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1-  APRESENTAÇÃO 
 

A Proposta Pedagógica é um dos principais documentos para o planejamento e 

gestão do trabalho pedagógico numa instituição de ensino por ser o documento que 

expressa à realidade da comunidade escolar e orienta as práticas pedagógicas e 

administrativas da escola, em sintonia com princípios e valores trazidos nos documentos 

normativos. Para tanto, é essencial que a organização das ações ocorra com base na 

realidade em que a escola se insere, bem como naquilo que os atores dessa comunidade 

expressam. Além disso, é necessário à participação efetiva de todos na sua construção, 

implementação, avaliação e reavaliação. Sendo assim, 

“(...) queremos referir-nos à importância do processo de construção coletiva 
do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola que tem na Coordenação 
Pedagógica o espaço-tempo primordial para essa construção. Não um 
projeto como documento elaborado para atender a cobranças institucionais, 
numa perspectiva meramente burocrática que corrobora a alienação, mas 
como documento resultante de um processo coletivo de avaliação, estudo, 
reflexão, discussão, escrita e reescrita, principalmente, de decisão 
democrática.” (SEEDF, 2014, p.9). 
 

Partindo desse princípio, a Proposta Pedagógica da Escola Classe 04 de 

Sobradinho foi construida e vem sendo reelaborada de forma coletiva a partir das reflexões e 

discussões da comunidade escolar, apoiadas nos princípios da gestão democrática e na 

legislação vigente, e traduz o compromisso de todos os envolvidos em garantir o acesso, a 

inclusão e a permanência dos estudantes na escola, com oferta de ensino de qualidade, e a 

corresponsabilidade no processo de alfabetização e letramento, na aprendizagem 

significativa e no desenvolvimento integral dos alunos. 

Ademais, pressupõe a valorização dos profissionais de educação, a democratização 

das decisões no interior da escola, de modo a garantir a todos a condição de sujeitos na 

organização do trabalho pedagógico, como possibilidade de socialização do poder de 

decisão dentro da escola, de forma a atender com igualdade e eficiência às necessidades da 

comunidade escolar e promover o protagonismo estudantil com vistas à transformação de sua 

realidade. 

A presente Proposta Pedagógica passou por importantes momentos de 

reconstrução, sendo iniciado em novembro de 2018 e ocorrendo ao longo do 1º semestre de 

2019, nos espaços democráticos de diálogo, como por exemplo, coordenações pedagógicas 

coletivas, dias letivos temáticos, reuniões de pais, conselhos de classe, reuniões do 

conselho escolar, encontros de pais, entre outros, e é o resultado da ação coletiva como 
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movimento democrático e flexível que subsidiará a organização do trabalho pedagógico, 

facilitar o planejamento, materializar o currículo e dará autenticidade às ações pedagógicas 

desenvolvidas na escola. 

Neste periodo, entre 2018 e 2019, as atividades propostas foram divididas em 

etapas e sendo realizadas conforme os momentos descritos: No primeiro momento, foi 

realizada uma atividade de sensibilização com professores e servidores da escola, intitulada 

“Valores que nos conectam”, que consistiu em fazer levantamento dos valores que regem a 

vida de cada um do grupo e quais os conectam. Primeiramente, os presentes escreveram 

em um papel os 10 valores que direcionam sua vida. Em seguida, em duplas, escreveram os 

cinco valores que os conectam. Em grupos separados anteriormente, escreveram o valor 

que mais conectou as pessoas do grupo. E para finalizar, foi feito o levantamento dos três 

valores que conectaram a todos os presentes. 

Com essa atividade, foi possível construir coletivamente a “Árvore dos valores da 

Escola Classe 04 de Sobradinho”, ou seja, os valores que pautarão todas as ações da 

escola. Do mesmo modo, o “Acordo de Convivência da Escola Classe 04 de Sobradinho” 

(Apêndice 1) foi construído coletivamente e deverá ser respeitado e seguido por todos os 

membros da comunidade escolar. 

No segundo momento, a reflexão aconteceu acerca dos princípios e fundamentos 

teórico-metodológicos que orientam as práticas pedagógicas na escola. Nesse momento, foi 

necessário revisitar os princípios trazidos no Art. 3º da LDB (1996) e nos documentos 

pedagógicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Essa retomada aos 

documentos possibilitou o levantamento das concepções da comunidade escolar, ou seja: 

Qual a filosofia da Escola, o que pensa o grupo que a compõe e que o 
diferencia de outros grupos, a definição da função social, dos objetivos 
institucionais, de sua finalidade, das razões para sua existência e de sua 
intencionalidade. (Orientação Pedagógica. Projeto Político-Pedagógico e 
Coordenação Pedagógica nas Escolas, 2014). 

E essa é uma das tarefas mais difíceis a serem trabalhadas em nossa escola: fazer 

com que a comunidade escolar se aproprie das concepções que orientam o trabalho da 

escola, inclusive da legislação que rege a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Torna-

se imprescindível compreender, por exemplo, o significado da dialética entre o político e o 

social trazida pela Pedagogia Histórico-Cultural e pela Psicologia Histórico- Crítica na qual se 

baseia o Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
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Federal. Isso demanda estudo sistematizado e entendimento por parte dos envolvidos para 

que a proposta e as ações da escola não se tornem um documento pleno de intenções 

vazias, e sim, a expressão da intencionalidade da comunidade escolar a respeito da 

sociedade que se quer formar. 

O terceiro momento aconteceu durante a Semana Pedagógica de 2019. Foi o 

momento de começar a redirecionar a organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 

04 de Sobradinho. Esse foi o momento de entender que, por se tratar de uma escola 

específica de alfabetização, a prática pedagógica vivenciada na escola deve girar em torno 

de ações que promovam ao estudante a conclusão do seu processo de alfabetização. Assim, 

com base no estudo (Apêndice 2) realizado entre os docentes em novembro de 2018, foram 

apresentados os pontos positivos e negativos citados pelo próprio grupo em relação à 

organização do trabalho pedagógico costumeiramente realizado na escola para serem 

analisados, reestruturados e ressignificados, a fim de promover o sucesso no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes. Dentre esses pontos, podemos citar a rotina escolar, 

os horários de atividades extraclasse, o planejamento pedagógico, a formação continuada, e 

até questões de relacionamento interpessoal. Essa preocupação contribuiu para fortalecer a 

identidade da escola e do grupo. 

No quarto momento, foi discutido a cerca dos instrumentos de avaliação utilizados na 

escola, dentre eles: a psicogênese da escrita, a avaliação de produções escritas dos 

estudantes (textos), o acompanhamento de leitura, as provas, as avaliações externas, a 

avaliação institucional, o conselho de classe, o registro de avaliação (RAVs), a adequação 

curricular, entre outros. Refletiu-se a cerca do “que”, do “como” e do “por que” avaliar e de 

como trabalhar com os resultados, de modo que as avaliações permitam intervenções 

eficazes no processo de ensino-aprendizagem e garanta o sucesso escolar do estudante, bem 

como o conhecimento das fragilidades e potencialidades no processo de alfabetização, o 

redirecionamento do planejamento e estabelecimento de novas estratégias. 

No quinto momento, foi discutido a respeito da proposta curricular ofertada pela 

escola. Esse currículo deverá ser pensado com base no Currículo em Movimento da SEDF, 

tendo como alicerce da prática pedagógica o trabalho com os eixos integradores 

(Alfabetização, Ludicidade e Letramento) e transversais (Educação para a Diversidade, 

Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação para e em Direitos Humanos). 

Além do que, levará em consideração a vivência sociocultural dos estudantes e sua 

formação integral de modo que possibilite a aplicação dos conhecimentos adquiridos na 
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escola em seu cotidiano. 

Outro movimento importante para a reconstrução dessa proposta foi a realização de 

diagnósticos da realidade da escola, com aplicação de questionário entre os professores da 

escola (Apêndice 3), questionário sócio-econômico (Apêndice 4) enviados às famílias dos 

estudantes, e realização da ação “Escola que temos e escola que queremos” entre os 

alunos, elaborados pela pedagoga da escola e reuniões de pais. O levantamento dos dados 

do mapeamento e da dinâmica ficou sob a responsabilidade da pedagoga, e o levantamento 

dos dados do questionário sócio-econômico, da direção. Posteriormente, todos os dados 

foram levantados e divulgados entre a comunidade escolar para reflexão e 

encaminhamentos. 

Portanto, foram 

“(...) realizados o diagnóstico e a análise da escola (e de seu território 
geográfico), sóciohistórico e cultural e da comunidade na qual está 
inserida, com o objetivo de promover uma reflexão, envolvendo pais, 
mães, responsáveis, estudantes, profissionais da educação e conselho 
escolar, a partir da questão: O que torna nossa escola original, singular, 
única? A partir dessa questão, podemos levantar: • Qual sua história? 
Resgate da História da escola. • Quem são seus estudantes? Classe, 
origem, histórico escolar? Quais são suas expectativas em relação à 
escola? • Em qual comunidade geográfica e cultural a escola está 
inserida? • Qual a situação atual e as perspectivas da escola? 
(considerando os documentos da SEEDF: Currículo da Educação Básica, 
Proposta Pedagógica, Diretrizes e Orientações Pedagógicas). • Quais os 
principais problemas identificados?” (DISTRITO FEDERAL, 2014, OP p. 
17) 

O levantamento das características atuais da Escola Classe 04 de Sobradinho, de 

suas limitações e possibilidades, de seus elementos identificadores, da imagem que se quer 

construir quanto ao seu papel na comunidade que se insere constitui um excelente 

diagnóstico que serviu de base para a definição dos objetivos e metas a se conquistar, dos 

conteúdos que deverão ser trabalhados e das formas de organização de seu ensino. Ainda, 

poderão ser utilizados tanto para identificar quanto para avaliar os avanços alcançados no 

fortalecimento de sua identidade. 

Após essas etapas, a direção e a equipe pedagógica se encarregou de unir as 

informações e propôs a escrita da presente proposta pedagógica, de modo a garantir a 

fidedignidade das informações, decisões e concepções resultantes das reflexões da 

comunidade escolar. 

É importante ressaltar que, como a proposta pedagógica constitui-se um caminho 
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em construção, passível de reflexão contínua, essa versão final estará constantemente num 

processo de acompanhamento e avaliação e permanecerá ao alcance de toda a comunidade 

escolar para que tome conhecimento e possa consultá-la a qualquer momento. A Proposta 

Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho será publicada no site da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal e poderá ser acessada através do link 

http://www.se.df.gov.br/ppp-das-escolas/. 

Desta forma, o  ano letivo de 2020 iniciou com muitas atividades para que contribuir para 

a continuidade da nossa estória escolar. Sabemos que precisamos a cada ano vivenciar uma 

nova dinamica pedagógica num eterno criar e recriar. Dessa forma, buscamos tecer um 

movimento coletivo com atividades diversificadas para iniciar 2020 em uma perspectiva 

construtiva. 

• Planejamentos atividades,  

• Formaçao continuada,  

• Organizaçao do calendário anual (definiçao de datas anuais e eventos),  

• Planejamento quinzenal para recepcionar as crianças, 

• Organizaçao da dinamica escolar,  

• Rotinas e novos horários para as atividades extraclasses (em anexo).  

• Revisao dos projetos e combinados entre os professores para a aplicaçao  

Usamos o espaço destinado para a Semana Pedagógica para além de conhecer o grupo 

agregar as novas idéias com as propostas que já eram vivenciadas na escola.  

A Semana Pedagógica 2021 ocorreu nos dias previstos no calendário oficial, ou seja, de 

03 a 05 de março, com as seguintes programações: 

Acolhida dos professores com Drive Thru, para recebimento de materiais, vídeo de boas 

vindas do Secretário de Educação do DF, debate a respeito do documento ”Replanejamento 

Curricular 2021 e Calendário Escolar”, estudo sobre a temática avaliação externa e dados da 

escola nas avaliações de larga escala. O espaço de debate da semana pedagógica 2021, 

propiciou a reflexão sobre os projetos da escola, bem como o redimencionamento da organização 

http://www.se.df.gov.br/ppp-das-escolas/
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do trabalho pedagógico na forma remota. Devido ao contexto pandêmico, todas as atividades 

relativas à semana pedagógica foram feitas via Google Meet. 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho terá a seguinte estrutura: 

Apresentação, Histórico, Diagnóstico da Realidade, Função Social, Princípios, Missão e 

Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens, Fundamentos Teórico-

Metodológicos, Organização do Trabalho Pedagógico, Estratégias de Avaliação, Organização 

Curricular, Plano de Ação para Implementação da PP, Acompanhamento e Avaliação da PP, 

Projetos Específicos, Referências, Apêndices e Anexos. 

 

2-  HISTÓRICO 

 

Com o advento da construção de Brasília, houve a necessidade de alojar 

definitivamente os pioneiros que ajudaram na sua construção e as famílias imigrantes do 

Nordeste de Goiás, da Bahia e de outros estados. Diante disso, um dos diretores da 

NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) teve a idéia de criar uma cidade 

tipicamente rural no Distrito Federal. A alternativa foi construir a nova cidade na região, que 

tradicionalmente desenvolvia atividades agropecuárias desde os tempos de seus primeiros 

ocupantes. Com isso, essas pessoas foram transferidas para as margens da antiga estrada 

que ligava a cidade goiana de Planaltina à nascente Brasília. 

Essa cidade recebeu o nome de Sobradinho, e foi fundada no dia 13 de maio de 

1960, mas só chegou a ser oficializada bem mais tarde, pelo Decreto nº 571, de 1967. E é 

nessa cidade, denominada por seus moradores de “cidade serrana” por ter sido construída 

numa serra, cercada das belezas naturais do Cerrado, de clima ameno e tranquilidade, 

característica que a faz um lugar potencialmente único e com atmosfera cativante, é que 

encontramos a Escola Classe 04 de Sobradinho. 

Com o crescimento de Sobradinho e com o aumento da população, as demandas 

por educação também cresceram. A partir daí, nasceu a Escola Classe 04 de Sobradinho, 

localizada na Quadra 15, Área especial nº 02, tendo iniciado o atendimento à comunidade 

local em 13/02/1964, sendo primeiramente chamada de Escola Classe da Quadra 17 e tinha 

área e estrutura diferente da que possui hoje. 

Em julho de 1965 a escola passou a ser designada Escola Classe 04/09 da Quadra 
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15 de Sobradinho e de Escola Classe Nº 04 a partir de 1966. Na data de 21/10/1976, por 

meio da resolução 95/76 CDE, a escola foi extinta e as denominações da Escola Classe 04 e 

do Centro de Ensino 04 de Sobradinho foram alteradas para Centro de Ensino de 1º grau 04 

de Sobradinho. A partir de então, passou a ser chamada de Bloco G, tendo as salas 

identificadas por G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 e G9. Finalmente, em 06/03/2002, de 

acordo com a portaria nº 111/2002, a escola voltou a ser chamada de Escola Classe 04 de 

Sobradinho. 

Apesar da separação de ambas as escolas, não há como separar as histórias do 

Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho e da Escola Classe 04 de Sobradinho, pois 

elas se misturam de forma complementar. Porém, essa separação teve o objetivo de facilitar a 

gestão administrativa, pedagógica e financeira das escolas. 

Por estar inserido num contexto de interação social de diversidade, o processo de 

construção da identidade da Escola Classe 04 de Sobradinho se dá no meio social no qual 

se insere e considera aspectos materiais e imateriais da realidade vivida estabelecida pelas 

relações sociais entre os sujeitos e as instituições sociais que atuam no território, como 

também dos saberes trazido por eles. 

Desde a sua criação, vários foram os profissionais que por ela passaram e 

contribuíram significativamente nesse processo de formação da identidade da Escola Classe 

04 de Sobradinho.  

A seguir, apresentamos as direções que a escola teve: 

 

Ano Diretora Vice- diretora 

2002 Renata Luci de Campos Ivonete Luiza Pereira dos Santos, 
seguida por Elizete Brandão 

2003 Renata Luci de Campos Tatiane Jacobino Lima 

2004 Rosangela Souza Almeida Tatiane Jacobino Lima 

2005 Rosangela Souza Almeida Tatiane Jacobino Lima 

2006 Rosangela Souza Almeida Tatiane Jacobino Lima 

2007 Mª de Lourdes R. Cavalcante Enice Teixeira de Oliveira 

2008 Enice Teixeira de Oliveira Daniela Pinheiro Alves Poti 

2009 Enice Teixeira de Oliveira Daniela Pinheiro Alves Poti 

2010 Orlandina Ribeiro Soares Eliane e Valdete Gurgel 

2011 Lílian Kelly de Souza Cilene Vasconcelos 

2012 Lílian Kelly de Souza Evanilde Brandão Ferreira 
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2013 Lílian Kelly de Souza Jorge Soares de Souza 

2014 Lílian Kelly de Souza Maria de Lourdes Silva 

2015 Lílian Kelly de Souza Cristiana da Silva Gonçalves 

2016 Lílian Kelly de Souza Maura Campos de Carvalho Ramos 

2017 Daniela Pinheiro Alves Poti de Souza Evanilde Brandão Ferreira 

2018 Daniela Pinheiro Alves Poti de Souza Evanilde Brandão Ferreira 

2019 Daniela Pinheiro Alves Poti de Souza Aline Oliveira da Silva 

2020 Aldenice Souza da Costa Solino Evaide Flores Campos 

2021 Aldenice Souza da Costa Solino Evaide Flores Campos 

 

No espaço interno, temos: direção/mecanografia, secretaria, sala da EEAA/SOE, 

sala de professores com uma copa e um banheiro, sala de recursos, sala da supervisão 

administrativa com um banheiro, sala da informática, biblioteca, dois banheiros de estudantes 

(feminino e masculino), um banheiro para alunos com necessidades educacionais especiais, 

cantina escolar com depósito, sala de servidores com banheiro,nove salas de aula e um 

pátio.  

A área externa frontal da escola tem: uma guarita, um estacionamento para 

funcionários, uma pequena quadra, um parquinho, uma área para psicomotricidade e área 

para recreação. 

No decorrer dos anos letivos 2020/2021, a escola passou por várias reformas, 

incluindo banheiros, cozinha, biblioteca, sala dos professores e pintura interna, externa e 

pisos. Tal ação objetivou a revitalização do espaço físico escolar, a fim de que as crianças ao 

retornarem ao ensino presencial sejam recebidas em um ambiente propício e acolhedor para 

as atividades escolares. 
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Mesmo com as mudanças, ainda há algumas dificuldades a sanar, como: ampliação 

do espaço físico da escola, reparo e aumento do muro, colocação de blindex em todos os 

ambientes da escola, separação da rede hidráulica e de esgoto da Escola Classe 04 de 

Sobradinho e do Centro de Ensino Fundamental 04 (CEF 04), construção e pavimentação dos 

estacionamentos interno e externos, coberturas das áreas externas (quadra, área de 

psicomotricidade e parquinho), ampliação da sala de recursos e da biblioteca, construção de 

depósito de materiais e bens inservíveis, construção de sala para audiovisual, troca do forro e 

piso, reforma nos banheiros dos alunos e funcionários, instalação de aparelhos de ar 

condicionado para as salas de aula e outros ambientes da escola, etc. 

Diante das dificuldades levantadas nesse diagnóstico, a Escola Classe 04 de 

Sobradinho tem consciência dos grandes desafios que enfrenta e enfrentará e se prontifica 

em reescrever sua história de modo a construir sua identidade institucional, com base nos 

valores de seu Acordo de Convivência, nos princípios da aprendizagem dialógica e na busca 

incansável de oferecer um ensino de qualidade e significativo aos estudantes em que todos 

aprendam, e muito! 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

3.1 Dados da Instituição 
 

Nome da Instituição Educacional Escola Classe 04 de Sobradinho 
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Endereço completo Quadra 15, Área Especial n.º 02 

Telefone/Fax/e-mail (61) 3901-3789 

Localização Zona Urbana 

Coordenação de Ensino Regional de Ensino de Sobradinho 

Data de criação da Instituição Educacional 13/02/1964 

Autorização: Deliberação do Conselho 
Estadual de Educação 

13/02/1964 

Reconhecimento: Deliberação do 
ConselhoEstadual de Educação 

06/03/2002 de acordo com a portaria n.º 
111/2002 DODF 

Turno de funcionamento Diurno 

Nível de ensino ofertado Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Etapas/ Fase e Modalidades 
Ensino/Programas e Projetos especiais da 
Educação Básica 

Anos Iniciais Bloco Inicial de 
Alfabetização (1º ao 3º ano) 

E-mail ec04sob@gmail.com 

 
 
3.2 Quem somos? 
 

EQUIPE GESTORA 

NOME FUNÇÃO 

Aldenice Souza da Costa Solino Diretora 

Evaide Flores Campos Vice-diretora 

Maria Cleonice Monteiro Reichert Chefe de Secretaria 

Marcelo Pimenta Supervisor Administrativo 

 
 

 CARREIRA MAGISTÉRIO 

NOME FUNÇÃO 

ALINE DIAS PANISSA DE MATOS Professora Regente 

ANDREA SILVA DE CARVALHO CORDEIRO Professora Regente 

ANDRESSA KETLEEN DE SALLES Professora Regente 

CRISTIANE PEREIRA LISBOA Professora Regente 

DJANIRA LOPES COSTA Professora Regente 

ELISANGELA DUARTE ALMEIDA MUNDIM  Professora Regente 

GIZELY RIBEIRO PORTO Professora Regente 

IVONETE LUIZA PEREIRA DOS SANTOS P Professora Regente 

JOCIARA DO NASCIMENTO BIANCHIN  Professora Regente Educação Física  

JULIANA MALTA CAMPOS LOPES Professora Regente 

LINDYANE HARUMY SHINODA Professora Substituta 

LUCIANA SAMPAIO DOS SANTOS Professora Substituta 

mailto:ec04sob@gmail.com
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LUCIMAR GONZAGA DA SILVA LIMA Professora Regente 

MAIRA ROSA CORDEIRO MARQUES Professora Substituta 

MARCELINO ANTONIO BORGES Professor Readaptado - Bibiioteca 

MARIA APARECIDA DE SALLES Professora Regente 

MARIANE DALLA CORTE DE MACEDO Professora Regente 

NAYARA RAIANE MORAES DA SILVA Professora Substituta 

NILVA MARIA MENDONCA DE MOUR Professora Regente 

REGINA MAGALHAES SARAIVA ROCHA Professor Restrição Temporária 

RUTH PEREIRA DA SILVA Professora Regente 

STEPHANIE TELES Professora Substituta 

 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA 

NOME FUNÇÃO 

FLAVIA MOTTA SANTOS Pedagoga 

  MAYARA WANNESCHKA NEVES Orientadora 

*sem professor Sala de Recursos 

 
 

SERVIDORES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA 

NOME FUNÇÃO 

Geseneuda Coelho Viana Servidora do Apoio Administrativo 

Heldinar Soares Servidora Readaptada – Portaria 

Jorge Soares de Souza Servidor do Apoio Administrativo 

Marceli Santana e Silva Servidora Readaptada – Portaria 

Marli Lopes Oliveira Servidora Readaptada – Portaria 

Laiane Alvares Leite Monitora Ensino Especial 

Socorro de Souza Pereira Agente de Portaria 

Terezinha Neres da Rocha Fontenele Servidora Readaptada – Biblioteca 

 

SERVIDORES TERCEIRIZADOS 

NOME FUNÇÃO 

 Antonia Flávia Barbosa Santiago Servidora de Limpeza e Conservação 

Eli Souza do Amor Divino Servidor de Limpeza e Conservação 

Francisca Barbosa dos Santos Servidora de Limpeza e Conservação 

Lindalva Borges de Souza Merendeira 

Maria de Fátima Costa Servidora de Limpeza e Conservação 

Rute Alves de Oliveira Merendeira 

  Dayane Leitao Barbosa Servidora de Limpeza e Conservação 

Luciano da Silva Sales Servidor de Limpeza e Conservação 

 

CONSELHO ESCOLAR 

NOME FUNÇÃO 
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Aldenice Souza da Costa Solino Membro Nato 

Clairton Ferreira Costa Membro Representante da Carreira Magistério 

Geseneuda Coelho Viana Membro Representante da Carreira Assistência 

 

3.3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
Antes de falar sobre a realidade atual da escola, é importante fazer um levantamento 

acerca dos índices escolares apresentados em 2020, a fim de subsidiar o estudo e o 

entendimento da realidade para ano letivo de 2021. 

A Escola Classe 04 de Sobradinho encontra-se em plena atividade e oferta o Bloco 

Inicial de Alfabetização (1ºaos 3ºanos do Ensino Fundamental), ou seja, o 1º bloco do 1º ciclo 

do Ensino Fundamental I. Em 2020, extraordinariamente devido à pandemia de Covid-19, os 

alunos dos 1º e 2º anos desse bloco não reprovaram. Além disso, nesse mesmo ano, três 

alunos dos 3º anos reprovaram por falta, e isso corresponde a 2,27% dos 132 alunos dos 3º 

anos. Somando-se os alunos reprovados por falta, tivemos um total de três alunos,e isso é 

igual a 2,27% do total de 380 alunos. 

Da mesma forma, temos que destacar que 12 alunos foram reprovados nos 3ºanos em 

2020 além daqueles reprovados por falta. Se juntarmos o número de alunos reprovados nos 

3º anos ao número de alunos reprovados por falta, teremos 15 alunos reprovados em 2020, e 

isso é o mesmo que dizer que 3,94% dos 380 alunos matriculados na Escola Classe 04 de 

Sobradinho que em 2020 reprovaram. 

É importante dizer que 03 alunos estão defasados em idade x série, o que 

corresponde a 2,27% dos alunos matriculados no ano letivo de 2020. Em relação ao índice de 

evasão, nenhum aluno evadiu em 2020, o que significa dizer que 0% dos alunos matriculados 

evadiu. 

Vale ressaltar que a Escola Classe 04 de Sobradinho finalizou o ano de 2020 com 380 

alunos. Isso demonstra um aumento de 22 alunos em relação a 2019. Numa primeira análise, 

podemos agregar a esse aumento de matrículas a perda de poder aquisitivo das famílias e de 

bolsas de estudos na rede de ensino particular. Cabe ainda levar em consideração, segundo 

dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), houve um aumento 

populacional, desde o início desta década, da região onde fica a cidade de Sobradinho 

devido à migração de pessoas que, consequentemente, demandou um número maior de 
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matrículas nas escolas da cidade. 

Nesse contexto, a escola busca constantemente fortalecer a parceira com as famílias 

no intuito de apoiar os alunos e professores, de forma a melhorar o trabalho do ambiente 

escolar, bem como conhecer a situação das crianças. Procuramos ainda, fortalecer as ações 

pedagógicas e o rendimento dos alunos. As famílias são sempre convidadas a participar das 

atividades pedagógicas, entre estas: dias letivos temáticos, palestras, reuniões, oficinas e 

festividades em geral. Para melhor atender as famílias em suas necessidades, as atividades 

são promovidas em dias e horários diversificados. No entanto, ainda é mínimo o número de 

pais que comparecem a esses eventos virtualmente ou seja, a participação ocorrida pelo 

zoom, meet ou instagram. 

