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I - APRESENTAÇÃO

A Proposta Política Pedagógica (PPP) da Escola Classe Chapadinha está

fundamentada nas exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de

20 de dezembro de 1996, norteado em tal documento, a comunidade escolar fora solicitada a

fim de traçarmos objetivos para alcançarmos as metas estabelecidas. A escola norteia-se pelos

princípios epistemológicos, didático-pedagógicos, éticos e estéticos. O presente Projeto

Político Pedagógico é uma ferramenta de planejamento, com o atual Projeto Político

Pedagógico Carlos Mota, com o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, Projeto

Escola Candanga, Educação Integral, com os Planos Nacionais e Distritais de Educação e com

o Plano de Trabalho da Equipe Gestora biênio 2020/2021 que segue os princípios da Lei de

gestão democrática nº 4.751 de 07 de fevereiro 2012, dentre outras Legislações Vigentes que

regem a Educação Brasileira.

Durante a semana pedagógica estabelecida no calendário escolar do ano de 2021, a

Proposta Pedagógica do ano de 2020 fora avaliada no intuito de subsidiar a construção deste

recente documento. Fora realizado levantamento de dados com a comunidade escolar em geral

apartir do Google formulário além de estudo com grupo de professores a respeito da

importância da construção coletiva do documento, no intuito de garantir ensino /aprendizagem

de qualidade e significativa, contemplando as dimensões da formação humana norteada nos

eixos transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica do DF: Educação para a

Diversidade e Cidadania .

Após ampla discussão com a comunidade escolar, vários apontamentos e

levantamentos se fizeram necessários para a reestruturação do mesmo, uma vez. que

encontramos em um momento de Pandemia Mundial de COVID-19 que vem acometendo

desde meados do mês de março do ano de 2020 exigindo dos governantes, medidas

emergênciais de enfrentamento com intuito de combater e diminuir a disseminação do Vírus.

De acordo com o DECRETO Nº 40.520, de 14 de março de 2020 que Dispõe sobre as medidas

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente

do novo coronavírus, e dá outras providências bem como o PARECER Nº 33/2020 - CEDF, de

26 de março de 2020 que determina às instituições educacionais das redes de ensino pública e

privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar organizações

pedagógica, administrativa e calendário escolar, optando por atividades indiretas,

Neste sentido ,houve necessidade de adequação a um novo modelo de Ensino que

atendesse as famílias , os estudantes e os profissionais em geral . A educação neste sentido

perde a característica meramente conteúdista e lança a necessidade de desenvolver conceitos

relacionados a valores , atitudes e emocionais . Sendo assim, há muita aprendizagem no

contexto que vivemos.
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Percebemos a necessidade do auto-conhecimento, da empatia, do respeito, da

coletividade nas relações sociais, familiares, as dinâmicas da vida em sociedade, a necessidade

do cuidado coletivo com a saúde, cuidando de si e do outro, ressignificando assim o papel da

escola .

Os Projetos a serem desenvolvidos, permeiam na necessidade da ligação entre o Meio o

outro e a si mesmo, onde todas as habilidades a serem desenvolvidas partirão destes eixos. As

atividades desenvolvidas neste contexto remoto acontecerão de forma contextualizada que este

período requer, levando a reflexão sobre a importância da coletividade, da empatia, do respeito

ao outro como medidas eficazes de enfrentamento à Pandemia e da proteção à vida.

Com objetivo de auxiliar na formação de indivíduo como sujeito histórico-crítico de

direitos, esta Proposta vem fundamentar-se em Dermeval Savian que é o idealizador da teoria

pedagógica por ele denominada Pedagogia Histórico-Crítica contraponto ao modelo conteudista

de ensino, defendendo o acesso ao conhecimento sistematizado e sua compreensão por parte do

estudante como instrumento de reflexão e transformação da sociedade,modelo que se encaixa na

realidade que estamos enfrentando.Sendo assim ,as atividades propostas acontecerão em forma

de Projetos Pedagógicos Interdisciplinar e desmembrados em sequência didáticas quinzenais

que serão desenvolvidas neste momento remoto mediado por tecnologia e material impresso

produzido pelo professor .

Para que tais objetivos sejam alcançados apresentaremos as metas a serem seguidas

norteadas dentro de um referencial teórico com ações pedagógicas de acordo com o perfil em

que a comunidade escolar encontra-se inserida, onde o alunoserá o centro de nossos interesses.

II - HISTÓRICO

A Escola Classe Chapadinha vem construindo a cada dia uma história de conquistas

consolidando a cada dia e deixando registrado um marco muito significativo na vida da

comunidade escolar revelados muito claramente em seu inventário. O surgimento da Escola

Classe Chapadinha demonstra os esforços de uma comunidade local carente que buscavam e

acreditavam que a educação pudesse ser um elemento importante para o desenvolvimento

daquele local.

