
 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE 

SOBRADINHO 

ESCOLA CLASSE BOA VISTA 

DF205 OESTE km 06 – Fercal 

ecboavista.sobradinho@edu.se.df.gov.br  

 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

PLANTANDO SONHOS, COLHENDO 

CIDADANIA 

 

SOBRADINHO 2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Também se entende que o processo de construção e reconstrução do 

projeto políticopedagógico, junto e a partir das necessidades da comunidade 

escolar pode contribuir para a construção de uma educação do campo, 

instituída pelas significações dos sujeitos coletivos, nas suas múltiplas 

dimensões no processo de luta pela vida, fato que requere das práticas 

pedagógicas o respeito à diferença e, portanto, uma atitude de alteridade. Pois 

a partir de reuniões com os sujeitos envolvidos no contexto educacional, é 

possível traçar uma proposta investigativa sobre o lugar, os elementos que 

materializam a cultura e a identidade daquele espaço rural, afim de 

compreender os saberes acumulados do sujeito do campo”. 

Mirieli da Silva Fontoura 
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1 - APRESENTAÇÃO 

 

A presente Proposta Política Pedagógica, bem como a escolha do tema 

objetivam refletir sobre a importância da Escola do Campo e suas relações 

entre o conhecimento, saberes e a cultura, bem como da ética e cidadania no 

contexto da educação, pensando sobre as questões de como a escola pode 

contribuir para a formação de seus membros em nossa sociedade 

contemporânea e informatizada.  

A partir da combinação de conteúdos de diferentes fontes como, livros, 

artigos, apostilas de cursos realizados, pesquisas atuais e experiências 

vivenciadas, incorporamos estes estudos à realidade do nosso contexto 

educacional e fundamentando a referida Proposta Política Pedagógica, a qual 

será apresentada com mais propriedade adiante.  

A construção coletiva da PPP é de grande relevância para a comunidade 

escolar, conforme afirma (Souza; Corrêa, 2002, p.55): “o projeto político 

pedagógico possui uma intencionalidade explícita, visto que deve partir da 

discussão coletiva dos problemas da escola e da busca de solução para os 

mesmos”. Desta maneira ao ser elaborado de forma coletiva todos podem ser 

ouvidos, e com isso pode-se buscar a melhoria na qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem.  

A PPP foi elaborada, em parceria com pais,professores, servidores e 

toda a Equipe Gestora e Conselho Escolar em reuniões remotas e formações, 

discutindo cada ponto, seguindo a Orientação Pedagógica da SEDF, a fim de 

abordar as reais necessidades da nossa comunidade escolar. 

Outra oportunidade proporcionada para obter a participação das famílias 

na formulação da PPP foi a aplicação de questionário com questões sócio 

econômicas, familiares e pedagógica. Da mesma forma, a comunicação interna 

feita por meio dos grupos de WhatsApp, prática adotada na maioria das turmas 

da escola, tem possibilitado a obtenção de informações relacionadas a opinião 

da comunidade no que tange aos projetos desenvolvidos e práticas realizadas 

na instituição, além de propiciar uma “escuta” mais abrangente dos anseios e 

necessidades do público atendido, a fim de que se possa acolher as demandas 

e sugestões dessas famílias.  
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A importância da construção conjunta da PPP se dá principalmente, 

porque refletem opções de escolha, prioridades para a formação de cidadãos e 

expressa atividades pedagógicas que levam a escola a alcançar seus objetivos 

educacionais.  

Cabe lembrar que a PPP, que está em constante processo de 

elaboração, não tem a finalidade de apenas apresentar reflexões para as ações 

educacionais da EC Boa Vista. Ela está sendo construída, para nortear e 

subsidiar todas as atividades realizadas na escola e para que ela se torne a 

identidade pedagógica da I.E, seguidas a quem estiver lotado na EC Boa Vista. 

A PPP é importante para a Educação Básica por ser um documento que 

diz não à uniformização. Reúne propostas a serem executadas durante o ano 

letivo, permitindo que novas ações se insiram à medida que se perceba a 

necessidade decomplementar o processo de ensino aprendizagem. 
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2 - HISTÓRICO 

 

A Escola Classe Boa Vista pertence à Coordenação Regional de Ensino 

de Sobradinho, é uma escola do campo e está localizada na Rodovia DF 205 

Oeste Km 06 – Fercal, a Leste da APA da Cafuringa(Decreto nº 11.123, de 10 

de junho de 1988), registrada no INEP Nº 5305694.  

O ato de criação da escola foi sob o Decreto nº 896 – GDF de 

10/12/1968, DF 198 de 17/12/1968, p. 07. O prefeito de Brasília era Wadjo da 

Costa Gomide.A 1ª Diretora da escola foi a professora Maria Germina D. 

Medeiros. Primeiramente denominada de Escola Rural da Boa Vista e com a 

Resolução nº 95 – CD de 21/10/1976, DODF 30, Suplemento de 11/02/1977, 

anexo III, p. 01-81 passou a se chamar Escola Classe Boa Vista. 

Desde sua fundação atende alunos do Ensino Fundamental, séries 

iniciais – 1º ao 5º ano, oriundos da própria comunidade e das comunidades 

vizinhas, tais como: Rua do Mato, Engenho Velho, Fercal, Ribeirão e 

Catingueiro.  

Iniciou suas atividades numa localidade de acesso ruim e longe do 

aglomerado de casas. Atendia alunos do Ensino Fundamental séries iniciais, 

em apenas 02 salas de aula, em turmas multisseriadas. Sua estrutura era de 

madeira, não comportando com excelência os seus alunos. Enfrentou diversos 

problemas como: instalações físicas provisórias e inadequadas, difícil acesso 

de alunos, pais e professores por não ser atendidos por transporte coletivo.  

O grande impacto na comunidade Boa Vista se deu na década de 80, 

que por meio do presidente da Associação de Moradores da Comunidade, Sr. 

Sebastião Romeu da Silva (Seu Belmiro), a escola foi transferida para um local 

de maior acessibilidade e os alunos começaram a ter aulas naAssociação de 

Moradores e nas casas da vizinhança. Mesmo com todo esse empenho, os 

alunos eram atendidos em salas quentes, mal arejadas e com divisórias de 

madeirite.  

Por intermédio da comunidade e com a doação de um terreno, pela Sra. 

Dona Maria Valverde de Melo, vizinha à Associação de moradores, foi 

construída por volta de 1985, uma escola pequena, com apenas 02 salas de 

aula e o que mais tarde acarretaria em um problema ainda maior. A 

http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/16202/Decreto_11123_10_06_1988.html
http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/16202/Decreto_11123_10_06_1988.html
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comunidade crescia e a quantidade de alunos também. Os alunos continuavam 

a ser atendidos em salas multisseriadas.  

Na década de 90, com o grande aumento da quantidade de alunos e da 

falta de espaço, foi construído o pavilhão B com 04 salas de aula e 01 sala de 

leitura. As mesmas foram construídas parte em madeirite e parte alvenaria. As 

dificuldades continuavam, pois eram salas mal ventiladas, com teto baixo e 

pouca luminosidade, o que desencadeava uma série de problemas de 

aprendizado, mal-estar, entre outros. Neste período passou a atender alunos 

de Ensino Fundamental, séries finais (6º e 7º anos) e no noturno, EJA 1º 

seguimento. A partir daí começa uma grande peregrinação de toda a 

comunidade escolar e de toda equipe escolar para que a Escola Classe Boa 

Vista fosse reformada e ampliada. O Ensino Fundamental séries finais bem 

como a EJA foram transferidos para outra unidade escolar, ficando apenas o 

ensino dos anos iniciais.  

O marco da sua história se deu no decorrer do ano letivo de 2007, 

entre os meses de fevereiro a novembro, quando a escola passou por uma 

grande reforma. Foram construídas salas de aula em alvenaria, reformulação 

dos banheiros e da cozinha, construção de depósitos, sala de 

leitura/informática, sala de direção, secretaria e sala de professores. Parte da 

reforma das salas administrativas foi feita por pais e amigos da Unidade de 

Ensino, em mutirão. Neste período, os alunos foram acomodados em duas 

outras escolas: Caic de Sobradinho e Escola Classe Lobeiral em Sobradinho-

DF.  

Outro grande marco importante é que o ano de 2020 será lembrado 

como o ano em que a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 precipitou 

uma ruptura maior no funcionamento das sociedades contemporâneas. Será 

provavelmente lembrado também como o momento de uma ruptura da qual 

nossas sociedades terão dificuldades em sua recuperação. As escolas foram 

surpreendidas com o delineamento da Portaria nº 61, de 23 de março de 2020. 

A partir desse momento nossas atividades presenciais foram suspensas por 

tempo indeterminado. Na escola, passaram-se a trabalhar em forma de 

teletrabalho e assim com diversas mudanças nas estratégias da organização 

curricular. Neste período de muitas informações e aprendizados,o trabalho 

passou a ser de forma remota. Quanto aos alunos foram adotadas várias 



11 
 

formas de atendimento virtual, tais como aulas via aplicativos: Meet e zoom, 

whatsapp, Plataforma Gsuit, atividades impressas, entre outras.  

Ainda no ano de 2020, a Agência de Desenvolvimento do Distrito 

Federal (Terracap) entregou, no dia (19/3/2020), para a Secretaria de Estado 

de Educação, 21 (vinte e um) Termos de Cessão de Uso de escolas rurais 

em terras de propriedade da empresa pública, entre elas, o Termo da 

Escola Classe Boa Vista. A regularização garante que as escolas tenham 

legalidade em suas atividades e que possam pleitear convênios na busca por 

melhorias. 

Atualmente, a Escola Classe Boa Vista oferece a comunidade em geral 

e as comunidades vizinhas, a Educação Infantil- 1º e 2º períodos, o Ensino 

Fundamental – Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano, em dois 

turnos e num quantitativo aproximado de 170 alunos.  

Por ser uma Escola do Campo, a EC Boa Vista estará vinculada a um 

projeto de desenvolvimento sustentável, no decorrer de 2021. Tal articulação 

se dará com outras instituições ligadas ao campo, tais como o Projeto Parque 

Educador, uma parceria da SEDF com o IBRAM. O objetivo é qualificar os 

espaços escolares e garantir o acesso à educação, conforme as Diretrizes das 

Escolas do Campo do DF, contribuindo para a permanência dos alunos no 

meio rural. Será priorizado o Tema Transversal Meio Ambiente, pois entende 

que a principal função do professor ao trabalhar esse tema é contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e a atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de 

cada um e da sociedade, local e global.  
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3 - COMISSÃO ORGANIZADORA DA PPP 

 

A constituição da Comissão Organizadora para a elaboração da 

PPP favorece o planejamento coletivo e o encaminhamento das ações para 

que o processo aconteça democraticamente. A Comissão tem por objetivo 

estudar o Currículo da Educação Básica, as Diretrizes e Orientações 

Pedagógicas da Rede por meio de leituras, vídeos reflexivos, estudos de textos 

selecionados para a discussão nas coordenações pedagógicas, e registrar 

todas as observações e sugestões de seus membros. À medida que o grupo 

realizar os debates, a Comissão sistematizará as ideias reestruturando a PPP, 

que estará sujeita à apreciação da Comunidade Escolar, para a versão final. 

Sua formação contempla todos os segmentos da escola, conforme abaixo: 

SEGUIMENTO NOME DO COLABORADOR 

Diretor Braulio Martins 

Vice-Diretor Guilherme Ferreira 

Coordenadoras: Glenda Vidigal e Samira 

Orientador Educacional Crisandeson 

Professores Daniéle, Dgianne, Fernanda 

Carreira Assistência Messias Francisco 

Representante das famílias Jacenira 

Representante dos alunos Não foram compreendidos neste 

processo 
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3.1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

NOME DA ESCOLA: Escola Classe Rural Boa Vista 

ENDEREÇO: Rodovia DF 205 Oeste Km 06 – Fercal 

Email: ecboavista.sobradinho@edu.se.df.gov.br 

ATO DE CRIAÇÃO: Decreto 896 de 10/12/1968 e publicado no Diário Oficial 

n° 198 de 17/12/1968. 