Em 2021, a escola atende a 369 alunos matriculados, com faixa etária de 6 a 12 anos, 

distribuídos em 18 turmas, nove turmas no matutino e nove no vespertino. A maioria dos 

alunos dos 1º anos que a escola recebe é encaminhada pelo Centro de Educação Infantil 03 

de Sobradinho, localizado na quadra 16 de Sobradinho, que vão formar, em maioria, as 

turmas de 1º anos da escola. Já os alunos dos 2º e 3º anos são oriundos da própria escola. 

Entretanto, todas as turmas da escola recebem matrículas do Telematrícula–156 ou 

efetivadas após o início ou durante o ano letivo. 

Os alunos matriculados nesse ano foram distribuídos nas turmas conforme 

especificado na tabela a seguir: 

ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 

QUANTITATIVO DE ESTUDANTES – 2021 

MATUTINO VESPERTINO 

Turma Nº de estudantes Turma Nº de estudantes 

1º ano A  15 1º ano E 15 

1º ano B  15 1º ano F 27 

1º ano C 17 2º ano C 17 

1º ano D 19 2º ano D 26 

2º ano A  17 2º ano E 26 

2º ano B 26 3º ano D  26 

3º ano A 17 3º ano E 19 

3º ano B 25 3º ano F 18 

3º ano C 26 3º ano G 18 

 

Nesse ano temos vinte e oito alunos matriculados que apresentam necessidades 

educacionais especiais ou transtornos de aprendizagem.  



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2021 
 

 
 

 

NEE Quantitativo 

TDAH 05 

Síndrome Down 02 

TGD/ Autismo 07 

Dislexia 00 

Dislalia 01 

Discalculia 00 

Deficiente Auditiva 00 

DMU 01 

DPAC 00 

Deficiente Intelectual 04 

DF/ANE 01 

DF/BNE 03 

DF/MNE 01 

Transtorno Opositor Desafiador 00 

Outros 03 

TOTAL 28 

A proposta de mapear a instituição educacional em 2021 integra-se a uma perspectiva de 

atuação preventiva e institucional, por parte da Equipe Especializada de Apoio á Aprendizagem 

(EEAA) , uma vez que remete e compromete os profissionais desse serviço à compreensão do 

contexto escolar, valorizando as características particulares que interferem diretamente no 

desempenho da instituição educacional. 

O Mapeamento Institucional tem como objetio identificar fortalezas e fragilidades da 

realidade escolar, sendo útil para discutirmos algo fundamental na escola, pessovisualizarmos as 

singularidades do contexto escolar. 

Desta forma, as EEAA têm condições de conhecer melhor a instituição, sistematizar ações 

e promover um fértil diálogo com a instituição educacional, visando à reflexão e à ressignificação 

de concepções e práticas capazes de transformar o contexto escolar. 

Nesse sentido, como ponto de partida, realizamos, com auxílio da comunidade 

escolar, dois questionários o primeiro voltado para professores e funcionários da Escola 

Classe 04, o segundo voltado para as famílias e por último realizamos entrevistas com os 

alunos a respeito da realidade na qual estão inseridos, a partir dos dados catalogados pelo 

Questionário Socioeconômico e Pedagógico EC 04 de Sobradinho, elaborado pelas Equipe 

Gestora, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional.  
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O questionário foi enviado para as famílias via whatsapp das turmas e aplicado no período 

de 17/03 a 24/03 de 2021. Dos 364 estudantes matriculados na escola, obtivemos 221 respostas.  

As perguntas foram direcionadas com o intuito de conhecer a realidade dos estudantes e 

das famílias da EC 04 de Sobradinho, englobando itens relacionados a questões sociais, 

econômicas, pedagógicas e de saúde.  Para isto, dividimos o questionário em sete tópicos: perfil 

dos estudantes, perfil familiar, sobre o acompanhamento escolar do (a) estudante, perfil 

socioeconômico, em relação aos materiais tecnológicos para a aprendizagem, sobre aspectos 

relacionados à pandemia e COVID-19, em relação às aulas não presenciais de 2020. 
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Abaixo seguem resultados da pesquisa.  

 

1- O ESTUDANTE FREQUENTOU A ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO ANO 

PASSADO? 

 

 
 
 
 

2- O (A) ALUNO (A) FAZ ALGUM ACOMPANHAMENTO MÉDICO 

REGULARMENTE? QUAL? 

 

 
 

 

 

 

 

  

83
137

Não Sim

Contagem de  O ESTUDANTE 
FREQUENTOU A ESCOLA CLASSE 04 
DE SOBRADINHO  ANO PASSADO?

58

163

Contagem de O (A) ALUNO (A) FAZ ALGUM 
ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULARMENTE? 

SIM

NÃO
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3- O (A) ESTUDANTE UTILIZA MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO? SE POSITIVO, 

QUAL MEDICAÇÃO? 

 

 
 
 
 
 
 

4- O (A) ESTUDANTE TEM ALGUMA DOENÇA QUE SEJA DE RISCO PARA 

AGRAVAMENTO DA COVID (EXEMPLO: DOENÇAS RESPIRATÓRIAS GRAVES, 

DIABETES, OBESIDADE, DOENÇA RENAL, ETC)? QUAL É A DOENÇA COM 

DIAGNÓSTICO MÉDICO? 

 

 
 

 

 

 

  

1 2 24

74

7

63

2 11 5
29

2

 não . Nao NÃO Nao Não Nao. Não. Não. Sim Sim

Contagem de O(A) ESTUDANTE UTILIZA 
MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO?SE 

POSITIVO, QUAL MEDICAÇÃO? 

PLATAFORMA 
117

OUTROS 
104

Contagem: O(A) ESTUDANTE TEM ALGUMA 
DOENÇA QUE SEJA DE RISCO PARA 

AGRAVAMENTO DA COVID?

PLATAFORMA

OUTROS
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5- OS PAIS MORAM: 

 

 
 

 

 

 

 

6- O (A) ESTUDANTE MORA COM: 

 

 
 

 

7- QUANTAS PESSOAS MORAM NA CASA SUA RESIDÊNCIA: 

 

132

10

78

JUNTOS OUTRO: SEPARADOS

Contagem de OS PAIS MORAM : 

8

133

7

62

6

4

0 20 40 60 80 100 120 140

AVÓS

PAIS

RESPONSÁVEIS

SOMENTE COM A MÃE

SOMENTE COM O PAI

TIOS OU OUTROS FAMILIARES

Contagem de O(A) ESTUDANTE MORA COM: 
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8- QUAL O GRAU DE ESCOLARIDADE DO 

PAI: 

 

 
 

9- QUAL GRAU DE ESCOLARIDADE DA MÃE:   

 

 
 
 

10- QUAL A RELIGIÃO DE SUA FAMÍLIA? 

190

27

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

DE 02 A 05 PESSOAS

DE 05 A 10 PESSOAS

MAIS DE 10 PESSOAS

Contagem de QUANTAS PESSOAS MORAM 
NA CASA SUA RESIDÊNCIA: 

111

45

17

36

4

7
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CONCLUIU O ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR

ESTUDOU ATÉ O 4º ANO

ESTUDOU ATÉ O 8º ANO

NUNCA ESTUDOU

PÓS-GRADUAÇÃO

Contagem de QUAL O GRAU DE 
ESCOLARIDADE  DO PAI :

104

60

13

27

2

14

0 20 40 60 80 100 120

CONCLUIU O ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR

ESTUDOU ATÉ O 4º ANO

ESTUDOU ATÉ O 8º ANO

NUNCA ESTUDOU

PÓS-GRADUAÇÃO

Contagem de QUAL  GRAU DE 
ESCOLARIDADE DA MÃE:  
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11- QUEM CUIDA DA CRIANÇA NO PERÍODO EM QUE ELA NÃO ESTÁ NA 

ESCOLA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112

11

72

1

11

13

0 20 40 60 80 100 120

CATÓLICA

ESPÍRITA

EVANGÉLICA

JUDAÍCA

NÃO TEM RELIGIÃO

OUTRA

Contagem de  QUAL A RELIGIÃO DE SUA 
FAMÍLIA ?

3
87

1
10

4
42

3
18

11
34

6
1
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EMPREGADA

MÃE, EMPREGADA

MÃE, OUTRO RESPONSÁVEL

OUTRO FAMILIAR, OUTRO RESPONSÁVEL

PAI

PAI, MÃE, OUTRO FAMILIAR

Contagem de QUEM CUIDA DA CRIANÇA NO 
PERÍODO EM QUE ELA NÃO ESTÁ NA 

ESCOLA?
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12- QUEM É O RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES ESCOLARES DO (A) 

ESTUDANTE: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- IREMOS REALIZAR AULAS PELO GOOGLE MEET. O (A) ESTUDANTE 

PODERÁ PARTICIPAR NO HORÁRIO DA AULA? 

 

4
15

1
111

5
9

2
4
1
8

12
36

1
3
1
6
1

0 20 40 60 80 100 120

AVÓ /AVÔ

IRMÃO, TIA

MÃE, AVÓ /AVÔ

MÃE, OUTRO:

MÃE, TIA, OUTRO:

PAI

PAI, MÃE, IRMÃO

PAI, TIA

TIA, AVÓ /AVÔ, OUTRO:

Contagem de QUEM É O RESPONSÁVEL 
PELAS ATIVIDADES ESCOLARES DO (A) 

ESTUDANTE:



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2021 
 

 
 

 
 

 

 

14- EM RELAÇÃO AO ANO DE 2020, O (A) ESTUDANTE E A FAMÍLIA 

CONSEGUIRAM REALIZAR AS ATIVIDADES PROPOSTAS E DEVOLVER AS 

ATIVIDADES PARA PROFESSORA? 

 

 
 

 

 

 

15- LOCAL DE MORADIA 

 

43

177

Não Sim

Contagem de IREMOS REALIZAR AULAS PELO 
GOOGLE MEET. O (A) ESTUDANTE PODERÁ 

PARTICIPAR NO HORÁRIO DA AULA?

117
104

Contagem: EM RELAÇÃO AO ANO DE 2020, O (A) 
ESTUDANTE E A FAMÍLIA CONSEGUIRAM REALIZAR AS 
ATIVIDADES PROPOSTAS E DEVOLVER AS ATIVIDADES 

PARA PROFESSORA?

PLATAFORMA

OUTROS
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16- A MORADIA QUE RESIDEM É: 

 

 
 
 

 

 

 

 

17- A RESIDÊNCIA POSSUI BANHEIROS; 

 

1

1

2

5

17

2

44

14

4

119

11
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Contagem de LOCAL DE MORADIA

64

37

9

109

ALUGADA CEDIDA OUTRO PRÓPRIA (vazio)

Contagem de A MORADIA QUE RESIDEM É : 
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18- O (A) ALUNO (A) POSSUI QUARTO PRÓPRIO: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

19- QUANTOS ADULTOS TRABALHAM NA SUA CASA  

 

0

Contagem: A RESIDÊNCIA POSSUI 
BANHEIROS: 

1

82

138

NÃO SIM

Contagem de O (A) ALUNO(A) POSSUE 
QUARTO PRÓPRIO:
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20- RENDA FAMILIAR: 

 

 
 

 

 

 

 

21- NOSSA FAMÍLIA PEGOU CESTA VERDE (VERDURAS OFERECIDAS PELA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2020) 

 

125

60

13

22

0 20 40 60 80 100 120 140

1 TRABALHA

2 TRABALHAM

3 OU MAIS TRABALHAM

NENHUM

Contagem de QUANTOS ADULTOS 
TRABALHAM NA SUA CASA  

1 2

30
27

1

36

18

1 1

Contagem: RENDA FAMILIAR 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2021 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

22- NOSSA FAMÍLIA NECESSITA DE APOIO, SE HOUVER CAMPANHA DE 

CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERÁVEL? 

 

 
 
 
 
 

23- ALGUM MORADOR DA CASA RECEBE BENEFÍCIO DO GOVERNO (BOLSA 

ESCOLA, BOLSA FAMÍLIA...)? 

 

78

21

121

0 20 40 60 80 100 120 140

NÃO

NÃO CONHEÇO ESSE PROGRAMA

SIM

Contagem de NOSSA FAMÍLIA PEGOU CESTA 
VERDE ( VERDURAS OFERECIDAS PELA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 2020) 

98

122

0 20 40 60 80 100 120 140

NÃO PRECISAMOS DESSE APOIO

SIM, PRECISAMOS DE APOIO

Contagem de NOSSA FAMÍLIA NECESSITA DE 
APOIO, SE HOUVER CAMPANHA DE CESTAS 

BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE …
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24- NA CASA ONDE O ALUNO RESIDE TEM TV? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- A RESIDÊNCIA POSSUI COMPUTADOR COM INTERNET QUE POSSA SER 

UTILIZADO PARA FINS PEDAGÓGICO? 

167

53

NÃO SIM

Contagem de ALGUM MORADOR DA CASA 
RECEBE BENEFÍCIO DO GOVERNO (BOLSA 

ESCOLA, BOLSA FAMÍLIA...)?

2

80

138
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Contagem de NA CASA ONDE O ALUNO 
RESIDE TEM TV?
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26- POSSUI ACESSO A INTERNET MÓVEL INSTALADA POR OPERADORAS (TIM, 

OI, CLARO, ETC); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27- POSSUI CELULAR COM INTERNET PARA USO PEDAGÓGICO 

99

121

NÃO SIM

Contagem de A RESIDÊNCIA POSSUI 
COMPUTADOR COM INTERNET QUE POSSA 
SER UTILIZADO PARA FINS PEDAGÓGICO ?

46

174

NÃO SIM

Contagem de POSSUI ACESSO A INTERNET 
MÓVEL INSTALADA POR OPERADORAS (TIM, 

OI ,CLARO, ETC);
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28- QUANTAS PESSOAS USAM O CELULAR PARA OS ESTUDOS? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

35

185

NÃO SIM

Contagem de POSSUI CELULAR COM 
INTERNET PARA USO PEDAGÓGICO 

86
91

26

17

1 2 3 4 OU MAIS

Contagem de QUANTAS PESSOAS USAM O 
CELULAR PARA OS ESTUDOS?
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29- NO ANO DE 2020, O(A) ESTUDANTE FEZ USO DA INTERNET REVERSA 

OFERECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

 

 
 

 

30- NA SUA RESIDÊNCIA, ALGUÉM JÁ TEVE COVID-19 NESSE PERÍODO DE 

PANDEMIA? CASO A RESPOSTA SEJA SIM, QUAL O PARENTESCO COM O 

ESTUDANTE? 

 

 
 

 

31- HOUVE ALGUM FALECIMENTO NA FAMÍLIA POR CAUSA DA COVID-19? 

CASO A RESPOSTA SEJA POSITIVA, QUAL O PARENTESCO COM O(A) 

ESTUDANTE? 

211

9
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Contagem de NO ANO DE 2020, O(A) 
ESTUDANTE FEZ USO DA INTERNET REVERSA 
OFERECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

75

3

Contagem: NA SUA RESIDÊNCIA, ALGUÉM JÁ 
TEVE COVID-19 NESSE PERÍODO DE PANDEMIA?

SIM
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32- ALGUÉM DA FAMÍLIA FICOU DESEMPREGADO NESSE PERÍODO DE 

PANDEMIA? CASO A RESPOSTA SEJA SIM, QUEM CONTRAIU COVID-19? 

 

 
 

 

33- O(A) ESTUDANTE CONVIVE COM PESSOAS DO GRUPO DE RISCO PARA 

AGRAVAMENTO DA COVID-19? 

 

 
 

 

223

195

Contagem: HOUVE ALGUM FALECIMENTO NA 
FAMÍLIA POR CAUSA DA COVID-19? 
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34- EM CASO DE RETORNO AO ENSINO PRESENCIAL OU A DE FORMA 

HÍBRIDA O (A) ESTUDANTE PODERIA FREQUENTAR AS AULAS 

PRESENCIALMENTE?

 
35- NO ANO DE 2020 O (A) ESTUDANTEACOMPANHOU AS AULAS, EM MAIOR 

PARTE POR MEIO DE: 

 

 
 

36- COMO A FAMILIA OU RESPONSÁVEIS SE COMUNICAM COM A ESCOLA 

DURANTE A PANDEMIA 

 

 
 

52

77

91
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3.4-  DIAGNÓSTICO INICIAL DE 2021  

O diagnóstico Inicial ocorre no início do ano letivo e compõe atividades para avaliação da leitura 

e escrita (psicogênese, produção de texto, Autoditado, interpretação textual nos níveis objetivo, 

inferencial e avaliativo), raciocínio matemático (numerização, operações e resolução de 

problemas do campo aditivo e multiplicativo), psicomotricidade (lateralidade, habilidades motoras 

amplas e finas).  

O diagnóstico inicial da turma norteia a construção do trabalho pedagógico realizado, em sala de 

aula, objetiva a adequação de uma metodologia de ensino voltada aos conhecimentos prévios 

dos alunos. É a partir das necessidades de aprendizagens dos alunos que se inicia a 

organização do trabalho pedagógico.  

Os resultados colhidos atraves do diagnóstico serão analisados e discutidos com o grupo de 

professores e, a partir das necessidades destacadas, poderemos fazer o planejamento das 

intervenções.  

Apresentamos a seguir o resultado do Diagnóstico Inicial do ano letivo de 2021. A coleta de 

dados, a partir dos instrumentos que compõe o diagnóstico inicial, objetiva o avanço das 

aprendizagens previstas no currículo, uma vez que o mapeamento dos avanços dos estudantes 

demonstrará o retrato da escola, e consequentemente, possibilitará uma avaliação pontual para 

direcionar o planejamento das estratégias pedagógicas e ações singulares que irão impulsionar 

o aprendizado. 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL - CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS PSICOGÊNESE 

1º A MATUTINO 

14 alunos 
Ruth 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 7     

Silábico SVS 5     

Silábico CVS 1     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 1     
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1º B MATUTINO 

15 alunos 
Lindayane 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 8     

Silábico SVS 2     

Silábico CVS 5     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 0     

1º C MATUTINO 

17 alunos 
Aline Dias 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 13     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 3     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 1     

1º D MATUTINO 

19 alunos 
Maira 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 11     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 8     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 1     

1º A MATUTINO 

15 alunos 
Lindayane 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 8     

Silábico SVS 2     

Silábico CVS 5     

Silábico-Alfabético 0     
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Alfabético 1     

1º B MATUTINO 

15 alunos 
Lindayane 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 8     

Silábico SVS 2     

Silábico CVS 5     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 0     
 

1º C MATUTINO 

17 alunos 
Aline Dias 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 13     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 3     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 1     

 

1º D MATUTINO 

19 alunos 
Maira 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 8     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 11     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 0     

 

1º E VESPERTINO 
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15 alunos 

Stephanie 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 2     

Pré-silábico 9     

Silábico SVS 2     

Silábico CVS 0     

Silábico-Alfabético 2     

Alfabético 0     

 

1º F VESPERTINO 

26 alunos 
Nilva/Andressa 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 21     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 5     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 0     
 

2º A MATUTINO 

17 alunos 
Gizely 

Diagnóstico 
 

29 a 
30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 4     

Silábico SVS 6     

Silábico CVS 0     

Silábico-Alfabético 1     

Alfabético 6     
 

2º B MATUTINO 

26 alunos 
Andrea 

Diagnóstico 29 a 
30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 8     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 3     

Silábico-Alfabético 3     

Alfabético 11     

2º C VESPERTINO 

17 alunos 
Nayara 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 1     
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Pré-silábico 10     

Silábico SVS 2     

Silábico CVS 0     

Silábico-Alfabético 2     

Alfabético 2     

 

2º D VESPERTINO 

26 alunos 
Cristiane Lisboa 

Diagnóstico 29 a 
30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 8     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 10     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 8     

 

 

2º E VESPERTINO 

26 alunos 
Mariane 

Diagnóstico 29 a 
30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 9     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 2     

Silábico-Alfabético 4     

Alfabético 11     

 

3º A MATUTINO 

17 alunos 
Cida Salles 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste      

Pré-silábico      

Silábico SVS      

Silábico CVS      

Silábico-Alfabético      

Alfabético      
 

3º B MATUTINO 

25 alunos Diagnóstico 29 a 
30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 
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Lucimar Não fizeram teste 7     

Pré-silábico 2     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 6     

Silábico-Alfabético 0     

Alfabético 10     

 

3º C MATUTINO 

26 alunos 
Djanira 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 3     

Pré-silábico 2     

Silábico SVS 2     

Silábico CVS 1     

Silábico-Alfabético 2     

Alfabético 16     

 

3º D VESPERTINO 

26 alunos 
Juliana 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 6     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 3     

Silábico-Alfabético 7     

Alfabético 10     

 

3º E VESPERTINO 

19 alunos 
Luciana 

Diagnóstico Totais Totais Totais Totais Totais 

Não fizeram teste 2     

Pré-silábico 4     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 0     

Silábico-Alfabético 3     

Alfabético 10     

 

3º F VESPERTINO 

18 alunos Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 
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Elisângela Não fizeram teste 0     

Pré-silábico 7     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 5     

Silábico-Alfabético 6     

Alfabético 0     

 

3º G VESPERTINO 

18 alunos 
Ivonete 

Diagnóstico 
29 a 

30/03/21 ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Não fizeram teste 2     

Pré-silábico 2     

Silábico SVS 0     

Silábico CVS 1     

Silábico-Alfabético 6     

Alfabético 7     

 
Como parte fundamental do acompanhamento do processo de alfabetização e com 

base na teoria de Emília Ferreiro sobre a Psicogênese da Língua Escrita, investigamos como 

as crianças se apropriam dos conceitos e habilidades linguísticas, com um diagnóstico 

individualizado e significativo. É o que chamamos de “Teste da Psicogênese”, um diagnóstico 

que leva em consideração as hipóteses de escrita dos alunos. Nesse sentido, os professores 

têm o conhecimento da evolução do sistema de escrita é imensurável para avaliar os 

progressos das crianças, e mais importante ainda, perceber sinais da alfabetização ainda não 

observados. 

Nas Psicogêneses, foi constatado que há um número elevado de alunos dos 3º anos 

nas hipóteses pré-silábica, silábica e silábico-alfabetica. Há que se considerar que alguns 

desses alunos são repetentes ou possuem alguma necessidade educacional especial, e 

levando em consideração que se caso os alunos não completem o processo de alfabetização 

no 3º ano eles poderão ficar retidos, podemos concluir que alguns deles se tornarão bi ou 

trirrepetentes. 

A direção se propôs a fazer a tabulação do desempenho dos alunos e colocar os 

dados em gráficos, para que fossem apresentados ao grupo no 1º Dia Letivo Temático, como 

proposta de um Forum de Rendimento. hipótese alfabética. Contudo, é importante observar 

que 25% dos alunos encontram-se na hipótese silábico-alfabética. Há que se considerar 

também os 21,42% dos alunos que estão nas hipóteses pré-silábica e silábica. 

Quanto aos índices de rendimento, esclarecemos que, por atender apenas o Bloco 

Inicial de Alfabetização, a escola não apresenta índice de IDEB. No entanto, participou das 
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avaliações em larga escala, como a prova ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização, a 

Provinha Brasil, ambas promovidas pelo Ministério da Educação, e a Prova Diagnóstica 

realizada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

A prova ANA tinha o objetivo de aferir o nível de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa e alfabetização em Matemática, por meio de testes cognitivos, e foi aplicada nos 

anos de 2013, 2014, 2016 e 2018, para alunos matriculados nas turmas do 3º ano do Ensino 

Fundamental. Além dos testes, a ANA oferecia um conjunto de indicadores importantes para 

análise do contexto do trabalho realizado pela escola. Nele são registrados os dados de 

contexto e de aprendizagem dos estudantes. 

A Provinha Brasil visava investigar as habilidades desenvolvidas pelas crianças 

matriculadas nas turmas do 2º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras. 

Composta pelos testes de Língua Portuguesa e de Matemática, a Provinha Brasil permitia 

obter mais informações que auxiliassem o monitoramento e a avaliação dos processos de 

desenvolvimento da alfabetização, do letramento inicial e das habilidades iniciais em 

matemática. 

A Prova Diagnóstica tem o objetivo de obter informações que auxiliem a formulação 

constante de estratégias e ações pedagógicas que contribuam para a efetiva aprendizagem 

dos estudantes. É destinada aos alunos matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental que, 

durante dois dias, fazem provas de Português e Matemática. Em 2018, as provas também 

foram aplicadas aos alunos de 3º ano do Ensino Fundamental. 

Pelos indicadores da prova ANA, podemos perceber que o nível de proficiência dos 

alunos em leitura foi de 54,44%, em 2013, 41,54% em 2014 e 42,36% em 2016. Em todos os 

anos, a escola apresentou proficiência em leitura relativa ao nível 3, de 4 níveis de 

proficiência. Já o nível de escrita, temos 54,23% em 2013, 81,54% em 2014 e 63,89% em 

2016. Isso quer dizer que a escola apresentou proficiência em escrita relativa ao nível 4, de 5 

níveis de proficiência. Em relação ao nível de proficiência em matemática, em 2013 tivemos 

uma aproximação entre os níveis, ficando 32,45% no nível 4 e 30,75% no nível 3, de 4 níveis 

de proficiência. Vale citar ainda que no nível 2, tivemos um percentual de 26,85%. Já em 

2014, a escola apresentou proficiência de 30,83% no nível 4, 25,56% no nível 3 e 34,59% no 

nível 2. E em 2016, 33,81% no nível 4, 24,46% no nível 3 e 32,37% no nível 2. Isso significa 

dizer que, nos anos 2013 e 2016, a escola apresentou nível de proficiência relativo ao nível 4, 

de 4 níveis de proficiência em matemática, e em 2014, nível 3 de proficiência. (Anexo 1) 

Com base nos dados da segunda fase da Provinha Brasil, observamos que o 

desempenho dos alunos no ano de 2016, foi de 34% no nível 5 e de 26% no nível 4 em 
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leitura, e de 26,7% no nível 5 e 52,5% no nível 4, em matemática. Em 2017, 66,1% no nível 5 

e 24,8% no nível 4 em leitura, e 80,5% no nível 5 em matemática. 

 

Em relação aos dados das Provas diagnósticas realizadas em 2018, observamos que 

o rendimento dos alunos dos 2º anos em leitura foi de 22,9% no nível 5 e 49,5% no nível 3, 

em leitura, e 26,9% no nível 4 e 52,9% no nível 3 em matemática. Nesses índices (Anexo 4), 

constatamos fragilidades preocupantes na aprendizagem dos alunos das turmas de 2º ano 

em 2018. O rendimento dos 3º anos em leitura foi de 63,5% no nível 5 e 27,7% no nível 4, e 

em matemática, 79,9% no nível 5. É importante perceber que com base nos resultados 

dessas avaliações, foi possível estabelecer metas, objetivos e ações pedagógicas, no âmbito 

da escola, necessárias à superação das fragilidades nos processos de ensino e à garantia do 

direito de aprendizagem dos estudantes, além da formulação constante de estratégias de 

intervenção pedagógica. 

Além dos dados dessas avaliações, surgiu a necessidade de formular um instrumento 

próprio de avaliação diagnóstica inicial para fazer o levantamento das habilidades em 

português e matemática já adquiridas pelos alunos e auxiliar no planejamento pedagógico. 

Nessa tentativa, foram aplicadas aos alunos dos 2º e 3º anos, no início desse ano letivo, as 

mesmas provas diagnósticas de leitura e matemática realizadas no ano anterior, e para os 

alunos dos 1º anos também, porém a prova foi elaborada pela equipe docente e levou em 

consideração a aquisição de habilidades mínimas para o início da alfabetização dos alunos 

ingressantes, tendo como referência o Currículo em Movimento da Educação Infantil. 