A Escola Classe Chapadinha foi inaugurada em 14 de março de 1985 pelo ex-

governador José Ornellas de Souza Filho, a ex-secretária de Estado e Cultura professora

Eurides Brito. Construída para atender um pequeno número de alunos, filhos de chacareiros,

filhos de caseiros, e pequenos agricultores – tendo como um de seus principais produtos o

morango- famílias oriundas, em sua maioria, da região nordeste e estado de Goiás, que vieram

para Brazlândia em busca de condições melhores de vida. Foi inaugurada com 4 turmas (juntas

somavam 51 alunos), com 2 salas de aula com capacidade física para 21 alunos e uma com

capacidade física para 29 alunos, com 2 banheiros, de 4,42 m2, uma pequena sala comportando
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secretária, direção e sala dos professores. Não havia equipe de direção, a Instituição era

coordenada pela professora responsável, Maria da Fátima de Souza Moraes, que com muita

dificuldade coordenava os trabalhos em uma escola sem água e sem luz. A água chegava à

escola de dois em dois dias por meio de carro pipa. Aos poucos com ajuda da comunidade

escolar e representantes foi construído um poço artesiano.

Somente em março de 1994 foi nomeada a 1ª Diretora, a professora Marilene Ribeiro

Magalhães e no mês de maio do mesmo ano foi nomeada a 1ª chefe de secretaria Eliana

Martins.

Em 1996 a Secretaria de Educação do DF realizou reforma e ampliação construindo

mais duas salas de aula. Eliana Martins deixa a secretaria da escola e é substituída por

Jovenilce Pereira de Sousa.

Em 1997 a professora Marilene pede exoneração por motivos de saúde e a secretária

Jovenilce responde pela escola por um período, até a Diretoria Regionalde Ensino indicar a

próxima direção. Neste ano também é conquistado o direito a uma coordenadora

Pedagógica sendo ela Eliane da Cunha que após alguns mesesdeixa a função que é assumida

por Elaine Mesquita.

O grupo de professores e funcionários convidou em 1998 a professora Sila Gláucia de

Moura Melo que atuava como coordenadora intermediária na CRE para assumir a direção da

escola. Aceito o convite, nesta gestão amplia-se a sala dos professores, são construídos bancos

de tijolos e cimento abaixo das mangueiras e adquirem-se outros recursos como máquina de

Xerox, telefone, etc. Um grupo de professores da escola faz permuta com o outro grupo que

tinha interesse em atuar em escola de zona rural e a professora Maria de Jesus que atuava na

CRE assumea coordenação pedagógica no lugar da professora Elaine Mesquita que passa a

coordenar os projetos de leitura e dar continuidade ao Projeto Entrada Ativa.

Em abril de 1999 a coordenadora Maria de Jesus deixa a coordenação pedagógica que

é assumida pela professora Maria Alcina P. da Rocha e a professora Sila Gláucia sai para

licença maternidade, pede exoneração logo após usufruir licença prêmio e é substituída pela

professora Adalgiza Miria de Moura. Em março de2000 cria-se o cargo de vice-diretora que é

assumido pela professora Maria Alcina Pimentel até 2001 esta gestão permanece e realiza

outras melhorias como a construção da quadra recreativa, demarcação da área externa da

escola e colocaçãode cercas (alambrado).

No ano de 2002 a professora Adalgiza deixa o cargo e a professora Priscila Cândida A.

Costa assume. A professora Maria Alcina continua como vice-diretora e Divino Antônio de

Oliveira como secretário. Jovenilce sai da escola.
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Em 2003, Priscila e Alcina saem e a CRE indica nova equipe: Elivane Maria dos

Santos como diretora, Zulma Sônia de Paula como vice – diretora e Divino Antônio de

Oliveira como secretário. Jovenilce sai da escola.

No ano de 2004 a equipe é novamente trocada assumem: Maria Moura como diretora,

Tissiane Pereira Lopes como vice e Marly da Silva Brito como secretária.

Em 2005 forma-se nova equipe: Tissiane que era vice-diretora passa a assumir a

direção tendo Sandra Rodrigues com vice-diretora. Neste ano é construído o parquinho da

escola e a cobertura do pátio na frente da escola.

Em 2006 e 2007 a escola é dirigida pela professora Marta Vieira como diretora e

Maria Alcina como vice-diretora. A escola passa por reforma onde é construída mais

uma sala de aula, um banheiro adaptado, uma pequena copa esecretaria. É colocado forro

e melhorada a cantina e o depósito de merenda.