LOCALIZAÇÃO: Zona Rural.  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: Sobradinho-DF 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO:  

MATUTINO – 7:30 AS 12:30 2º PERÍODO, 1º, 2º E 3º ANO 

VESPERTINO 13:45 ÀS 17:45 1º PERÍODO, 4º E 5º ANO “A” E 5º ANO 

“B” 

 

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO: Educação Infantil e Ensino Fundamental  

ETAPAS, FASES, MODALIDADES DE ENSINO: Crianças de quatro e cinco 

anos de idade com turmas de 1º Período, 2º Período, Ensino Fundamental 

do 1º ao 5º ano e Sala de Recursos Generalista. 

 

 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

Nº ESPAÇO FÍSICO Nº ESPAÇO FÍSICO 

01 DIREÇÃO 01  SECRETARIA 

04 SALAS DE AULA 01  SALA DE RECURSOS 

01 SALA DE ORIENTAÇÃO 01 SALA PEDAGOGO 

mailto:ecboavista.sobradinho@edu.se.df.gov.br


14 
 

01 SALA DE PROFESSORES 01 SALA MULTIUSO 

01  COZINHA 01 DEPÓSITO DE MERENDA 

01  GUARITA 02 BANHEIROS ADULTOS 

MASCULINO E FEMININO 

01  BANHEIROS ALUNOS 

FEMININO COM 2 BOX 

01 BANHEIROS ALUNOS 

MASCULINO COM 2 BOX 

02  DEPÓSITOS DE MATERIAIS 01 DEPÓSITO BOMBA CAIXA 

DÁGUA 

01  PARQUE INFANTIL 01  ESPAÇO RECREATIVO 

NÃO COBERTO 

01 PÁTIO COBERTO 01 ESTACIONAMENTO 

INTERNO 

 

 

3.3 - QUADRO DE SERVIDORES 

 

FUNÇÃO NOME DO SERVIDOR 

DIRETOR BRAULIO MARIANO MARTINS 

VICE DIRETOR GUILHERME FERREIRA DA SILVA 

CHEFE 

SECRETARIA 

MARIA GUILHERMINA DE SOUSA 

APOIO Glenda Vidigal 

COORDENADORA Samira 

SALA DE 

RECURSOS 

Danielle 

PROFESSORES Carina, Fernanda, Rilsdecy, Karla, 

Dgianne, Mikaela, Chaianne, 
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Ivanilda 

ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 

Crisandeson 

AGENTE DE 

PORTARIA 

Maria Cristina 

EQUIPE 

VIGILÂNCIA 

Messias, Luis, Gleidson, Adalberto, 

Edinaldo e José Fernandes 

COZINHA Rose 

LIMPEZA Jacenira, Silvana, Arlinda, Valdery, 

Maria das Graças 

 

 

3.4 - MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR DA E. BOA VISTA 

 

MEMBROS NOME 

DIRETOR Braulio Martins 

CARREIRA MAGISTÉRIO Tessa Juliana 

CARREIRA ASSISTÊNCIA Messias da Silva 

SEGUIMENTO FAMÍLIA Ione Gomes 
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4 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

Com o objetivo de analisar os aspectos que intervém no processo 

educativo da Escola Classe Boa Vista, foram enviados02 (dois) questionários 

para diagnóstico da realidade familiar.Como a escola permanece em trabalho 

remoto, solicitamos às famílias que o preenchimento e a entrega dos 

questionáriosfossem feitosvia formulário Gsuit. Após a análise dos dados, 

apresentamos os resultados: 
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Além das questões apresentadas acima, foram feitos questionamento 

às famílias sobre a Profissão do(a) Principal Responsável pelo(a) aluno(a), 

sobre a religião, sobre o dia a dia da criança e seus medos e suas 

brincadeiras favoritas. 

No segundo questionário, foram abordadas as seguintes questões: 
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A família tem algum recado para a escola? Escreva algumas palavras para que 

possamos melhorar o nosso trabalho 

 

 De posse das informações acima e dos dados tabulados, podemos 

perceber que o perfil das famílias da comunidade escolar são as seguintes:  

Verificamos que 66,5% das famílias moram o pai e a mãe no mesmo 

ambiente, 58,7% dos principais responsáveis pelas famílias tem entre 26 a 35 

anos de idade, 53,9% dos responsáveis cursa, cursaram parte ou finalizaram o 

Ensino Médio. As profissões são bem diversificadas, tais como: do lar, 

mecânicos, motoristas, atendentes, professores e pedagogos, profissionais da 
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beleza, etc. 58,7% dos responsáveis pelas famílias estão desempregados e a 

faixa de renda das famílias giram em torno de 1 (um) salário mínimo. 41,3% 

recebem alguma ajuda financeira do governo Federal ou Estadual. 60,1% das 

famílias se identificam como evangélicas e temos vários católicos e espíritas. 

98,8%possuem celulares ou algum meio de acessar a plataforma Gsuit. E 

preferem o aplicativo whatsapp para se comunicar com a escola, embora o 

aplicativo zoom seja o mais usado entre a comunicação professor-família. 92% 

dos alunos conseguem acessar a Plataforma da sala de aula para as aulas 

remotas e a maioria das famílias possuem hábitos de leitura. 99% das famílias 

acham que a escola está em uma boa localização e gostam da estrutura da 

escola. 84% das famílias solicitam que a prioridade de obras seja a cobertura 

do espaço recreativo (quadra) e 90% das famílias possuem uma boa relação 

com a direção da escola, com a secretária, coordenação e gostam do trabalho 

que está sendo desenvolvido pelos professores. 50,5% das famílias acham 

válidas as ações remotas das aulas e 72% das famílias estão satisfeitas com 

as aulas desenvolvidas pelos professores.  

De posse das informações e conversas com as famílias, algumas 

optaram por receber as atividades impressas para acompanhamento 

pedagógico das crianças em função da falta de internet na localização da 

comunidade, falta de aparelhos celulares, computadores ou tablets para os 

filhos, dificuldades de acesso a plataforma, entre outros. As atividades 

impressas são feitas quinzenalmente ao quantitativo de: 10 alunos da Ed. 

Infantil e 13 alunos do Ensino Fundamental. 

 

4.1 - QUADRO DE ACESSO REMOTO: 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

NÚMEROS DE 

ACESSOS A 

PLATAFORMA: 

QUANTITATIVO DE 

ALUNOS QUE 

RECEBEM MATERIAIS 

IMPRESSOS 

QUINZENALMENTE 

FREQUENCIA DE 

ACESSOS AOS 

MATERIAIS 

PEDAGÓGICOS: 

PLATAFORMA 

32 10 Diariamente são 

postadas atividades na 

plataforma e nos grupos 
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de whatsapp da turma. 

ENSINO FUNDAMENTAL- BIA 

NÚMEROS DE 

ACESSOS A 

PLATAFORMA: 

QUANTITATIVO DE 

ALUNOS QUE 

RECEBEM MATERIAIS 

IMPRESSOS 

QUINZENALMENTE 

FREQUENCIA DE 

ACESSOS AOS 

MATERIAIS 

PEDAGÓGICOS: 

PLATAFORMA 

73 15 Diariamente são 

postadas atividades na 

plataforma e nos grupos 

de whatsapp da turma 

ENSINO FUNDAMENTAL – 4º E 5º ANOS 

NÚMEROS DE 

ACESSOS A 

PLATAFORMA: 

QUANTITATIVO DE 

ALUNOS QUE 

RECEBEM MATERIAIS 

IMPRESSOS 

QUINZENALMENTE 

FREQUENCIA DE 

ACESSOS AOS 

MATERIAIS 

PEDAGÓGICOS: 

PLATAFORMA 

56 7 Diariamente são 

postadas atividades na 

plataforma e nos grupos 

de whatsapp da turma 

FRAGILIDADES  Falta de internet por grande parte dos 

alunos 

 Falta de manejo dos produtos tecnológicos 

 Falta de celulares, tablets ou computador 

para acessar a plataforma; 

 Falta de interesse de alguns alunos pelas 

aulas remotas 

 Falta de recursos financeiros de familiares 

para aquisição de celulares 

POTENCIALIDADES  Interesse das famílias em que as crianças 

participem das aulas online; 

 Diminuição gradativa de quantitativo de 

materiais impressos; 

 Famílias satisfeitas com as aulas e a 
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didática dos professores; 

 Retorno das correções das atividades 

remotas pelos professores aos alunos 

 Participação dos familiares nas reuniões 

propostas. 

 

4.2 - INDICADORES DO SAEB 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma das primeiras 

iniciativas brasileiras para medir a qualidade do aprendizado nacionalmente e 

estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

Funciona como uma ferramenta nacional para avaliar o desempenho das 

escolas, norteando ações pedagógicas de acordo com os problemas 

detectados. Além de implicar em subsídios para os professores avaliarem suas 

metodologias e objetivos pedagógicos para a aprendizagem.  

A EC Boa Vista vem se empenhando para atingir as metas 

estabelecidas pelo MEC, porém na última avaliação, não atingimos a meta e 

atribuímos os resultados a dois fatores: Surto de sarampo e surto de Dengue 

que atingiram a comunidade. Haviam dias, na escola, em que haviam apenas 

com 5 alunos em sala de aula, atingindo o desempenho da turma e o 

desempenho escolar individual de cada aluno. A Escola desenvolveu diversos 

projetos para tentar reverter a situação e mesmo estando abaixo da meta, a 

escola atingiu sua meta quando às perdas pedagógicas decorrentes. 

Para 2021, mesmo em pandemia, a escola está trabalhando para atingir 

a meta enfocando o trabalho pedagógico em parceria com o Projeto 

Interventivo. 
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5 - FUNCÃO SOCIAL 

 

Entre as ações sociais, a educação assume um papel de destaque. E 

quando se trata de Educação Pública, ela é ainda mais importante. 

Considerável número de pessoas tem nela a única chance de ascensão social. 

 Neste intuito, não impede que o profissional de ensino se comprometa 

com a proposta de construção de uma prática pedagógica “no” e “do” campo, 

ao experenciar as estruturas e sentidos presentes no lugar onde atuam. Pois 

como afirma Tuan (1983), “experenciar é um termo que abrange as diferentes 

maneiras, através das quais, uma pessoa conhece e constrói a realidade.” 

(p.9).  

Neste sentido, Tuan (1983) expõe que: 

Um objeto ou lugar atinge realidade concreta 

quando nossa experiência com ele é total, 

isto é, através de todos os sentidos, como 

também a mente ativa e reflexiva. Quando 

residimos por muito tempo em determinado 

lugar, podemos conhecê-lo intimamente, 

porém a sua imagem pode não ser nítida, a 

menos que possamos também vê-lo de fora 

e pensemos em nossas experiências. 

(TUAN, 1983, p.21) 

 

A Escola Classe Rural Boa Vista é uma Escola pública e reconhece esse 

seu importante papel. E por reconhecê-lo desenvolvemos um trabalho que 

utiliza as diferentes linguagens para que nossos alunos compreendam e adote 

posturas de respeito mútuo na escola, em casa e em sua comunidade de modo 

construtivo, justo e fraterno nas diferentes situações sociais, procurando usar o 

diálogo como forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas para a 

melhoria da qualidade de vida pessoal e social. Não há dúvidas de que 

estamos vivendo numa sociedade em constantes mudanças e transformações 

altamente globalizada e informatizada em que o conhecimento é facilmente 

armazenado e transmitido em rede. 