Considerando que a escola é uma escola inclusiva, é importante esclarecer que os 

alunos com necessidades educacionais especiais estão inseridos em classes comuns 

inclusivas e turmas de integração inversa e recebem atendimento especializado por meio de 

adequação curricular e atendimento semanal em Sala de Recursos. Dentre esses alunos, há 

aqueles que necessitam de acompanhamento constante para se alimentarem, se 

locomoverem e fazer a higiene pessoal, e por isso necessitam e têm direito ao auxílio de 

monitores ou educadores sociais voluntários. Já os estudantes que apresentam transtornos 

de aprendizagem, apesar de não apresentarem essa necessidade, são atendidos de forma 

diferenciada por meio de atividades pedagógicas como reagrupamentos e Projetos 

Interventivos desenvolvidos pelas professoras regentes, e acompanhados pela Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA, pelo Serviço de Orientação Escolar, pela 

Coordenação Pedagógica e pela direção. Além disso, alguns alunos são atendidos em Salas 

de Apoio à Aprendizagem em outras escolas. 
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No ano de 2021 a EC4, conta com o apoio de 01 monitora concursada e devido ao 

contexto pandêmico não tem nenhum educadores sociais voluntários para acompanhamento 

das turmas onde estão incluídos alunos com necessidades educacionais especiais, que 

necessitam de apoio para locomação, higiene ou alimentação. 

Levando em consideração as queixas iniciais das professoras em relação aos alunos, 

foi organizado um cronograma de atendimento para se fazer o “Perfil das turmas” com a 

coordenação dos Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem e as “Adequações 

Curriculares” com o auxílio do AEE. Esse momento foi de suma importância para 

levantamento das potencialidades e fragilidades das turmas. Diante dos dados coletados, 

percebeu-se que as demandas levantadas pelas professoras estavam diretamente ligadas a 

temáticas como: dificuldades de aprendizagem no que se refere à leitura e escrita. Após as 

análises, os serviços mapearam as demandas a fim de estabelecer as estratégias de 

acompanhamento para cada caso, bem como acelerar os atendimentos e encaminhamentos 

a serem feitos. 

Prosseguindo com análise dos dados do mapeamento, grande parte dos professores 

é formada em pedagogia e tem pós-graduação na área da Educação, sendo que 41,37% 

desses profissionais têm mais de 20 anos de magistério público e com mais de 10 anos de 

experiência em alfabetização. Uma das características marcantes desses profissionais é o 

comprometimento com o sucesso no processo de alfabetização dos estudantes. São, em 

maioria, participativos, questionadores e colaboram nas ações pedagógicas da escola. 

Porém, ainda passam por processo de constituição de grupo coletivo, e para isso, é 

necessário que se apropriem de aspectos que colaboram na organização do fazer 

pedagógico, que podemos citar: reconhecer a coordenação pedagógica como um espaço 

democrático de diálogo, tomada de decisões, reflexão, estudo e compartilhamento de 

saberes; participar e operacionalizar o planejamento coletivo e por ano; cumprir prazos na 

entrega de documentos; respeitar as orientações, normas e legislação; respeitar decisões 

coletivas; participação em cursos e formações promovidos dentro e fora da escola; participar 

da elaboração de materiais pedagógicos; etc. 

Quanto às demandas formativas, o grupo sinalizou que gostaria de ter formações 

sobre como Ensino Especial, Produção textual e construção de materiais, Ética, 

Metodologias de ensino, Coletividade para avanço das atividades na escola, Psicogênese, 

Organização interna e documentação da SEDF, Psicomotricidade, Educação matemática, 

Jogos, Sexualidade, Ciclo, Projeto interventivo e Ferramentas de apoio à educação. Sinalizou 

também alguns assuntos para serem trabalhados com as famílias dos estudantes, são eles: 
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Limites, Papéis, ECA, Participação junto aos filhos, Acompanhamento escolar, Valores 

familiares, Disciplina, Educação, Responsabilidade, Parceria escola x família e Diálogo. Além 

disso, alguns assuntos foram sugeridos para trabalhar com os alunos: Diretos e deveres, 

Inclusão, Bullying, Bons modos, Compromisso, Higiene, Cuidados, Sexualidade, Oficinas de 

brincar, Inteligência emocional, Música e artes, Respeito, Saúde, Alimentação, Violência e 

Disciplina. 

 

4.0 - FUNÇÃO SOCIAL 

O papel da escola como instituição é o de socializar o saber sistematizado, sendo a 

escola um bem público destinado à coletividade, torna-se importante ligar a função social da 

escola a questões sociais, políticas, econômicas, culturais que envolvem a educação, tal 

visão contribui para a formação de um novo cidadão que será protagonista da construção de 

uma sociedade mais justa, dessa forma o coletivo docente e toda equipe da escolacumpre a 

sua função social. 

“Iniciar a discussão do Projeto Político-Pedagógico analisando a 
função social da Escola na sociedade atual favorece a compreensão 
do sentido de sua existência secular, como instituição formal de 
educação de crianças, jovens e adultos. Ao mesmo tempo, discutir a 
função social da escola nos remete a pensar ainda nosso papel como 
profissionais da educação; sobre que projeto de educação, de 
formação e de sociedade defendemos cotidianamente, no exercício 
de nosso trabalho.” (DISTRITO FEDERAL, 2014, OP p. 17) 

 

É primordial destacar que a Escola Classe 04 de Sobradinho é uma escola de 

alfabetização e como tal, sua função social está intimamente ligada à função social da leitura 

e da escrita: de comunicação e interação entre as pessoas. 

Desenvolver a leitura e a escrita da criança vai além do desenvolvimento das 

capacidades de ler e escrever, pois é preciso prepará-la para saber usar essas habilidades 

no mundo globalizado e em constante mudança, o qual está em constante contato. 

Sendo assim, o ensino no período da alfabetização deve ser conduzido de modo 

intencional, com vistas a organizar e levar à aprendizagem da leitura e da escrita, adequada 

a situações específicas no contexto das práticas culturais, possibilitando a inclusão de fato da 

criança na sociedade letrada onde vive. 

Nessa perspectiva, é primordial que a escola promova situações que oportunizem o 

desenvolvimento dessas habilidades linguísticas. Quanto mais a criança for exposta à cultura 

letrada, mais ganha condições de entender e usar adequadamente a língua. 
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Assim, a alfabetização é, ao mesmo tempo, uma aprendizagem do sistema de escrita 

e uma forma de interação contextualizada com a diversidade cultural presente na sociedade 

onde o sujeito está inserido. Não corresponde a um mero processo mecânico de 

decodificação de sinais gráficos sem a preocupação maior com a leitura de mundo e a 

compreensão do contexto. Dessa forma, 

“Mais que escrever e ler que a ‘asa é da ave’, os alfabetizandos 
necessitam perceber a necessidade de outro aprendizado: o de 
‘escrever’ a sua vida, o de ‘ler’ a sua realidade, o que não será 
possível se não tomarem a história nas mãos para, fazendo-a, por ela 
serem feitos e refeitos.” (FREIRE, 1984, p.16) 

Além disso, é preciso formar um indivíduo crítico, autônomo, ético, responsável, 

solidário e consciente de seus deveres e direitos por meio de práticas de leitura e escrita, que 

são consideradas instrumentos imprescindíveis à participação na sociedade letrada, 

eprepará-lo para que possa fazer a “leitura” de sua realidade e atuar de forma crítica e 

participativa com objetivo de transformá-la em benefício do bem comum. 

 

5 - PRINCÍPIOS 
 

Conhecer os princípios que norteiam o processo educativo na escola, os valores e 

concepções que a regem, tipo de ensino a que se propõem as concepções de mundo e de 

sociedade que valoriza e o que entende por educação são atitudes fundamentais na 

construção da Proposta Pedagógica da Escola Classe 04 de Sobradinho. A definição desses 

princípios vai balizar as metodologias de trabalho, a organização dos espaços e dos tempos 

da escola, a seleção de conteúdos e atividades, as propostas didáticas, as relações que a 

escola estabelece externa e internamente e vão guiá-la diante de cada novo desafio. 

Com base nos princípios da Educação Integral elencados na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, a escola 

procura desenvolver um trabalho pedagógico promovendo a formação integral, moral e ética 

do educando para a vida em coletividade. Está centrada na valorização da pessoa, da sua 

história, dos seus talentos, da curiosidade, da criatividade e da liberdade para permitir o 

desabrochar das habilidades que tem para viver em sociedade e ser capaz de nela intervir. 

Nossa escola privilegia a formação cidadã do aluno em aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais, e constitui-se em um espaço de convivência ética e democrática no 

qual se exercita a cidadania por meio da ação, da vivência, pelos sujeitos, de situações 

relacionadas aos conteúdos trabalhados, estimulando o gosto pela aprendizagem e pela 

produção de conhecimento para intervir no mundo. 
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Desse modo, consideramos importante educar para a formação cidadã, para a 

solidariedade, para o respeito ao outro e às regras de convivência, para o cultivo dos valores 

morais e éticos. Buscamos também o desenvolvimento integral do aluno, no sentido de torná-

lo reflexivo, crítico e autônomo, promovendo atividades de socialização na escola, com 

reflexão e o posicionamento dos alunos sobre diversos temas. Assim, noções de civismo, 

respeito ao outro e às normas de convivência, cuidado com o meio ambiente e respeito às 

diferenças individuais são abordadas e vivenciadas com os alunos também no momento da 

acolhida no pátio da escola. Além disso, a reflexão e o compartilhamento de saberes entre os 

alunos são realizadas em atividades especiais como na Semana da Conscientização do Uso 

Sustentável da Água nas Ues, Semana de Educação para a Vida, Semana de Alimentação 

Saudável, Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, entre outros. 

Em relação ao princípio da transversalidade, defendemos que ações dos sujeitos em 

nossa escola devem estar amparadas no contexto cultural em que os estudantes estão 

imersos. Nesse sentido, consideramos a aprendizagem significativa que envolve uma 

proposta educativa que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos e supõe a formação de 

um novo conhecimento com base nos já adquiridos, tornando possível a reflexão e a 

negociação de significados. Assim, a aprendizagem deve conter algo significante para o 

aluno, assim como deve considerar a individualidade e a autonomia do estudante. Por ser 

plena de sentido para a pessoa que aprende e mais centrada na postura do docente do que 

em metodologias, o professor deixa de ser um mero transmissor de informações e procura 

mediar o conteúdo de forma interdisciplinar e com situações práticas que façam com que os 

alunos saibam aplicar os conhecimentos adquiridos às situações vividas, capacitando-os a 

resolverem seus problemas. 

 N

esse sentido, é importante que o professor considere o princípio do trabalho em rede e a 

essência do trabalho que a Escola Classe 04 de Sobradinho deve desenvolver. Por ser 

necessariamente uma escola organizada em ciclo de aprendizagem, a sistematização do 

trabalho pedagógico na escola organizada em ciclos constitui-se como 

 “[...] possibilidade de se recorrer a pedagogias diversificadas e 
diferenciadas, a fim de contemplar os diferentes modos de aprender 
sem, contudo, abandonar os preceitos da Pedagogia Histórico- 
Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural”. (DISTRITO FEDERAL, 
2014, OP p. 18). 
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É necessário que se entenda que o aluno não é somente do professor ou da escola, e 

sim que existe uma corresponsabilidade do trabalho, que se dá em rede, no processo de 

ensino e formação desse aluno. Aprender em comunidade pressupõe outra visão e requer a 

adoção de princípios transformadores. Significa passar de um sistema fragmentado de 

ensino para uma abordagem integradora do currículo, centrada em projetos, no aprender 

com o outro e na compreensão e transformação social. 

Para fortalecer o diálogo entre a escola e a comunidade, são realizadas reuniões, 

palestras, oficinas e comemorações. Esses espaços dialógicos garantem a participação 

democrática da comunidade, tornando-a ativa desde o processo de planejamento das ações 

pedagógicas da escola até a concretização das aprendizagens. Reconhecemos que o 

processo educativo/formativo deve ser realizado em parceria com a família e que ambas as 

instituições devem comungar de valores semelhantes, a serem vivenciados tanto no 

ambiente escolar como em casa. Contudo, para embasar as ações de fortalecimento da 

relação Escola x Comunidade no princípio da territorialidade, há a necessidade de 

extrapolarmos os muros da escola, pois Sobradinho é um rico laboratório de aprendizagem. 

Há que se considerar também a rede de aprendizagem que pode ser formada a partir do 

desenvolvimento de projetos socioculturais significativos e que envolvam parcerias 

duradouras. 

Levando em consideração o princípio da unicidade entre a teoria e a prática, 

acreditamos que, no contexto contemporâneo de incertezas, novos saberes e outras 

habilidades devem ser adquiridos, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Sendo 

assim, a relação com o conhecimento deve ser repensada, para que a experiência de 

aprender não se torne apenas mera assimilação de informações desconectadas e sem 

sentido para aquele que aprende. E para romper a barreira entre a teoria e a prática no fazer 

pedagógico, é necessário fortalecer a coordenação pedagógica como espaço de formação 

continuada, oferecendo ao grupo estudos sistematizados e investindo em formações, 

palestras e oficinas. Embora ainda não tenhamos conseguido garantir esse espaço em sua 

totalidade, há que se considerar que existe na escola esse movimento. 

Por fim, reconhecendo a importância da afetividade também como princípio norteador 

dos processos educativos dentro da escola, é necessário o investimento da dimensão afetiva 

nas relações entre os sujeitos, que vai além da demonstração de afeto pela via do contato 

físico. Para a maioria do grupo, a demonstração da afetividade envolve uma atitude de 
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sensibilidade em relação às reações que determinadas situações provocam no aluno, bem 

como de uma atitude de acolhimento, que não exclui o estabelecimento de limites. Seja por 

meio do olhar, do toque, da postura de acolhimento, da conversa, do respeito aos sentimentos 

do outro, da mediação de conflitos. 

 

6 - MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 
 
6.1- Missão 

 
Oferecer educação de qualidade e excelência e contribuir na formação integral de 

cidadãos críticos e conscientes de seus deveres e direitos, e capazes de atuar como sujeitos 

transformadores da sociedade num ambiente democrático de aprendizagem. 

6.2. Objetivos da Educação 

 

✓ Promover ambiente acolhedor e favorável ao desenvolvimento das aprendizagens; 

✓ Proporcionar condições para que os alunos desenvolvam as habilidades 

necessárias ao exercício pleno da cidadania; 

✓ Ampliar o potencial crítico dos alunos; 

✓ Reconhecer e respeitar a diversidade de cada um de acordo com suas 

potencialidades e necessidades; 

✓ Favorecer a inclusão; 

✓ Garantir o acesso e a permanência do aluno na escola; 

✓ Reduzir os índices escolares de reprovação, evasão e defasagem em idade x série; 

✓ Acompanhar e elevar o índice de rendimento escolar nas avaliações internas e 

externas; 

✓ Fortalecer e valorizar a coordenação pedagógica como espaço democrático de 

diálogo, formação, planejamento e troca de saberes; 

✓ Auxiliar, fortalecer e valorizar o trabalho de todos; 
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✓ Integrar os segmentos da escola; 

✓ Estimular a participação de todos os segmentos da comunidade escolar nos espaços 

democráticos e ações pedagógicas; 

✓ Contribuir para a formação continuada do grupo; 

✓ Promover a interação entre família e escola; 

✓ Viabilizar e dar seguimento aos Projetos específicos da Escola; 

✓ Buscar melhorias no espaço escolar; 

✓ Realizar a avaliação institucional com todos os segmentos da comunidade escolar. 

 

6.3 Objetivos do Ensino 

 

✓ Desenvolver trabalho de excelência em alfabetização e letramento; 

✓ Transformar a Escola Classe 04 de Sobradinho em uma escola de referência em 

alfabetização; 

✓ Construir coletivamente o planejamento quinzenal por ano; 

✓ Elaborar e executar projetos coletivamente; 

✓ Apoiar o trabalho do professor, subsidiando com recursos pedagógicos e ações para 

melhoria de sua prática pedagógica; 

✓ Utilizar metodologias diferenciadas para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem; 

✓ Trabalhar os conteúdos de maneira interdisciplinar e contextualizada; 

✓ Usar as estratégias pedagógicas para o BIA como facilitadoras no processo de ensino 

e aprendizagem. 

✓ Assegurar a interação entre os alunos e deles com os professores nas aulas 

síncronas via google Meet. 

✓ Produzir material complementar (impresso) para os alunos que não tem acesso a 
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plataforma. 

✓ Criar atividades diariamente para compor a Plataforma Google Sala de aula, 

enfocando os conteúdos curriculares. 

 

6.4 Objetivos das Aprendizagens 

 

✓ Desenvolver a Cidadania; 

✓ Exercitar a Democracia; 

✓ Ampliar o potencial crítico; 

✓ Desenvolver a competência emocional; 

✓ Reconhecer-se como sujeito de sua história; 

✓ Atuar de maneira autônoma, reflexiva, crítica, ética e responsável; 

✓ Interagir como sujeito transformador de sua realidade; 

✓ Desenvolver habilidades linguísticas de leitura e escrita, bem como habilidades 

relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

✓ Ser solidário. 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para 

compreender e atuar no mundo. 

✓ Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 

Natureza, reconhecendo que o conhecimento científico é provisório, cultural e 

histórico. 

✓ Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza. 

✓ Compreender os acontecimentos históricos ao longo do tempo e em diferentes 

espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

✓ Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural 
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(linguagem artística, corporal e linguística). 

✓ Valorizar a cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida 

coletiva e individual. 

 

 

7 - FUNDAMENTOS TEÓRICO–METODOLÓGICOS 
 
 

Os documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

trazem em seus pressupostos teóricos as concepções da Pedagogia Histórico-Crítica de 

Piaget e da Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky. A primeira fala da importância dos 

sujeitos na construção da história. Assim, o aluno é visto como um ser em busca da 

aprendizagem e a escola deve ofertar uma educação que amplie os seus horizontes, que 

aprenda a respeitar a si e ao outro, que use do seu conhecimento para transformar a 

realidade em busca de mais justiça social. Essa perspectiva compreende o aluno como um 

ser histórico, construído através de suas relações e interação com o mundo natural e social. 

Assim, o conhecimento é construído na interação sujeito-objeto a partir de ações socialmente 

mediadas. 

Já a segunda, traz a perspectiva de que o desenvolvimento humano se dá a partir da 

relação de troca entre parceiros sociais através do processo de interação e mediação. 

Compreende também que o pensamento não é formado com autonomia e independência, mas 

sob condições determinadas, sob a mediação dos signos e instrumentos culturais que se 

apresentam histórica e socialmente. Essa interação social e a convivência com determinadas 

maneiras de agir e determinados produtos culturais é que os indivíduos vão construir o seu 

sistema de signos, o qual consistirá em uma espécie de “código” para decifração do mundo. 

Com base nas Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º ciclo para as 

Aprendizagens: BIA e 2º Bloco, a presente proposta defende a abordagem da alfabetização 

na perspectiva do letramento, que propõe que as crianças possam aprender como é o 

funcionamento do sistema alfabético de escrita de modo articulado e simultâneo às 

aprendizagens relativas aos usos sociais da escrita e da oralidade. Além desse pressuposto, 

defendemos que a alfabetização é o processo em que as crianças aprendem a ler, a 

escrever, a falar e a escutar, em diferentes contextos sociais, mas se apropriam, por meio da 

leitura, da escrita, da fala e da escuta, de conhecimentos relevantes para a vida. 
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Tendo em vista que a língua é um instrumento de poder, pois por meio dela se efetiva 

a comunicação, é responsabilidade da escola propiciar aos estudantes expressar- se 

adequadamente em qualquer situação, seja de forma oral ou escrita. A partir disso, o ensino 

deve contemplar um trabalho didático embasado nas teorias de leitura e produção de gêneros 

textuais com a perspectiva do letramento, pois assim é possível a articulação entre oralidade, 

leitura, escrita, conhecimentos lingüísticos e literatura com as diversas áreas do 

conhecimento. 

Aliado a isso, as atividades devem prioritariamente ser desenvolvidads de forma 

dinâmica, por meio de aulas lúdicas, em que o aluno possa ser estimulado a desenvolver sua 

criatividade sendo sujeito do processo pedagógico. A ludicidade deve ser utilizada como 

forma de sondar, introduzir ou reforçar os conteúdos, fundamentados nos interesses que 

podem levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante na 

aprendizagem. 

Partindo dessas proposições, é importante projetar a implementação do Currículo em 

Movimento tendo como base uma dinâmica interdisciplinar, garantindo os direitos de 

aprendizagens, em que as habilidades e conteúdos apresentem uma organização pautada 

nas características e necessidades dos sujeitos em cada ano de escolarização. Importante 

salientar uma proposta de desenvolvimento do currículo centrada na realidade concreta e nos 

saberes dos alunos, organizando-o tendo um foco interdisciplinar. Assim, este é um ponto 

central que será visualizado na organização do trabalho pedagógico de nossa escola. 

Para garantir que a função social da escola se concretize de forma qualitativa, 

cumprindo seu papel de socializar os saberes sistematizados, necessário se faz acompanhar 

as mudanças que se processam aceleradamente no contexto social, estabelecendo uma 

relação entre os conhecimentos e a realidade vivida pelos alunos. 

 

8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 
Com base no que preconizam as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo 

para as Aprendizagens: BIA e 2º Ciclo, a Escola Classe 04 de Sobradinho organiza seu 

trabalho pedagógico em ciclo de aprendizagem, composto apenas pelo 1º bloco: o Bloco 
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Inicial de Alfabetização (BIA). Nesse ciclo, é fundamental que o ambiente escolar ocupe lugar 

de destaque no processo de alfabetização das crianças, seja na sala de aula ou no ambiente 

virtual de aprendizagem. 

Ao refletir sobre o trabalho pedagógico no ciclo de alfabetização é necessário pensar na 

organização da escola como estabelecimento de ensino, a fim de assegurar o bom 

funcionamento da instituição e o alcance dos objetivos da educação definidos em lei. Ensinar 

no ciclo de alfabetização exige atividades que possibilitem o envolvimento efetivo do aluno, 

bem como a produção de sentido no trabalho realizado, com vistas a favorecer o processo de 

construção do conhecimento nas diferentes áreas. 

A Proposta Pedagógica da EC4 de Sobradinho reafirma a urgencia da construçao de uma escola 

que defende a qualidade dos processos educacionais e assume o compromisso com práticas 

transformadoras que visam a reorganizaçao dos tempos e espaços escolares, promovendo o 

ensinar, o aprender, o avaliar e a organizaçao do curriculo, de forma que será respeitado o 

desenvolvimento contínuo das aprendizagens dos alunos. 

Nesse sentido, o coletivo docente e os gestores escolares, elaboraram a organização do Trabalho 

Pedagógico de nossa escola, cujos focos são:o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, 

bem como o processo de formaç;ao continuada como orientador das práticas pedagógicas, 

demandando, assim, a atualizaçao e revisão da prática docente. 

 Do ponto de vista da dinâmica do trabalho coletivo é relevante a criação de espaço/tempo 

pedagógico em que os professores possam elaborar em conjunto: propostas de atividades, de 

projetos e de planejamentos. A sistemática adotada por nossa escola será descrita de forma 

singularizada nos tópicos que seguem. 

 

8.1 -TRABALHO PEDAGÓGICO DO ENSINO REMOTO 

Buscando otimizar as ações pedagógicas no período de ensino remoto, adotamos a configuração 

que inclui o ensino mediado por tecnologias, a organização de tempos e espaços escolares 

diferenciados, abarcando novas formas de relação professor/aluno, bem como um formato novo 

para ensinar e avaliar. Tal processo será descrito abaixo visando um melhor entendimento. 

A dialogicidade como elemento norteador da relação professor/aluno. 

O diálogo é vivenciado por todos nós em várias esferas da vida social, em se tratando de espaços 
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em que ocorre o ensino remoto, ele é a base para fortalecer a relação professor/aluno, 

favorecendo a construção de estratégias concretas para que o professor possa intervir na 

realidade de cada aluno, de forma a impulsionar o constante aprendizado.  

Cabe esclarecer que o diálogo qiue fundamenta a relação professor/aluno precisa ser intencional, 

permitindo criar ações de acompanhamento e avaliação acerca das singularidades de cada aluno 

da turma, evitando atitudes imediatistas. 

Nessa perspectiva, a escola optou por implementar ações investigativas das singularidades dos 

educandos, para tanto criou neste cenário atual as seguintes estratégias: 

• Acolhida família/aluno na primeira semana de aula através de vídeo chamada, tendo como 

objetivo conhecer o aluno e sua família, as necessidades materiais de cada aluno, no que se 

refere ao acesso à internet, utilização de material impresso, como ocorre o acompanhamento do 

aluno em sua residência, entre outras. O olhar singularizado permite ao professor mapear a turma 

e traçar caminhos que privilegie as inter-relações entre todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. 

• Registro contínuo: O carômetro eletrônico. 

Para garantir o acesso às informações sobre cada aluno foi criado um “carômetro” com as fotos 

dos alunos da turma. Tais informações ficam armazenadas no Google Drive, em que os gestores, 

professores, orientador escolar e pedagoga tem acesso. O registro contínuo ao longo do ano 

letivo garante a contextualização atualizada da realidade de cada aluno, direcionando a busca 

ativa, a criação de estratégias de apoio ao aluno, o avanço de seu aprendizado e as formas mais 

adequadas de proceder com cada núcleo familiar. 

 

8.2 PROJETOS DESENVOLVIDOS POR MEIO DO ENSINO REMOTO 

 

 Objetivamos no decorrer do desenvolvimento das atividades pedagógicas articular os 

conteúdos curriculares com projetos temáticos que são enfocados quinzenalmente na composição 

do planejamento das aulas remotas. 

 Em consonância com os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular, 

buscamos garantir a formação de cidadãos críticos, criativos, participativos, capazes de se 
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comunicar e propor soluções para os desafios concretos do contexto social e histórico. Para tanto, 

o coletivo docente ao elaborar o planejamento quinzenal das aulas, escolhe temáticas que 

perpassam por todos os componentes curriculares. Tais temáticas encontram fundamento e são 

pensadas a partir das 10 Competências Gerais da BNCC. Os temas escolhidos estabelecem 

relação com: 

✓ Manifestações artísticas e culturais, 

✓ Pensamento científico, imaginação e criatividade; 

✓ Conhecimento historicamente construídos sobre o mundo físico, cultural e social; 

✓ Vários tipos de linguagens: verbal, corporal, artística, tecnológica, digital; 

✓ Cultura digital; 

✓ Autonomia e resiliência, sentimentos e emoções; 

✓ Empatia e cooperação; 

✓ Autoconhecimento e autocuidado; 

✓ Projeto de vida e sonhos. 

 Um aspecto muito importante que podemos destacar sobre o desenvolvimento das 

temáticas citadas, é a participação dos pais/comunidade, contribuindo com o diálogo sobre suas 

histórias de vida, seus modos de entender e agir no mundo. As temáticas contextualizam e 

servem de base para direcionar o processo de constituição da identidade dos alunos. 

 Apresentamos abaixo um quadro dos momentos em que as temáticas são 

desenvolvidas na dinâmica escolar. 