Nos anos de 2008 a 2010 a escola é dirigida pelas professoras Jacirene de Oliveira

Cardoso como diretora e Vilaneide Targino Borges Barbosa como vice- diretora. Nesta gestão

foi colocado piso de cerâmica no pátio interno e brita na área de terra para evitar lama e

facilitar a limpeza em tempos de chuva. Foi também ampliado o alambrado do parquinho, e

colocado mais areia, foram feitas traves de aço para quadra, para jogo de futebol. A escola

passa a contar com uma orientadora educacional Beatriz Pereira Lima, uma monitora: Rejane

Sousa da Silva, uma supervisora pedagógica: professora Sila Gláucia de Moura Melo, que sai

da função em maio ficando em seu lugar a professora Ane Rubia Perius, um supervisor

administrativo: Adriano dos Santos Rabelo. E o secretário passa a ser Lourenço Paulo Vicente

Sol.

Em maio de 2010 a supervisora pedagógica Ane Perius deixa o cargo que é assumido

pela professora Ana Cássia Emerick.

Em 2011 a equipe gestora da escola passa a ser composta pela professora Maria Alcina

Pimentel da Rocha Paiva que assume o cargo de diretora e pela professora Verônica Mota

Rabelo como vice-diretora. Lourenço Sol continua no cargo de secretário e Adriano dos

Santos Rabelo como supervisor administrativo. A professora Ane Rúbia Perius é convidada

para ser coordenadora pedagógica e Sila Gláucia de Moura Melo como supervisora

pedagógica. A escola passou a contar com a primeira professora da sala de recursos,

Erivaneide Avani de Andrade Santos que atenderia os alunos diagnosticados (com

necessidades especiais). As metas almejadas para o ano foram muitas, assim como as

dificuldades para alcança-las. Porém uma prioridade foi a construção da biblioteca da escola

que é um sonho já há alguns anos.

No ano de 2012 as professoras Maria Alcina Pimentel da Rocha Paiva e Verônica

Mota Rabelo permanecem como diretora e vice-diretora desta unidade de ensino. Lourenço



7

Vicente Sol permanece como chefe de secretaria e as professoras

Ane Rúbia Perius e Cícera Carneiro da Silva são convidadas a assumir a coordenação

devido ao número de alunos, contemplando a nova portaria. A escola perde a professora da

sala de recursos devido a diminuição do número de alunos diagnosticados, mas permanece

com a pedagoga Angélica Aparecida Rezende e com a psicóloga Renata, além de contar

com a orientadora educacional Beatriz Pereira Lima. Neste ano a tão sonhada biblioteca é

inaugurada no dia 24 de maio e opátio da escola é reformado e ampliado. A escola atende

neste ano 10 turmas: duas de educação infantil, e oito turmas de ensino fundamental de 1º a 5º

ano. No decorrer do ano foram desenvolvidos os seguintes projetos “Prazer de ler”;

“Resgatando valores”; “Cultura de paz”; “Família presente”; “Entrada afetiva”; “Recreio

divertido”; “Cultura afro-brasileira”; “Democratizando a educação” e “Saber Folclórico”.

No ano de 2013 a equipe gestora permanece a mesma após eleição com comunidade

escolar ocorrida no ano de 2012. As coordenadoras permanecem as mesmas. Beatriz Pereira

Lima continua como orientadora educacional e Lourenço Vicente Sol como secretário escolar.

A escola atende um total de dez turmas destas duas de Educação Infantil e o restante do

Ensino Fundamental com turmas de 1º a 5º ano atendendo um total de 158 alunos. No

decorrer do ano, serão desenvolvidos os seguintes projetos “Viva a escola”; “Prazer em ler”;

Entrada afetiva”; “Cultura Afro- brasileira”; “Saber Folclórico”, “Asas da imaginação”,

“Resgatando Valores”; e “Alimentação Saudável” e outros considerando as necessidades

apresentadas na escola. Neste ano os funcionários terão formação para o trabalho específico

com Educação no Campo.

Em meados de outubro de 2013 houve eleição para equipes gestoras da redede Ensino

Público do DF, não havendo, entretanto candidatos interessados para a formação de chapas

nesta instituição. A equipe de Coordenação da CRE de Brazlândia convidou a professora

Luciléia Batista de Souza para assumir a direção da escola a partir de janeiro de 2014 quando

findou o mandato da equipe anterior.