 Dentro desta nova realidade, a educação não apenas tem que se 

adaptar às novas necessidades como, principalmente, tem que assumir um 
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papel de ponta nesse processo. Partindo desta perspectiva, não basta que a 

escola apenas ensine, a escola nesta nova era é convidada a responder às 

exigências impostas pela globalização. A escola tem de preparar seus alunos 

para esta realidade, espera-se que a educação ao lado de “aprender a 

conhecer” torne possível outras aprendizagens, como “aprender a aprender”, 

“aprender a fazer”, “aprender a conviver” e “aprender a ser” com autonomia. 

Delors (1998)  

Dessa forma, a educação fundamentalmente, necessita assumir sua 

função social a de formar o cidadão, isto é, promover o pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, numa perspectiva de construção de conhecimentos, atitudes e valores 

que tornem os estudantes solidários, críticos, éticos e participativos.  

Neste sentido, a escola não apenas contribui significativamente para a 

democratização da sociedade, como também passa a ser um lugar privilegiado 

para o exercício da democracia participativa, para o exercício de uma cidadania 

consciente e comprometida com os interesses da maioria socialmente excluída 

ou dos grupos sociais privados dos bens culturais e materiais produzidos pelo 

trabalho dessa mesma maioria. 

A escola também prima para a contribuição das questões digitais, no 

que tange a orientação para assuntos relacionados à internet, uma vez que na 

comunidade não há quem possa auxiliar as famílias neste ponto. 

 Outras contribuições são: a formação continuada aos pais e familiares 

no geral e a conscientização do trabalho e a importância da escola do Campo e 

seus princípios norteadores do trabalho diferenciado para essa clientela. Neste 

âmbito, trabalharemos as questões dos temas transversais, movimentos 

sociais e auxiliares no que se refere às questões trabalhistas, jurídicas, sociais 

e outras, bem como a construção do inventario da escola do campo para 

resgate de sua história e de sua gente. 

Finalizando, a contribuição significativa da escola para a democratização 

da sociedade e para o exercício da democracia participativa fundamenta e 

exige necessariamente a gestão democrática na escola. 
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6 - PRINCÍPIOS NORTEADORES DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

6.1 - PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL:  

 A formação integral é um conceito que defende o desenvolvimento dos 

sujeitos para além de sua dimensão intelectual. Além dela, a formação integral 

considera o aperfeiçoamento de aspectos físico, social, emocional e cultural 

dos indivíduos. 

Por isso, na educação integral, a aprendizagem não se dá apenas na 

sala de aula. Ela acontece nos diferentes espaços nos quais a criança pode 

ocupar e por meio de experiências e linguagens diversas. 

Essa proposta tem sido enfatizada principalmente nos últimos anos, já 

que o século XXI apresenta novos desafios para a humanidade e, 

consequentemente, para aqueles que serão os adultos do futuro. 

Uma das dificuldades do momento, por exemplo, é a necessidade de 

desenvolver atividades sustentáveis humana no planeta. Desafios desse tipo 

exigem a atuação de sujeitos autônomos, críticos e que tenham senso de 

responsabilidade consigo próprio e com a sociedade ao seu redor. 

É nesse cenário que a formação integral se torna tão importante. Afinal, 

não basta conhecimento para tornar coisas como essa, possíveis. Também é 

preciso trabalhar habilidades sociais, emocionais e físicas, entre outras. 

  

6.1.1 - INTEGRALIDADE: 

 

A integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de 

nossas crianças, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá 

ao longo da vida, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas 

do conhecimento, tais como cultura, artes, esportes, laser, informática entre 

outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. A 

Escola Classe Rural Boa Vista trabalha efetivamente para que os alunos se 

desenvolvam plenamente em todas as áreas;  
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6.1.2 - TRANSVERSALIDADE: 

A ampliação do tempo de permanência pressupõe a aceitação de muitas 

formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos 

trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma 

concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos 

interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. Tendo em vista 

este princípio, as atividades ofertadas por esta instituição, foram selecionadas 

com vistas a enriquecer o conhecimento de mundo que o aluno já possui e a 

valorização da história de cada um.  

 

6.1.3 - DIÁLOGO ESCOLA E COMUNIDADE: 

É necessário transformar a escola num espaço comunitário, legitimando-

se dos saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim a escola 

é entendida como polo de inclusão de intensas trocas culturais e de afirmação 

de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para 

receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e 

culturas populares. Respeitando este princípio, esta Instituição de Ensino, 

engloba nesta proposta pedagógica, eventos culturais que valorizam a cultura 

local e trazem também culturas de outras comunidades.  

 

6.1.4 - TERRITORIALIDADE: 

Devemos romper com os muros da escola, entendendo a cidade como 

um laboratório de aprendizagem, não restringindo a educação ao ambiente 

escolar. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e 

na corresponsabilização pelo processo educativo, devendo mapear as 

potencialidades do território em que a escola se encontra, buscando estreitar 

parcerias locais com a comunidade, sociedade civil e poder local, criando 

projetos socioculturais significativos e melhor aproveitamento das 

possibilidades educativas. A escola busca diversas parcerias que contribuem 

para o desenvolvimento dos alunos e demais membros da comunidade escolar.  

 

6.1.5 - TRABALHO EM REDE: 

Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para 
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todas as crianças. A educação e formação do estudante é de responsabilidade 

de todos. Este princípio tem norteado toda esta proposta. A educação dos 

alunos tem que ser vista como um direito de cada criança e como dever de 

todos os adultos que a rodeiam, incluindo escola, comunidade, pais e governo 

como instancia maior.  

 

6.2 - PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 

 É ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e com qualidade, 

favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu 

processo de ensino e de aprendizagem, bem como seu desenvolvimento 

global. Assim, a sala de aula do ensino regular representa o espaço real de 

inclusão no contexto escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como 

fator que contribui para a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente 

inclusivo e de enriquecimento.  

 O atendimento especializado não é restrito às salas de recursos; ele é 

abrangente em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e 

diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, 

possibilitam efetivação da proposta curricular para esse grupo de estudantes. 

 

6.3 - PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS: 

A proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orienta. Princípios 

são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos 

fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. 

Dentro da perspectiva integradora, os princípios orientadores são teoria e 

prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.  

 

6.3.1 - UNIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA:  

Teoria e prática juntas ganham novos significados. Quando são tratadas 

isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma 

fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Para garantir a unidade 

teoria-prática e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias 

de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de 

conceitos voltados para a construção de conhecimentos, permeados por 
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incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. 

O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a 

tomada de consciência revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão 

sobre ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se 

pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o 

diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização da aula 

(SILVA, 2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como 

ensinar? O que e como avaliar?  

 

6.3.2 - INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO:  

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas, componentes curriculares, a partir da compreensão das 

partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento, componentes 

curriculares, ultrapassam a fragmentação do conhecimento e do pensamento. 

A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didáticos pedagógicos, propiciando relação 

entre dimensões do processo didático. A determinação de uma temática 

interdisciplinar integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base 

curricular. O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades 

de relações entre diferentes conhecimentos e áreas.  

 

6.3.3 - FLEXIBILIZAÇÃO: 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação 

de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de 

uma nova sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos 

e criativos. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o 

professor torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os 

saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do 

senso comum são transformados com base na ciência. 
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6.4 - PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

No tangente à Educação Infantil, cabe lembrar que a flexibilidade 

curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de 

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 

intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma 

sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores, articuladas à proposta pedagógica da escola.  

 

6.4.1 - PRINCÍPIO EXPRESSOS NO RECNEI 

 Os princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas RECNEI devem 

pautar as propostas pedagógicas da Educação Infantil. Conforme o Currículo 

em Movimento da Educação Infantil, p.58 e 59:  

1. Éticos: no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades;  

2. Políticos: voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à 

democracia e aos direitos de cidadania;  

3. Estéticos: para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a 

liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas.  

 

6.4.2 - PRINCÍPIOS EXPRESSOS NO BNCC 

Na Base Nacional Comum Curricular, esses princípios geram direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

 Direito de: 1. Conviver: convivendo entre pares e adultos para ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à 

cultura e às diferenças entre as pessoas;  

2. Brincar: ampliando e diversificando o acesso a produções culturais, 

imaginação, criatividade, experiencias emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;  

3. Participar: participando ativamente com pares e adultos para desenvolver 

diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do posicionamento 

próprio;  
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4. Explorar: explorando movimentos, sons, gestos, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos para ampliar seus saberes, 

linguagens e conhecimentos;  

5. Expressar: tornando-se um sujeito dialógico, criativo e sensível a partir de 

diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição das 

artes nas suas diferentes manifestações. 
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7 - MISSÃO 

 

A missão da Escola Classe Rural Boa Vista, é a de garantir um ensino 

de qualidade, oferecendo uma educação pautada nos valores éticos, morais, 

políticos e sociais, formando assim, cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres, capazes de interagir e transformar a realidade para uma vida digna 

em sociedade.  

Queremos preparar cidadãos, que sejam críticos, reflexivos, autônomos, 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade 

em que vivem e preparados para participar da vida econômica, social e política 

da comunidade, para que assim se construa uma sociedade mais justa.  

Lutar para que a educação do campo surja como forma de garantir 

melhores condições de vida para a população camponesa através da 

educação, bem como garantir que o homem do campo permaneça no meio 

rural não precisando migrar para a cidade em busca de melhores condições de 

vida e novas oportunidades, possibilitando que as crianças e jovens do campo 

continuem no meio rural, valorizando sua cultura e suas tradições sem se 

sentirem insignificantes com relação aos que vivem no meio urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

8 - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS: 

 

Nosso objetivo maior é atingir a qualidade social para todos e cada um 

dos seus alunos; garantir de forma sistemática a apropriação do conhecimento 

acumulado pela humanidade; desenvolver as diversas habilidades; contribuir 

para o desenvolvimento integral do sujeito histórico; para ter visão de mundo 

coesa, coerente e consistente; resolver conflitos individuais, de grupos e 

coletivos; alicerçada em valores éticos; estimular, promover e oportunizar o 

processo de construção coletiva, participativa na sociedade para manter e/ou 

transformá-la de forma consciente, crítica, criativa e responsável. 

 

8.1 - OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 Oportunizar o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos: 

físico, social, emocional e cognitivo na perspectiva de uma interação 

consigo mesmo, com o outro e com os pares, complementando a ação 

da família e da comunidade.  

 Promover o enriquecimento de experiências que facilitem o 

desenvolvimento e a adaptação da criança à escola e à sociedade.  

 Incentivar a formação de hábitos, habilidades e atitudes indispensáveis 

ao bem-estar individual e sua desenvoltura concernente ao grupo e ao 

meio ambiente.  

 Promover o desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de 

idade em seus aspectos cognitivo, físico, psicológico, afetivo e social, 

visando à cooperação e à autonomia.  

 Oportunizar momentos ricos de construção e de ludicidade  

 Assegurar um ambiente rico em respeito, ética, autonomia,bons hábitos 

e convivência  

  Oportunizar um espaço escolar rico em letramento. 

 

8.2 - OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da 

criança e seu desenvolvimento integral, estimulando sua curiosidade e 

seu interesse;  
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 Acolher todos os alunos independente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras;  

 Estabelecer ações de respeito para cada pessoa da comunidade escolar 

como um ser único, independente de gênero, raça, crença ou costumes;  

 Priorizar o desenvolvimento da boa convivência com todos os alunos, 

respeitando suas características pessoais com direitos e deveres;  

 Fazer com que o trabalho desenvolvido pela escola seja conhecido pela 

comunidade em que se encontra inserida; 

 Ampliar o atendimento em Projetos que viabilizem a alfabetização e o 

letramento  

 

8.3 - OBJETIVOS DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 Promover uma educação lúdica e inclusiva;  

 Promover a integração social e o desenvolvimento infantil baseado nos 

cinco campos de experiências;  

 Realizar a organização do trabalho pedagógico, considerando os 

materiais, os ambientes, os tempos, a rotina e as datas comemorativas;  

 Fundamentar o trabalho educativo através dos eixos integradores do 

Currículo da Educação Infantil (Educar e Cuidar e Brincar e Interagir). 