 

Plataforma Google Sala 

de Aula 

 

 

Aula Meet 

Mídias 

 

Currículo em Movimento 

interdisciplinando Projetos 

Interação 

Projetos/Temáticas 
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e Temáticas 

 

8.3 – PRODUÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO 

No contexto do isolamento e distanciamento social a escola foi impulsionada a se 

reinventar para garantir o direito às aprendizagens dos estudantes. Dessa forma, um dos recursos 

pedagógicos que elegemos para alcançar todos os alunos foi o material impresso. 

O material impresso está sendo elaborado de acordo com a proposta de readequação 

curricular, a fim de atender prioritariamente os alunos que não possuem acesso aos meios 

tecnológicos. 

A elaboração, o acompanhamento e o retorno dado aos estudantes a respeito das 

atividades impressas ficam a cargo dos professores. Para assegurar e oportunizar o aprendizado 

dos alunos, toda a explicação dos conteúdos relativos aos materiais impressos ocorrerá por meio 

das aulas síncronas no Google meet. 

Os estudantes deverão responder as atividades impressas e devolvê-las à unidade escolar 

conforme prazo estabelecido para cada aluno ou turma. A avaliação contínua do estudante do BIA 

deve considerar o processo de alfabetização e letramento de cada individuo em sua 

singularidade, portanto o retorno dado no que se refere ao material impresso visa intensificar 

ações pedagógicas de fortaleciemento da alfabetização dos educandos. 

 

8.4  SEQUENCIA DIDÁTICA 

 

A criação de sequências didáticas com a finalidade de serem desenvolvidas com os 

alunos, pressupõe um trabalho pedagógico organizado durante um determinado período, 

permitindo enfatizar uma temática, um fato social, bem como um livro de literatura. Em uma 

sequecia didática temos a possibilidade de interdisciplinar várias áreas do conhecimeto, e ainda, 

organizar diversas atividades sequenciais que possam enfocar várias expressoes artísticas como: 

teatro, pintura, música, reconto de histórias e expressoes corporais.  

 

8.5 O AMBIENTE ALFABETIZADOR NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO 
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As reflexões sobre o ambiente alfabetizador em nossa escola iniciou com a 

reorganização dos tempos e espaços de aprendizagens e do calendário de atividades 

proposto para o ano letivo de 2021. 

O estabelecimento de uma rotina escolar é ponto crucial na organização do trabalho 

da escola. Uma rotina diária além de promover segurança às crianças no desenvolvimento 

das atividades, ajuda na construção de sua autonomia e oferecem maior tranquilidade para o 

ato de aprender. Consequentemente, a criança terá maior facilidade na aquisição de novos 

conhecimentos e no estabelecimento da organização espaço- temporal. 

O ambiente alfabetizador (remoto ou físico) constitui-se em um espaço onde as 

crianças ficam imersas no processo de apropriação da leitura e da escrita, bem como na 

construção de conhecimentos das outras áreas, uma vez que são expostas a uma 

diversidade de atividades e de materiais. Paralelamente, as mais diversas expressões 

culturais da infância precisam estar presentes nos momentos interativos da aula, como parte 

de um ambiente formativo em que ocorrem interações e descobertas repletas de 

significações. 

Primeiramente, é preciso se pensar nas diferentes maneiras que podemos organizar 

as aulas com materiais que possam ser providenciados pelo professor e pelos alunos ou que 

possam ser adquiridos pela escola. Em um ambiente remoto preparado para o acolhimento 

dos alunos e para que a aula aconteça, é importante que o professor estabeleça uma 

orientação inicial aos alunos, apresentando uma proposta de rotina de trabalho no dia a dia. 

Assim, as aulas da nossa escola devem ser dinâmicas e com muito estímulo visual, 

tais como: alfabetos, sílabas, números, calendário anual, combinados da turma, alfabeto 

móvel, bingos, portadores de textos com diferentes usos e representações, tabelas numéricas, 

mural que permita afixar atividades dos alunos, mural de aniversariantes, livros de literatura 

digital, relógio, objetos para contagem, figuras geométricas e blocos lógicos, material dourado, 

jogos pedagógicos, brinquedos, fantoches, sucatas, animações e outros materiais que o 

professor julgar necessário. Esses materiais, além de auxiliarem as crianças na significação 

dos conteúdos, são ferramentas importantes durante o processo de alfabetização. 
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Fotos de aula remota 

 

O professor precisa lançar mão de estratégias pedagógicas diárias (rotina) como: 

momento de conversa, leitura deleite, leitura compartilhada, calendário, “quanto somos?”, 

registro da agenda do dia, combinados, além dos conteúdos aplicados de forma 

interdisciplinar e contextualizada selecionados no planejamento. Todas essas estratégias 

garantem aos alunos infinitas aprendizagens significativas. 

Para garantir a alfabetização dos alunos a rotina é fundamental, pois atividades 

rotineiras de qualidade favorecem a o processo alfabetizador, são elas: atividades 

permanentes: calendário, contagem dos alunos, escrita da pauta do dia, rodas de conversa, 

leitura de livros de literatura, leitura de textos; leitura pelo professor em voz alta de vários 

gêneros textuais e caprichando na entonação para aumentar o interesse dos alunos; leitura 

pelos alunos de textos que conhecem de cor; escrita pelas crianças de listas; produção de 

texto oral em que o professor é o escriba e os alunos ditam o texto; sequências didáticas que 

visam levar as crianças a construir comportamentos leitores; projetos didáticos que culminam 

com um produto final. A oralidade, a leitura, a produção de textos e a análise linguística são 

essenciais na rotina de alfabetização tornando assim as aulas síncronas mais dinâmicas e 

significativas. 
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Fotos remoto 

 

As aulas síncronas podem ser organizadas favorecendo momentos de discussão 

coletiva e socialização das atividades desenvolvidas.  

 
Fotos remoto 

 Por se tratar de um ciclo que compreende parte da faixa etária da infância, o BIA traz 

a ludicidade como um de seus eixos integradores. Inserir o lúdico no processo de 

alfabetização é oportunizar práticas de leitura e escrita na aprendizagem do Sistema de 
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Escrita Alfabética (SEA) e ao mesmo tempo potencializar a exploração e construção de 

conhecimentos. Atividades e recursos lúdicos colaboram para uma vida mais significativa e 

prazerosa para a criança, além de trazerem benefício físico para o crescimento da criança e 

o desenvolvimento cognitivo. Brincar estimula as ações intelectuais, auxiliam na 

aprendizagem dos componentes curriculares e desenvolve habilidades perceptuais, como 

atenção e memória. 

 O processo educativo no ciclo de alfabetização envolve atividades lúdicas que 

possibilitem que as crianças se expressem, explorem e se apropriem da leitura, da escrita e 

dos conhecimentos matemáticos como objetos sociais de uma forma prazerosa e crítica, 

contribuindo para o avanço nas suas hipóteses. Nesse sentido, além das brincadeiras e dos 

jogos pedagógicos que o professor utiliza em suas aulas há oferta de espaço da 

psicomotricidade utilizado para atividades psicomotoras, que ocorrem nas aulas síncronas 

semanais de Educação Física. 

 Acreditando que a interdisciplinaridade possibilita que os conteúdos que seriam dados 

de forma convencional possam ser ensinados de maneira articulada, dando sentido ao 

estudo e resultando em conhecimento significativo, os alunos também podem participar de 

atividades com recursos didáticos diferenciados, como experimentos, pesquisas de campo, 

apresentações, oficinas, palestras, etc. Dessa forma, os professores devem planejar as 

atividades numa dinâmica integradora, a qual busca articular os saberes das crianças com as 

diferentes áreas do conhecimento, sem, no entanto, descaracterizar a especificidade de cada 

uma, nem o foco na aprendizagem das crianças. 

 Assim, reafirmamos o processo interativo desenvolvido nessas atividades, além dos 

conteúdos específicos de cada área, o desenvolvimento de atividades coletivas, 

comunicativas e argumentativas, as quais favorecerão o desenvolvimento do conhecimento 

científico inter-relacionado ao letramento crítico. 

 Outras atividades também foram planejadas em 2021, a fim de serem trabalhados 

temas de relevância social e fundamentais para a consolidação da cidadania, como uso 

consciente da água, alimentação saudável, higiene e saúde, meio ambiente, direitos 

humanos, direitos das crianças, abuso sexual infantil, diversidade, inclusão, questões de 

gênero e dos povos indígenas e étnico-raciais, valores em geral, entre outros. Nessas 

atividades, contamos também com a colaboração de parceiros como de médicos, 

nutricionistas, dentistas, psicólogos, dentre outros profissionais das mais diversas áreas. 

Além das atividades citadas anteriormente, nossos estudantes também participam de 
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momentos extraescolar, como peças teatrais, cinema, jornadas literárias, exposições, feiras 

de ciências, atualmente, todas as atividades estão sendo concretizadas de forma remota. 

Tais atividades são oferecidas online por grupos parceiros, instituições culturais e projetos 

vinculados a SEDF, entre eles podemos destacar a JORNADA LITERÁRIA em que os alunos 

são incentivados a gostar da literatura infantil e se posicionarem como pequenos autores. 

 No contexto de tantas atividades diversificadas, o professor possui papel ativo na 

organização do trabalho escolar, pois é ele estará formando e educando os alunos, 

colocando em prática todas as diretrizes e objetivos educacionais. Para tanto, as atividades 

propostas são planejadas no espaço-tempo da coordenação pedagógica, um espaço 

dialógico, de reflexão e avaliação e amparado por legislação específica. Nelas, 

compartilhamos as dificuldades e as potencialidades,trocamos experiências, definimos 

estratégias, sugerimos atividades, avaliamos procedimentos realizados e redimensionamos 

nossas ações pedagógicas. 

 

 

 

 

 

8.6  EDUCAÇÃO FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE 

 

Ao reconhecer a importância da Educação Matemática, esta Proposta Pedagógica, 

discutida coletivamente, enfatiza que é fundamental para o desenvolvimento dos alunos estudar 

tópicos relacionados à compreensão do consumo consciente, elaboração de planejamento de 

gastos, o fator economia de valores. Entendemos que a relação com o dinheiro instigam nossos 

alunos, e por isso, podemos encontrar um bom meio de estimular a contagem e os cálculos 

mentais através das moedas e atividades com cédulas.  

Para isso, desenvolveremos semanalmente em sala de aula, a atividade, de Educação 

Financeira. Essa proposta trata-se do recolhimento de moedas e cédulas trazidas pelas crianças 

para serem depositadas num cofre da turma (porquinho). Os valores arrecadados em um dia da 

semana, servem para o desenvolvimento de situações didáticas de contagem, resolução de 

situações problemas contextualizadas, gráficos e tabelas, levantamento de hipóteses sobre as 
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quantidades, num contexto de partilha e construção conjunta do saber matemático. Ao final do 

ano letivo, toda a economia feita pela turma, será destinada aos alunos, estes escolherão as 

formas adequadas de utilizar o montante arrecadado. 

Dentre as ações a equipe gestora para o ano de 2020, propôs para o grupo o Projeto 

inspirado no Projeto Pequenos Economistas, idealizado pela professora Márcia Maria Silva 

Santos em 2011. Este Projeto traz a experiência da professora a um tema de suma importância 

nos dias atuais. 

Para a aplicação em nossa Escola, foi realizada uma formação com a professora Márcia e 

o grupo de professores despertou o interesse em realizar o projeto e a equipe gestora já 

disponibilizou os cofrinhos para cada turma. Com esse Projeto, poderemos tratar, dentre outras, 

questões referentes à Educação Financeira, atreladas ao aprendizado da matemática e outros 

componentes curriculares, de maneira interdisciplinar.  

    

 

8.7 LEITURA E ESCRITA 

 

No contexto escolar as crianças ampliam suas expectativas culturais com a prática de 

leitura e escrita, constituindo-se assim como sujeitos letrados. Sabemos que as crianças que 

vivenciam tais práticas, refletem desde cedo sobre as características dos diferentes textos que 

circulam, seus usos e finalidades. A partir disso, adotamos a atividade permanente chamada 

SACOLINHA LITERÁRIA como uma das etapas do projeto da ciranda literária e uma forma de 

estimular e conservar os livros literários. Com essa atividade, os alunos vivenciam práticas reais 

de leitura, desde a escolha do livro, que será levado para ler com a família, até a reflexao 

sistematizada sobre a importancia do ato de ler, garantido o alfabetizar-se e o letrar-se, 
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simultaneamente. Essa atividade ocorrerá uma vez por semana ao longo do ano. As crianças 

registraram ou nao, a critério do professor o livro através de atividades, desenhos em um caderno 

de desenho.  

 

Sala de Leitura 

 

8.8 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

É fundamental o papel do coordenador pedagógico, pois ele é o responsável pelo 

planejamento e a execução da coordenação pedagógica na escola. Além disso, atua como 

formador, orientando o trabalho coletivo no ambiente escolar. É um profissional que atua 

entre a direção e os educadores com papel estratégico na mediação entre as diferentes 

instâncias educacionais, exercendo funções de articulação, formação e transformação. Por 

meio delas, o seu objetivo principal é oferecer o suporte requerido para que o estudante 

aprenda da melhor maneira possível. A coordenação pedagógica é efetivada pela equipe 

gestora, pois no momento atual não possui o profissional do coordenador pedagógico. 
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Coordenação Pedagógica 

 

Para melhor acompanhamento das atividades da coordenação pedagógica, foi 

formulado um plano de ação para o ano letivo de 2021, conforme a seguir: 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Metas Ações Período Responsáveis 

Orientar, acompanhar e avaliar 

a elaboração e a execução do 

planejamento pedagógico 

desenvolvido pelos professores. 

Participar do planejamento coletivo e 

individual dos professores. 

Ano letivo de 

2021 

Coordenação, 

professores e 

direção 

Dar suporte técnico- pedagógico 

ao planejamento, 

desenvolvimento e  avaliação do 

Projeto Interventivo e do 

Reagrupamento.  

.Organizarmomentos de 

acompanhamento do desenvolvimento 

dos projetos. 

.Construir, implementar e avaliar o 

projeto interventivo e os 

reagrupamentos. 

Ano letivo de 

2021 

Coordenação, 

professores e 

direção 

Viabilizar a vivência dos 

estudantes no ano escolar 

vigente, conforme análise da 

equipe pedagógica da escola, 

com o objetivo de promover o 

seu avanço. 

Preparar instrumentos que auxiliem o  

direito  de aprendizagem dos alunos; 

Ano letivo de 

2021 

Coordenação, 

professores e 

direção 

Planejar momentos de estudos 

relacionados ao aprimoramento 

das estratégias pedagógicas 

utilizadas pelos professores 

.Organizar o plano de formação 

continuada da escola; 

.Reservar momentos de estudo para 

aprofundamento teórico das temáticas 

a serem trabalhadas. 

.Elaborar pautas de formações. 

.Executar e  avaliar  o processo 

formativo desenvolvido. 

.Reservar momentos de estudo 

pessoal; 

Ano letivo de 

2021 

Coordenação, 
professores e 
direção 

Planejar, orientar e acompanhar 
a análise do desempenho dos 
estudantes a partir da avaliação 
realizada em seus três níveis (da 
aprendizagem, institucional e 
larga escala). 

.Planejar, em parceria com os 
professores, instrumentos de 
avaliação diagnóstica; 
.Discutir os resultados das avaliações; 
.Pautar os momentos de planejamento 
nos resultados da avaliação; 
.Realizar estudos relacionados a  
práticas avaliativas;  
..Propor estudos sobre estratégias de 
ensino considerando a natureza e as 
modalidades organizativas de 
conteúdos. 
 
 

Ano letivo de 
2021 

Coordenação, 
professores e 
direção 
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Entendemos que o espaço da coordenação pedagógica deve ser marcado pelo 

contante diálogo entre os pares, favorecendo a construção de estrategias pedagógicas que 

possa redimencionar todo o processo de ensino-aprendizagem, para tanto buscamos 

desenvolver um trabalho no espaço da coordenaçao priorizando:  

• Coordenaçao com foco do planejamento curricular,  

• Coordenaçao com discussao nos Projetos da escola,  

• Coordenação para troca de experiência e compartilhamento docente 

• Coordenação Propositiva 

• Coordenação Pedagógica com foco no Processo de Avaliação Contínua 

Segue o quadro organizacional do espaco da coordenaçao: 
 

 

Dia da semana Atividade da Coordenação Pedagógica 

Segunda Coordenação Pedagógica Individual 

Terça Planejamento coletivo entre os anos 

 
 

Quarta 

Coordenação Pedagógica Coletiva Formação continuada 

Estudos Compartilhamento 

Organização do trabalho pedagógico 

Quinta Coordenação individual 

Elaboração e confecção de material 

Sexta Coordenação Pedagógica Individual 

 

 Para melhor compreensão, a coordenação pedagógica coletiva na Escola Classe 04 

de Sobradinho acontece semanalmente às quartas-feiras, geralmente orientados pela direção 

e pelas coordenadoras pedagógicas a fim de selecionar coletivamente as temáticas e 

conteúdos que serão trabalhados no período. Por sua vez, o planejamento por anos acontece 

semanal ou quinzenalmente, a depender da necessidade, às terças-feiras, e são 

direcionadas pela coordenação, EEAA e direção. Nela é realizado o compartilhamento entre 

os docentes dos turnos matutino e vespertino. Além disso, é realizada análise de 

diagnósticos e resultados para traçar metas e elaborar estratégias para garantir o sucesso na 

aprendizagem de nossos alunos. 
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 A coordenação pedagógica coletiva constitui-se como espaço e tempo primordial de 

formação continuada. Esse espaço e tempo são compostos por atividades de estudo, 

planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos na e pela escola possibilitando assim, 

a promoção de avanços na organização do trabalho pedagógico a partir da análise dos 

desafios e da proposição fundamentada de alternativas para sua superação. 

 Além da garantia desse espaço de formação, a SEEDF oferta cursos, nos dias e 

horários da coordenação pedagógica individual, por meio da Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação (EAPE). Todos os profissionais da rede têm acesso às inscrições. 

Ademais, outros órgãos dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ofertam 

Coordenações Propositivas e Virada Pedagógica, além de palestras, seminários e oficinas, 

constituindo uma rede de aprendizagem para enriquecimento das práticas pedagógicas. 

 A perspectiva de formação assumida por nossa escola contempla o desenvolvimento 

profissional do docente, e para além de sua formação, a valorização profissional e a melhoria 

das condições de trabalho num continuum que possibilite a revisão das trajetórias de forma 

crítica e reflexiva. E para ratificar esse pensamento, a direção constantemente estimula a 

participação dos docentes nas formações propostas dentro e fora da escola. 

8.9 - PROJETO INTERVENTIVO E REAGRUPAMENTO 

 O Projeto Interventivo se destaca como estratégia pedagógica de intervenção, feito 

para atender às dificuldades específicas dos estudantes nas diversas áreas do conhecimento 

e é realizado pelas professoras regentes, com participação excepcional da EEAA. A partir 

dos dados coletados nos diagnósticos, no perfil das turmas e no conselho de classe do 1º 

bimestre, a EEAA faz o levantamento dos alunos que necessitaram do Projeto Interventivo. 

 Realizamos reagrupamentos intraclasse e interclasse que visam garantir os direitos de 

aprendizagem. Nessa atividade, os alunos são organizados por assimilação de dificuldades 

ou de hipótese da psicogênese da escrita. Os reagrupamentos são pensados e organizados 

de modo a incluir todos os alunos. Sempre que são realizados, é feita a avaliação dos 

resultados, das potencialidades e fragilidades da ação, no intuito de reorganizar e melhorar 

nas próximas vezes em que forem desenvolvidos. Acontece de acordo com a necessidade 

dos alunos e devem ser lançados no diário de classe. 

 No ano de 2021, o reagrupamento se efetiva nas aulas que são ministradas no Google 

Meet, de forma que os alunos compõem grupos de acordo com o nível de leitura e escrita.  
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 No movimento de intervenção e acompanhamento pedagógico da aprendizagem do 

aluno na escola, temos também os Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem 

(SEAA), compostos pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), e pelo 

Serviço de Orientação Educacional (SOE). 

 A EEAA é composta pela pedagoga e orientadora educacional que atuam de forma 

integrada e multidisciplinar na promoção da melhoria da qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com e sem necessidades educacionais especiais, por meio de 

ações institucionais, preventivas e interventivas, com vistas ao sucesso escolar. 

 O SOE conta com a atuação da orientadora que contribui no contexto escolar e na 

perspectiva de identificação, prevenção e redução da evasão escolar, bem como interage na 

permanente articulação e mediação entre, a cultura escolar, a realidade social e o contexto 

socioeconômico em que os alunos estão inseridos. 

 

9 - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 A avaliação do Ensino Fundamental na Secretaria de Estado de Educação é 

regulamentada pelas Diretrizes para Avaliação Educacional – Aprendizagem, Institucional e 

em Larga Escala (2014-2016). Segundo as diretrizes, a avaliação formativa supera as 

concepções tradicionais onde avaliar representa medir, mensurar e estabelece outra ótica da 

avaliação como instrumento a serviço aprendizagem. Portanto é uma aliada indispensável da 

organização do trabalho pedagógico. 

 Em consonância com as diretrizes de avaliação, a Escola Classe 04 de Sobradinho 

propõe uma avaliação formativa que ressalta a importância de um olhar avaliativo durante 

todo o processo de aprendizagem do aluno, não se limitando a momentos estanques onde 

um determinado conteúdo será então medido e mensurado. Complementa-se com uma 

avaliação cumulativa e possibilita a reorganização constante de conteúdos e conceitos. Ou 

seja, uma avaliação que permite direcionar o olhar a todo o processo de aprendizagem, ao 

crescimento global do aluno. 

 Assim, evitamos a adoção da função classificatória da avaliação como única forma de 

avaliar, visto que quando sua função principal é a classificação, avalia-se simplesmente para 

registrar um resultado numérico que determina a aprovação ou a reprovação do aluno. Os 

erros e as dúvidas dos alunos são vistos numa nova perspectiva de avaliação como 
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episódios altamente significativos para a ação educativa, gerando novas oportunidades de 

conhecimento, bem como novos procedimentos avaliativos. 

 Por isso, cabe ao professor manter uma postura questionadora, transformando a 

reflexão em ação, desenvolvendo um processo interativo, no qual professor e aluno 

aprendem sobre si mesmo e sobre a realidade da instituição educacional. Questionar-se é 

premissa básica em uma perspectiva dialógica de avaliação. Assim, a ação coletiva e 

cooperativa entre os professores na discussão de questões avaliativas, no sentido de troca, 

levantar problemas e construir, em conjunto, um novo significado para a sua prática é de 

suma importância no processo avaliativo, visto que não existem receitas de avaliação. No 

entanto, ressalta-se que ela deve ser fundamentada, prioritariamente, em uma concepção de 

valorização do aluno como sujeito histórico. 

 Construir instrumentos/procedimentos de avaliação adequados para cada um desses 

momentos requer conhecimentos acerca do que se deseja ensinar. É necessário, ao se optar 

por uma prática avaliativa sistemática, atentar para diferentes cuidados que devem ser 

tomados nesses processos de avaliação, assim como é preciso planejar bem a situação de 

avaliação e elaborar instrumentos/procedimentos de avaliação adequados aos nossos 

propósitos pedagógicos, e assim registrar os resultados das crianças e acompanhar suas 

aprendizagens também é importante. 

 Nesse processo avaliativo, os alunos exercem papel central, devendo atuar 

ativamente em sua própria aprendizagem. Todas as informações disponíveis sobre a 

aprendizagem dos alunos devem ser observadas pelo professor, que deve estar atento para 

identificá-las, registrá-las e avaliá-las. Nesse sentido, o registro constitui-se elemento 

essencial do processo avaliativo e é de responsabilidade do professor proceder com as 

anotações e demais formas de registro, como por exemplo, nos Registros de Avaliação e 

Registro de Conselho de Classe a cada bimestre. 

 Para elaboração do Registro de Avaliação (Rav), é preciso que o mesmo contenha 

elementos da avaliação diagnóstica observados pelo docente e ou pelo Conselho de Classe: 

as aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas devem ser descritas na primeira 

parte do documento. Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas ou as 

intervenções conduzidas para sanar tais dificuldades, bem como os resultados das 

intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias para que o registro de 

avaliação cumpra sua função formativa. Assina o Registro de Avaliação (Rav) o docente 

responsável pela turma e a coordenadora pedagógica da escola. 
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 O acompanhamento da aprendizagem dos nossos estudantes se dá principalmente 

pela observação diária do alcance dos objetivos nas diversas atividades desenvolvidas. A 

perspectiva de avaliação é formativa e concorre para o crescimento de todos os agentes 

envolvidos no processo educativo. Com base nesse conceito de avaliação, defendemos o 

princípio da inclusão e consideramos o processo inclusivo e fundamental para a lógica do 

ciclo que apresenta uma proposta de maior flexibilidade com o tempo e mais continuidade do 

processo de ensino e aprendizagem da alfabetização. 

 Na escola, utilizamos avaliações diagnósticas com o objetivo de identificar e conhecer 

o que o aluno já aprendeu, a fim de que se providenciem os meios necessários à 

continuidade dos seus estudos. Nesse processo diagnóstico de avaliação o professor 

conhece previamente os conhecimentos adquiridos pelos alunos, adéqua à linguagem, os 

conteúdos, as estratégias de ensino e as diretrizes que nortearão as práticas didático- 

pedagógicas que serão adotadas. 

 Como instrumentos de acompanhamento, usamos desenhos livres, autorretrato, 

Psicogênese da escrita, registros em caderno, participações orais, provas, avaliações de 

aprendizagem formativa, avaliações diagnósticas, produções de texto, realização das 

atividades avaliativas de conteúdos e autoavaliação. Bimestralmente, os professores 

realizam a Psicogênese para identificar em qual hipótese da escrita o aluno se encontra, 

pedem para fazerem leitura, interpretação e reconto de textos (oral e/ou escrito), cálculos 

matemáticos e registros numéricos. A leitura e reflexão dos Relatórios de Avaliação dos anos 

anteriores e demais documentos dos alunos também são fundamentais, pois 

instrumentalizam o professor para traçar estratégias adequadas, de forma processual e 

contínua, evitando-se momentos estanques de recuperação. Os resultados são analisados e 

norteiam estratégias como o Reagrupamento e o Projeto Interventivo e o Relatório de 

Avaliação do aluno. 

 Igualmente, usamos a Avaliação Institucional – avaliação da escola por ela mesma, 

com a participação da comunidade, por exemplo, em dias letivos temáticos conforme 

calendário anual da SEEDF. A avaliação dos setores administrativos, de serviços, dos 

professores e de Direção se dá pela captação de informações dos sujeitos, seja por meio de 

instrumentos elaborados para fins de Avaliação Institucional, seja bimestralmente em 

reuniões com a equipe para esta finalidade ou, ainda, mediante o surgimento de alguma 

observação feita pelos pais, professores ou outros profissionais da escola. Semanalmente, 

nas reuniões coletivas, é aberto espaço para que se discuta sobre algum problema ocorrido 
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no cotidiano da escola, o que vem a manter a equipe disposta a contornar rapidamente 

alguma questão surgida.  