Em 2014 a equipe gestora foi composta da seguinte forma: Professora Luciléia

Batista de Souza como diretora, Raquel Ferreira da Silva Passos da carreira assistência como

vice-diretora, a servidora Maria de Fátima Santos como chefe da secretaria e a coordenadora

ficou sendo a professora Amanda Cristina Passos. A professora Beatriz Pereira continuou

exercendo a função de Orientadora Educacional a professora Angélica como pedagoga e a

Renata Quiles permaneceu como psicóloga, (itinerantes).
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Nos anos de 2015 e 2016 a equipe gestora permaneceu a mesma e oatendimento continuou

acontecendo nas modalidades da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Em outubro de 2016 teve eleição para equipe gestora 2017 a 2019. Concorreram a professora

Jacirene de Oliveira Cardoso para função de diretora e a atual vice-diretora Raquel Ferreira da Silva

Passos para a mesma função. Foi chapa única.

Ao final do ano de 2016 o presidente da Associação Sr. Lauro cedeu um espaço para a

ampliação do Estabelecimento. Somente no início do ano de 2018, houve a conclusão das obras da

quadra e total limpeza da área cedida, facilitando assim a melhor organização do espaço. Neste mesmo

período a escola ganha uma nova pintura na parte externa, deixando espaço com visual mais infantil e

higienizado. Ainda em processo de construção temos também o parquinho infantil (uma parte cedida

pelo CED Irmã Regina) , uma vez que este ano esta instituiçãonão ofereceu Educação Infantil e os

alunos migraram para a Escola Classe Chapadinha , totalizando assim 40% de nossos atendimentos

este ano.Com este ganho adquirimos a ampliação e cobertura da quadra de esportes que será muito útil

para toda a comunidade escolar.

Jaciene de Oliveira Cardoso inicia o ano letivo de 2018, com a vice-diretora Raquel Ferreira da

Silva Passos, afastada para tratamento da própria saúde, e para que as atividades não fossem,

prejudicadas com asua ausência, a professora Verônica Mota Rabelo fora indicada para substituí-la.

. Durante o ano de 2018, através de verbas oriundas do Programa de Descentralização Financeira

(PDAF), atendendo uma necessidade da instituição, foiconstruído o parquinho infantil, com reforma

de brinquedos, cimentação do piso e cercamento do mesmo com alambrado, organização da área

frente e aos arredores da quadra de esportes, construção de uma horta (parceria com dono da

HOTIBRAZ), estufas climatizadas, que serviram para as aulas que assistiram a Educação Integral.

No final do ano letivo de 2019 aconteceram as eleições para Diretor e vice-diretor onde foram

eleitos Jacirene de Oliveira Cardoso e Vilaneide Targino Borges Barbosa para o biênio de 2020/2021.

No ano de 2019/2020 algumas emendas Parlamentares vieram somar na conquista de espaço

físico reformado (cantina e depósito de gêneros alimentícios), construção de 05 salas de aula e

cobertura do parquinho infantil, além de instalação de gramado sintético, tais obras estão sendo

excutadas desde fevereirdo do ano de 2021 enquanto as aulas estão acontecendo de forma remota.
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Identificação da Instituição de Ensino (IE)

Nome da I.E.: Escola Classe Chapadinha Telefone: 3901-8228
CRE: Brazlândia Código: 53005163
Endereço: DF 240, DF 445, DF 008 km 4 vicinal à esquerda Chapadinha –
Bralândia - DF
Localização: Zona Rural de Brazlândia
E-mail: ecchapadinha@gmail.com
Ato de autorização da I.E, DODF, portaria 2 de 01/12/2014

Equipe Gestora
Diretora Jacirene de Oliveira Cardoso Matr.: 037.661-2
Vice-diretora Vilaneide Targino Borges Barbosa Matr.: 200.131-4
Chefe de Secretaria Denise Costa Paixão Matr.: 243.364-8

Coordenadores Pedagógicos
Márcia Araújo Gomes Pontes Matr.: 034.500-8
Míriam Marta Rodrigues Matr.: 229.474-5

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Pedagogo Wilkson Alex Pereira da Silva Matr.: 240.670-5

Serviço de Orientação Educacional
Orientadora Vanessa Licia de Souza Matr.: 243.056-8

Professores
Alciléia das Graças de Souza Lima
Amanda Cristina Passos dos Santos
Antônia Chaves de Miranda
Edna Leonardo da Silva
Elis Regina Soares silva
Elza Pedro de Sousa
Fabiano Merllo
Flávia Adriane Capstrano Tinel
Jordana Lopes da Silva
Josilene Alves dos satnos Bezerra
Kele Ferreira de Matos
Kelyane Lima de Souza Tavares
Lician Lopes Medeiros Saboia
Luciléia Batista de Spiza
Maria de Lourdes dos Anjos Borges
Maria Normande Fernandes de Oliveira
Rosa de Jesus Cardoso Mendonça
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Sara Freire Mota da Silva
Verónica Mota Rabelo
Zildirene Olindina de Oliveira