 Promover consciência fonológica constante. 

 

8.4 - OBJETIVOS DO ENSINO DO ENS. FUNDAMENTAL: 

 

 Desenvolver projetos de educação financeira;  

 Promover reflexão sobre habilidades socioemocionais através de 

projetos; 

 Fortalecer o trabalho com gêneros literários;  

 Ampliar a horta familiar, parte da construção do Inventario da Escola do 

campo;  

 Proporcionar momentos de avaliação, escuta sensível, avaliação e 

orientação aos alunos e familiares para auxílio na vida escolar do aluno; 

 Adaptar os conteúdos curriculares à realidade da comunidade do 

campo;  
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 Aprimorar e sistematizar o trabalho em matemática;  

 Organizar o trabalho pedagógico tendo em vista a conscientização sobre 

o autocuidado, o cuidado com o outro, conservação dos recursos 

naturais, preservação do planeta e educação financeira, desenvolvendo 

o senso crítico dos alunos;  

 Proporcionar acesso aos bens culturais como museus, parques, 

cinemas, entre outros, virtualmente ou presencialmente pós pandemia. 

 

8.5 - OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS PARA A ED. INFANTIL 

 

 Promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

sociais e cognitivos da criança, considerando-a um ser completo e 

indivisível;  

 Proporcionar o desenvolvimento global da criança considerando sua 

bagagem cultural;  

 Oferecer oportunidades variadas para que a criança da Educação 

Infantil construa sua identidade e sua autonomia; 

 

8.6 - OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS PARA O ENS. FUNDAMENTAL: 

 Programar ações, durante todo o ano, que favoreçam a convivência 

harmoniosa entre os estudantes, o exercício da vivência de valores que 

contribuam para o desenvolvimento saudável e convivência harmoniosa 

de todos;  

 Garantir a alfabetização e o letramento dos estudantes;  

 Elevar o índice do IDEB a 5% a cada dois anos;  

 Aumentar em 20% a aprovação;  

 Garantir os direitos de aprendizagens de todos os estudantes;  

 Promover a formação do leitor, escritor e falante competente, 

conhecedor de sua língua materna, para que exerça sua efetiva 

participação social, expressando-se e posicionando-se de maneira 

crítica e autônoma diante das diversas situações comunicativas formais 

ou informais, além de desenvolver o prazer pela leitura;  

 Possibilitar a compreensão e a assimilação da realidade a partir da 

apropriação dos conhecimentos matemáticos descritos no currículo.  
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 Ampliar o raciocínio lógico-matemático, explorando o campo da 

educação financeira, com vistas à formação do pensamento crítico-

reflexivo em relação ao sistema monetário;  

 Promover a conscientização, a preservação do meio ambiente, 

estimulando o pensamento investigativo e a disseminação de 

conhecimentos científicos, históricos e geográficos, aliado ao convívio 

saudável e sustentável. 
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9 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na 

Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em 

inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito 

Federal um deles, haja visto que, o Currículo escolar não pode desconsiderar o 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes. O Currículo de Educação 

Básica se fundamenta nos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico Cultural, por apresentarem elementos objetivos e 

coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não 

somente explicações para todos. 

 

9.1 - PEDAGOGIA HISTÓRICA- CRÍTICA: 

A Pedagogia Histórico-Críticaesclarece sobre a importância dos sujeitos 

na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 

realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.  

Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num 

contexto marcado por contradições e conflitos entre o desenvolvimento das 

forças produtivas e as relações sociais de produção.  

Essa natureza contraditória da escola quanto a sua função de instruir e 

orientar moralmente a classe trabalhadora pode indicar a superação dessas 

contradições, à medida que a escola assume sua tarefa de garantir a 

aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela 

humanidade, em situações favoráveis à aquisição desses conteúdos, 

articuladas ao mundo do trabalho, provendo, assim, condições objetivas de 

emancipação humana.  

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e 

sentidos culturais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos 

com a escola participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a 
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Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola.  

A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro. 

Diante do exposto, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, 

articulados e concomitantes: identificar os elementos culturais produzidos pela 

humanidade que contribuam para a humanização dos indivíduos e, organizar e 

refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa humanização, 

estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

 

9.2 - PSICOLOGIA HISTÓRICO – CULTURAL: 

 

É função primeira da escola, garantir a aprendizagem de todos os 

estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de 

qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do 

estudante da rede pública do ensino do Distrito Federal são condições 

fundamentais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a 

escola participam e formam-se no cotidiano da escola.  

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o 

desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao 

processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de 

experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola.  

 A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, 

favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de 

problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu 

desenvolvimento”.  

A possibilidade de o estudante aprender em colaboração contribui para 

seu êxito. Assim, aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada 

e inata, passando a ser compreendida como processo de interações de 

estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e 

com os professores num ambiente favorável à humanização. 
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9.3 - OS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS SEGUNDO A BNCC: 

“Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao 

desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e 

a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas 

que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva.  

Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, 

do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de 

aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, 

reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 

diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de 

democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática [...] de não discriminação, 

não preconceito e respeito às diferenças e diversidades.” ( BNCC, pg. 14) 
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10 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Para implementar ações educativas, a Escola Classe Boa Vista procura 

administrar o tempo de forma a direcionar o alcance dos objetivos nas áreas 

pedagógica, administrativa (física) e financeira, com a participação de toda a 

Comunidade Escolar (direção, coordenação, corpo docente, discente, 

servidores, instituições e pais).  

A participação efetiva, nesses momentos, tem contribuído para a 

reestruturação do fazer pedagógico/administrativo, implementação de 

ações/metas e avaliação da gestão escolar, elevando-se assim a participação e 

a construção de uma escola pública de qualidade, onde os objetivos 

estabelecidos passam a ter um agir coletivo.  

O respeito às posturas divergentes sobre questões pertinentes ao 

espaço escolar e virtual são discutidos dentro de limites éticos, prevalecendo o 

respeito às diferenças, possibilitando um diálogo que viabilize propostas 

coletivas para a melhoria da escola num todo, sempre envolvidos numa prática 

verdadeiramente democrática. 

 

10.1 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

 

A organização escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se 

na concepção de educação integral assumida pela SEEDF, que implica 

compreender o sujeito como ser multidimensional em processo permanente de 

humanização e desenvolvimento do pensamento crítico a partir da 

problematização da realidade que o cerca e atuação consciente e responsável 

na construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

Na Educação Infantil, o trabalho pedagógico tem como eixo norteador, 

o currículo em movimento da SEDF e as ações propostas pelo RECNEI e 

BNCC para promover ações educativas devidamente planejadas, efetivas e 

abertas ao processo avaliativo, tendo como princípios: Materiais, ambientes, 

tempos, rotina e outros. 

No Ensino Fundamental, o trabalho pedagógico terá como base os 

documentos oficiais da SEDF, o currículo reformulado para o biênio 2020/2021, 

o BNCC, entre outros. Serão consideradas as necessidades de aprendizagem 
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dos alunos, respeitando o momento de pandemia da COVID-19, utilizando-se 

de recursos tecnológicos, remotos e impressos. 

 

 

10.2 - ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 A Valorização e a formação continuada dos profissionais da educação 

são fundamentais para a construção de uma educação de qualidade, a Escola 

favorece o acolhimento e o reconhecimento aos profissionais da educação por 

meio de várias ações:  

 

AÇOES RECURSOS FREQUENCIA 

Disponibilizar os 

recursos materiais e 

didáticos adequados 

para a atuação docente 

- Uso do Whatsapp, 

meet ou zoom; 

- Presencialmente 

quando se fizer 

necessário. 

- Semanalmente 

Promover encontros 

virtuais para momentos 

de descontração, 

comemoração ou 

discussões 

- Uso do Whatsapp, 

meet ou zoom; 

- Presencialmente 

quando se fizer 

necessário. 

- Semanalmente 

Promover o suporte e 

apoio aos profissionais 

da educação que 

apresentem alguma 

dificuldade; 

- Via meet, zoom ou 

whatsapp,  

- via SEI 

- quando se fizer 

necessario 

- Semanalmente 

 

Oportunizando espaços 

para que o professor 

com maior afinidade em 

Meet, zoom ou 

whatsapp 

Quinzenalmente 
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determinadas áreas de 

conhecimentos ofereça 

palestras, oficinas e 

momentos de formação 

para a equipe 

VIRTUALMENTE 

Permitir o 

compartilhamento de 

propostas para melhoria 

do ambiente escolar ou 

da organização do 

trabalho pedagógico na 

instituição de ensino e 

na elaboração da PPP; 

Meet, zoom ou 

whatsapp 

Semanalmente 

Incentivar e apoiando a 

participação dos 

profissionais em cursos 

de formação continuada 

nas coordenações ou 

na EAPE. 

Plataforma da EAPE Semestralmente 

 

 

10.3 - ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS  

As aulas serão enriquecidas com atividades lúdicas, objetivando o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, leitura e interpretação, o 

desenvolvimento de habilidades motoras, maior socialização em busca do 

bem-estar físico/mental, desenvolvendo-se junto aos eixos transversais do 

Currículo, preferencialmente na Plataforma GSuit ou aplicativo Whatsapp, além 

de atividades impressas e aulas individuais pelos aplicativos Meet ou Zoom.  

RECURSOS AÇÕES 

Aulas Remotas Uso dos aplicativos Meet, Zoom ou Whatsapp 
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Frequência das 

aulas/ Rotina 

Educação Infantil: 2 aulas semanais pelo app Meet, 

com duração de 20 min cada. Atendimento 

individualizado via whatsapp aos alunos que não 

conseguem acessar o app Meet ou apresentam 

maiores dificuldades pedagógicas. 

BIA:3 aulas semanais pelos aplicativos Meet ou 

Zoom com duração de 40min aprox. Alguns alunos 

são atendidos em grupos menores, via meet ou 

whatsapp, de acordo com suas dificuldades 

pedagógicas. 

 

4º e 5º anos:3 aulas semanais pelos aplicativos Meet 

ou Zoom com duração de 40min aprox. Alguns 

alunos são atendidos em grupos menores, via meet 

ou whatsapp, de acordo com suas dificuldades 

pedagógicas. 

Materiais utilizados Plataforma Classroom (diariamente), livros didáticos 

(sempre que necessário), apostilas, materiais e  

atividades xerografados (entregue aos alunos 

quinzenalmente. A escola não optou pela entrega de 

atividades Delivery, pois as famílias preferem buscar 

as atividades e moram próximas à escola 

Formação 

Continuada 

Às quartas-feiras serão realizadas reuniões coletivas 

com Projeto de Coordenações Propositivas, com 

propostas de palestras, oficinas, estudos dirigidos, 

trocas de experiências entre os colegas, organização 

de momentos coletivos, conselhos de classes, 

Viradas Pedagógicas, entre outras necessidades 

conforme surgirem no decorrer do ano letivo de 

forma remota ou presencial, de acordo com a 

necessidade. 
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Coordenador 

Pedagógico, SOE e 

Sala de Recursos 

Os Coordenadores Pedagógicos, o Orientador 

Educacional e o profissional da sala de recursos 

cumprirão o determinado na portaria de distribuição 

de carga horária, de acordo com suas atribuições em 

documentos norteadores. 

Coordenações 

Individuais 

Nas demais coordenações da semana, os 

professores planejam aulas, se reúnem com pais, 

realizam correções de trabalhos, pesquisas etc., para 

desenvolver aulas atrativas e de forma REMOTA ou 

presencial quando se fizer necessário. 