 A recuperação de objetivos não alcançados, individualmente ou em grupo, ocorre de 

forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades planejadas e 

diversificadas, bem como estratégias como Atendimento Individualizado, Reagrupamento e 

Projeto Interventivo. Nos 1º e 2º anos do BIA, a avaliação da aprendizagem não tem caráter 

promocional e a retenção nessas etapas dar-se-á apenas para os alunos que não obtiverem 

75% de frequencia no ano letivo. 

 Avaliar é uma ação constante no cotidiano desta instituição, avaliamos continuamente 

o trabalho pedagógico através das coordenações coletivas, onde planejamos juntos a rotina 

na escola e também as práticas pedagógicas. Nesse espaço, vários são os sujeitos 

envolvidos, e o processo avaliativo passa necessariamente pela reflexão coletiva do fazer 

pedagógico. O conselho de classe também aparece nesse contexto, como um dos espaços 

de reflexão coletiva do processo de ensino e de aprendizagem que se faz presente. 

 O Conselho de Classe é um espaço democrático de construção de alternativas e 

acontece uma vez por bimestre, durante três dias, um para cada ano do BIA, nos horários de 

coordenação pedagógica, em dias previamente marcados no calendário escolar e com a 

participação da direção, coordenação, professores, SOE, EEAA e AEE – Sala de Recursos. 

Nele, cada aluno é avaliado observando-se o seu processo de desenvolvimento. Tal prática 

tem sido muito relevante em nossas avaliações. Assim, por meio da ação coletiva, 

reavaliamos, dinamizamos e fortalecemos os processos escolares promovendo o arranjo das 

ações de ensinar e aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e indissociáveis 

da produção do saber humano. 

 Todos os anos, a escola participa de avaliações externas que visam diagnosticar os 

estudantes nessa etapa e dar suporte com estratégias diferenciadas de ensino. Salienta-se, 

contudo, que o processo de avaliação não descarta a utilização das provas e pode ser útil 

quando seus resultados são associados aos demais procedimentos avaliativos (conjunto de 

tarefas, portfólios, autoavaliação, dentre outros). Os resultados desses instrumentos 

avaliativos também devem utilizados para análise dos educadores, no sentido de 

redimensionar as práticas pedagógicas em busca de melhores resultados não só para os 

alunos como também para avaliação das práticas de ensino. 

 Em se tratando de ensino remoto a escola necessita ampliar a sua visão no que se 
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refere ao acompanhamento processual dos alunos, adequando a preparação e execução das 

aulas a distância às singularidades dos alunos, e isso inclui o acesso a feramentas 

tecnológicas, a disponibilidade de internet e até mesmo a supervisão de um adulto em sua 

residência. Para que se concretize essa avaliação justa e coerente, torna-se importante 

diversificar os instrumentos de aprendizagem (material impresso, vídeos, aula síncrona, 

formulários) e também compor o processo avaliativo no ensino remoto com variadas 

ferramentas de verificação da aprendizagem, podendo-se incluir, por exemplo: 

o Apresentação oral com gravação de vídeo; 

o Construção de mural virtual dos conteúdos; 

o Participação em eventos on-line; 

o Desenvolvimento de projetos colaborativos on-line; 

o Avaliação em formulários; 

o Fóruns; 

o Autoavaliação descritiva dos processos dos alunos; 

o Envio das atividades da plataforma e do material impresso; 

o Participação das aulas síncronas. 

 A avaliação formativa é essencial neste contexto pandêmico, pois possibilita a adoção 

de estratégias e metodologias que possam evitar o aprofundamento das desigualdades e dos 

níveis de evasão escolar. 

 Refletir sobre os aspectos da avaliação, contribuir para o fortalecimento do cotidiano 

escolar, dessa forma exige uma organização que compreende uma legitimidade técnica e 

uma legitimidade nos princípios e critérios que devem ser refletidos coletivamente.  

 Os níveis de avaliação não podem ocorrer de forma isolada, necessitando de uma 

integração entre a avaliação das aprendizagens, larga escala,  rede e institucional. Cada 

nível de avaliação se processa como parte de uma ação coletiva, retratando vários objetivos 

que serão explicados ao longo deste texto. 

 Avaliar é uma atividade que nos orienta para o futuro, de forma que avaliamos com 

uma lente que nos impulsiona para criar estratégias qualitativas para fundamentar ações 
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educativas marcadas pela lógica do diálogo, da autonomia, da inclusão e da participação 

coletiva. 

 Quando a avaliação acontece ao longo do processo, recebe o nome de avaliação 

formativa, sendo esta relacionada a valores, atitudes ou aos conteúdos escolares. A 

perspectiva de avaliação formativa parte do princípio  que todos apresentam condições para 

aprender constantemente, a partir de infinitas possibilidades cognitivas, emocionais e 

relacionais. A avaliação formativa nos ajuda a redimensionar percursos e desenvolver as 

potencialidades de todos os agentes envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, 

sendo professores ou alunos. Importante destacar que devemos romper com a dicotomia 

ensino avaliação, como se esta última fosse concretizada apenas ao final de um processo. 

 É importante deixar claro nesta proposta que o corpo docente adota vários tipos de 

instrumentos avaliativos para que ocorra a análise do desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes (pesquisas, interpretações, aula dialogada, auto avaliação, atividades avaliativas 

dos conteúdos curriculares, etc...) A utilização dos instrumentos se processa a partir das 

singularidades e necessidades apresentadas pelos alunos. A respeito do registro da 

avaliação formativa, utilizaremos o RAV para documentar os avanços dos estudantes em sua 

trajetória de aprendizagem, nesse sentido procuraremos traçar estratégias de ações 

adequadas para cada turma da nossa escola.  

 Assim sendo, precisamos resinificar o espaço do conselho de classe como um 

momento avaliativo que coaduna-se  com o processo de avaliação formativa, bem como a 

necessidade de avaliar a qualidade do trabalho pedagógico. Acontecendo dessa forma, o 

coletivo dos agentes envolvidos poderá avaliar os princípios e metas estabelecidas no PPP 

da escola. 

 Todos os fatores citados acima a respeito da avaliação das aprendizagens dos 

estudantes, precisam  ganhar uma visão macro, para isso podemos acessar a avaliação 

institucional que deve orientar os professores, coordenação pedagógica, direção escolar e 

equipe pedagógica para melhoria do clima organizativo da escola e a sua articulação com as 

demandas da comunidade local. 

 A avaliação institucional fortalece a gestão democrática na medida em que cada 

participante ganha voz e expressa ideias e necessidades, bem como mobiliza a criação de 

novas propostas para alternativas dos problemas específicos da nossa escola. 

 Para alcançarmos índices significativos e qualitativos para a escola como um todo, 
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destaca-se a participação nas avaliações do sistema que retrata o rendimento do conjunto 

dos estudantes. Tal avaliação, apesar de ser externa à escola, nos ajuda a refletir sobre os 

dados concretos alcançados, pois comunicam o nível que a escola se encontra e nos 

direciona para pensar sobre o nível que almejamos alcançar no futuro. 

 Finalmente afirmamos que adoção de relações dialógicas para fundamentar as várias 

formas de avaliação que a instância escola comporta é o que vai delinear a criação de 

estratégias favorecedoras de uma educação de qualidade que atualmente se concretiza em 

tempos de incertezas e interrogações sobre a dinâmica cultural, histórica e social. 

 

10 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 A concretização do currículo no cotidiano escolar se processa a partir do 

fortalecimento do trabalho coletivo dos docentes. Os coletivos dos profissionais produzem e 

selecionam conhecimentos, desse modo a organização curricular vai sendo delineada a partir 

das necessidades que surgem no contexto escolar. Atualmente com a pandamia que se 

instalou torna-se prioritário colocar o currículo como pólo estruturante da organização 

escolar. Tal fato impulsionou o repensar das lógicas em que currículo se processa no dia a 

dia do ensino remoto. Esses pressupostos iniciais encontram respaldo no Currículo em 

Movimento quando afirma que: 

 
Para que os estudantes alcancem os objetivos de 
aprendizagem, é fundamental que este Currículo seja 
vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, sendo, para 
tanto, imprescindível à organização do trabalho pedagógico da 
escola. A utilização de estratégias didático-pedagógicas deve 
ser desafiadora e provocativa, levando em conta a construção 
dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de 
problemas apresentados. (Currículo em Movimento, 2018, p. 9) 

 

 O Sistema Educacional do Distrito Federal estabelece parâmetros de atuação das 

escolas por meio do documento “Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais- Anos Finais (2018)”, revisado e implementado em sua segunda 

edição, já contemplando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e assegurando aos 

alunos dessa rede de ensino os mesmos direitos garantidos a todos outros estudantes 

brasileiros. Nele são descritos os princípios e as orientações que nortearão o fazer 

pedagógico na escola para que seja garantida a educação de qualidade almejada por toda a 

comunidade escolar. A Escola Classe 04 de Sobradinho, enquanto instituição escolar que faz 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2021 
 

 
 

parte desse sistema toma ciência, reflete, discute e adota os referidos princípios e 

concepções por compactuar com a visão de educação proposta pela Rede Pública. 

 É na ação que o Currículo ganha vida, no cotidiano da escola e da sala de aula, por 

meio da relação pedagógica professor e estudante, mediada pelo conhecimento e firmada na 

parceria com a comunidade escolar, considerando-se que ele não representa apenas o 

campo de saberes e competências, mas o universo de representações, práticas, costumes, 

valores, papeis, relações de poder, modos de participação, mecanismos de gestão e 

controle. Nesse sentido, o Currículo dá visibilidade às desigualdades sociais e culturais da 

sociedade, abrindo possibilidades para o questionamento acerca dessas discrepâncias na 

realidade de cada grupo, conforme preconiza a Teoria Crítica, e nos movimenta a reconhecer 

a mutabilidade do conhecimento, a historicidade da realidade, o momento sócio histórico, 

dentro de uma perspectiva de transformação. 

 Ao construir e reconstruir a Proposta Pedagógica e o Currículo escolar de forma 

democrática há de se fazer relação a que sujeitos queremos formar, a que conhecimentos 

são necessários construir, a que tipo de sociedade queremos fazer parte, compreendendo a 

escola que se tem e a escola que se quer, sob qual concepção o desenvolvimento desses 

documentos serão avaliados e qual cultura será valorizada. Para isso, o conhecimento sobre 

o papel desses documentos no desenvolvimento da função social da escola e sua relação 

com a comunidade se torna imprescindível, uma vez que é a planificação das ações da 

escola refletidas diretamente nas atividades em sala de aula. 

 Assim, todo o planejamento de ensino desta unidade escolar é feito com foco nos 

objetivos de aprendizagens do Currículo em Movimento, que visam à constituição da 

educação integral, a formação do ser humano com respeito à diversidade e a suas múltiplas 

dimensões, de forma emancipatória. As atividades são promovidas a partir de um eixo em 

que os conteúdos o perpassam de forma articulada e interdisciplinar e como caminho valioso 

à concretização da alfabetização e do letramento de nossas crianças. 

 Promovemos a integração entre os princípios éticos, os direitos de aprendizagem, no 

campo de experiências e eixos integradores do Currículo. Tais eixos são trabalhados, na 

Educação para a Diversidade, Cidadania, Direitos Humanos e Sustentabilidade, através da 

interdisciplinaridade, que permeia os projetos desenvolvidos na escola, não como superação 

do ensino organizado em disciplinas, mas como possibilidade de ensinar partindo das 

variadas relações dinâmicas entre as diversas disciplinas. 
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 Essa integração curricular não ocorre espontaneamente, ela é intencional e planejada 

nas reuniões coletivas onde os professores, a coordenação pedagógica e a direção planejam 

as ações educativas a serem desenvolvidas em consonância com o Currículo em Movimento, 

tais como: escolha coletiva dos temas e conteúdos a serem trabalhados com os alunos; 

oferta de atividades aos alunos, a partir das necessidades e interesses existentes, buscando 

a interdisciplinaridade; promoção de momentos de formação conjunta envolvendo toda a 

equipe (oficinas, grupo de estudo, avaliação, etc.); planejamento conjunto de atividades que 

prevejam saídas da escola com os alunos, com intenção pedagógica; reorganização do 

espaço/tempo promovendo atividades realizadas por professores dos dois turnos 

(reagrupamentos, projeto interventivo, projetos específicos das turmas, etc.); reorganização 

dos ambientes virtuais, percebendo todos os momentos como espaços de aprendizagem; 

encontros com a comunidade escolar (reuniões de pais, Dias Temáticos previstos em 

calendário, palestras e/ ou oficinas ministradas por parceiros da escola, como psicólogos, 

Conselho Tutelar, etc.). 

 Os conteúdos são selecionados coletiva e quinzenalmente pelos professores 

coletivamente de acordo com o tema e a necessidade da quinzena, com base no Currículo 

em Movimento e o planejamento engloba todas as áreas do conhecimento. Além disso, o 

planejamento curricular é realizado com foco nos objetivos de aprendizagem trazidos pelo 

Currículo em Movimento, que: 

✓ Possibilitará as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a 

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

Sustentabilidade; 

✓ Promoverá as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos 

letramentos; 

✓ Oportunizará a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-

geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da 

tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se 

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial; 

✓ Fortalecerá vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos 

éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, 
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permanência e formação integral dos estudantes; 

✓ Compreenderá o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo estudantil. 

O currículo propõe ainda eixos integradores dos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

Alfabetização, Letramento e Ludicidade, com o entendimento de que eixo é algo que sustenta 

e integra, pois ao mesmo tempo em que articula entre si, é articulador dos objetos e 

conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem, buscando a proficiência leitora 

e escritora a partir da alfabetização e dos letramentos, sem perder de vista a ludicidade. Esses 

eixos nos remete à necessidade de integração e progressão curricular como fundamentais à 

Organização do Trabalho Pedagógico nos ciclos. É essa organização que proporá 

intervenções didáticas em atendimento às necessidades de aprendizagem dos estudantes, 

uma vez que nossa escola atende apenas a alunos da 1ª fase do 2º Ciclo de Aprendizagens, 

o BIA. 

Assim, concordamos com a necessidade de garantir a articulação entre esses eixos e 

a articulação entre os diferentes componentes curriculares. E para tal, os conteúdos são 

organizados em sequências didáticas que também favorecem a integração, na medida em 

que pressupõem o aprofundamento de conteúdos previamente definidos pelo professor, com 

problematizações que aproximem o contexto escolar de outras esferas sociais. Os 

reagrupamentos também são articulados de forma a atender o planejamento interdisciplinar 

dos conteúdos. 

Para articular os conhecimento necessários com as vivências dos alunos, no contexto 

pandêmico, adotamos a proposta que consta no documento de Replanejamento Curricular 

para o Biênio 2020/2021, de forma que retoma-se os objetivos/conteúdos anteriores ao ano 

letivo vigente considerados fundamentais para consolidar as aprendizagens dos alunos no 

ano em curso. Nesse sentido, o coletivo docente possui autonomia para criar estratégias que 

promovam o alinhamento entre os resultados em contratos no diagnóstico inicial e a 

realidade de cada turma/aluno. Para tanto, reiteramos a importância da adoção da avaliação 

formativa, o trabalho interdisciplinar e o fortalecimento do trabalho coletivo no espaço da 

coordenação pedagógica, considerando a realidade de educação remota que estamos 

vivenciando. 

Importante frizar que o Replanejamento Curricular 2021 não se trata de um novo 



ESCOLA CLASSE 04 DE SOBRADINHO 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

curriculo, e sim uma organização didático-pedagógica para concretizar o movimento do 

ensino e da aprendizagem na atual conjuntura pandêmica. 

O movimento curricular remoto proposto para a Escola Classe 04 de Sobradinho pode 

ser retratado no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

Nesse contexto, todas as ações voltadas para a concretização do currículo, acontecerão 

concomitantemente com o acolhimento da comunidade escolar e o fortalecimento dos vínculos 

escola/família, uma vez que a família acompanha os estudantes em casa. 

11 PLANO DE AÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA PPP 

             A gestão escolar assumiu a Escola Classe 04 de Sobradinho em janeiro de 2020. A atual 

direção é composta pela diretora Aldenice , vice-diretora Evaide, supervisor administrativo 

Marcelo Pimenta e secretária Cleonice. Logo no início da gestão fomos surpreendidos pela 

pandemia da Covid-19, e em março de 2020 a escola foi fechada em decorrência das medidas de 

saúde e segurança do Governo do Distrito Federal. De modo que a escola passou a funcionar de 

modo não presencial e as aulas remotas  por meio da Plataforma Google Sala de Aula.  

Muitos foram os esforços dessa gestão escolar para diminuir os impactos do isolamento 

social e das atividades pedagógicas por meio de tecnologia. Apesar de a equipe gestora ser nova 

na comunidade, logo procurou estabelecer a interação e ações pontuais de acolhimento e 

relacionamento com os alunos, pais, professores, servidores e toda a rede de ensino.   

                Para estabelecer uma conexão direta com a comunidade escolar foram criados grupos 

de WhatsApp , conta no Instagram para divulgar o trabalho pedagógico, as ações institucionais 

como: encontros onlines, lives, aulas síncronas, distribuição de materiais e de campanhas 
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educativas e sociais. Todas as formas de interação digital foram estabelecidas a fim de manter o 

contato com as famílias, alunos e toda comunidade escolar.  

                 Durante esse período de trabalho remoto, a gestão escolar simultaneamente 

desenvolvia o plano de reparos e melhoria nos espaços físicos da escola. Foram realizadas as 

adequações estruturais e sanitárias nos banheiros infantis e dos professores, seguindo as normas 

sanitárias vigentes. A adequação de acessibilidade no banheiro para alunos especiais, a 

instalação de pias para assepsia das mãos e a reforma geral da cozinha escolar para adaptação 

às normas de saúde e alimentação escolar.  

                  Além disso, a equipe gestora buscou ações de incentivo, motivação e de acolhimento 

ao grupo, sendo realizadas atividades direcionadas, como: drive-thru, formações pedagógicas, 

encontros virtuais, lives e reuniões coletivas. Ainda, realizou a entrega de materiais impressos aos 

alunos sem acesso à plataforma, e sem internet.     Promoveu a entrega de livros didáticos, de 

materiais adaptados para alunos especiais. Providenciou a aquisição de equipamentos e itens de 

segurança para prevenção da Covid-19.  

                A equipe gestora encarrega-se de coordenar todo o trabalho pedagógico, sempre 

primando pela qualidade das aulas síncronas, dos atendimentos individuais, das atividades 

interventivas e do planejamento coletivo. Os professores são assistidos em suas necessidades, 

acompanhados na realização do trabalho remoto e nas intervenções pedagógicas mediadas por 

tecnologia.  

                O ensino mediado por tecnologia está sendo um grande desafio para todos os 

segmentos escolares. Diante da nova realidade, a gestão teve que se reinventar, aprimorar os 

conhecimentos e estabelecer prioridades diante das demandas e desafios do ensino não 

presencial.  A Covid-19 alterou a vida de todos, entretanto a educação em tempos de pandemia 

foi uma das áreas mais afetadas com a crise. Diante desse cenário, a gestão escolar vem 

buscando soluções para que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade.          

                  

MISSÃO 

               Promover  a possibilidade de uma educação de qualidade com práticas pedagógicas e metodologias 

significativas em que a comunidade escolar  esteja inserida ativamente e oportunizar atendimento as necessidades 

de igualdade, permanência e aprendizagem  á todos os estudantes matriculados na escola. 
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                   O ensino remoto proposto vai muito além de objetivos e metas apresentadas a seguir, mas de aspectos 

importantes a serem considerados das potencialidades e particularidades de cada aluno matriculado. 

                   O cumprimento das nossas metas visa superar a aprendizagem apenas de  

conteúdos, mas de um compromisso social com o estudante e sua participação  de maneira 

singular no contexto que estamos inseridos. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO 

Otimizar o trabalho pedagógico r e m o t o e dinamizar situações que estimulem a formação 

continuada de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

 

METAS 

1.1-  Real izar encontros remotos com o grupo para informes e 

p lanejamentos de ações ; 

1.2-     Organizar o planejamento semanal, por ano, para efetivo trabalho coletivo; 

1.3-  Viabilizar o apoio da pedagoga, da orientadora educacional ; 

1.4- Dinamizar o espaço da coordenação pedagógica coletiva como promotor de 

relações dialógicas. 

1.5- Viabilizar o dias de f o r m a ç ã o  c o n t i n u a d a , com temas sugeridos pelo 

grupo; 

1.6- Acompanhar  o planejamento mensal e por anos; 

1.7- Disponibilizar e organizar (mecanografia), materiais impressos para subsidiar o 

trabalho pedagógico; 

1.9 – Manter a organização da biblioteca com aquisição de livros e itens que possam 

enriquecer o trabalho pedagógico remoto; 
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1.10-  Sensibilizar o grupo para produção de material impresso e sua efetiva utilização 

com intencionalidade pedagógica; 

1.11- Analisar questionário socioeconômico e utilizar os dados como subsidio para 

conhecer o perfil social e econômico dos alunos 

1.12- Propor um momento, para a avaliação i n s t i t u c i o n a l  do trabalho 

desenvolvido. 

1.13- Desenvolver projetos que possibilitem aprimorar o raciocínio lógico 

matemático; 

1.14 – Estimular construções de atividades diversificadas e inovadoras para a 

construção de competências e habilidades pelo estudade; 

1.14- Estabelecer com o grupo a trajetória pedagógica do trabalho e traçar combinados 

coletivos para efetivação e participação de todos; 

1.15- Revisitar e construir coletivamente a PPP 

1.16 – Prever cronograma de reuniões pedagógicas coletivas 

1.19 – Acolher famílias com escuta sensível no sentido de encaminhar os mesmos para 

as possíveis soluções 

1.21- Promover planejamentos com sequencias didáticas que despertem o interesse e o 

envolvimento do aluno na execução.  

 

11.1  - PLANEJAMENTO CURRICULAR 

O planejamento curricular contempla a definição de objetivos por ano de escolarização 

(turmas de 1º ao 3º ano) tendo como base os conteudos curriculares, presentes no Curriculo em 

Movimento das Escolas Publicas do DF. Para tanto,adotamos a tabela abaixo como ferramenta 

facilitadora do planejamento coletivo. 

 
Tal ferramenta pedagógica representa a articulação entre as diversas áreas do 

conhecimento, através de uma prática pedagógica multidiciplinar, num contexto de 
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ludicidade, letramento e alfabetizaçáo. Nesse sentido, o planejamento é organizado de forma 

flexível, possibilitando que se retomem perspectivas e aspectos das várias areas do 

conhecimento. 

 

 
 
 

12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
 

Não se concebe que a organização e os procedimentos empregados para um 

trabalho de leitura sejam testados a partir de erros cometidos pelos alunos. Não se pode, no 

entanto, tratar de uma avaliação no sentido quantitativo, de acertos e erros, mas sim de uma 

avaliação que prioriza o comportamento e as mudanças pelas quais os alunos vão passando, 

sua maturidade, a capacidade de vencer desafios, de consolidar suas hipóteses e de 

confrontá-las. 

Por isso, o acompanhamento e a avaliação desse projeto acontecerão ao longo de 

sua execução e na observação diária da participação dos alunos nas práticas de leitura 

desenvolvidas na escola, bem como na transformação de sua atitude de leitor. 

Ao final do ano, serão realizadas pesquisas entre os alunos para saber se gostaram 

do projeto e com as famílias para saber das impressões e mudanças que perceberam nas 

crianças em relação aos objetivos traçados e do desenvolvimento da competência leitora. 

Ainda será realizada ao final do ano uma avaliação com toda a comunidade escolar 

sobre a efetividade do projeto de modo a elencar os pontos positivos e negativos, as 
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dificuldades e potencialidades, o envolvimento dos alunos e da comunidade escolar, para 

saber se os objetivos e metas foram alcançados. 

Os registros das avaliações serão feitos em ata e farão parte da Proposta 

Pedagógica e deverão constar as mudanças observadas em relação aos alunos no contexto 

escolar, levando em consideração os resultados das avaliações diagnósticas e o 

desenvolvimento da competência leitora dos alunos. 

 
 

1- Bibliografia 
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13 - PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
BIBLIOTECA CIRANDA DA LEITURA 

 

“Ler é mais importante que estudar!” 

Ziraldo 

2- Justificativa 
 

Em tempos de tecnologia avançada e cada vez mais acessível, é difícil encontrar 

tempo e interesse para se dedicar a leitura de um bom livro, seja ele físico ou até mesmo 

virtual. O uso de celulares, computadores, videogames, TV, acesso restrito e pouco 
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incentivo à leitura no núcleo familiar, vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de 

ler. Por consequência, é comum que os alunos demonstrem pouco interesse pela leitura, o 

que acarreta dificuldades na fluência leitora e na compreensão, ale de apresentarem 

problemas como vocabulário precário, reduzido e informal, poucas produções significativas 

e pouca leitura de mundo, o que influenciam diretamente na qualidade do aprendizado. 

Portanto, diante desse cenário, faz-se necessário inserir esse projeto de leitura na 

rotina da nossa escola, propondo atividades de caráter lúdico e interativo em que os alunos 

possam ter acesso aos mais variados tipos e gêneros textuais, com vistas a desenvolver a 

competência leitora em nossos alunos e para que a escola cumpra seu papel social no 

resgate do valor da leitura, como ato de prazer e requisito para emancipação social e 

promoção da cidadania. 

Nesse sentido, é dever da escola propiciar aos educandos momentos que possam 

despertá-los para o gosto da leitura, para o amor ao livro e para a consciência da 

importância de se adquirir o hábito de ler. Proporcionando esses momentos, a escola fará 

com que o aluno perceba que a leitura é o instrumento chave para alcançar as 

competências necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e com realização, e que 

através da leitura consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os 

sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. Além de 

vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos de seu 

processo de aprendizagem. 

Ademais, tendo em vista o que diz o Currículo em Movimento sobre o ensino de 

Língua Portuguesa, as práticas de leitura são oportunidades que o aluno tem de ampliação 

de mundo e de se formar-se um leitor competente e literário. Ainda, elas facilitam o 

processo de alfabetização. E para isso, a utilização de variados espaços e recursos, por 

exemplo, a biblioteca como espaço de leitura e de construção do encanto pelo ato de ler, 

facilita a expansão de atividades e promove o engajamento dos educandos nesse 

processo. 

 

 

 

 
3- Fundamentação Teórica 

 
“Em relação à leitura/escuta, para o alcance de proficiência, evidencia-se a 
necessidade de ações como interpretar ideias; fazer analogias; perceber o 
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aspecto polissêmico da língua; construir inferências; combinar conhecimentos 
prévios com informação textual; perceber intertextualidade presente em textos; 
fazer previsões iniciais e alterá-las durante a leitura; refletir sobre o que foi lido, 
sendo capaz de tirar conclusões e fazer julgamentos sobre ideias expostas. 
Nesse nível de leitura, observados os propósitos do autor, o sujeito adentrará, 
letra por letra, em um mergulho no enredo lido, permitindo-se avançar, 
esclarecer e validar suposições. Acredita-se, então, que esse mesmo leitor seja 
capaz de processar, criticar, contradizer e avaliar as informações que estão 
diante dele, aprumando o significado obtido.” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 
2018, p. 18). 

 

Sabemos que, do hábito da leitura dependem outros elos no processo de 

alfabetização. Sem ler, o aluno apresenta dificuldades em pesquisar, resgatar a idéia 

principal do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se. 