Servidores Carreira Assistência
Dulcineia Marques Barbosa
Leila Cristina Pereira Lopes
Sandra Santos da Silva

Auxiliares
Conservação e limpeza: 04 funcionários terceirizados
Coacção: 03 funcionários terceirizados
Vigilância: 04 funcionários terceirizados

III – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A escola Classe Chapadinha está inserida em uma comunidade rural de Brazlândia. Atende

aproximadamente 220 (duzentas e vinte), crianças de 4 a 10 anos de idade e poucas acima dos 10 anos,

estando estas com defasagem ano/idade. Do ano de 2018 para cá a procura de vagas por clientela fora

da Chapadinha tem crescido muito, chegando em torno de 50% o que tem feito uma crescente no

número de turmas, funcionários e o aumento da demanda de transporte escolar locado, por fazer

parte dos alunos transportados, principalmenteos de Educação Infantil.

Ao final do ano de 2018, o transporte que atendia a comunidade da Chapadinha e transportava

os alunos fora retirado de linha, causando um enorme transtorno para os mesmos, a esta altura

somente os alunos da Educação Infantilque faziam parte do transporte escolar locado ficaram com

atendimento. Depois de inúmeras intervenções por parte da CRE todos os alunos passaram a fazer jus a

estetipo de transporte não sendo mais portadores dos cartões de passe estudantil.

A estrutura física da instituição, não comportando mais esta crescente demanda passa por uma

reforma e construção de novas salas de aula , salas e banheiros para professor e alunos, surgindo assim

novos espaços para organização da área administrativa (secretaria, direção , sala de apoio a

aprendizagem, espaço de leitura (biblioteca).

Desde o ano de 2015 o IDEB da escola só vinha crescendo e chegou a passar da meta

estabelecida, graças ao empenho e dedicação de toda a equipe que sempre se empenhou para

proporcionar um ensino de qualidade para os alunos. Mas no ano de 2019, apesar da escola ter

apresentado um índice satisfatório, houve uma queda desse índice e à isso acredita-se que as causas

foram a dificuldade no desenvolvimento dos projetos devido à falta de espaço e ambientes adequados,

e também ao grande rodízio de alunos.
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Para melhor conhecer nossa comunidade escolar e assim propormos os projetos e

ações que melhor se adequam e atendam suas necessidades e interesses, encaminhamos um

formulário on-line para identificarmos seu perfil e avaliarmos e analisarmos alguns

indicadores que nortearam nosso plano de gestão com toda a comunidade escolar e

apresentaremos os resultados obtidos:
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RESPONSÁVEIS
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SERVIDORES UNIDADE ESCOLAR
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Diante dos resultados da avaliação com as famílias, podemos observar que o trabalho remoto

atende as necessidades da maioria das crianças, apesar de dificuldades de acesso e sinal da internet e

limitações quanto a aquisição de aparelhos eletrônicos. Para aqueles que não conseguem acessar a
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plataforma e assistir as aulas online serão preparados e entregues materiais impressos e atendimento

por telefone sempre que necessário.

Os atendimentos acontecem da seguinte forma:

TURMAS DIAS HORÁRIOS

1º Período A Terça / Quinta 14h

1º Período B Terça / Quinta 14h

2º Período A Terça / Quinta 13h

2º Período B Segunda/Quinta 15h

1º Ano A Terça / Quinta 10h

1º Ano B Terça / Quinta 9h

2º Ano A Terça / Quinta 16h

2º Ano B Terça / Quinta 16h

2º Ano C Terça / Quinta 14h

3º Ano A Terça / Quinta 9h

3º Ano B Terça / Quinta 9h e 30

4º Ano A Terça / Quinta 9h

4º Ano B Terça / Quinta 10h

5º Ano Unico Terça / Quinta 8h e 30

Além dos atendimentos Via Google Meet, os professores administram aulas de reforço escolar,

também Via Meet, duas vezes por semana, além de atendimento individualizado via whatsapp, de

acordo com necessidade do aluno. Por se localizar em área rural, alguns pais juntamente com os filhos

são atendidos em horários individualizados.
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IV - FUNÇÃO SOCIAL

A finalidade da instituição educacional é atender as necessidades gerais da comunidade

escolar que em sua maioria apresenta-se carente em vários aspectos, e para dar sustentação as

contínuas e diferentes realidades, a escola precisa ressaltar um ensino que crie conexão entre o ensino

formal e o mundo do trabalho. A escola do campo vem neste sentido, propiciar ao educando,

condições e reflexões no propósito de continuar sua vida no mundo do campo, bem como sua

importância para toda a comunidade. Os conteúdos curriculares devem estabelecer a relação entre a

teoria e a prática, através de situações próximas a realidade do aluno, permitindo que os

conhecimentos adquiridos melhore sua atuação na vida cotidiana, facilitando assim a ligação da teoria