 

A suspensão das aulas presenciais e diante de muitos desafios, a SEDF 

por meio da Portaria 133 de 03 de junho de 2020, ressignifica o processo 

educativo adotando ações para nortearem o desenvolvimento das atividades 

educacionais não presenciais para estudantes e profissionais da educação. E 

de acordo com essa portaria, a Escola Classe Boa Vista tem se adaptado com 

a organização de uma rotina com os profissionais da educação. Todos os 

profissionais passaram por cursos de capacitação para uso das novas 

ferramentas digitais no programa do Classroom. Foram acolhidos pelos 

colegas e acolheram os estudantes por meio de reuniões com os pais online, e 

estão todos em processo de aprendizagem e aplicabilidade da nova etapa de 

ensino. 

 

10.4 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

 A EC Boa Vista é organizada em ciclos. Atende desde a Ed. Infantil ao  

BIA e 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 

Atualmente atende alunos na modalidade de Ensino Fundamental 09 

anos, Classe Especial TGD (autistas), Sala de Recursos Generalista. A escola 

possui um total de 171 alunos distribuídos em 8turmas, sendo 2 turmas de 

Educação Infantil (1º e 2 Períodos) e turmas de 1º ao 5º do Ensino 

Fundamental. 

A proposta de trabalho para as intervenções aos estudantes que 

apresentarem alguma característica diferenciada, será realizada com 
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atividades diversificadas e diferenciadas, reagrupamentos intraclasses e 

atendimento individualizado VIRTUAL conforme a necessidade e realidade do 

aluno.  

Os reagrupamentos intraclasses acontecerão de acordo com a 

necessidade das turmas, podendo ser diariamente. Os interclasses ocorrerão 

bimestralmente, com atendimento diário por uma semana, envolvendo 

professores e equipe pedagógica. Os alunos serão classificados de acordo 

com os testes da Psicogênese Escrita para os alunos do BIA e, produções de 

gêneros textuais e/ou situações problemas matemáticos para o segundo bloco 

4º e 5º anos. 

 

10.5 - INTERVENÇÕES ESCOLARES 

PROJETO AÇÕES FREQUENCIA RESPONSÁVEIS 

Reagrupamento 

Interclasse 

Participação dos 

alunos em outras 

turmas, de 

acordo com o 

segmento (BIA 

/4º e 5 º ano) e 

de acordo com 

suas 

necessidades. 

2 vezes na 

semana com 

aulas de aprox. 

20 min. 

Professores 

Potencialidades: Conciliar a participação remota do aluno na turma em que 

está matriculado e participação em outras turmas do mesmo bloco a fim de 

haver a troca de informações e crescimento pedagógico. 

Fragilidades: por vezes o aluno se recusa a participar de outras turmas e por 

ser virtual, muitos não acessam a plataforma de outras turmas. 

 

PROJETO AÇÕES FREQUENCIA RESPONSÁVEIS 

Interventivo Participação dos 

alunos na sala de 

2 vezes na 

semana com 

Professores 
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aula “Projeto 

Interventivo” ou 

em aulas 

individuais 

através do 

whatsapp, meet 

ou zoom. 

aulas de aprox.. 

20min. 

Potencialidades: Interagir com o aluno que apresenta dificuldades cognitivas 

e trabalhar suas fragilidades educacionais. Há uma grande participação dos 

alunos que está no projeto. 

Fragilidades: Falta de uma boa internet na comunidade. Por vezes dificulta a 

comunicação entre o professor e o aluno, fazendo com que haja uma falta de 

interesse do aluno e da família 

 

10.6 - RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

 A escola mantém um bom relacionamento com a comunidade escolar. 

Participam das reuniões bimestrais assim como participam dos momentos 

festivos como Festa da Família Virtual, Festa Cultural Virtual, Feira de Ciências 

virtual e encerramento do ano. Uma percepção da efetiva participação da 

família é quando colaboram para o sucesso dos Projetos da escola e a 

participação do Conselho Escolar. 

Ressalta-se que os encontros familiares para 2021 será feito de forma 

virtual, utilizando-se dos meios de aplicativos, Meet, Zoom, Whatsapp ou 

Instagram. 

 

 

10.7 - INCLUSÃO  

De acordo com o Currículo em Movimento a Educação Básica 

fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à dignidade humana, na 

educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de 

comprometimentos que possam apresentar no direito à igualdade de 

oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se e no 
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direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas educacionais 

reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas para a 

efetivação do processo educacional.  

Essa previsão se encontra respaldada desde a garantia em Carta Magna 

(Constituição Federal, 1988), que assegura em seu artigo 1°, incisos II e III, a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana como Fundamentos da República 

que, em seu 31 artigo 3º, inciso IV, estabelece a promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação como um dos Objetivos da República.  

O aluno com Necessidade Educacional Especial terá seu atendimento 

observando à Adequação Curricular, no qual poderá ocorrer:  

• Introdução ou eliminação de conteúdos considerando a condição 

individual do estudante;  

• Modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática 

e da introdução de métodos;  

• Flexibilização da carga horária e da temporalidade para 

desenvolvimento dos conteúdos e realização das atividades;  

• Avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância 

com a proposta pedagógica da instituição educacional, respeitada a frequência 

obrigatória.  

 

10.8 - SALA DE RECURSOS GENERALISTA: 

 A sala de recursos generalista que está instalada na EC Boa Vista 

atenderá, de forma remota, as crianças da escola e das escolas vizinhas, 

quando solicitado o serviço. São crianças de turmas inclusivas com 

diagnósticos de DI, TEA e DF/DI. Os estudantes são atendidos no contra turno, 

em sala de aula virtual do GSuit e quando a professora é solicitada pelo 

professor regente. A professora da sala também apoia os professores na 

produção da Adequação Curricular. 

Ressalta-se que até a presente data, a professora lotada na carga 

encontra-se em processo de Readaptação Funcional, porém continua nos 

auxiliando nos atendimentos aos alunos com baixo desempenho pedagógico. 

 

10.9 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  
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O Orientador Educacional desta U.E tem formação pedagógica e o 

horário de atendimento é de 20h matutinas e 20h vespertinas. O SOE tem a 

função de auxiliar a gestão nos atendimentos aos estudantes e pais. Suas 

ações estão dispostas na OP dos serviços da SEDF e todos os atendimentos 

às famílias serão feitos através dos aplicativos Whatsapp, meet ou zoom. 

 

10.10 - PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES  

A escola tem trabalhado de forma conjunta com o SOE e professores em 

busca de propor aos estudantes aulas prazerosas, e informações à secretaria 

dasfaltas consecutivas para que o SOE entre em contato com as famílias e 

tome as providencias cabíveis.  

A escola trabalha muito com o dialogo, com contação de histórias que 

buscam os temas de respeito, cuidados, educação, igualdade, pertencer, 

inclusão.  
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11 - ESTRATEGIAS DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação das crianças deve basear-se na observação e no 

acompanhamento das atividades individuais e coletivas. É diagnóstica e 

processual, com vistas à verificação do que a criança avançou. A partir dos 

dados, o professor regente organiza suas atividades para sanar as dificuldades 

encontradas pelos educandos e alcançar as habilidades previstas para o 

período trabalhado.  

Segundo Hoffmann (2012), os relatórios são documentos que constituem 

a história do processo de construção de conhecimento da criança, 

assegurando a sua individualidade no contexto escolar. Garante-se o olhar 

reflexivo do professor sobre os interesses, conquistas, possibilidades e limites 

de cada criança, possibilitando, aos que lidam com ela, promover-lhe outras e 

diferentes oportunidades de aprendizagem. 

Na EC Boa Vista, todas as informações são registradas em documento 

próprio da Secretaria de Educação (Relatório Descritivo Individual) e para a sua 

construção, o professor regente deve redigir a parte discursiva, expressando, 

essencialmente, as aprendizagens e habilidades adquiridas pela criança. Seus 

registros devem basear-se nas anotações diárias e relevantes sobre o 

desenvolvimento do educando e nas produções individuais e coletivas.  

Na conclusão do relatório o professor regente deve propor novos 

caminhos para o acompanhamento da criança, de forma a levá-la ao 

desenvolvimento de todo seu potencial, sanando suas dificuldades e 

incentivando-a a adquirir novas aprendizagens. Assim, é importante que o 

educando seja parceiro no processo didático-pedagógico.  

 

11.1- A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE FORMA REMOTA: 

A avaliação na Educação Infantil tem um caráter formativo, ou seja, 

busca responder se e quando os objetivos, diretrizes e qualidade têm se 

efetivado a contento. A finalidade básica da avaliação é servir para tomar 

decisões educativas, para observar a evolução e o progresso da criança e para 

planejar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações ou 

atividades na aula. Nessa perspectiva, a avaliação na Educação Infantil se dá, 

principalmente pela observação sistemática, questionários, portfólios, registros 
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realizados pelo professor, família ou a própria criança (fotografias, desenhos) e 

auto avaliação. Ao final de cada semestre letivo é elaborado o Relatório 

Descritivo Individual de acompanhamento com os registros das informações 

acerca do desenvolvimento integral de cada criança, contemplando os 

aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais, assim como as orientações, 

as providências e os encaminhamentos em relação a algum aspecto que 

necessite de intervenção. O desempenho destes é apresentado no Registro 

Descritivo e no Registro do Conselho de Classe.  

 

AVALIAÇÃO RECURSOS PERÍODO 

Portifólio Pasta portifolio que 

ficará com o aluno e as 

atividades escolhidas 

pelo professor deverá 

ser colocada na pasta 

Semanalmente 

Registros das atividades Serão entregues via 

Whatsapp, plataforma 

ou entregues na escola 

para ser repassado ao 

professor 

Quinzenalmente 

Vídeos Enviados ao professor 

via whatsapp ou 

postados na plataforma 

Quando solicitado pelo 

professor 

Relatórios Feito pelo professor a 

partir da entrega das 

atividades, observações 

individuais das 

atividades feitas via 

whatsapp, plataforma 

ou entrega das 

atividades xerografadas 

Construção feita 

diariamente pelo 

professor. 
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11.2 - A AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL:  

No Ensino Fundamental, a avaliação para as aprendizagens concretiza-

se, também por meio da avaliação diagnóstica, auto avaliação provas, portfólio, 

trabalhos em grupo e individuais, além das observações dos docentes e 

registros reflexivos sobre as aprendizagens alcançadas pelos estudantes.  

O desempenho destes é apresentado no Registro Descritivo e no 

Registro do Conselho de Classe. As crianças com necessidades educacionais 

especiais têm direito à adequação curricular, procedimento que permite 

flexibilizar os critérios avaliativos, tornando-os coerentes com seu ritmo e 

condição de aprendizagem.  

 

AVALIAÇÃO RECURSOS PERÍODO 

Portifólio Pasta portifolio que 

ficará com o aluno e as 

atividades escolhidas 

pelo professor deverá 

ser colocada na pasta 

Semanalmente 

Registros das atividades Serão entregues via 

Whatsapp, plataforma 

ou entregues na escola 

para ser repassado ao 

professor 

Quinzenalmente 

Vídeos Enviados ao professor 

via whatsapp ou 

postados na plataforma 

Quando solicitado pelo 

professor. 

Avaliações e testes BIA- Teste da 

psicogênese através de 

atendimento 

individualizado via 

whatsapp e agendando 

pelo professor. 

Finais dos bimestres 
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Ens. Fundamental: 

Testes de leitura, 

avaliações diversas 

agendadas pelo 

professor ou 

disponibilizadas na 

plataforma. 

Relatórios Feito pelo professor a 

partir da entrega das 

atividades, observações 

individuais das 

atividades feitas via 

whatsapp, plataforma 

ou entrega das 

atividades xerografadas 

Construção feita 

diariamente pelo 

professor. 

 

 

11.3 - A ADEQUAÇÃO CURRICULAR: 

A adequação curricular é feita pelo professor regente, com o auxílio dos 

profissionais das Salas de Recursos, SOE e SEAA e passa pelo aval da equipe 

gestora da escola e responsável da criança.  

