

ENSINO/APRE 

NDIZAGEM 
X X X 

Escuta Sensível ao Professor (demandas) 
pelo Meet, em conjunto com a EEAA, 

Supervisão e Direção. 

Escuta sensível a família (telefone, Meet, 
whatsaap). - Suporte a professores, através 

de material, mediação com as famílias e 
reuniões com pais e responsáveis e 

professor para superação de problemas 
que estejam dificultando o processo de 
ensino/aprendizagem, encaminhando 

junto a EEAA os casos que necessitem de 
outros auxílios da rede de saúde e apoio. 

Estudantes, Família e 

Professor 
Ano Letivo 

INTEGRAÇÃO 

FAMIÍLIA/ESC 

OLA 

X X X 

Promover momentos em reuniões com pais e 
atividades enviadas nas turmas via plataforma, 

que levem a reflexão a importância do papel ativo 
da família no processo de aprendizagem e na 

construção da cultura de paz na escola. (vídeos, 
falas, atividades para família) 

Família, Estudantes, 
coordenação e 

Equipe Gestora. 
Ano Letivo 
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Busca por estudantes com dificuldade no acesso a 
plataforma ou atividades impressas, ou que 

estejam infrequentes. 

 

MEDIAÇÃO DE 

CONFLITOS 
X X  

- Rodas de conversas com professores e alunos, 
reflexão sobre cultura da paz, atendimentos 

individuais a professores e alunos com escuta 
sensível e reflexões que levem a ações que 

superem questões problematizadoras usando a 
empatia e conhecimento da real situação de 

conflito. (whatsaap, Meet, telefone). 

Estudante, Família 

Professores e Equipe 
Gestora 

Ano Letivo 

PROJETO DE 

VIDA 
  X 

- Promover a Autonomia dos estudos (organização 
da rotina, hábitos de estudo e importância da 

organização pessoal e familiar durante as aulas) - 
Postagens nos grupos de whatsaap e participação 
com vídeos nas reuniões de pais e coordenações 

coletivas de professores via Meet. 

Estudante, Família 

Professores e Equipe 
Gestora 

Ano Letivo 

SAÚDE X X X 

- Criação de campanhas, posts, vídeos sobre a 
importância dos hábitos de higiene, cuidados para 

prevenção e não disseminação do novo Corona 
Vírus, importância da alimentação saudável, 
hábitos saudáveis e que proporcionam saúde 

mental e qualidade de vida. 
Trabalho realizado via meet, whatsaap e reuniões 

online em parceria com a equipe de apoio a 
aprendizagem. (psicóloga) 

Estudante, Família 

Professores e EEAA 
Ano Letivo 
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TRANSIÇÃO X  X 

- Promover o acolhimento, cuidado no momento 
de mudanças entre etapas de modalidade de 

escolarização evitando a evasão escolar, por meio 
de roda de conversas, momentos de escuta, 

acolhimento e articulação entre modalidades. 
vídeos, reuniões online, visitas as salas, suporte 

informativo a professores sobre a vida escolar do 
aluno.  O CED Vargem Bonita atua desde a 

Educação Infantil até os anos Finais e tem como 
peculiaridade, devido a ser a única escola da 

região, o acompanhamento contínuo dos 
estudantes desde os 4 anos até o fim dos Anos 

Finais, facilitando mediado pela Orientação 
educacional e EEAA uma melhor compreensão 

das dificuldades e pontos positivos dos alunos na 
transição dessas etapas. 

Estudante, Família 

Professores e EEAA 
Ano Letivo 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

A avaliação e indicadores de efetividade das ações anteriormente listadas se dará através de momentos de avaliação nas reuniões de pais, rodas de conversa com a equipe 
docente e Equipe gestora, feedback de pais, alunos e professores através da plataforma sala SOE e Whatsaap. Levantamento de resultados através de observações e avanços 

no processo de Ensino/Aprendizagem e convivência na Escola. Desta forma será possível mensurar a participação de toda a comunidade escolar, avaliando se as metas 
estipuladas nesse plano foram alcançadas. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
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DIRETORIA DE SERVIÇOS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO 

GERÊNCIA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2021(EM SITUAÇÕES DE AULAS REMOTAS E/ OU PRESENCAIS) 

 

Psicólogos (as):  Flávia Fernandes de Sousa      Matrícula: 209.247-6 

 