à prática . A escola contextualiza o currículo, onde o aluno terá acesso a um conteúdo que faça sentido

e que interligue no seu dia a dia, neste sentido a escola desenvolve competências para a vida , levando

o aluno a interagir com o meio em que vive. Neste pressuposto a educação passa a ser vista como um

ato social e de avanço, mudando assim a realidade do homem do campo, contribuindo para

transformação social. Neste sentido a missão desta instituição visa envolver todos os segmentos

(professores, pais, servidores e direção) em um objetivo comum, proporcionar serviços básicos como

saúde, assistência social (encaminhamento a órgãos específicos), esporte através de projetos, lazer e

cultura através de atividades diversificadas realizadas dentro do ambiente escolar.

A escola deve ser um espaço de transmissão de cultura, de conhecimentos científicos e de

desenvolvimento do comportamento humano para a vida em sociedade. Para compreendê-la, é

imprescindível e necessária a vinculação da mesma à sociedade, relacionando-a aos aspectos materiais,

econômicos, políticos, sociais, culturais, ideológicos e religiosos que a determinam. Considerando que

através da educação o homem se desenvolve enquanto ser moral e político, a escolaé um reflexo das

necessidades sociais, e para haver uma discussão coerente da mesma, é preciso analisa-la e pensa-la no

conjunto da sociedade, Uma reflexão consciente da relação existente entre escola e sociedade poderá

contribuir para uma reelaboração das propostas pedagógicas de acordo com os anseios de que homens

que querem formar. Durkhem diz que: A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as

gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social, tem por objeto suscitar e

desenvolver na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela

sociedade política, e pelo meio moral a que a criança, particularmente, se destine. (Educação e

Sociedade, cap. 19)

Entretanto, apesar de todos os seus esforços, a escola nem sempre consegueatingir a todos, pois

se depara com várias dificuldades para atingir seus objetivos: alunos indisciplinados, famílias

descompromissadas, que acham que toda a responsabilidade da educação é da escola, educandos com

problemas psicológicos que precisam de mais assistência pedagógica, psicólogos, fonoaudiólogos,

dentre outros fatores que contribuem para que a escola não consiga cumprir com seu papel,com todos

os estudantes. Queremos então, uma escola democrática, que ofereça recursos didáticos, pedagógicos e
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humanos e que consiga preparar o aluno para o exercício da sua cidadania. Que consiga atingir a todos

na sua diversidade: Afro descendente, indígena e alunos com necessidades especiais, mesmo faltando

profissionais e capacitação para melhor cumprirmos nosso papel. Uma escola que priorize o

conhecimento e não o assistencialismo, que seja formativa, cientifica, esclarecedora, participativa e

informativa, vinculada aos valores morais e éticos.

V – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICA

Nossa proposta tem como finalidade o desenvolvimento do educando como um todo, através

do desabrochar de vários aspectos da criança, inspiradas nas teorias de Jean Piaget adaptadas e

transformadas ao ensino tradicional por meio dos planejamentos adequados a cada faixa etária

valorizando sua fase de desenvolvimento dos aspectos biológicos, psicológicos e sócio culturais, de

onde são originadas todas as atividades do currículo, desenvolvendo mês a mês, semana a semana,

através do planejamento.

O Projeto Político Pedagógico da Escola, está norteado na BNCC (Base Nacional Comum

Curicular que é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem

trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e

Ensino Médio para garantiro direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes.

Sendo assim, é um documento importante para a promoção da igualdade no sistema educacional a ,

colaborando para a formação integral e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e

inclusiva.

Norteando os currículos dos estados e municípios de todo o Brasil onde Segundo a LDB, cabe

ao Governo Federal “estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”.

A BNCC traz uma grande inovação ao estabelecer 10 competências gerais paranortear as

áreas de conhecimento e seus componentes curriculares. Segundo o documento, o

desenvolvimento dessas competências é essencial para assegurar os direitos de aprendizagem de todos

os estudantes da Educação Básica. Desse modo, as 10 competências gerais comunicam aos educadores

uma importante mensagem: quem é o estudante que a BNCC propõe formar.

As Competências Gerais não devem ser interpretadas como um componente curricular, mas

tratadas de forma transdisciplinar, presentes em todas as áreas de conhecimento e etapas da educação.