 

11.4 - A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 

A avaliação institucional, realizada internamente, será através da coleta 

de dados de todos os segmentos envolvidos (em datas marcadas conforme o 

Calendário Escolar da Rede Pública do Distrito Federal) e também através do 

Conselho de Classe, das reuniões com a equipe de profissionais e com o 

Conselho Escolar, especialmente convocadas para este fim e de forma 

REMOTA. Com as informações e discussões realizadas, ter-se-á a missão de 

analisar, reorientar e reelaborar, se preciso, as ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras da escola.  

 

11.5 - CONSELHO DE CLASSE: 
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O Conselho de Classe acontece ao final de cada bimestre ou quando a 

escola julga necessário, com o objetivo de analisar de forma ética aspectos 

concernentes à aprendizagem dos estudantes: necessidades individuais, 

intervenções realizadas, avanços alcançados no processo de ensino-

aprendizagem, além das estratégias pedagógicas adotadas, como projetos 

interventivos e reagrupamentos. As informações, os registros e as observações 

do processo possibilitarão o acompanhamento constante da aprendizagem; o 

aprimoramento do trabalho dos profissionais e a efetiva participação da 

comunidade escolar. O processo avaliativo permitirá a reflexão da prática 

pedagógica e norteará a reelaboração da proposta pedagógica. 

CONSELHO DE CLASSE 

AÇÕES RECURSOS 

O Conselho de classe será feito com 

toda a equipe escolar de forma 

remota em horário e data definidas 

pela coordenação escolar. 

Virtual utilizando o aplicativo Meet 

 

11.6 - REUNIÃO DE PAIS/RESPONSÁVEIS: 

 Faz-se necessário dar um retorno às famílias a respeito das atividades 

desenvolvidas pelos alunos no decorrer de todo o bimestre letivo.  

Reunião de Pais/Familiares 

AÇÕES RECURSOS 

A Reunião de Pais/responsáveis será 

feita com horário e data definidas 

pelo professor todas as vezes que se 

fizer necessário. 

Virtual utilizando os aplicativos: Meet 

, zoom ou Whatsapp 

 

 

11.7 - A AVALIAÇÃO PROCESSUAL DE LARGA ESCALA, REDE E 

PROCESSUAL: 
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 As avaliações: processual de larga escala, de rede e processual 

atendem a um projeto de sociedade embasado na cooperação e na inclusão. 

Uma sociedade em que todos tenham o direito de aprender. 

 A partir de avaliações realizadas nos últimos anos, verificou-se que o 

desempenho dos estudantes em relação à leitura e à escrita ainda está longe 

dos ideais adotados como critérios de letramento, tanto em Língua Portuguesa 

quanto em Matemática.  

Os resultados aferidos para esta U.E. no tocante ao SAEB tiveram 

algumas oscilações, hora no índice esperado, hora abaixo do índice, sabemos 

que o nosso potencial de desenvolvimento pode ser bem maior, o que requer 

um trabalho intensivo, coerente e pedagogicamente significativo envolvendo 

toda a comunidade escolar e para tal trabalhamos intensamente com o Projeto 

Interventivo, provas e simulados com os alunos do 5º ano, a fim de que o 

mesmos assimilem a importância da avaliação e para que se familiarizem com 

o tipo de avaliação aplicada pelo INEP. 
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12 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A SEDF, lançou para o ano de 2021 uma reformulação do Currículo para 

os anos iniciais e manteve o Currículo da Educação Infantil. Deve-se levar em 

consideração de que o diferencial para o planejamento do ano de 2021 está em 

duas questões centrais: o mapeamento dos objetivos de aprendizagem da 

BNCC, que não foram alcançados durante o ano de 2020, e a adaptação 

curricular para 2021, pensada a partir da realidade de cada escola e aluno. 

É preciso ficar claro que não se trata de fazer um recorte do currículo 

para redução do que será vivenciado, porque entende-se que tudo que está no 

currículo é essencial para garantir os direitos de aprendizagem. Na verdade, é 

uma proposta de reorganização que visa ajudar o planejamento frente à este 

momento de excepcionalidade que estamos vivendo no mundo. De fato, o ano 

letivo de 2021 é atípico e precisará ser reorganizado de forma diferente do 

formato regularmente adotado. 

 

12.1 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NA ED. INFANTIL PARA 2021 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe Boa Vista no tocante a 

Educação Infantil visa partir dos eixos norteadores: Linguagem Oral e Escrita, 

Matemática, Interações com a Natureza e Sociedade, Cuidado Consigo e com 

o Outro e Linguagem Corporal favorecendo ao educando seu desenvolvimento 

pleno, observando o Currículo em Movimento da Ed. Infantil de 2018. 

TEMA RECURSOS AÇÕES 

Materiais Objetos, brinquedos, jogos, 

tapetes, massa de modelar, 

texturas materiais pessoais no 

geral 

Materiais adquiridos 

pelas famílias para um 

ambiente escolar 

Ambientes Cantinho de estudo na casa do 

aluno  

Construção do 

ambiente escolar pela 

família na casa do 

aluno 
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Tempos Atividades, temas geradores, 

projetos, vivências e atividades que 

façam sentido para a criança 

O tempo destinado às 

atividades precisa ser 

organizado a partir das 

manifestações e 

interesse dos alunos. 

Rotina Serão estabelecidas com a família 

e as criança. As aulas remotas, 

horários, formato e as crianças 

possuem particularidades que 

precisam ser respeitadas.  

Dinâmica e flexível, 

para promover 

aprendizagem, 

autonomia, movimento 

corporal, estimulo de 

sentidos e sensações, 

segurança, 

confiabilidade, entre 

outros 

Datas 

Comemorativas 

Refletir coletivamente a 

importância da data comemorativa 

ou datas importantes que fixadas 

no calendário da SEDF. 

Tornar as datas 

comemorativas 

carregadas de sentidos 

para as crianças. 

Colocando como centro 

do planejamento 

curricular, as 

aprendizagens dos 

estudantes, seu 

desenvolvimento e sua 

cidadania 

 

 

 

12.2 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA 

2021 

Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental foram elencadas 

habilidades e objetos de conhecimento prioritários dos Componentes de Língua 
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Portuguesa e de Matemática, com a sugestão de que as habilidades prioritárias 

dos demais componentes curriculares (Arte, Educação Física, Ciências, 

Geografia, História e Ensino Religioso) sejam definidas pelos professores e 

abordadas numa perspectiva interdisciplinar com os dois componentes 

supracitados, observando o Replanejamento Curricular da SEEDF para 2021. 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

AÇÕES 

Língua Portuguesa, 

Educação Física e Artes, 

Matemática, Ciências, 

Geografia e História 

Alfabetização, letramento e ludicidade 

Educação para a diversidade e cidadania, 

Educação em e para os direitos humanos,  

Educação para a sustentabilidade 

 

 

12.3 - METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS : 

 

A Metodologia, o caminho para alcançarmos o nosso processo de 

ensinoaprendizagem, conduz a uma mediação do pensamento, ação e 

reflexão. Dentre os principais métodos de ensino, o Piagetiano e o 

Sóciointeracionismo, a nossa Escola fundamenta a necessidade de conjugar 

essas metodologias para que o nosso objetivo de aprendizagem seja 

alcançado, resultando diretamente na organização da aprendizagem dos 

alunos, bem como no seu controle. 

 A metodologia interacionista defende que fatores orgânicos e 

ambientais exercem influência no processo de desenvolvimento dos seres 

humanos, inclusive em sua formação educacional. Em outras palavras, o 

conhecimento é resultado da combinação entre fatores objetivos e subjetivos 

que fazem parte do cotidiano de cada estudante. A interação entre organismo e 

meio defendida por essa teoria da aprendizagem, no entanto, não se dá de 

maneira passiva: a aquisição do conhecimento é um processo construído pelo 

próprio ser humano durante toda a sua vida, o que o faz ser o personagem 

principal no processo ensino-aprendizagem. No modelo pedagógico 
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desenvolvido por Lev Semyonovich Vygotsky, o professor tem o papel de 

promover avanços dos alunos, criando o que ele chamava de zonas de 

desenvolvimento proximal. Nesse caso o aluno não é apenas o sujeito da 

aprendizagem, mas aquele que aprende com o outro aquilo que seu grupo 

social produz. Em outras palavras, a proposta pedagógica Sociointeracionista 

se trata de uma abordagem histórico-cultural do desenvolvimento humano. 

(Site Educa Mais Brasil, 2020) 

 Dessa forma, é que o currículo do Ensino Fundamental dos anos iniciais 

apresenta como eixo integrador a Alfabetização/Letramento/Ludicidade, que 

perpassa todos os componentes curriculares. Com isso, a organização do 

trabalho pedagógico possibilita o desenvolvimento das dimensões cognitiva, 

afetiva, social e motora dos estudantes, favorecendo o letramento em seus 

diversos sentidos: linguístico, matemático, tecnológico etc. O letramento, 

portanto, facilita a interdisciplinaridade dos componentes curriculares, 

considerando que todas as áreas do conhecimento se manifestam pela 

linguagem. O trabalho pedagógico realizado nos 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental de 9 anos prossegue pautado nos princípios teórico-

metodológicos propostos para o Bloco Inicial de Alfabetização no que se refere 

ao letramento; à ludicidade; à formação continuada dos professores; à 

avaliação formativa dos estudantes, a partir da qual realiza-se reagrupamentos 

e projetos interventivos; bem como ao desenvolvimento das quatro práticas de 

alfabetização (leitura e interpretação, análise linguística, sistematização para o 

domínio do código e prática de produção de textos). 

 

12.4 -  Plano de Ação da Coordenação para 2021: 

 A organização do trabalho pedagógico é concebida pelo envolvimento 

da Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica, profissionais da educação e 

Conselho Escolar por meio do compartilhamento de experiências e 

conhecimentos para elaboração da proposta pedagógica.  

Conforme Regimento da Rede Pública de Ensino do DF: Art. 119. A 

Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões sobre 

os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação 

continuada, tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades 

didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à PPP. 
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 § 1º As ações devem contemplar a implementação do Currículo da 

Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor.  

§ 2º Cabe ao Coordenador Pedagógico articular ações que garantam a 

realização da Coordenação Pedagógica. Durante a semana, a carga-horária de 

trabalho é dividida na forma a seguir: 

DIAS DA SEMANA AÇÕES CRONOGRAMA 

Segundas-feiras Coordenação com a 

Equipe gestora 

Quinzenalmente 

Terçass-feira Coordenação com os 

professores do Bloco 

BIA 

Semanalmente 

Quartas-feiras Formação Continuada 

ou Reuniões 

Semanalmente/quinzenalmente 

Quintas-feiras Coordenação com os 

professores da Ed. 