O ato de ler faz com que o leitor tenha respostas para o mundo e para o que está 

acontecendo ao seu redor. Quando lê, ele passa a ter uma nova opinião sobre o tema lido. 

Dessa forma, se a criança é estimulada a ler desde pequena com certeza será uma pessoa 

mais questionadora e crítica. 

Segundo Freire (2008), “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem 

e realidade se prendem dinamicamente”. Essa citação sintetiza que a leitura gráfica, ou 

seja, dos livros, revistas, jornais é precedida pela leitura da vida. Cada ser tem vivências e 

experiências diferenciadas, portanto, cada um tem uma forma de interpretar uma 

determinada situação, conforme os padrões da construção de 88d88m88s em que foi 

inserido. 

Nesse contexto, a leitura pode proporcionar a descoberta de um mundo novo e 

fascinante. Para tanto, a apresentação da leitura para as crianças deve ser feita de uma 

maneira diferenciada e atrativa, para que assim elas possam ter uma visão prazerosa a 

respeito do ato de ler, de modo que seja um prazer e um hábito que ela acrescentará em 

sua vida sem que seja visto como algo obrigatório e enfadonho. 

As atividades de leitura para fluência não se relacionam a atividades em que os 

alunos precisam decorar textos. A intenção é garantir fluidez na leitura e não avaliar a 

capacidade do aluno de decorar com facilidade. A leitura deve ser a atividade central 

dessa proposta, ou seja, a atividade central no processo de alfabetização. 

 

O trabalho com fluência leitora em nossa escola deve ganhar um novo olhar por 

parte dos professores, pois deverá promover momentos e atividades variadas a depender da 
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turma, da experiência leitora e da faixa etária dos alunos. É preciso contar com propósitos 

claros e objetivos definidos para os anos. 

 

Levando em consideração que a leitura é a base do processo de alfabetização, as 

atividades de leitura devem ser desenvolvidas de modo a fazer com que a criança aprenda 

se divertindo. Trabalhar os temas e conteúdos por meio de práticas de leitura que 

facilitarão o desenvolvimento da expressão oral e da argumentação, experimentando 

vivências e sensações que muito estimulam a imaginação e contribuem para a formação 

integral do aluno. 

É extremamente importante que já nos primeiros contatos com as letras, ou seja, 

durante a alfabetização, a criança seja inserida no mundo da leitura e desperte interesse e 

prazer pela mesma, podendo assim construir uma base sólida de seu conhecimento e que 

mantenha esse valoroso hábito por toda a vida. 

A leitura não pode ser uma atividade secundária na sala de aula ou na vida, 
uma atividade para qual a professora e a escola não dediquem mais que uns 
míseros minutos, na ânsia de retornar aos problemas de escrita, julgados mais 
importantes. Há um descaso enorme pela leitura, pelos textos, pela 
programação dessa atividade na escola, no entanto, a leitura deveria ser a 
maior herança legada pela escola aos alunos, pois ela, e não a escrita, será a 
fonte perene de educação, com ou sem escola. (CAGLIARI, 2002, p.173). 

 

   Durante esse processo de construção do conhecimento, o professor tem um papel 

muito importante dentro de sala de aula, por isso a necessidade de ser criativo e usar de sua 

experiência para elaborar estratégias que instiguem nas crianças a busca pela leitura. Esse 

profissional que também acompanhou as transformações da educação teve seu papel 

modificado, desempenhando uma postura não mais vertical. Na nova configuração de 

mediador, o professor deve desempenhar um papel motivador, ser capaz de provocar nos 

educandos questionamentos através de sua interação com os mesmos e estar apto a 

aberturas e proposições de novas metodologias de trabalho. 

Da mesma forma, a instituição escolar como parte fundamental da formação leitora do 

aluno deve dispor de uma estrutura de qualidade: livros atuais e em bom estado de uso, 

usufruir de uma infraestrutura sólida, com ambientes bem projetados e bibliotecas 

conservadas. E esse é o grande desafio para nossa escola: garantir esses espaços. 

Conforme Freire (2008): “A compreensão crítica da alfabetização, que envolve a 

compreensão igualmente crítica da leitura, demanda a compreensão crítica da biblioteca”. 

Assim, quando a escola investe na biblioteca, tanto na parte física, disponibilizando um 
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ambiente confortável onde o aluno se sinta bem e incentivado a ler um livro tranquilamente, 

quanto na parte motivacional, exercendo e empregando a cultura da leitura, onde os 

professores incentivem a ida à biblioteca, a escola, assim, cumprirá seu dever social de 

garantir a cultura da leitura, e assim formar cidadãos capazes de compreender melhor o 

contexto do mundo em que estão inseridos e de lidar com questões sociais, emocionais, 

afetivas e psicológicas. 

As idas à biblioteca e a participação efetiva das crianças no processo de interação 

com livros, revistas, jornais, almanaques, gibis, entre outros, é um aspecto que pode ser 

adotado pelo professor no intuito de induzir o educando a aprender explorar este espaço, 

colaborando com a autonomia do mesmo nesta atividade que, pelo auxílio do professor, 

tornar-se-á rotineira para a criança. 

A biblioteca vai muito além de local onde se armazenam livros. É um espaço de 

aprendizagem que propicia e estimula conexões entre saberes e saberes. As crianças, por 

sua vez, devem gozar desse espaço, desfrutando do que lhes pode ser oferecido e, com 

isso, empreender seu papel não só de leitor, mas também de cidadão. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

✓ Incentivar o gosto por  livros e pela leitura 

✓ Proporcionar o acesso a diferentes generos textuais e estimular a leitura e manuseio de 

livros 

✓ Proporcionar rotinas de leitura e facilitar o acesso, desenvolver autonomia e promover 

cuidado e responsabilidade com livros 

 

 Objetivos 

 
✓ Formar leitores; 

✓ Estimular o prazer pela leitura;  

✓ Aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno; 

✓ Oferecer o contato com os diversos portadores de texto; 

✓ Estimular o uso da biblioteca; 

✓ Estimular o desejo para novas leituras; 

✓ Atender às necessidades de leitura dos alunos e professores oferecendo meios de 

contato com a parte lúdica da literatura infantil e com a parte prática da leitura 

alinhada ao contexto ensino-aprendizagem em sala de aula; 
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✓ Contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem e da criatividade; 

✓ Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 

✓ Incentivar a leitura por meio de contação e dramatização de histórias com uso de 

materiais diversos; 

✓ Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 

✓ Oportunizar práticas de leitura para ampliação dos horizontes pessoais e culturais, 

garantindo a sua formação crítica e emancipadora; 

✓ Promover a participação dos alunos em eventos literários; 

✓ Promover encontros com escritores, dentro ou fora da escola; 

✓ Possibilitar o empréstimo de livros; 

✓ Disponibilizar acervo literário para cada turma (caixa de livros); 

✓ Aprimorar as habilidades de inferência e interpretação; 

✓ Aperfeiçoar a competência leitora dos alunos; 

✓ Equipar a biblioteca com mobiliário adequado; 

✓ Comprar materiais de consulta e pesquisa; 

✓ Estimular a participação de toda a comunidade escolar no projeto. 

 
 

2- Objetivos de Conhecimento 

 
✓ Recontar, descrever e reconstruir contos de fadas, lendas que conhece e textos que 

se sabe de memória; 

✓ Perceber, compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com 

autonomia ou por outros leitores; 

✓ Ler e interpretar, em colaboração com os colegas e o professor ou com autonomia, 

textos em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de antecipação, 

inferência, seleção e verificação para compreensão do texto lido; 

✓ Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o 

objetivo da leitura; 

✓ Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a compreensão de 

textos lidos; 

✓ Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos prévios, construindo 

significados; 

✓ Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de 

acordo com o conteúdo de uso/circulação; 
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✓ Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a leitura, feita por outros 

leitores ou com autonomia; 

✓ Antecipar e inferir assuntos de textos a serem lidos em função de seu suporte, 

gênero e contextualização; 

✓ Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o 

objetivo da leitura; 

✓ Identificar as características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as ao 

assunto e ao contexto de uso; 

✓ Fazer e formular inferências para perceber informações implícitas no texto; 

✓ Retomar informações explícitas e implícitas de textos lidos, por meio de perguntas 

mediadas pelo professor; 

✓ Estabelecer, com ou sem a mediação do professor, a intertextualidade presente em 

textos lidos e produzidos oralmente ou por escrito; 

✓ Vivenciar por meio da literatura o exercício da fantasia e da imaginação; 

✓ Apreciar e experimentar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com 

prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente; 

✓ Perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de textos literários; 

✓ Desenvolver o gosto pela leitura e pelas artes por meio da literatura; 

✓ Reconhecer e compreender a especificidade da autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra; 

✓ Perceber que os textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de 

expressar-se; 

✓ Experimentar diferentes formas de expressão artística; 

✓ Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a 

ação criadora; 

✓ Experimentar  processos de criação, explorando  pensamentos, emoções e 

percepções; 

✓ Exercitar a criatividade, criar cenas dramáticas por meio do faz de conta e imitação 

utilizando o corpo; 

✓ Expressar-se cenicamente por meio do corpo, visando criar hábitos sociais, 

organizar ideias e pensamentos; 

✓ Utilizar-se de modalidades teatrais para desenvolver a confiança em si mesmo, criar 

e interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a autocrítica, o senso 

estético e desenvolver a autodisciplina e liberdade de autoexpressão; 
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✓ Interpretar narrativas infantis; 

✓ Dramatizar cenas explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do 

cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 
 

3- Metodologia 

 
O projeto se inicia com o planejamento das ações a serem desenvolvidas no ano 

letivo com a participação da direção, coordenação, corpo docente e atuantes da biblioteca 

escolar. Haverá a separação e organização do acervo das caixas de livros das turmas que 

serão utilizadas pelo professor regente durante o ano. O acervo das caixas será trocado 

semestralmente. 

No início do ano letivo, será realizada a abertura do projeto com a contação de 

história no pátio para tratar da importância da leitura e da conservação dos livros e a 

criaçao de uma sacola com logotipo do projeto para ajudar nessa conservaçao ao levar pra 

casa. A organização será de responsabilidade das professoras e atuantes da biblioteca 

escolar. 

 

Será feita também a visitação dos alunos à biblioteca para que se familiarizem e 

conheçam as regras para uso desse ambiente, além da conhecerem a dinâmica do projeto. 

Em princípio, os alunos irão uma vez por semana à biblioteca em horários 

previamente organizados pela direção, de modo que cada turma terá um horário de 50 

minutos. Nesse horário, haverá contação/leitura de história e depois os alunos poderão 

escolher livros de sua preferência para leitura na biblioteca. Os alunos poderão ler em voz 

alta ou fazer o reconto oral da história, que pode ser contextualizada por meio de música, 

teatro, fantoches ou outros meios escolhidos pelo aluno. 

 

Paralelamente, cada turma receberá uma caixa contendo livros de literatura infantil, 

adequados à faixa etária e ao processo de alfabetização, previamente selecionados pelos 

professores do projeto, professores regentes e atuantes da biblioteca escolar, que deverá ser 

utilizada diariamente em sala de aula para incentivar o hábito da leitura e desenvolver 

atividades específicas. Nessas caixas, os professores contarão com livros de vários gêneros 

e que abordam vários temas. Outras práticas de linguagem poderão ser desenvolvidas em 

sala de aula, a partir da leitura de um ou mais livros escolhidos da caixa da turma, conforme 
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planejamento e de acordo com cada ano, tais como: fichas literárias, biografia do autor, 

recontos orais e escritos, desenhos, releituras e criações dos alunos. 

De acordo com o planejamento coletivo, as histórias selecionados poderão ser 

iniciados por meio de contação de histórias. 

Além disso, às sextas-feiras, após o recreio no turno matutino, e após o lanche, no 

vespertino, toda a escola fará o momento “Blitz da Leitura”. Nesse momento, todos na escola 

param por 30 minutos suas atividades habituais para ler um livro de seu interesse. Os alunos e 

professoras regentes pegarão os livros selecionados pela professora do projeto que estarão 

organizados em estantes ou caixas específicas no pátio da escola para esse momento. A 

conferência dos livros no momento da devolução será responsabilidade dos professores do 

projeto com o auxílio das professoras regentes. O acervo da biblioteca escolar estará aberto a 

alunos, professores e demais servidores para que possam ler, e ler muito! 

Ainda serão realizadas atividades que favoreçam o trabalho com a fluência leitora, 

como sarau literário, teatro lido ou leitura dramática de textos; clube de leitura para que se 

façam comentários sobre determinados livros, mesa redonda após leitura de um livro, criação 

de propaganda publicitária sobre livros que gostaram; debate, projeções de filmes, palestra 

sobre temas variados, sempre ligados aos livros lidos; concursos: de poesia, de ficção, 

crônicas, cartazes; produção de textos ou desenhos (a partir de outros textos, livros, 

canções, gravuras); dramatizações e apresentações teatrais e musicais; teatro de fantoches; 

concursos (de livros lidos, obras de arte, literatura, trabalhos manuais, histórias, etc.). As 

atividades devem estar vinculadas ao planejamento coletivo. 

Haverá ainda uma premiação intitulada “Aluno Leitor” que consiste no 

reconhecimento para aqueles alunos que mais se dedicaram à leitura, com entrega de 

certificado, faixa e brindes que incentivem o aluno a continuar desenvolvendo o gosto pela 

leitura, como livros, gibis, etc. A atividade será realizada no pátio da escola, onde o aluno 

poderá compartilhar com os colegas informações como: quem o motivou a ler, qual/quais 

obras ele mais gostou de ler, entre outras. 

A cada bimestre, o professor do projeto se reunirá com os professores regentes para 

selecionar os autores que serão trabalhados por ano, e a cada semestre, um desses autores 

será convidado a estar presente na escola para interação com os alunos. Sendo assim, uma 

vez por semestre, escritores de livros visitarão a escola para apresentar seus livros e contar 

histórias. Essas visitas poderão ser custeadas com recursos de verbas públicas ou próprios. 

Além disso, a escola propiciará a participação dos alunos em eventos como feiras de 
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livros e jornadas literárias. As obras dos escritores que estarão presentes nesses eventos 

poderão ser trabalhadas concomitantemente com as obras e autores selecionados pela 

escola e dentro do projeto. O transporte poderá ser custeado com recursos de verbas 

públicas ou próprios. 

A ampliação do acervo da biblioteca será garantida por meio do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE), programa do governo federal que incentiva o hábito da leitura e 

a formação de alunos e professores leitores, enviando à escola livros de literatura, de 

pesquisa e de outros materiais relativos ao currículo nas áreas de conhecimento da 

educação básica. Também poderão ser adquiridos livros literários a partir de recursos 

financeiros do PDAF enviados pelo GDF, como é o caso da Feira do Livro realizada 

anualmente. Além disso, poderão ser realizadas campanhas de arrecadação de livros 

literários. A escola se cadastrará em projetos de instituições como o banco Itaú. 

A análise sobre o desenvolvimento da competência leitora dos alunos será feita com 

base nas avaliações diagnósticas institucionais, de modo a verificar o crescimento dos 

índices de leitura nessas avaliações. 

 

 

4- Acompanhamento e Avaliação do Projeto 

 
Não se concebe que a organização e os procedimentos empregados para um 

trabalho de leitura sejam testados a partir de erros cometidos pelos alunos. Não se pode, no 

entanto, tratar de uma avaliação no sentido quantitativo, de acertos e erros, mas sim de uma 

avaliação que prioriza o comportamento e as mudanças pelas quais os alunos vão passando, 

sua maturidade, a capacidade de vencer desafios, de consolidar suas hipóteses e de 

confrontá-las. 

Por isso, o acompanhamento e a avaliação desse projeto acontecerão ao longo de 

sua execução e na observação diária da participação dos alunos nas práticas de leitura 

desenvolvidas na escola, bem como na transformação de sua atitude de leitor. 

Ao final do ano, serão realizadas pesquisas entre os alunos para saber se gostaram 

do projeto e com as famílias para saber das impressões e mudanças que perceberam nas 

crianças em relação aos objetivos traçados e do desenvolvimento da competência leitora. 

Ainda será realizada ao final do ano uma avaliação com toda a comunidade escolar 

sobre a efetividade do projeto de modo a elencar os pontos positivos e negativos, as 
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dificuldades e potencialidades, o envolvimento dos alunos e da comunidade escolar, para 

saber se os objetivos e metas foram alcançados. 

Os registros das avaliações serão feitos em ata e farão parte da Proposta 

Pedagógica e deverão constar as mudanças observadas em relação aos alunos no contexto 

escolar, levando em consideração os resultados das avaliações diagnósticas e o 

desenvolvimento da competência leitora dos alunos. 
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EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO- PECM  
 
 
 
1 Justificativa 

 

As crianças chegam à escola muitas vezes com a impressão de que o processo de 

alfabetização é uma “quebra”, pois recém chegadas da Educação Infantil, em que 

permaneciam juntas em mesinhas, tinham cantinhos de brinquedos na sala, brincavam de 

massinha e faziam muitos desenhos livres, e encontram na nova escola carteiras, lápis de 

escrever, borracha, quadro, cadernos, livros, atividades em folhas e provas. É uma ruptura 

considerável se compararmos àquele ambiente acolhedor do chamado “jardim de infância” 

para uma classe de alfabetização em que ela deve “aprender a ler e a escrever”. As cobranças, 

por mais inocentes que possam parecer para a família, são o primeiro contato da criança com 

esse outro universo e com a obrigação de se mostrar como o melhor ou na média da classe. 

Em meio a tantas transformações, a Educação Física ganha um espaço importante na 

vida da criança na alfabetização. É o momento em que ela pode ser ela mesma, longe das 

cobranças, das cópias e das tarefas. E é exatamente nessa lacuna que acreditamos que 

possa haver outra forma de aprendizado, ou seja, outra forma de trabalhar com a 

alfabetização. 

Além disso, no mundo tecnológico em que vivemos, as informações são repassadas 

em segundos pelo mundo da internet e das mídias, porém em se tratando de aprendizagem 

escolar, muitos alunos sentem grandes dificuldades nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

com relação à aprendizagem da leitura e da escrita, atrasando seu desenvolvimento. Para 

Codeço (2010), dificuldade pode ser caracterizada como sendo “obstáculos, barreiras ou 

impedimentos, que, [quando] ligados à aprendizagem, dificultam ou impedem o processo de 

aquisição de conhecimento” e Le Bouch (1987) aponta três aspectos que cooperam nos 

problemas com leitura e escrita, são eles: atraso ou defeito de linguagem, problemas 

psicomotores e déficit da função simbólica nos casos de debilidades. 

Sendo assim, Le Bouch (1987) afirma que cumpre “a escola o papel de tentar 

amenizar estas dificuldades por meio de métodos pedagógicos atualizados, que objetivem 
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ajudar a criança a desenvolver-se da melhor maneira possível, rumo a sua 

verdadeira preparação para a vida”. 

A aprendizagem da leitura e escrita são processos importantes e complexos de 

fundamental importância para a vida em sociedade, visto que é pré-requisito para 

conhecimentos futuros, para as relações interpessoais e para a comunicação com o mundo 

que o circula. Santos (2009) diz que uma criança que não tenha solidificado realmente sua 

alfabetização poderá tornar-se frustrada diante da educação formal, terá deficitário todo seu 

processo evolutivo de aprendizagem, apresentará baixo rendimento escolar e pouco a pouco 

sua autoestima estará minada, podendo manifestar ações reativas de comportamento 

antissocial, bem como levá-la ao desinteresse e, muitas vezes, até a evasão escolar. 

Isso nos mostra o quanto à leitura e a escrita são benéficas para o ser humano, e 

muitas vezes não valorizamos ou somos pouco incentivados a esta prática tão saudável para 

a vida. Codeço (2010) acrescenta que “para aprender a ler e escrever, a criança precisa ter 

adquirido um nível suficiente de desenvolvimento intelectual, afetivo e social” além, também, 

de condições psicomotoras como “esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e 

temporal” que serão ricamente trabalhadas nesse projeto. 

A educação psicomotora é fundamental na vida da criança, e está refletida no 

histórico de vida do sujeito, podendo observar-se a partir dela, o desenvolvimento da criança, 

o seu relacionamento com o mundo, a sua interação com as pessoas, a forma como pensa e 

como atua, expressando as suas sensações e sentimentos, e utilizando o corpo como 

instrumento rico e significativo para a comunicação. 

O desenvolvimento das estruturas psicomotoras permite à criança uma melhora da 

postura, da dissociação dos movimentos, da coordenação global dos movimentos, da 

motricidade fina, do ritmo de discriminação táctil, visual e auditivo, da integração das 

estruturas espaciais e temporais, do aumento da capacidade de atenção e concentração. 

É importante destacar que, conforme observado nas primeiras semanas de aula, os 

alunos, em maioria, chegam à escola com alguns problemas de coordenação motora, isso 

devido a não participação em atividades desportivas no horário contrário à aula, o que 

acarreta grande prejuízo na aquisição de outras habilidades, como por exemplo, de leitura e 
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escrita. 
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Além disso, de uma forma geral, os alunos apresentam problemas e conflitos na 

socialização, pois suas relações sociais, na maioria das vezes, se limitam ao espaço de 

convívio na família, demonstram não saber perder, e, muitas vezes, se mostram intolerantes 

com os colegas nos jogos e brincadeiras. 

No que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita, as relações existentes, entre 

estas e o aumento do potencial psicomotor da criança proporcionam condições favoráveis às 

aprendizagens escolares. A aprendizagem da escrita é especialmente, um processo de 

relação perceptivo-motora, pois os sinais gráficos devem ser transcritos para o papel de forma 

organizada, seguindo o tempo e o espaço. 

Pode-se concluir, portanto, que as contribuições da psicomotricidade na aquisição da 

pré-escrita estão relacionadas com o domínio do gesto, com a estruturação espacial e a 

orientação temporal que são os três fundamentos básicos da escrita, os quais supõem: uma 

direção gráfica (escrevemos horizontalmente da esquerda para a direita); noções de cima e 

baixo; de esquerda e direita e de oblíquas e curvas; e noção de antes e depois. 

Ademais, os professores de alfabetização, pedagogos em maioria, não possuem 

habilitação específica para trabalharem com a Educação Física, de modo que os horários 

reservados a essas aulas tornam-se meros momentos de recreação sem objetivos 

específicos que realmente vão contribuir para o desenvolvimento integral da criança. 

Dessa forma, a importância do profissional de Educação Física no processo se dá 

pelo fato de terem maiores conhecimentos para contribuir de maneira efetiva para o 

desenvolvimento global do aluno atingindo as dimensões do ser humano como ser cognitivo, 

social, afetivo e psicomotor. O que se pretende evitar é que as aulas de Educação Física 

sejam ministradas pelos próprios professores da sala os quais não tem formação específica 

para tal. 

 

2- Metas a serem alcançadas 

 

✓ Cobrir gradativamente os espaços externos (quadra, parquinho, área de 

recreação e área de psicomotricidade); 
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✓ Garantir duas professoras 40h com habilitação em Educação Física para 

desenvolver o projeto; 

✓ Motivar a capacidade sensitiva através das sensações e relações entre o corpo e 

o exterior (o outro e as coisas); 

✓ Cultivar a capacidade perceptiva através do conhecimento dos movimentos e 

da resposta corporal; 

✓ Organizar a capacidade dos movimentos representados ou expressos através 

de sinais, símbolos, e da utilização de objetos reais e imaginários; 

✓ Fazer com que as crianças possam descobrir e expressar suas capacidades, 

através da ação criativa e da expressão da emoção; 

✓ Ampliar e valorizar a identidade própria e a autoestima dentro da pluralidade 

grupal; 

✓ Criar segurança e expressar-se através de diversas formas como um ser 

valioso, único e exclusivo; 

✓ Criar uma consciência e um respeito à presença e ao espaço dos demais. 

 

 
3- Fundamentação Teórica 
 

 
A Psicomotricidade no processo de ensino-aprendizagem visa contribuir de forma 

pedagógica para o desenvolvimento integral da criança, tendo em vista o aspecto mental, 

psicológico, social, cultural e físico. Assim, garantir o trabalho com a psicomotricidade na 

infância auxilia na aprendizagem do aluno, principalmente na fase da alfabetização, pois o 

aprender não se restringe apenas a atividades isoladas e precisa haver objetivos a serem 

alcançados pelos professores, para que a partir daí, os alunos possam criar e se expressar 

no ambiente escolar. 

Como ciência da educação, a psicomotricidade busca entender os movimentos 

corporais tendo uma ligação com o desenvolvimento cognitivo. O objetivo psicomotor é a 

possibilidade de o aluno desenvolver as ações do corpo e expressar-se por meio dele para 
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que ele se desenvolva. Cabe ao profissional trabalhar a parte psicomotora da criança não 

somente quando esta apresentar dificuldade na alfabetização, mas também com todos os 

alunos, pois poderá evitar que futuramente uma ou mais crianças venham a desenvolver 

alguma dificuldade mais grave na aprendizagem. 

A psicomotricidade a fim de eliminar as dificuldades de aprendizagem dá ênfase a 

exercícios que envolvem a fala e o esquema corporal, e é no momento da aula de Educação 

Física que se garante o desenvolvimento da parte psicomotora nos alunos. 

A Educação Física passa ser mais que um suporte considerável e relevante para o 

trabalho realizado na sala de aula, conferindo significado à leitura e à escrita, motivando a 

todos para a utilização da ludicidade e do movimento, tão importantes nessa faixa etária. 

As crianças se movimentam desde o nascimento, faz parte da natureza humana 

expressar sentimentos, emoções e pensamentos através de gestos e posturas corporais. Por 

isso o movimento humano constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem 

sobre seu meio físico e atuarem sobre o ambiente humano. 

Através desse movimento a criança conhece uma forma de comunicação. Em 

contato com o meio e com os amigos, a criança recorre a temas e questões de seu interesse, 

além de aprender sobre o mundo e si mesma pela linguagem corporal por meio das 

explorações que faz. Segundo Tisi (2004) “o objetivo geral da educação pelo movimento é 

contribuir para o desenvolvimento psicomotor da criança, do qual depende, ao mesmo tempo, 

a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar”. Através do movimento e da 

Educação Física especificamente voltada para a alfabetização e seu interesse, é possível 

adequar um aprendizado de leitura e escrita de forma lúdica e natural. 

Molinari e Sens (2002) falam que a educação psicomotora nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental atua como prevenção. Com ela podem ser evitados vários problemas 

como a má concentração, confusão no reconhecimento de palavras, confusão com letras e 

sílabas e outras dificuldades relacionadas à alfabetização. 

Uma criança cujo esquema corporal é mal formado não coordena bem os 

movimentos. Suas habilidades manuais tornam-se limitadas, a leitura perde a harmonia, o 

gesto vem após a palavra e o ritmo de leitura não é mantido, ou então é paralisado no meio 

de uma palavra. 

De acordo com Le Boulch (1987), os argumentos geralmente invocados para 
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justificar a educação psicomotora na escola primária colocam em evidência seu papel na 

prevenção das dificuldades escolares. Menosprezar a influência de um bom desenvolvimento 

psicomotor seria limitar a importância da educação do corpo e recair numa atitude 

intelectualista. Atualmente, ao inverso dessa atitude, é de bom tom conferir à educação 

psicomotora todas as virtudes no “desenvolvimento total” da pessoa. 