Eixo: Observação do Contexto Escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Práticas de atuação do SEAA 

 

Participação em reuniões 
pedagógicas 

 

Checagem de estudantes 
com Necessidades 
Educacionais Especiais 

 

Trabalho virtual 

 

Apresentar/explicar a atuação do 
SEAA considerando os documentos 
norteadores e dimensões de 
trabalho de acordo com a OP 
(Orientações Pedagógicas); 

Fazer a triagem das necessidades 
apresentadas pela Unidade Escolar; 

Checar a triagem de estudantes com 
NEE e/ ou com TFE para orientações 
à família e ao professor;  

Organizar e fazer marcação de 
atendimentos; 

Participação nas Coletivas e/ ou nas discussões 
pedagógicas por meio do Meet; 

Levantamento de informações junto à 
Secretaria da Unidade de Ensino e 
Administrativo de listas de alunos e dados a 
partir de planilha; 

Análise de dossiês; 

Conversa com a família e/ ou professores 
regentes; 

 

Durante o ano 

letivo 

 

Serviços de Apoio 
como a Orientação 
Educacional articulada, 
professores regentes, 
coordenadores, equipe 
gestora e secretário 
escolar dentre os 
demais atores da 
escola; 

Observações e 
discussões; 

Análise dos resultados 
apresentados para 
formular novas 
estratégias; 
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Formação Continuada para 
todos os atores da escola 

Estabelecer parceria com a 
Orientação Educacional; 

Obter uma visão panorâmica das 
potencialidades e fragilidades para 
a garantia das aprendizagens 
significativas, considerando o 
contexto de aulas remotas e/ ou 
presencial; 
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Eixo: Assessoria ao Trabalho Coletivo 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Participação das Coletivas 
semanais com os 
professores; 

Levantamento das queixas 
escolares a partir da escuta 
dos diversos atores da 
escola; 

Organização junto a O.E 
(Orientação Educacional) 
quanto à priorização das 
intervenções coletivas e 
individuais; 

 

Assessorar o trabalho coletivo 

possibilitando formação continuada 
com temáticas baseadas a partir do 

levantamento de informações com 
escutas; 

Proporcionar encontros com temas 
de enfrentamento agravados com a 
pandemia como: racismo, abuso, 
violência doméstica, etc; 

Estabelecer diferentes canais de 
comunicação com as famílias, 
estudantes e demais atores do 
contexto escolar; 

 

 

 

Escuta Sensível ao Professor (demandas) 
pelo Meet, em conjunto com a OE, 
supervisão e direção; 

Escuta sensível a família (telefone, Meet, 
whatsapp); 

Suporte a professores, mediação com as 
famílias e reuniões com pais e responsáveis; 

Encaminhamento de problemas que estejam 
dificultando o processo de 
ensino/aprendizagem, analisado junto a OE, 
para outros auxílios da rede de saúde e 
apoio; 

 

Durante o ano 

letivo 

 

Profissionais do SEAA  
do Núcleo Bandeirante 
e Orientação 
Educacional da Unidade 
de Ensino;  

Escuta a comunidade 
escolar e diversos 
parceiros da escola; 

Eixo 1: Ações articuladas e conjuntas 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Participação das Coletivas 
semanais com os 
professores; 

 

Desenvolver o autoconhecimento, e 
autoestima e cuidados com a saúde 
mental através de posts, vídeos e 
mensagens postadas nos grupos de 
Whatsapp e plataforma; 

Utilização de vídeos, mensagens e 
ações motivacionais para 
acolhimento, reconhecimento e 
ressignificação do trabalho em 
equipe em momento de pandemia; 

Durante o ano 

letivo 

 

A Orientadora Educacional 
da escola e outros 
profissionais inclusive da 
saúde como outros 
psicólogos; 

Escuta a comunidade 
escolar e diversos 
parceiros da escola; 
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Formação Continuada para 
todos os atores da escola; 

Trazer palestrantes e outros 
profissionais que atuam no campo da 
Psicologia para rodas de conversa e 
momentos de reflexão sobre os 
cuidados com a saúde mental no 
contexto da pandemia; 

 

Compartilhamento de posts, vídeos e 
Lives sobre assuntos diversos via 
Whatsapp; 

Criação com a colaboração de toda 
comunidade escolar, de um Código 
de Conduta norteador das regras e 
de convivência no CED Vargem 
Bonita; 

 

 