Infantil 

Semanalmente 

Sextas-feiras Coordenação com o 

grupo dos 

professores de 4º e 5º 

anos 

Semanalmente 

Terças e Quartas-

feiras 

Entrega dos materiais 

impressos aos alunos 

na escola e devolutiva 

das atividades aos 

professores 

Quinzenalmente 

Todos os dias Acompanhar as 

plataformas das salas 

de aulas virtuais 

Semanalmente 
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12.5 - O TRABALHO PEDAGÓGICO E SUAS AÇÕES: 

 

OBJETIVOS AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS 

PARCEIROS 

ENVOLVIDOS 

PUBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Receber o alunado, 

facilitando a 

compreensão e a 

interação do 

ALUNO com a 

plataforma e as 

diversas formas 

remotas 

Acolhimento Equipe gestora, 

coordenação e 

toda equipe escolar 

Alunos e familiares Diariamente Conversas 

informais através 

do whatsapp 

Aprimorar a escrita 

correta das 

palavras, conhecer 

novas palavras e 

se apropriar das 

regras ortográficas 

Ditado ou produção 

de texto usando a 

plataforma, meet, 

zoom  

Coordenação e 

professores 

 Alunos 

Uma vez por 

semana, 

conforme 

planejamento 

durante a correção 

e auto correção 

dos ditados e das 

atividades remotas 

ou xerografadas 
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Despertar o gosto 

pela Matemática, a 

criatividade, 

ludicidade e o 

senso crítico  

Uso da plataforma, 

whatsapp, meet, 

zoom 

Professores e 

Coordenação 

Alunos Durante o ano 

letivo 

Participação da 

vivência na 

exploração de 

atividades remotas 

ou xerocadas 

Reuniões, 

Conselhos, 

Formações 

Uso da plataforma, 

whatsapp, meet, 

zoom 

Professores, 

coordenação, 

Equipe AEE, 

Alunos, familias 

Professores, 

coordenação, 

Equipe AEE, 

Alunos, familias 

Durante o ano 

letivo 

Conversas, 

formações e 

análise dos 

questionários 

enviados 

 

12.6 - ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

 

ASSIDUIDADE/ 

PRESENÇAS – 

AULAS REMOTAS 

TRANSPORTE USO DAS MIDIAS 

PARA AS AULAS 

REMOTAS 

DINAMICA DA 

ESCOLA NO 

PERIODO DE 

PANDEMIA 

ATIVIDADES 

XEROCADAS 

PARA OS 

OPTANTES 

PROJETOS 

DIVERSOS 

Em tempo de aula 

remota, a presença 

Estão suspenso Plataforma: 

Disponibilização 

A Escola 

permanecerá 

As atividades 

xerografadas serão 

Dentre os projetos 

desenvolvidos por 
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dos alunos de será 

a partir da 

apresentação das 

atividades 

ofertadas pelo 

professor nas 

plataformas, 

aplicativos ou 

xerografas. O aluno 

necessita ser 

assíduo na entrega 

das atividades para 

receber a presença 

do dia.  

devida a pandemia aos alunos de 

senha e email 

especifico para 

acesso às aulas e 

atividades remotas. 

Whatsapp: 

Será um dos 

recursos 

pedagógicos para 

atendimento aos 

alunos tanto para 

aulas virtuais, 

retirar dúvidas, 

explicações, 

conversa com 

familiares, entre 

outros 

MEET ou ZOOM: 

aberta evitando 

atendimento ao 

público, o que se 

dará somente em 

momentos 

excepcionais com 

hora e dia 

marcados, 

podendo ocorrer de 

2ª a 6ª feira no 

horário de 08:00 as 

12:00 

entregues 

quinzenalmente 

aos alunos que 

apresentarem 

dificuldades de 

acesso aos 

recursos 

tecnológicos e a 

plataforma, falta de 

internet ou outros 

meios. A atividade 

será entregue na 

escola pela 

coordenação e a 

recepção dessas 

atividades para 

correção, também 

será feita pela 

coordenação com 

datas e horários 

cada professor de 

acordo com a 

necessidade da 

turma, a escola 

propôs participar 

de 3 projetos 

específicos: 

Projeto 

Interventivo, 

Projeto de 

Reagrupamento, 

Olimpiadas de 

Matematica e 

Olimpiadas de 

Portugues 
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Aplicativos pelos 

quais o professor 

dará as aulas 

remotas. 

Conversas com 

alunos, famílias, 

entre outros. 

marcados com as 

famílias. 

OS: A escola não 

optou pelo serviço 

de entrega Delivery 

das atividades por 

entender que não 

possui familiares 

com dificuldades 

de buscar as 

atividades na 

escola. 
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12.7 - DIAS LETIVOS MÓVEIS: 

 A SEEDF autorizou a mudança no Calendário Letivo de 2021 dos dias 

letivos móveis, desta forma nossa Escola fará as seguintes modificações: 

Dia Letivo Móvel Dia da Reposição Atividade 

Desenvolvida 

04/06 12/06 Festa Cultural Remota 

Tema: Riqueza Cultural 

da Boa Vista 

06/09 11/09 Abertura  da Semana de 

Prevenção ao uso de 

drogas no DF 

01/11 20/11 Trabalho sobre o dia da 

Consciência Negra 

29/11 04/12 Trabalho sobre o dia do 

Orientador Educacional 

 

 

12.8 - PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR: 

 Após Reunião com o Conselho Escolar, ficaram decididos os seguintes 

temas, abordados juntamente aos enviados pela SEEDF. 

DIA LETIVO ATIVIDADE 

04/06 Apresentação da PPP 

06/09 Análise das atividades remotas 

29/11 Formação: a Família e os desafios 

em ano de pandemia 
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13 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PPP 

 

13.1 - DIMENSÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS PRAZOS 

Garantir a realização 

dos Projetos elencados 

nesta PPP, de forma 

eficaz e participativa. 

Realizar 

100% dos 

Projetos 

propostos. 

Realizar dias de estudos 

temáticos. Envolver a 

comunidade nos 

projetos escolares. 

 

Fomentar na equipe docente a 

motivação e conhecimento 

necessários para manutenção 

projetos. 

Devolutiva nas 

coordenações 

pedagógicas e coletivas.  

 

Devolutiva na avaliação 

institucional e nas reuniões 

com as famílias. 

Professoras, 

coordenação, 

monitora, equipe 

gestora e 

famílias. 

Semanalmente, 

nas 

coordenações. 

Bimestralmente, 

nas reuniões 

com as famílias. 

Anualmente, na 

avaliação 

institucional. 

Promover ações que 

envolvam um trabalho 

integrado entre os eixos 

transversais do 

Alcançar 

80% das 

ações 

pedagógicas. 

Divulgar lives e formação 

online. Incentivar o consumo de 

conteúdos culturais: visitas 

online a museus, cinemas, 

Devolutiva nas 

coordenações 

pedagógicas e coletivas 

Equipe gestora, 

coordenação e 

professoras. 

Quinzenalmente 
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Currículo em 

Movimento e os 

objetivos de 

aprendizagem. 

parques e exposições. Reforçar 

trechos dos documentos legais 

que preveem a transversalidade 

 

Produção de material 

contextualizados. 

Planejamento de aulas. 

Promover a progressão 

continuada do processo 

de aprendizagem 

Atingir 100% 

dos 

estudantes 

Realizar avaliações  

diagnósticas.  

Elaborar estratégias para suprir 

as necessidades apresentadas. 

Devolutivas nas 

coordenaçõespedagógicas 

e coletivas. Resultado das 

avaliações em larga escala 

Professoras, 

coordenação, 

equipe gestora, 

equipe 

pedagógica, 

SEDF e INEP 

Semanalmente, 

nas  

coordenações. 

Bianualmente, 

nas avaliações 

em larga escala. 

Assegurar aos 

estudantes o acesso e 

a permanência na 

escola durante o ensino 

remoto. 

Atingir 100% 

dos 

estudantes 

acessando a 

Plataforma 

G. de Aula. 

Campanha para aquisição de 

Aparelhos eletrônicos para 

acesso à internet: celular, 

notebook, tablets. Orientar os 

estudantes e familiares quanto 

ao acesso e utilização da 

Plataforma G. Sala de Aula 

Pelo acesso realizado pelo 

estudante na plataforma. 

Professores, 

coordenação, 

equipe gestora; 

equipe 

pedagógica e 

famílias. 

Durante o 

ensino remoto, 

com foco no 

período de 

acolhimento e 

sondagem. 
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13.2 - DIMENSÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS PRAZOS 

Avaliar os resultados 

obtidos e propor 

estratégias para elevar 

os índices da escola. 

Atingir 95% 

doseducandos 

Analisar, nas reuniões 

coletivas, os índices de cada 

avaliação externa aplicada na 

escola. Estudar os indicadores 

das questões para planejar 

ações visando a melhoria dos 

resultados 

Resultados do IDEB. Equipe gestora, 

coordenação e 

professoras. 

No início do ano 

letivo. 

 

13.3 - DIMENSÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS PRAZOS 

Fortalecer o Conselho 

Escolar e a Assembleia 

Geral 

Atingir 80% 

de 

participação 

da 

comunidade. 

Compor democraticamente os 

membros do Conselho 

Escolar, através de 

Assembleia amplamente 

divulgada à comunidade 

Mensurar 

quantitativamente a 

participação da 

comunidade na 

Assembleia. Avaliar o 

engajamento dos 

Equipe Gestora, 

membros do 

Conselho 

Escolar, 

membros da 

comunidade 

Semestralmente. 
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13.4 - DIMENSÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS PRAZOS 

Trabalhar a motivação dos 

profissionais da escola 

Estimular a 

motivação de 

100% dos 

profissionais 

Criar um ambiente de trabalho 

colaborativo e solidário. 

Garantir a autonomia e 

criatividade dos profissionais. 

Valorizar e reconhecer o 

trabalho realizado 

Feedbacks dos 

profissionais.  

Avaliação institucional. 

Equipe gestora e 

todos os demais 

profissionais da 

escola. 

Diariamente, 

através dos 

feedbacks e 

semestralmente, 

nas avaliações. 

 

 

 

 

 

escolar.  

 Promover reuniões regulares 

com o Conselho Escolar e a 

Comunidade 

membros com o 

Conselho Escolar. 

escolar. 
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13.5 - DIMENSÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS PRAZOS 

Gerenciar os recursos 

financeiros oriundos das 

verbas. 

Garantir 

100% de 

transparência. 

Utilizar os Recursos segundo 

a legislação vigente.  

Controlar as operações 

realizadas através de registro 

em planilha. 

 Contratar serviços legais de 

pessoa física e jurídica, 

permitidos por lei e de acordo 

com as necessidades 

apresentadas e aprovadas 

junto aos membros dos 

conselhos. 

Apresentar osbalancetes e 

prestações de contas em 

reuniões com o Conselho 

 Equipe Gestora, 

Conselho Escolar 

e Comunidade 

Escolar, 

contabilidade e 

UNIAG/CRE. 

Mensalmente. 
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Escolare Comunidade escolar; 

Encaminhar a prestação de 

contas nos prazos definidos 

pela secretaria de Educação; 

Convocar reunião para definir 

as prioridades financeiras, 

junto aos segmentos 

escolares. 

 

13.6 - DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSAVEIS PRAZOS 

Zelar pela organização 

da secretaria escolar 

 

Alcançar 100% 

de eficácia no 

cumprimento 

do plano de 

trabalho; 

Cumprir a proposta de plano 

de trabalho conforme 

instruções da SEDF; 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Diariamente 

Garantir a qualidade dos 100% de Envolver a comunidade  Secretária Semestralmente 
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serviços prestados; envolvimento 

da 

comunidade 

em sugestões 

escolar quanto a sugestões 

de melhorias desses 

serviços; 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Divulgar cursos de 

formação. 

100% de 

divulgação de 

cursos de 

formação. 

Disponibilizar as informações 

via e-mail e SEI. 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Semestralmente 

Garantir o acesso e 

divulgação de 

documentos e 

informação de interesse 

da comunidade escolar e 

local. 

100% de 

transparência 

na divulgação 

das 

informações. 

Enviar as informações 

através de avisos, 

bilhetese/ou cartazes;  

Apresentar documentos em 

tempo hábil exigidos pela 

SEEDF a comunidade 

escolar e local; 

Fazer o levantamento dos 

bens dentro do patrimônio da 

SEEDF. 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Diariamente 
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Controlar a conservação 

do patrimônio. 

100% da 

conferência 

patrimonial. 

Fazer o levantamento dos 

bens dentro do patrimônio da 

SEEDF. 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Anualmente 

Controlar documentação 100% do 

contro 

documentos. 