Para Duarte (2015), a psicomotricidade era pouco abordada no início do século XX, 

porém, com o passar dos tempos esse estudo foi evoluindo. Inicialmente as pesquisas 

voltaram-se para o desenvolvimento motor da criança. É comum encontrarem alguns alunos 

com distúrbios psicomotores, embora aparentemente normais, eles são incapazes de aprender 

a ler e escrever, apresentando uma série de outros problemas que interferem no seu 

desempenho escolar. Os sintomas mais característicos dos distúrbios psicomotores são os 

transtornos na área de ritmo, da atenção, do comportamento, esquema corporal, orientação 

espacial, orientação temporal, lateralidade e maturação. 

Dessa forma, Duarte (2015) diz que na época da alfabetização há a necessidade de 

saber usar as mãos e os olhos para o ato de ler e escrever. Portanto, faz-se necessário 

movimentar as articulações dos braços, pulsos, mãos, dedos, para perceber os tipos de 

pressão, de resistência, formas de objetos e consequentemente, os movimentos das mãos e 

dos dedos liberar-se-ão, permitindo a miniaturização do traçado. 

O ser humano é um ser todo, único, integrado e global. Porém para efeitos de 

estudo, seu desenvolvimento é dividido em áreas ou aspectos. O corpo, a mente e a 

afetividade estão interligadas, o que a pessoa faz envolve-a como um todo e influi no seu ser 

completo. Portanto, devemos lembrar que o papel da escola não é somente a alfabetização, 

mas a estimulação das funções psicomotoras necessárias para o aprendizado formal. 

Para que a criança possa iniciar a aprendizagem da leitura e da escrita é necessário 

que ela tenha alcançado certo nível de desenvolvimento global, em outras palavras, que 

tenha o seu desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, social e das funções específicas de 

forma adequada. O desenvolvimento dessas funções específicas inicia-se no nascimento, 

mas na alfabetização pode intensificar-se através de atividades específicas. Assim, com o 

desenvolvimento das habilidades específicas, a criança obterá os pré-requisitos necessários 

para a aquisição da leitura e da escrita. 

Alguns autores reforçam essa necessidade do desenvolvimento de algumas 

habilidades. Para Oliveira (2002), a leitura é um processo que envolve o sujeito decodificar os 
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sinais ou símbolos e reproduzir o som. A criança sabe ler quando compreende o que lê, 

quando interpreta os sinais escritos e retira o significado da leitura realizada. Para que a 

criança inicie o processo de leitura são necessários alguns pré- requisitos como: capacidade 

de simbolização, de verbalização, de desenvolvimento intelectual, algumas habilidades 

pessoais essenciais, capacidade de memorização, acuidade visual, coordenação ocular, 

atenção dirigida e concentração, vocabulários apropriados a sua faixa etária, compreensão, 

noção de lateralidade, orientação espacial e temporal. 

Duarte (2015) diz que a leitura é um processo que antecede a escrita, embora seu 

aprendizado na escola ocorra ao mesmo tempo. Porém, se uma criança não compreende o 

que lê, não conseguirá escrever por não perceber a correspondência sonora dos símbolos 

gráficos. Já Codeço (2010) acrescenta que “para aprender a ler e escrever a criança precisa 

ter adquirido um nível suficiente de desenvolvimento intelectual, afetivo e social” além, 

também, de condições psicomotoras como esquema corporal, lateralidade, orientação 

espacial e temporal. 

Sobre a lateralidade, Duarte (2015) diz que representa a dominância de um lado em 

relação ao outro, em nível de força e precisão (nível dos membros superiores, inferiores e 

dos olhos), uma vez que a criança tenha definida sua dominância, passa a compreender o 

reconhecimento da direita-esquerda; define uma direção gráfica (evitando assim a escrita 

espelhada) e adquire a discriminação visual. 

Petry (1988) que reafirma a importância do desenvolvimento dos conceitos 

psicomotores, ressaltando que as dificuldades de aprendizagem em crianças de inteligência 

média podem se manifestar quanto à caracterização de letras simétricas pela inversão do 

“sentido direito-esquerda”, como, por exemplo, b, p, q ou por inversão do “sentido em cima e 

embaixo”, d, p, n, u, ou, ainda, por inversão das letras ora, aro, oar. 

Nesse sentido, utilizando atividades em sua maioria lúdicas, almeja-se melhorar o 

desenvolvimento das crianças, estimulando assim seu cognitivo e o processo de aquisição da 

leitura e escrita. Dessa forma, propor atividades diversificadas de inclusão ligadas à 

motricidade humana, procurando interligar aprendizagem da leitura e escrita à aprendizagem 

motora, entendendo que o corpo do educando seria o caminho para superaração das 

dificuldades motoras, sociais e de alfabetização tão comuns em nosso cotidiano escolar. 
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4- Público envolvido no projeto 
 

Esse projeto se destina a todos os alunos da escola e será desenvolvido pelas 

professoras de Educação Física responsáveis pelo projeto. 

 
 

5- Objetivos 
 
 

.Geral: 

Desenvolver em nossa escola o Programa Educação com Movimento ampliando as 

experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e 

interdisciplinar entre o professor de atividades e o professor de Educação Física na 

perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação 

Básica do Distrito Federal. 

 

.Específicos: 

✓ Trabalhar a relação entre corpo e mente de forma articulada por meio da 

psicomotricidade, levando a vivências significativas tanto motoras quanto 

cognitivas; 

✓ Fortalecer e enriquecer o trabalho educativo com a criança; 

✓ Unir a Educação física e a pedagogia, compartilhando conhecimentos e espaços que 

têm muito a serem explorados; 

✓ Explorar os conteúdos da cultura corporal do movimento presentes na Educação 

Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e 

conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos, linguagens e conteúdos 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

✓ Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de 

Educação Física, por meio de planejamento e atuação integrada ao trabalho do 

professor de atividades, em consonância com a Proposta Pedagógica da escola e 
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com o Currículo da Educação Básica; 



 

 

 
✓ Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da 

criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias didático- 

metodológicas da Educação Física na organização do trabalho pedagógico da 

escola; 

✓ Contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de intervenções 

corporais pedagógicas exploratórias e reflexivas, com base em valores, tais como: 

respeito às diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, 

perseverança, responsabilidade, tolerância, dentre outros, que constituem alicerces 

da vida em sociedade e do bem-estar social; 

✓ Estimular o conhecimento e vivência das estruturas psicomotoras: lateralidade, 

espaço-temporal, ritmo, equilíbrio, esquema corporal, expressão corporal e 

coordenação motora; 

✓ Ampliar as bases psicomotoras da aprendizagem da leitura e escrita; 

✓ Experimentar diversas atividades psicomotoras de forma criativa; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico por meio de jogos; 

✓ Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a partir de 

atividades de inclusão; 

✓ Reconhecer o próprio corpo, suas partes e funções motoras; 

✓ Explorar diversas possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se em 

brincadeiras e outras interações; 

✓ Adquirir por meio de vivências psicomotoras diversas, segurança e confiança em seu 

próprio corpo; 

✓ Ampliar as possibilidades de expressão do próprio movimento para utilizações em 

situações diversas. 

 

6- Objetivos de conhecimento 

 

✓ Experimentar, desenvolver e ampliar o repertório motor em contexto de jogos e 

brincadeiras que exijam a utilização e combinação de habilidades motoras 

fundamentais; 



 

 

✓ Vivenciar, desenvolver e aprimorar as habilidades perceptivomotoras por meio de 

brincadeiras e jogos; 

✓ Desenvolver as habilidades perceptivomotoras por meio de jogos e brincadeiras. 

✓ Conhecer, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos populares do contexto do estudante; 

✓ Vivenciar e ampliar o conhecimento de diferentes brincadeiras e jogos da cultura 

popular que propiciem a convivência coletiva com outras crianças e o uso de 

diversas linguagens de modo a valorizar a diversidade cultural do contexto 

comunitário, regional e nacional; 

✓ Participar e compreender situações problemas de ordem corporal em diferentes 

contextos com o uso de regras simples, compartilhando momentos e sensações 

que promovam o desenvolvimento de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a 

solidariedade e a autoconfiança; 

✓ Experimentar e conhecer jogos de tabuleiro tradicionais e compreender suas regras; 

✓ Experimentar e fruir diferentes atividades rítmicas ampliando as possibilidades de 

expressão corporal de forma lúdica e prazerosa; 

✓ Conhecer algumas características gerais do corpo humano percebendo e 

reconhecendo as diferenças individuais. 

 

7- Metodologia 

 

Primeiramente, será realizada uma aula inicial de diagnóstico com todas as turmas 

para em seguida, fazer o planejamento das atividades e a organização de materiais 

baseado no diagnóstico. É importante ressaltar que esse planejamento e a intervenção 

pedagógica devem ser feitos em parceria com os professores regentes e deverão 

assegurar o trabalho interdisciplinar. Com isso, estabeleceremos as rotinas de regência 

dos professores em um dos turnos, garantindo o outro para a realização das 

coordenações pedagógicas, cursos de formação continuada e realização das reuniões 

pedagógicas do projeto. 



 

 

Salienta-se que a organização proposta pela escola para o Programa Educação com 

Movimento faz referência ao atendimento em regime de jornada ampliada de 40 horas 

semanais dos professores de Educação Física, exigindo adaptações para o cumprimento dos 

princípios do projeto, no caso da atuação de professores em regime de 20h/20h ou 20h. Serão 

nove turmas atendidas pela manhã e nove à tarde. Os professores de Educação Física 

ministrarão cada um, nove aulas por semana, de acordo com o turno. 

 

Em princípio, as aulas serão desenvolvidas uma vez por semana para cada turma, 

com duração de 50 minutos. Daí a necessidade de garantirmos dois professores de 40h para 

executar o projeto, pois a intenção é ampliar o atendimento às turmas para duas vezes na 

semana, evitando-se aulas duplas ou em dias consecutivos. 

Os espaços a serem utilizados serão a quadra da escola e o espaço de 

psicomotricidade e as atividades serão realizadas de forma lenta e integradas aos exercícios 

respiratórios, bem como adequados às necessidades e capacidades de cada indivíduo. 

Controlados pelo ritmo individual, sem esforço, os exercícios devem obedecer à execução 

máxima de cinco vezes cada, com intervalo de um para outro, aumentando gradativamente, 

de acordo com as possibilidades individuais. 

Serão desenvolvidas atividades nas áreas motora e perceptivo-cognitivo, de 

socialização, lateralidade, estruturação e organização temporal, equilíbrio, postura e tônus, 

coordenação dinâmica manual/visual, com a utilização de materiais como bambolês, cordas, 

bolas, cones, discos, músicas, etc. 

Nessas atividades, o estudante participará de circuitos para explorar movimentos 

como pular com os pés juntos e alternando os pés; andar devagar e depois depressa, de uma 

extremidade à outra; bater bola e pular corda, devagar e depressa; permanecer num pé só até 

contar 10, depois trocar de pé; andar acompanhando o ritmo de palmas (lento, rápido), fazer a 

criança conhecer o seu próprio ritmo (andando, jogando bola, pulando), utilizando um tambor 

a criança é convidada a produzir sons fortes e fracos, rápidos e lentos; arremessar uma bola 

contra um alvo, obedecendo a ordem: “ com a mão direita e com a mão esquerda”; erguer a 

mão direita, abrindo e fechando os dedos, depois com a mão esquerda; jogar uma bola ou 

bexiga para o alto, com a mão esquerda e depois com a mão direita; dar um passo à direita e 

bater duas vezes a bola no chão com a mão esquerda; bater a bola do lado direito e dar dois 

passos para o lado esquerdo; saltar para a direita, para frente, para trás, para a esquerda; 

correr até um alvo visual, contorná-lo e voltar ao ponto de partida pela direita e pela esquerda. 



 

 

               Nesse momento remoto as aulas estão acontecendo de forma síncrona de 

diagnóstico com todas as turmas para em seguida, fazer o planejamento e elaboração das 

atividades baseadas no diagnóstico e de acordo com a realidade das aulas remotas. É importante 

ressaltar que esse planejamento e a intervenção pedagógica devem ser feitos em parceria com os 

professores regentes e deverão assegurar o trabalho interdisciplinar. 

Com isso, estabeleceremos uma rotina de regência da professora com aulas síncrona e 

assíncrona. Serão atendidas dezoito turmas, nove turmas pela manhã e nove turmas à tarde. 

Garantindo a quarta-feira para a coordenação pedagógica coletiva, e a sexta-feira para 

coordenação pedagógica individual.  

A princípio, as aulas serão desenvolvidas uma vez na semana para cada turma com 

duração de 50 minutos no Google Meet. Segunda-feira (1º aos/matutino e vespertino), terça-feira 

(2º anos/matutino e vespertino) e quinta-feira (3ºanos/ matutino e vespertino). 

Serão oferecidas diversas possibilidades para o desenvolvimento das atividades: 

* Aulas síncronas no Google Meet com dias e horários marcados, a professora oferece 

um suporte necessário para que haja uma interação mesmo longe da escola. 

*Aulas assíncronas postada na plataforma Google Classroom  

Salienta-se que a organização da escola para o Programa Educação com Movimento 

exigiu adaptações referente ao atendimento em regime de atuação de 20h/20h. 

Serão desenvolvidas atividades nas áreas motora e perceptivo-cognitivo de socialização, 

lateralidade, orientação espacial e temporal, equilíbrio, raciocínio, concentração, atenção, 

memória e ritmo. Coordenação dinâmica manual/visual, com a utilização de materiais como 

bambolês, cordas, bolas, cones e músicas. As atividades serão adequadas as necessidades e 

capacidades individuais. 

Além disso, será promovido ao aluno: 

✓ A participação em diversos jogos, brincadeiras e circuitos; 

✓ Explicação e demonstração de brincadeiras aprendidas em contextos 

extraescolares; 

✓ Participação e apreciação de brincadeiras ensinadas pelos colegas; 

✓ Resolução de situações de conflito por meio do diálogo, com a ajuda do professor; 



 

 

✓ Discussão e criação de regras de jogos; 

✓ Identificação e resolução de problemas corporais individuais; 

✓ Avaliação do próprio desempenho e estabelecimento de metas com o auxílio do 

professor; 

✓ Participação em brincadeiras cantadas; 

✓ Acompanhamento de uma dada estrutura rítmica com diferentes partes do corpo; 

✓ Atividades rítmicas e expressivas; 

✓ Utilização e recriação de circuitos; 

✓ Utilização de habilidades (correr, saltar, arremessar, rolar, bater, rebater, receber, 

amortecer, chutar, girar) durante os jogos, brincadeiras e danças; 

✓ Introdução a alguns jogos, de forma teórica e prática; 

✓ Competições internas. 

 
 

8- Cronograma 

 

 
Março a abril (1º bimestre): 
- Desenvolvimento das atividades previstas para o 1º bimestre (Local: Via meet e plataforma 
Google Classroom) 
-Planejamento e elaboração das atividades para serem trabalhadas no 2º bimestre 
 
Maio a julho (2º bimestre): 
-Desenvolvimento das atividades previstas para o 2º bimestre (Local: Via meet e plataforma 
google Classroom) 
-Planejamento e elaboração das atividades a serem trabalhadas no 3º bimestre  
 
Agosto a outubro (3º bimestre): 
-Desenvolvimento das atividades previstas para o 3º bimestre (Local: Via meet e plataforma 
Google Classroom) 
-Planejamento e elaboração das atividades a serem trabalhadas no 4º bimestre  

 
Outubro a dezembro (4º bimestre): 
-Desenvolvimento das atividades previstas para o 4º bimestre (Local: Via meet e plataforma 
Google Classroom) 
-Avaliação do projeto  

 

 
9- Acompanhamento e Avaliação do Projeto 

 



 

 

O acompanhamento e avaliação desse projeto serão realizados em dois momentos. 

O primeiro deverá ser uma avaliação diagnóstica, registrada nas primeiras semanas de aula, 

que visa a identificação das dificuldades psicomotoras dos alunos, e o segundo, ao final de 

cada bimestre, de modo a analisar o processo de aprendizagem dos alunos. Isso posto, os 

professores de Educação Física deverão identificar se os objetivos e metas bimestrais foram 

atingidos, de modo a encaminhar intervenções didáticas e pedagógicas adequadas, com 

vista ao redimensionamento do processo de aprendizagem e a melhoria da qualidade de 

ensino. 

Será realizada uma avaliação com os alunos ao final do ano letivo para saber qual a 

percepção dos alunos em relação aos benefícios trazidos pelo projeto. Ainda, será feito um 

questionário de avaliação que será aplicado aos professores regentes das turmas a fim de 

verificar aspectos relativos ao desenvolvimento dos alunos e identificar as fragilidades que 

serão corrigidas nas escalas local, intermediária e central, para o alcance dos objetivos do 

projeto. Esses dados serão utilizados para subsidiar a elaboração doRegistro de Avaliação 

(Rav) e ainda possíveis relatórios que serão solicitados pela SUBEB. 

Todas as estratégias de avaliação deverão ser registradas em ata e compor um 

portfólio, que deverá ter inclusive fotos, questionários e demais documentos referentes ao 

projeto. 

De fato, nos últimos anos, a biblioteca da escola intitulada “Ciranda da Leitura” vem 

passando por várias dificuldades relacionadas à local, estrutura e recursos humanos. 

Funciona atualmente, num espaço pequeno e adaptado que não atende adequadamente. 
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Projeto: Pitadas de Afeto 

 

1 Justificativa 

 

A pandemia iniciada no ano de 2020, em decorrência surto de Covid 19, trouxe 

mudanças significativas em relação aos espaços e ambientes de aprendizagem. As salas de 

aulas presenciais foram substituidas pelo ensino remoto emrgencial, caracterizado pelo uso 

de feerramentas tecnológicas para mediação do ensino. 

Como consequência do ensino remoto, as relações sociais também passaram por 

reestruturação. O contato diário presencial foi substituído pelas reuniões via meet e pela 

frieza dos meios tecnógicos.   

Mediante esse novo cenário desafiador, percebeu-se que os profissionais 

diretamente envolvidos com a educação estavam apresentando quadros de ansiedade e 

medo diante das incertezas desse novo tempo. Toda equipe se viu obrigada a se reinventar, 

reaprender e recomeçar, diante de um futuro incerto. Essa neceddidade urgente de mudança, 

sem uma preparação emocional prévia, gerou bastante estresse e, com isso, as relações no 

ambiente de trabalho ficaram fragilizadas. 

 Por outro lado, as famílias dos estudantes também foram afetadas com essas 

alterações do ambiente escolar, a começar pela transformação de seu ambiente familiar em 

uma espaço escolar, seguido de responsabilização no auxílio da aprendizagem dos 

estudantes, papel que muitas delas não estavam acstumadas a desempenhar. Desse modo, 

o ambiente familiar se tornou um espaço múltiplo, no qual pais e responsáveis tiveram que 

ocupar funções educacionais que outrora eram delegadas para as escolas. A falta de 

preparação para este momento gerou desgates entre estudantes e suas famílias, o que 

acasionou, em alguns casos, um ambiente familiar hostil. 

 Diante do exposto, constatou-se a necessidade de fortalecer as relações 

interpessoais entre os membros da equipe escolar, auxiliando-os no processo de se 

reniventar profissionalmente, se conhecer como pessoa, entendendo suas emoções e 

sentimentos, e se reconhecer nas relações interacionais dentro do novo contexto de ensino 

remoto, a fim de oportunizar um ambiente de trabalho acolhedor, agradável e colabrativo.  

 Também, notou-se a necessidade de amenizar os conflitos familiares através 

de propostas de atividades que resgatem os momentos em família e o compartilhamento de 



 

 

experiências, emoções e sentimentos, passados de geração para geração.  

 Estas duas vertentes do projeto visam forticar a importância do 

desenvolvimento da criança, em todas as dimenões da natureza humana, em sentido de uma 

educação integral, baseado no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal e nas Competências Socioemocionais da BNCC.  

 

2- Metas 

 

✓ .Propiciar um ambiente de trabalho agradável. 

 

✓ Auxiliar as famílias no reestabelecimento das  relações familiares. 

 
 

3- Fundamentação Teórica 

 

Para se entender os preceitos de competências socioemocionais é necessário entender 

as relações que envolvem os estudos das emoções. Durante muito tempo, acreditava-se que as 

emoções influenciavam negativamente os processos de aprendizagem e, por isso, deveriam ser 

contidas. 

 Ao longo da história, as emoções foram abordadas de diferentes perspectivas: 

antropológicas, filosóficas, no campo das ciências biológicas, porém, não relacionadas ao 

contexto escolar.  

A partir da a necessidade de se pensar em um novo currículo, baseado na Educação 

para o século 21, proposto pela Unesco, a BNCC incorporou ao currículo brasileiro as 

competências socioemocionais a serem desenvolvidas no âmbito escolar, com o intuito de 

promover um ensino integral. para isto, a BNCC incluiu 10 competências principais, a serem 

adotadas pela escola até o ano de 2020, nas quais cinco delas estão relacionas ao 

socioemocional:  

• Autoconsciência. ... 

• Autogestão. ... 



 

 

• Consciência social. ... 

• Habilidades de relacionamento. ... 

• Tomada de decisão responsável. 

Para que estas competências sejam trabalhadas pelo educador é fundamental que ele as 

conheça e os auxilie nesse processo de construção, pois a gestão das emoções pode fazer com 

que crianças e adultos se conheçam melhor e saibam lidar com os conflitos diários, trazendo um 

ambiente escolar mais agradável.   

 

4- Público alvo 

 

Esse projeto se destina a equipe escolar, aos alunos e familiares da escola. 

 

 

5- Objetivos 

 

Geral 

 

 Fortalecer as relações interpessoais entre os profissionais da educação, entre 

as familias e estudantes e família e escola. 

 

Objetivos específicos 

 

✓ Promover um ambiente de trabalho agradável e respeitoso; 

✓ Incentivar o autoconhecimento e autocuidado por parte da equipe escolar; 

✓ Fortalecer o vínculo afetivo entre as crianças e seus familiares através de 

atividades lúdicas; 

✓ Estimular a aproximação entre a família e escola. 

 

 

6- Metodologia 

 



 

 

O projeto terá duas vertentes: uma voltada para o fortalecimento da equipe escolar e 

a outra direcionada para o melhor convivio entre estudantes e suas famílias. 

No que se refere a equipe escolar, o pojeto terá seu início em março de 2021. Será 

executado quinzanalmente pela Orientação Educacional, durante as reuniões coletivas com o 

todo o grupo. Serão abordadas temáticas direcionadas ao bom conviver em grupo, no 

ambiente de trabalho, tais como respeito, tolerância, empatia, comunicação não violenta. 

Também serão trabalhados temas que envolvem o autoconhecimento e autocuidado, a 

exemplo de cuidados com a saúde mental e inteligência emocional. A finalizaçã do projeto 

ocorrerá em dezembro de 2021. 

Esses temas serão abordadados através de vídeos, textos, poesias, músicas, 

dinâmicas de grupo, rodas de conversas e palestras com profissionais das áreas de saúde e 

educação, entre outros instrumentos, sempre objetivando a reflexão por parte do grupo para 

melhoria e crescimento pessoal e profissional.    

Já as ações relativas aos estudantes e suas famílias serão pensadas e organizadas 

mensalmente, de acordo com o planejamento das professoras, em consonância com as 

temáticas que estão sendo desenvolvidas pela escola, com intuito de garantir uma 

uniformidade no trabalho pedagógico. Além disso, o projeto também abarcará os meses de 

prevenção, por exemplo Maio Laranja e Setembro Amarelo. O projeito iniciará em maio e 

terminará em dezembro de 2021. 

As atividades serão postadas nas plataformas das turmas uma vez por semana e 

enviadas para os grupos de whatsapp pela Orientação Educacional. Por se tratar de 

atividades cuja intencionalidade é incentivar a participação da família, as tarefas serão 

lúdicas e englobarão vídeos, músicas, poesias, jogos e outras ferramentas. Ainda, uma vez 

por mês, terá um momento diretamente com as crianças e /ou famílias, através de encontro 

via meet ou lives. 

  

 

8- Cronograma e Temas  

 

Projeto Pitadas de Afeto – Equipe escolar 

 

Data Tema 

17/03 Trabalho colaborativo 



 

 

31/03 Trabalho colaborativo 

14/04  

28/04 Lidando com as emoções: Como lidar com o luto 

05/05 Lidando com as emoções: Desenvolvendo a empatia 

26/05 Vídeo motivacional:  

16/06 Lidando com as emoções: Respeito  

30/06 Lidando com as emoções: Lidando com as diferenças no ambiente de 

trabalho  

14/07 Encerramento do semestre  

04/08 A importância do autocuidado: Valorize-se  

18/08 A importância do autocuidado: A arte e saúde mental  

01/09 Autocuidado: Valorização da vida (setembro amarelo) 

15/09 Autocuidado: O esporte e a valorização da vida (setembro amarelo) 

29/09 Lidando com as emoções: Cuidados com o falar:  Comunicação não 

violenta 

13/10 Dia dos Professores. 

20/10 A importância do autoconhecimento: Desenvolvendo as forças pessoais  

03/11 A importância do autocuidado:  

17/11 A importância do autoconhecimento: Inteligência emocional  

01/12 A importância do autocuidado: 

09/12 Encerramento do projeto  

 

Projeto Pitadas de Afeto -   Estudantes e famílias. 

 

Mês Temas desenvolvidos 

Maio - Semana da educação para a vida. 

- Maio Laranja. 

- Semana do Brincar 

- Direitos e deveres. 

Junho - Valorização da cultura do campo. 

- Festas juninas 

Julho - A definir 

Agosto - A definir. 

Setembro - Setembro Amarelo 

Outubro - Outubro Rosa 



 

 

- Semana da criança.  

Novembro - Novembro Azul 

Dezembro - Natal  

- Encerramento do ano letivo. 

 

 

9- Avaliação 

 

O processo avaliativo do projeto será realizado via google forms para a equipe 

escolar, em um primeiro momento durante a Avaliação Institucional e ao final do projeto, no 

que tange a equipe escolar. 

Em relação às famílias e estudantes, a avaliação se dará em um primeiro momento 

pela participação das famílias na plataforma google e entrega de atividades e ao final do 

projeto por meio de formulário avaliativo.  
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1- JUSTIFICATIVA 

 

A Escola Classe 04 de Sobradinho atende alunos na faixa etária de 6 a 9 anos, 

todos, na fase de alfabetização e aquisição dos conhecimentos lógico-matemáticos. Sendo 

uma comunidade escolar diversificada e composta de estudantes de vários níveis sociais. 

Muito não tem acesso à internet e qualquer forma de tecnologia, pois moram em regiões 

rurais e assentamentos.  

No início de 2020, fomos surpreendidos pela pandemia da COVID-19, que trouxe 

desafios atuais para a educação. Subitamente, os professores que antes preparavam suas 

aulas de forma presencial tiveram que reinventar para o ensino remoto virtual. Surgiram 

novos desafios e a necessidade de utilizarem ferramentas de ensino digitais, antes não 

utilizadas na prática docente. Com esse movimento, as salas de aulas passaram a adotar as 

tecnologias para promover o aprendizado dos alunos, agora em casa, devido às medidas de 

prevenção e proteção social.                

Diante da nova realidade ocasionada pela pandemia, o ensino teve que se 

modificar o ensino e a comunicação com seus alunos. E diante disso, a tecnologia se torna 

uma oportunidade de contribuir para os processos de aprendizagem, favorecendo formas de 

ensinar e de aprender.       