Elas “foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas Diretrizes

Curriculares Nacionais e de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no

século 21”.

http://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/BNCC/desenvolvimento.html
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O PPP da escola busca nortear-se a partir do documento do BNCC, que apresenta as

seguintes competências a serem desenvolvidas a partir:

1. Conhecimento

2. Pensamento científico, crítico e criativo

3. Repertório cultural

4. Comunicação

5. Cultura digital

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

8. Autoconheciento e autocuidado

9. Empatia e cooperação

10. Responsabilidade e cidadania

Por meio da orientação por competências, o aluno é convidado a deixar sua posição inerte na

rotina da sala de aula para – muito além de apenas compreender conceitos – propor e testar soluções

em situações verdadeiras, conectadas à sua realidade local. O estudante também é motivado a interagir,

assumindo um papel mais participativo na sociedade, de forma que ele seja capaz de construir e expor

argumentos, expressando seus princípios e valores.

Partindo deste pressuposto, buscamos nesta proposta favorecer a formação integral do ser

humano, a formação de cidadãos críticos, conscientes e atuantes na sociedade, onde trabalhamos

numa concepção de aprendizagem em que a pessoa aprende através de suas próprias ações, sobre o

objeto do conhecimento e nainteração com o outro e com o meio.

Privilegiando a aquisição do saber e este vinculado a realidade social, torna- se necessário que

os métodos favoreçam a correspondência dos conteúdos de forma que os alunos possam reconhecer

nestes o auxílio aos seus esforços bem como a compreensão da realidade.

De acordo com a teoria de Piaget no qual nossa proposta fundamenta-se, os seres humanos

passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, sendo este o pressuposto básico de sua

teoria (Desenvolvimento Intelectual por Estágio).

Compreendemos também que a criança é concebida como um ser dinâmico que a todo

o momento interage com a realidade, com objetos, pessoas e com o ambiente havendo uma

construção de estruturas mentais (organização interna e adaptação ao meio) funções estas,

exercidas pelo organismo ao longo da vida.
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Ao basear-nos nos pressupostos básicos da teoria de Piaget, esperamos que nossas crianças e a

equipe de docentes tenham um maior suporte no que nos diz respeito à construção do conhecimento,

uma vez que apostaremos na interação da criança com o meio, neste a criança é tida como sujeito ativo

que procura compreender o mundo que o cerca.

Parte de nossa metodologia de trabalho estará voltada à teoria Piagetiana poracreditar que esta

atende os objetivos nos projetos propostos desenvolvidos ao longo do ano, uma vez que no

pensamento Piagetiano alguns aspectos importantes são observados como:

 Os objetivos pedagógicos necessitam estar centrados no aluno;

 Os conteúdos não são concebidos como fins em si mesmo, mas comoinstrumentos

que servem ao desenvolvimento evolutivo natural;

 A aprendizagem é um processo construído internamente;
 A aprendizagem depende do nível de desenvolvimento do sujeito;

 A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva;

 Os conflitos cognitivos são importantes para o desenvolvimento da

aprendizagem.

Partindo deste pressuposto estaremos trabalhando concomitantemente com ideias de Emília

Ferreiro, que também são baseados nas teorias piagetianas. Seus estudos servirão de subsídios ao nosso

trabalho pedagógico, principalmente no que diz respeito à aquisição da leitura e da escrita, ao

desenvolvermos, por exemplo, os projetos interventivos e os reagrupamentos, pois tais metodologias

serão altamente eficazes, e acreditamos que a partir delas muitas dificuldades apresentadas por nossos

alunos serão trabalhadas de forma mais ampla, pois, de acordo com Emília Ferreiro o educando deve

ser visto como um agente e não como um ser passivo que apenas recebe e absorve o que lhe é ensinado.

De acordo com Emília Ferreiro, os conceitos de prontidão, maturidade, habilidades motoras e

perceptuais, deixam de ser vistos isoladamente. Os estímulos de aspectos motores, cognitivos e

afetivos sãoimportantes, mas vinculados ao contexto da realidade sócio cultural dos alunos. Partiremos,

portanto das ideias de Emília Ferreiro que diz. “A minha contribuição foi encontrar uma contribuição

segundo a qual, por trás da mão que pega um lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há

uma criança que pensa”.

VI – MISSÃO E OBJETIVOS

Missão:

Promover uma educação de qualidade para todos os alunos, com inovação e acolhimento,

levando-os a construir sua história com responsabilidade, dignidade e autonomia, contribuindo

para uma sociedade mais justa e feliz.
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Objetivo Geral

Promover uma formação consistente com entendimento pleno das realidades do mundo

atual, que demandam visão do futuro e habilidade com as novas tecnologias, desenvolvimento

do raciocínio lógico e matemático, consciência do meio ambiente, entendimento histórico,

experiência cultural e artística, bem como formação humana e ética que consolide a construção

da cidadania, para que nossos alunos estejam aptos para serem protagonistas de suas histórias.