Manter em dia a informações 

sobre os dados dos 

servidores e estudantes; 

Despachar documentos; 

Encaminhar avaliações de 

servidores em estágio 

probatório; Manter a ordem 

toda a Documentação que se 

encontra em posse da escola 

(estudantes, funcionários e 

documentação institucional); 

Possibilitar o acesso às 

informações e a participação 

referente a tomada de 

decisões que envolvem toda 

a comunidade escolar; 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Diariamente 
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Comunicar a família a 

ausência dos estudantes 

por dias consecutivos 

100% de 

comunicação 

efetiva 

Conscientizar os professores 

sobre a importância do 

controle de faltas e do 

repasse das informações e 

secretaria escolar para que 

entre em contato com as 

famílias. 

 Secretária 

escolar e Equipe 

Gestora; 

Diariamente 
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14 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PPP 

 

A PPP será avaliada de forma contínua, diagnóstica, sistêmica, 

buscando a excelência no ensino por meio da análise e reformulação 

constantes da mesma. É previsto no calendário escolar da rede pública de 

ensino do Distrito Federal, durante o ano letivo, alguns dias específicos, para o 

planejamento pedagógico e temático na escola, desta forma tal avaliação 

acontecerá nestes momentos e de forma coletiva, primeiro pelos docentes e 

depois pelos pais ou responsáveis. Ambos serão reunidos, nestes dias, de 

forma REMOTA, onde abordaremos os pontos positivos da Proposta Política e 

Pedagógica e também aqueles que devem ser adequados de forma a atender 

melhor às necessidades educacionais que abrangem o processo ensino-

aprendizagem. Esses momentos serão especialmente utilizados para a 

divulgação, análise, avaliação e reestruturação, caso necessário, desta 

proposta.  

A avaliação do trabalho pedagógico institucional organizar-se-á em três 

etapas:  

•Apresentação dos resultados: Momento em que serão apresentados a 

todos os resultados obtidos até o momento;  

•Apreciação dos resultados: Momento de análise e reflexão acerca dos 

resultados obtidos a fim de compreendermos aqueles que obtivemos sucesso e 

repensar os que precisam ser adequados para o alcance dos objetivos de 

forma satisfatória;  

•Retroalimentação: Inserção na Proposta Pedagógica das adequações 

necessárias e dos procedimentos que serão utilizados para que todas as 

necessidades sejam supridas e a escola possa obter maior êxito na aplicação 

da mesma.  

É importante ressaltar que os objetivos da avaliação representam um 

instrumento de observação em um processo dinâmico e não-estático de 

construção do conhecimento. Dessa maneira, todos os momentos possíveis 

deverão ser utilizados para a avaliação da Proposta Pedagógica, tais como: 

coordenações coletivas, reuniões com os servidores, reuniões bimestrais com 

os pais, dentre outros e sempre que algum sujeito inserido no processo 

considerar necessário e essa necessidade for apreciada pela maioria. 
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15 - PROJETOS 

 

15.1 - PROJETO INTERVENTIVO 

 

15.1. - Apresentação: O projeto interventivo está voltado para as intervenções 

pedagógicas com o objetivo de sanar as dificuldades apresentadas visando o 

desenvolvimento global do discente.  

A necessidade de criação de reagrupamentos dinâmicos dos alunos e 

de mecanismos de intervenção para fazer face às dificuldades e 

descompassos dos mesmos em relação às capacidades esperadas dos 

diferentes patamares do ciclo e oferecer diferentes abordagens pedagógicas.  

O projeto é descrito nas Diretrizes pedagógicas do BIA e na 

Reformulação do Currículo da SEDF, como uma proposta de intervenção 

pedagógica. As diretrizes atuais ampliam a indicação do Projeto Interventivo a 

todos os alunos que estejam necessitando de acompanhamento, independente 

do ano de escolaridade.  

15.1.2 - Organização do PI:  são selecionados 4 alunos por turma, que 

apresentam significativas dificuldades de aprendizagem. Com atendimento 

semanal, em atividades elaboradas pelo professor regente da turma e aplicada 

pelo professor na plataforma, Whatsapp ou atividades xerografas.  

15.1.3 - Objetivo Geral: Trabalhar com o aluno, de acordo com o nível de 

conhecimento apresentado em diagnóstico de leitura/interpretação/ escrita e 

matemática.  

15.1.4 - Objetivos Específicos: Promover a progressão contínua no processo 

de aprendizagem, privilegiando as estratégias pedagógicas.  

Atuar junto à implementação da proposta do 2º Ciclo, que está comprometida 

com a inclusão e a igualdade, fundamentando-se na concepção de 

conhecimento como construção do aprendizado;  

Utilizar jogos estruturados como blocos lógicos, quebra-cabeças, dominós, 

bingos, caderno de registro individualizado próprio do projeto, material 

impresso, dentre outros, nas estratégias pedagógicas para desenvolver as 

competências e habilidades cognitivas bem como, desenvolver a moral, limites, 

regras, regras e respeito.  
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15.1.5 - Componentes curriculares e conteúdos a serem desenvolvidos: 

Conforme o currículo vigente da SEEDF.  

15.1.6 - Avaliação: A avaliação consistirá na prática de reflexão e 

planejamento do professor e coletivamente durante as coordenações 

pedagógicas, bem como da aplicação das atividades relacionadas e destinadas 

aos diferentes níveis atendidos, tanto no tocante à formação quanto a 

aquisição das habilidades e competências previstas no Currículo em 

Movimento, de acordo com o ciclo/bloco e na BNCC. 

 

15.2 - PROJETO REAGRUPAMENTO INTRACLASSE 

 

15.2.1 - Apresentação: Consiste em ação pedagógica com o objetivo de 

atender às crianças em suas diversidades, conforme os níveis psicogenéticos 

de escrita a serem praticadas pelos professores do 1º, 2º e 3º anos (Bloco I) e 

pelos professores de 4º e 5º anos (Bloco II).  

A organização educacional em ciclos apropria-se de novas estratégias 

de aprendizagem, respeitando a idade dos estudantes e trabalhando com os 

chamados conteúdos significativos.  

Essa proposição visa enfatizar a importância de se proporcionar aos 

alunos o contato com os mais diversos gêneros textuais e que, através deles, o 

aluno possa refletir sobre a leitura e escrita. É uma proposta baseada nos 

conhecimentos de Mendonça e Leal (2005), que se referem à “aprendizagem 

em espiral, onde um mesmo gênero pode ser trabalhado em anos escolares 

diversos, com variações e aprofundamentos diversos”.  

15.2.2 - Objetivo Geral: Reduzir as dificuldades cognitivas dos alunos. 

15.2.3 - Objetivos Específicos:  

• Identificar as formas de organização do grupo a partir do diagnóstico inicial 

realizado.  

• Descobrir e planejar estratégias de intervenção na aprendizagem das 

crianças. 

 • Monitorar os diferentes modos e tempos de aprender da criança. 

 • Reorientar as atividades e as progressões de cada aluno. 

15.2.4 - Planejamento de Reagrupamento Intraclasse: Ocorrerá 

semanalmente, sob a orientação da Coordenadora, que auxiliará os 
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professores no planejamento das ações de sala de aula remota, grupos de 

whatsapp ou encontros do Meet.  

15.2.5 - Período: A periodicidade dessas ações será determinada pelos 

professores, podendo aumentar segundo a necessidade de atendimento 

requerida pelas crianças.  

15.2.6 - Avaliação: Diagnóstica (teste da psicogênese) é um procedimento de 

ensino adotado na EC Boa Vista, com o objetivo de se estabelecerem relações 

entre a proposta de ensino e o perfil pedagógico das crianças e suas 

necessidades de aprendizagem específica.  

 

15.3 - PROJETO OLIMPÍADAS DE PORTUGUÊS 

15.3.1 - Tema: Regras ortográficas.  

15.3.2 - Período: Ano letivo de 2021. 

15.3.3 - Público: Todos os alunos dos 1º ao 5º ano da Escola Classe Boa 

Vista.  

15.3.4 - Objetivo: abordar e discutir assuntos relacionados às regras 

ortográficas.  

15.3.5 - Justificativa: A escrita faz parte da vida de todos nós, seres humanos. 

As letras estão por toda parte, em livros, placas, outdoors, embalagens, 

internet e devemos estar atentos para ler, interpretar e escrever 

ortograficamente, pois nossa língua portuguesa é regida pela gramática. 

 É papel da escola apresentar essas regras sendo necessárias atividades 

que estimulem o uso da leitura e a grafia correta das palavras. A grafia das 

palavras na língua portuguesa não é muito simples e precisamos de estudo 

para internalizar o conhecimento. O incentivo ao treino da escrita e o seu 

aprendizado é a melhor maneira de fazer com que nossos alunos escrevam 

melhor e adequadamente dentro da norma culta de nossa escrita. 

 O saber ortográfico é favorecido por meio do bom hábito de leitura. Por 

isso, devemos incentivar o raciocínio e estimular a criatividade, mas para isso 

se faz necessário que os alunos escrevam e falem corretamente. Por meio do 

estudo de palavras se motivará a escrita correta.  

15.3.6 - Objetivo Geral: Despertar o interesse pela escrita correta.  

15.3.7 - Objetivos Específicos: 

 • Escrever de acordo com a norma culta;  
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• Aumentar o vocabulário;  

• Despertar o incentivo pela escrita correta;  

• Estimular os alunos a terem mais facilidades na grafia das palavras;  

• Treinar e fixar a ortografia de algumas palavras;  

• Ampliar os conhecimentos, como grafar e acentuar as palavras;  

• Tornar o dicionário um aliado para a escrita.  

15.3.8 - Desenvolvimento: O projeto de Olimpíada de Português será uma 

competição entre os alunos por turma da Escola Classe Boa Vista através do 

aplicativo meet ou Zoom em dias letivos e hora pré-agendada. O aluno será 

desafiado a soletrar diversas palavras onde serão observadas a grafia correta 

da mesma. A coordenação Pedagógica terá o controle da competição. Na 

eventual necessidade de uma decisão deverá ser tomada junto com o grupo 

gestor.  

15.3.9 - Premiação: Será premiado com uma medalha de Honra ao Mérito, o 

aluno que apresentar melhor desempenho na turma.  

15.3.10 - Avaliação: Será realizada de acordo com o desenvolvimento e 

envolvimento nas atividades e por meio de análise dos resultados obtidos. 

 

15.4 - PROJETO OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 

15.4.1 - Tema: Conhecimentos Matemáticos  

15.4.2 - Período: Todo o ano letivo de 2021 

15.4.3 - Público: Todos os alunos dos 1º ao 5º ano da Escola Classe Boa 

Vista. 

15.4.4 - Justificativa: A olimpíada de matemática direciona-se em mobilizar 

professores e alunos para um processo de ensino aprendizagem de forma 

significativa na disciplina de matemática. Para isso é necessário fazer o aluno 

pensar produtivamente por meio de situações problemas e cálculos que 

envolvam o seu dia a dia.  

Objetivo Geral: Mobilizar um estudo da matemática de forma significativa, 

desenvolvendo o raciocínio lógico matemático do aluno.  

Objetivos Específicos:  

• Contribuir para a melhoria da qualidade da educação matemática;  

• Estimular e promover o estudo e o ensino da matemática entre alunos e 

professores da escola;  
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• Desenvolver o raciocínio lógico matemático  

• Identificar novos talentos e estimulá-los a desenvolver suas potencialidades.  

15.4.5 - Regulamento: O projeto de Olimpíada de matemática será uma 

competição entre os alunos por turma da Escola onde serão disponibilizados 

via encontro MEET ou ZOOM questionamentos matemáticos, tais como 

resoluções de problemas matemáticos, resolução de operações matemáticas, 

uso de nomenclaturas, entre outros para testar os conhecimentos matemáticos 

dos alunos de forma virtual. 

15.4.6 - Premiação: A premiação será uma medalha de honra ao mérito 

entregue ao aluno destaque da turma. 

15.4.7 - Avaliação: Será realizada de acordo com o desenvolvimento e 

envolvimento nas atividades e por meio de análise dos resultados obtidos. 
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