No ano letivo de 2021 a informática educativa tornou-se fundamental para o 

processo de ensino-aprendizagem.  As aulas síncronas foram essenciais para ensinar 

conteúdos e promover a interatividade com os alunos e professores. Tomou-se a consciência 

de que o computador, o tablet, o celular, podem ser utilizados a fim de desenvolver 

habilidades e competências, mesmo que não sejam no laboratório de informática da escola.  

Após esse período de uso das tecnologias em casa, o ensino terá que ser 

contínuo e sistematizado, quando houver o retorno das atividades presenciais. Esse caminho 

de uso das tecnologias em sala de aula não se esgotará com o fim da pandemia. De modo 

que o planejamento pedagógico irá aproveitar os jogos, as ferramentas e atividades do 

ambiente virtual.            

No processo de alfabetização, a utilização da tecnologia pode tornar a aprendizagem 

significativa e prazerosa e, seguindo esse raciocínio, o uso dos computadores representa uma 



 

 

educação mais comprometida com a atualidade. Utilizar o computador na escola para 

aprender a ler e a escrever significa uma dupla inserção para alunos que, também, não tem 

acesso ao computador, isto é, estaremos introduzindo a criança no mundo letrado e, também, 

no mundo da informática. 

São várias as situações positivas proporcionadas pelo uso da informática no 

ambiente educacional: 

✓ Os alunos ganham autonomia nos trabalhos, podendo desenvolver boa parte 

das atividades sozinhos, de acordo com suas características pessoais, atendendo de forma 

mais nítida ao aprendizado individualizado; 

✓ Em função da quantidade de ferramentas disponíveis nos softwares, os alunos, 

além de ficarem mais motivados, também se tornam mais criativos; 

✓ A curiosidade é outro elemento bastante aguçado com a informática, visto ser 

ilimitado o que se pode aprender e pesquisar com os softwares e sítios da internet disponíveis; 

✓ Os ambientes tornam-se mais dinâmicos e ativos; 

✓ Alunos com dificuldade de concentração tornam-se mais concentrados; 

✓ Esses ambientes favorecem uma nova socialização que, às vezes, não é 

conseguida nos ambientes tradicionais. Os alunos que se sobressaem pelo uso da tecnologia 

costumam ajudar aqueles com dificuldades; 

✓ As aulas expositivas perdem espaços para os trabalhos corporativos e práticos; 

✓ A informática passa a estimular o aprendizado de novas línguas, sendo uma 

forma de comunicação voltada para a realidade da globalização; 

✓ Além das fontes de pesquisas já existentes, como livros, revistas, jornais e 

vídeos, pode-se optar por mais uma fonte de aprendizagem: o computador; 

✓ A informática contribui para o desenvolvimento das habilidades de comunicação 

e de estrutura lógica do pensamento. 

 

 



 

 

2- METAS 

✓ Inclusão digital e acesso às ferramentas digitais podem contribuir para o 

aprendizado;  

✓ Auxiliar no raciocínio-logico e da estruturalógica do pensamento;  

✓ Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos; 

✓ Integrar as áreas do conhecimento com o uso dos recursos tecnológicos; 

✓ Facilitar no  Projeto Interventivo por meio de atividades propostas; 

✓ Inclusão dos alunos com necessidades especiais no ensino de informática;   

 

3- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A alfabetização é o processo que insere a criança no mundo letrado. Nesse 

momento, a influência do meio de convivência e as experiências individuais de cada aluno são 

de suma importância e precisam ser levadas em conta pelo educador. O letramento tornou-se 

imprescindível para a vida em sociedade, ele pode ser considerado a condição 

mínima de afirmação para o ser humano. Desenvolver esse processo de forma 

natural e eficiente constitui o principal objetivo dos professores responsáveis pelo 

planejamento desse trabalho e, por causa disso, os mesmos, muitas vezes, utilizam a 

tecnologia como uma das formas de estimular e facilitar a aprendizagem dos alunos. 

As novas tecnologias descortinam um universo de conhecimentos que circulam na 

sociedade, ampliando a diversidade de experiências e interações, facilitando assim o 

processo de inclusão. No entanto, para que isso ocorra, cada vez mais, se torna importante a 

formação de profissionais flexíveis, imbuídos do desejo de se manterem atualizados acerca 

dos mecanismos culturais e tecnológicos contemporâneos. E sem deixar de valorizar a 

diversidade, a postura ética e humanística da relação pedagógica. 

A informática contribui bastante de forma dinâmica com a inclusão digital e a 

ampliação do conhecimento, pois promove um avanço acelerado no processo de 

aprendizado. A interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento quebra paradigmas, 

pois amplia o horizonte do saber a níveis imensuráveis. 

A introdução maciça da informática em todos os níveis da sociedade, sem dúvida, 



 

 

abriu espaço para um novo modo de viver e pensar a educação. Os alunos relacionam-se e 

gostam mais das tecnologias do que as gerações anteriores à sua. Constituem uma geração 

que nasceu e está crescendo cercada pela tecnologia, vendo-a como inerente ao seu mundo, 

com a mesma simplicidade que os adultos 120d120m TV. Assim, Teberoski nos diz: “Com a 

difusão do uso da informática, entramos em uma nova etapa cultural: a era digital. Essa 

realidade não passa despercebida às crianças.” (TEBEROSKY, 2003, p. 31) 

A nova geração que aprendeu a lidar com novas tecnologias, segundo Veen e 

Vrakking (2009), cresceu usando múltiplos recursos tecnológicos desde a infância: o controle 

remoto da televisão, o mouse do computador, o pendrive, o iPod, o aparelho de mp3, o 

telefone celular. Esses recursos proporcionam às crianças de hoje ter controle sobre o fluxo 

de informações, lidar com informações descontinuadas e com a sobrecarga de informações, 

mesclar comunidades virtuais e reais, comunicarem-se e colaborarem em rede, de acordo com 

suas necessidades. (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 28). Na atualidade, se pensarmos na prática 

escolar vigente, veremos uma carência generalizada em relação ao uso de novas tecnologias 

em atividades didáticas voltadas para a educação. Uma vez que os alunos estão imersos 

nesses recursos, sua intimidade instantânea com todas as novidades: sua maneira diferente 

de falar, suas gírias de linguagem e seu ritmo acelerado de vida encaminham-se para um 

grande distanciamento entre gerações. Conforme Veen e Vrakking (2009), 

Buscamos observar o mundo das crianças que estão crescendo digitalmente e deixar 

claro o que esse fato significa para a aprendizagem, para as escolas e para os professores. 

Entender o comportamento das crianças, a relacionar esse comportamento à aprendizagem e a 

mostrar a oportunidade que os professores e as escolas têm de evoluir de acordo com as 

habilidades, atitudes e convicções das crianças, no esforço de dar a elas o apoio necessário para 

a preparação para a vida, a cidadania e o trabalho do futuro. (p. 15) 

Os alunos vêm com uma bagagem muito grande em relação ao conhecimento sobre 

o uso das novas tecnologias, conhecimento este que é muito superior, em muitos casos, aos 

do próprio professor. O conhecimento não é mais estático, ele é volátil, está em vários 

lugares e é de fácil acesso, diferentemente do quadro verde e giz, que muitas vezes ainda 

são os únicos a serem utilizados. Hoje, com o evento do computador, a escola precisa se 

esforçar muito para competir com o mundo colorido, sonoro, divertido e variado que ele 

oferece às crianças e aos jovens. Ao mesmo tempo, a invasão da educação pela tecnologia 

obriga a repensar muitas das crenças sobre o interesse dos alunos. As tecnologias estão 

incorporadas na vida das pessoas e a escola não pode ficar de fora, faz-se necessário rever o 

currículo e mudar a postura dos docentes para se transformar em uma escola com atrativos 



 

 

onde, também pelo uso da informática, se possa conquistar uma educação de qualidade.  

A escola está diante de um novo desafio: precisa disponibilizar meios para inserir os 

alunos nessa evolução tecnológica e prepará- los acompanhar essa evolução tecnológica e 

seu impacto na aprendizagem da leitura e da escrita. Isso será possível se o professor 

dominar a técnica para que tenha condições de incentivar e diversificar a dimensão 

educacional das máquinas. 

O uso do computador passa a configurar novas maneiras para o aluno utilizar e 

ampliar suas possibilidades de expressão, constituindo novas interfaces para captar e 

interagir com o mundo. O uso pedagógico do computador não é tarefa fácil. Saber fazer uso 

de um editor de textos, elaborar uma apresentação, acessar a internet, ou enviar e- mails são 

competências rapidamente adquiridas. Mas usar pedagogicamente este recurso redimensiona 

a metodologia de ensino, o que torna a tarefa bem mais complexa, pois viabiliza a formação 

de um currículo emergente, que não é só sinônimo de improvisação e falta de planejamento, 

mas a linha de um currículo que vai se adaptando progressivamente aos interesses e às 

necessidades dos alunos, constituindo um ambiente aberto e positivo de aprendizagem 

coletiva. Assim, a linha educacional do currículo que se desenvolve com a mediação das 

tecnologias busca as dimensões tecnológicas, pedagógicas, sócio-históricas, cognitivas e 

afetivas, considera a importância de integrar tecnologias de acordo com os objetivos 

pedagógicos da atividade. 

Segundo Cavallo (2003, p. 393), “[…] que se apóia nas inovações do uso da 

tecnologia digital, no gerenciamento e mudança educacional que esta tecnologia propicia”, 

portanto, um gestor, um professor tem nas tecnologias o apoio indispensável, tanto para o 

gerenciamento das atividades administrativas como das pedagógicas, proporcionando a 

integração da tecnologia ao currículo com o foco na aprendizagem do aluno, em sua 

realidade de vida, interesses e preferências de aprendizagem. 

É preciso, portanto, humanizar as tecnologias, pois elas são meios valiosos, 

caminhos para facilitar o processo de aprendizagem. É relevante também compreender que o 

uso das tecnologias revela concepções, valores e viabiliza a comunicação afetiva, na 

flexibilização de espaço e tempo de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, as tecnologias 

não se caracterizam apenas como um recurso ou suporte, isto significa que a tecnologia faz 

parte do currículo, ainda que o objeto de estudo não seja a própria tecnologia. 

4- PÚBLICO ENVOLVIDO NO PROJETO 

 



 

 

Esse projeto se destina aos alunos de 1º ano ao 3º ano do ensino fundamental, 

matriculados nas 19 (dezenove) turmas da escola.   

 

5- OBJETIVOS 

 

 
Objetivo geral: 
 

Promover o uso pedagógico da informática na educação básica, integrando a 

informática educativa com a proposta de ensino pedagógica da escola, a fim de desenvolver 

diversas habilidades com o uso do computador e contribuir com a educação do aluno, 

estimulando o aprendizado, contemplando as diversas áreas do conhecimento de forma 

interdisciplinar. 

 

Objetivos específicos: 

 

✓ Utilizar o editor de texto para desenvolver a escrita e fazer a correção. 

✓ Desenhar e pintar no programa de pintura. 

✓ Desenvolver apresentações eletrônicas de atividades interdisciplinares. 

✓ Trabalhar jogos educativos usando o computador. 

✓ Realizar estudos e pesquisa na internet em páginas educacionais. 

✓ Utilizar a internet como fonte de conhecimentos e complemento dos estudos. 

✓ Aprimorar a coordenação motora fina dos alunos; 

✓ Proporcionar a interação da criança com o computador de forma a favorecer e 

tornar mais lúdico e atrativo o processo de ensino e aprendizagem; 

✓ Proporcionar a interação da leitura e escrita com a ferramenta tecnológica; 

✓ Auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; 

✓ Trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e por meio de ferramentas 



 

 

como: editores, softwares, internet, etc; 

✓ Desenvolver a socialização entre os estudantes e a autonomia. 

 

 
6- OBJETIVOS DE CONHECIMENTO 

 

✓ Desenvolver as capacidades e interesses dos estudantes para que sejam 

desafiados cognitivamente e desenvolvam as habilidades de cooperação, socialização, 

autonomia, comunicação, inclusão, respeito à diversidade de opiniões, argumentação 

estruturada, dentre outras; 

✓ Formular e resolver situações-problema, evolvendo as quatro operações 

matemáticas, tabelas e gráficos; 

✓ Pesquisar os conteúdos trabalhados nas diversas áreas do conhecimento; 

✓ Produzir trabalhos por meio das ferramentas digitais; 

✓ Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação 

artística, vivência, experenciação, apreciação, compartilhamento artístico; 

✓ Realizar pesquisa de campo (questionário, levantamentos, medições, 

observações) envolvendo variáveis, para organizar e comunicar os dados coletados utilizando 

listas, tabelas e representá-los em gráficos, com o uso de tecnologias digitais. 

 

7- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

·         

✓ Software e Hardware; 

✓ Partes do computador; 

✓ Sistema Linux; 

✓  Área de trabalho, ícones, Menu Iniciar e Janelas. 

✓ Editor de texto; 



 

 

✓ Programa de Pintura; 

✓ Calculadora; 

✓ Apresentação eletrônica; 

✓ Internet; 

✓ Projetos Multidisciplinares. 

✓ Google Sala de aula;   

 

8- METODOLOGIA 

 

    O presente projeto partiu-se de um pressuposto teórico inicial, a qual foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica apoiando em livros, artigos cinetíficos, documentos oficiais da 

SEEDF, tais como Currículo em movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental, 

Guia de Orientação para o Ensino Fundamental: anos iniciais e anos finais, Replanejamento 

curricular 2021-Ensino Fundamental-Anos Iniciais. 

Sabe-se que ensino das Ciências da Natureza tem passado por mudanças ao longo 

dos tempos, desde sua inclusão como componente curricular na Educação Básica. Os 

docuemntos trazem a importância do trabalho com tecnologias logo nos primeiros anos de 

escolarização. O currículo em movimento da educação básica ensino fundamental anos 

iniciais currículo dos anos iniciais, na parte da organização curricular o ensino das Ciências 

apresenta temas ao estudante com possibilidades de desenvolvê-los e consolidá-los em 

tempos diferentes, porém integrados de forma não linear. Assim, os conteúdos são 

apresentados a partir de temáticas mais amplas e integrados. São elas: Ambiente, Ser 

Humano e Saúde, Recursos Tecnológicos.  

Nesta perspectiva, segundo o documento, que são estudadas as invenções que se 

tornaram necessárias à vida humana, como aparelhos, máquinas, instrumentos e processos 

que possibilitam as transformações desses recursos e as implicações sociais, econômicas e 

ambientais do desenvolvimento e do uso racional da tecnologia. 

De modo que favoreça ao estudante o levantamento de saberes, formulação de  

hipóteses, investigação teórica, observação e experimentação, retomada de hipóteses 



 

 

levantadas para confrontá-las com as conclusões apresentadas pela comunidade científica, 

socialização de resultados e conclusões, bem como seus registros, visando a ampliação de 

conhecimentos científicos dos alunos.   

Nesse contexto, o uso das tecnologias na sala de aula tem como objetivo a 

alfabetização científica, momento em que se necessita de diferentes campos da ciência e 

tecnologia, bem como o letramento científico em que o estudante consegue utilizar princípios 

científicos na sua vida prática.    

 Dito isto, a proposta do currículo das Ciências para os anos iniciais contempla os eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos, Educação para a Sustentabilidade, bem como os eixos integradores: alfabetização, 

letramentos e ludicidade, na perspectiva interdisciplinar dos conteúdos. 

O planejamento pedagógico e as ferramentas utilizadas no ensino remoto pela SEEDF, 

como a Plataforma Google Classroom - Escola em casa DF, lives, podcasts, formação a distância, 

atendimento aos alunos por aplicativos de mensagens, todas essas ações vieram corroborar com 

o ensino interdisciplinar e o ensino remoto.        

As atividades de informática serão desenvolvidas pelo professor de informática, com 

regime de trabalho de 20h/20h, em horários previamente estabelecidos pela direção e 

coordenação pedagógica. Será um horário de atendimento por semana para cada turma, com 

50 minutos de duração. O professor de informática ficará responsável pela execução do 

projeto e pela manutenção preventiva do laboratório de informática. 

Nas primeiras aulas, os alunos poderão explorar a máquina de forma dirigida pelo 

professor para conhecimento das regras da sala de informática, do computador e seus 

periféricos, bem como para o professor poder analisar os conhecimentos prévios dos alunos. 

O primeiro passo será a realização de um diagnóstico do contato do aluno com a 

tecnologia educacional. Esse diagnóstico é realizado por meio de um questionário respondido 

pelo próprio aluno: 

 

 
, 

 

NOME: _____________________________________TURMA:  ____ 

POSSUI COMPUTADOR EM CASA? ( ) SIM ( ) NÃO 



 

 

TEM ACESSO AO COMPUTADOR POR 
OUTROS MEIOS? 

( ) SIM ( ) NÃO 

QUAIS? 

PARA QUAL FINALIDADE VOCÊ UTILIZA 
O COMPUTADOR? 

( ) JOGAR 

( ) ESTUDAR 

( ) PESQUISAR 

( ) OUTROS 

QUAIS SÃO OS PROGRAMAS QUE VOCÊ USA? 

Depois de coletados os dados do diagnóstico, será elaborado um plano de ação, 

definindo as atividades que serão desenvolvidas, o prazo para execução e os custos 

envolvidos. Caso não seja possível elaborar um plano de ação anual, as atividades a serem 

desenvolvidas deverão ser elaboradas de acordo com o planejamento pedagógico coletivo e 

com o objetivo de apoiar o processo de alfabetização. 

O professor de informática poderá utilizar ferramentas como softwares, jogos e sites 

educativos, para uma aprendizagem lúdica e significativa e de acordo com cada ano; trabalhar 

os conteúdos de forma diferenciada; desenvolver atividades diversas envolvendo a leitura, 

interpretação e produção de textos; integrar os conteúdos nas atividades da informática; 

confecção de livros digitais com textos e desenhos feitos pelos alunos; elaboração, pelos 

alunos, de problemas matemáticos a serem digitados no Word e resolvidos pelos colegas; 

estimular a pesquisa orientada no laboratório de informática. 

Importante ressaltar que os jogos que serão utilizados deverão ser previamente 

selecionados e constituirão espaço privilegiado de aprendizagem, contudo, não se trata de 

usar qualquer jogo para qualquer aluno. Para melhor utilização dos jogos como recurso 

didático será imprescindível a intervenção no esquema de pensamento do aluno, a partir do 

nível em se que encontra. 

Dessa forma, ao incluir no planejamento uma atividade lúdica, o professor de 

informática deverá antes adequar o tipo de jogo ao seu público e ao conteúdo a ser 

trabalhado, para que os resultados venham ser satisfatórios e os objetivos alcançados. 

É importante que as aulas no ambiente de informática sejam planejadas, assim como 

aquelas ministradas no ambiente de sala de aula. No planejamento dessas aulas, é preciso ter 

atenção para os seguintes aspectos: 

✓ No planejamento de aulas, deverão ser descritos: os objetivos a serem 



 

 

atingidos, os conteúdos a serem abordados, a estratégia a ser utilizada e os recursos 

necessários. Nesse momento, é indicado o software a ser utilizado e, por fim, qual critério de 

avaliação será usado; 

✓ Deve-se sempre ter, como ponto de partida, a prévia experiência do aluno e 

suas relações cotidianas. Dessa forma, o enfoque deve ser orientado para atividades 

significativas; 

✓ As aulas deverão ser desafiadoras, com problemas a serem resolvidos. Devem-

se evitar as aulas mecânicas, em que o aluno repete passos, mas não associa o aprendizado; 

✓ Os planejamentos devem ser realizados em equipe com os demais professores 

regentes, envolvendo, também, outros profissionais da equipe pedagógica. Dessa forma, a 

utilização da informática torna-se mais ampla, inclusiva e dinâmica; 

✓ Devem ser previstas práticas sociais da informática nos planos de aula, sempre 

relacionando as ferramentas com as mudanças sociais. 

 

9- GRADE HORÁRIA 

 

 

HORARIO DE ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

TURNOS Segunda- 
Feira 

Terça - Feira Quarta-Feira  Quinta - Feira Sexta - Feira 

 

MATUTINO 

 

E 

 

VESPERTINO 

1ºA 2ºA  

 

 

Coordenação 

Coletiva 

3ºA  

Atendimento 

aos 

estudantes 

ANEE’S 

 

Currículo 

Funcional  

1ºB 2ºB 3ºB 

1ºC 2ºC 3ºC 

1ºD 2ºD 3ºD 

1ºE 2ºE 3ºE 

1ºF  3ºD 

  3ºE 

  3ºF 

  3ºG 

 

 

10- CRONOGRAMA 

 
 

PERÍODO ATIVIDADE LOCAL 
RESPONSÁVEI S 



 

 

 
 
 
 
 

MARÇO 

 

Abertura do 
projeto 

 

Na plataforma 
Virtual 

Direção, 
Coordenação, 
Professores e 
Estudantes. 

 
Introdução da proposta 
em sala de aula virtual 
para reconhecimento 

de softwares 
educativos 

 
 

Na plataforma 
Virtual 

 
 
 

 
 
 

Professor 

 
MARÇO, ABRIL, 
MAIO, JUNHO e 

JULHO 

 
Trabalho jogos, 

hipertextos, desafios, 
situaçoes problemas 

 
Na plataforma 

Virtual 
 
 
 

 
 

Professor 

 
 
 

JULHO 

Culminância. Hibrida 
Comunidade 

escolar 

 
Avaliação: todos 

participam do 
processo. 

 

Coordenação 

 
Direção, 

Coordenação e 
Professores. 

 
 
 

 
AGOSTO, 

SETEMBRO, 
OUTUBRO e 
NOVEMBRO 

Socialização entre as 
turmas 

 
Sala de aula 

Virtual 

 
 

Professor 

 
Explorando de forma 

interdisciplinar as 
areas do conhecimento 

 

 
Sala de aula 

Virtual 

 

 
Professor 

 
 
 

NOVEMBRO 

 
Culminância. 

 
Hibrido Comunidade 

escolar 

Avaliação: todos 
participam do 
processo. 

 
Coordenação 

Direção, 
Coordenação e 

Professores. 

 

 

11- PROJETO INTERVENTIVO E O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

Enquanto o professor de informática estará em atendimento com a turma a professora 



 

 

regente atenderá os estudantes do Projeto Interventivo.  

O Projeto Interventivo (PI) é um projeto específico que parte de 
um diagnóstico e consiste no atendimento imediato aos 
estudantes que, após experimentarem todas as estratégias 
pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciem 
dificuldades de aprendizagem. O PI apresenta uma dimensão 
política que recai sobre o cumprimento do direito de cada 
estudante à aprendizagem e outra, pedagógica voltada para a 
seleção dos recursos mais apropriados à promoção de suas 
aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012).  

O Projeto Interventivo apresenta características próprias, devendo fazer parte do Projeto 

Político-Pedagógico:  

a) é contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, porém temporário no 

atendimento aos estudantes (VILLAS BOAS, 2010, p. 35);  

b) é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de atividades;  

c) deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes;  

d) deve envolver toda a equipe pedagógica da escola na realização do projeto.  

Essa equipe desenvolve atividades com estudantes das turmas, de acordo com as 

dificuldades surgidas, o momento em que são realizadas e os recursos humanos e materiais 

disponíveis. A elaboração, realização e avaliação do PI é de responsabilidade primeira do 

professor regente; contudo, a equipe diretiva e a de coordenação pedagógica, os orientadores 

educacionais, os pedagogos e os psicólogos são sujeitos partícipes e corresponsáveis nesse 

processo. Esse envolvimento favorece o uso de diversos tipos de atividades. 

12-ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO  E AVALIAÇÃO 

A avaliação é entendida nesta proposta como instrumento para conhecer a realidade do 

estudante dentro do processo de aprendizagem. A avaliação pautará o trabalho pedagógico para 

reorientar a prática pedagógica. 

Instrumentalização metodológica para ampliação das oportunidades de aprendizado aos 

estudantes da Escola Classe 04, por meio de uma atividade única chamada CAMPOS DO 

CONHECIMENTO. Essa atividade deverá contemplar todas as áreas de conhecimento:  

• Ciências Humanas – Estudo da relação dos seres humanos com tempos e espaços na 

coprodução e transformação cultural, política e histórica.  



 

 

• Ciências e Saúde – Estudo dos aspectos biológicos e socioculturais do ser humano e 

de todas as formas de vida; fomento das ciências como ferramentas de recriação da vida e da 

sustentabilidade da Terra; problematização das ciências da natureza ; compromisso do ser 

humano na sustentabilidade do planeta. Criação de estratégias de promoção da saúde e 

prevenção de doenças e agravos a partir do estudo de problemas de saúde regionais: dengue, 

febre amarela, malária, hanseníase, doença falciforme, etc. Promoção da saúde e prevenção de 

doenças e agravos no currículo escolar por meio de alimentação saudável dentro e fora da escola; 

saúde bucal; práticas corporais e educação do movimento promoção da Cultura de Paz e 

prevenção das violências e acidentes.  

• Leitura e Produção Textual – Desenvolvimento de atitudes e práticas que favoreçam a 

constituição de leitores assíduos a partir de procedimentos didáticos criativos, seduzindo os 

estudantes às diferentes possibilidades de leitura e de criação de textos. Incentivo à leitura de 

obras que permitam aos estudantes encontros com diferentes gêneros literários e de escrita, 

especialmente no que se refere ao ler para apreciar/fruir, conhecer e criar. 

 • Matemática – Potencialização de aprendizagens matemáticas significativas por meio de 

resoluções de problemas, mobilizando os recursos cognitivos dos estudantes 

O macrocampo, Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica oferece às 

escolas a possibilidade de criarem e fortalecerem ecossistemas comunicativos, estimulando 

práticas de socialização e convivência no espaço escolar. Trata-se de um novo olhar sobre a 

relação dos campos, Educação e Comunicação que, quando articuladas para fins pedagógicos, 

são capazes de constituir redes virtuosas de comunicação e comunicadores firmadas em práticas 

colaborativas e democráticas 

Trata-se de promover o ensino atrelado à vida. Quando os professores e estudantes 

encontram conexão entre as práticas pedagógicas e sua realidade, conscientizam-se das 

problemáticas locais e seu envolvimento torna as ações ainda mais efetivas e plenas de 

significado. • Ambiente de Redes Sociais – Promoção da cultura participativa por meio de 

ambientes de relacionamento em rede, criação de blogs e participação em redes sociais que 

facilitem a expressão artística-linguística e o engajamento sociocultural do estudante, fomentando 

o respeito à diversidade, combate aos estereótipos, ética e cidadania e promoção da saúde e 

qualidade de vida. 

Abaixo, segue sugestão de questionário para avaliação entre a equipe docente e 

pedagógica: 



 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

NOME  
 

TURMA:   
 

Está ocorrendo integração dos objetivos 
temáticos/disciplinares com a utilização do 
computador como ferramenta pedagógica? 
Justifique a sua resposta. 

(    ) SIM      (       )  ) NÃO   

Os softwares utilizados estão de
 acordo com suas 
necessidades? Justifique 

sua resposta. 

(    ) SIM      (       )  ) NÃO   

Os alunos estão sabendo lidar com o 
computador? 

(    ) SIM      (       )  ) NÃO   

A quantidade de computadores é suficiente 
para o tamanho das 

turmas? 

(    ) SIM      (       )  ) NÃO   
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