Objetivos Específicos

 Cumprir o currículo da Educação Básica do Ensino Fundamental anos iniciais

e da Educação Infantil, oferecendo aulas bem planejadas e de acordo com a

realidade em que os educandos estão inserindo;

 Pautar o funcionamento da escola levando em conta as sugestões dos

integrantes dos diversos segmentos, proporcionando uma participação que

contribua para a construção de uma escola mais voltada para as dificuldades

sociais enfrentadas pela comunidade escolar, trabalhando de acordo com a

realidade em que a escola está inserida;

 Criar uma cultura de aprendizado que encoraje o questionamentoconstante e a

autonomia do educando;

 Buscar um clima de confiança e apoio frente a sensação de insegurança,

instabilidade e descrença nas políticas públicas;

 Possibilitar e incentivar a participação e o maior envolvimento dos paisna vida

escolar dos filhos;

 Evitar a retenção do aluno nos 3º e 5º ano do Ensino Fundamental, zelando

pelos que apresentam defasagem e dificuldade de aprendizagem;

 Viabilizar e buscar recursos para garantir a inclusão educacional sempre que

se fizer necessário;

 Buscar proporcionar atendimento individualizado ao aluno que se destaque

quanto a aprendizagem

 Apropriar-se do espaço das coordenações pedagógicas coletivas para estar

realizando estudos que contribuam para a formação continuada dos

profissionais da educação desta Unidade de Ensino Fundamental de forma as

práticas pedagógicas;

 Buscar promover a adequação curricular para alunos com necessidades

especiais;

 Oferecer aulas de reforço e atendimento individualizado a aluno com
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dificuldades de aprendizagem, a partir dos Projetos Interventivos;

 Adotar estratégias que visem o avanço e promoção dos alunos;

 Estabelecer parcerias com pessoas e profissionais competentes que possam

contribuir com palestras, oficinas e discussões acerca de temáticas diversas

(Higiene corporal e bucal, o uso de agrotóxicos, alimentação saudável etc.);

 Realizar avaliações periódicas visando o aperfeiçoamento tanto da gestão

escolar quanto das práticas pedagógicas e da aprendizagem;

 Realizar projetos pedagógicos que contribuam para uma formação global da

criança e favoreçam um ensino de qualidade, como projeto de incentivo a

leitores e da autoestima dentre outros apresentados a seguir, aos quais

acreditamos possam tornar a escola mais dinâmica e prazerosa para o aluno.

 Acompanhar os resultados das avaliações de larga escala como ANA,

PROVINHA BRASIL e PROVA BRASIL refletindo sobre os resultados e

buscando estratégias para melhorar o desempenho individual do aluno.

VII - FUNDAMENTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

O Projeto Político Pedagógico da Escola está norteado na BNCC (Base Nacional Comum

Curicular) que é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem

trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e

Ensino Médio para garantiro direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes.

Sendo assim, é um documento importante para a promoção da igualdade no sistema educacional a,

colaborando para a formação integral e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e

inclusiva. Está norteado tamb´pem pelo Currículo em Movimento, a Pedagogia histórico-critica e a

psicologia histórico-cultural.

Por meio da orientação por competências, o aluno é convidado a deixar sua posição inerte na

rotina da sala de aula para – muito além de apenas compreender conceitos – propor e testar soluções em

situações verdadeiras, conectadas à sua realidade local. O estudante também é motivado a interagir,

assumindo um papel mais participativo na sociedade, de forma que ele seja capaz de construir e expor

argumentos, expressando seus princípios e valores.

Partindo deste pressuposto, buscamos nesta proposta favorecer a formação integral do ser

humano, a formação de cidadãos críticos, conscientes e atuantes na sociedade, onde trabalhamos

numa concepção de aprendizagem em que a pessoa aprende através de suas próprias ações, sobre o

objeto do conhecimento e nainteração com o outro e com o meio.

http://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/BNCC/desenvolvimento.html
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De acordo com a teoria de Piaget no qual nossa proposta fundamenta-se, os seres humanos

passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, sendo este o pressuposto básico de sua

teoria (Desenvolvimento Intelectual por Estágio).

Compreendemos também que a criança é concebida como um ser dinâmico que a todo o

momento interage com a realidade, com objetos, pessoas e com o ambiente havendo uma

construção de estruturas mentais (organização interna e adaptação ao meio) funções estas, exercidas pelo

organismo ao longo da vida.

Ao basear-nos nos pressupostos básicos da teoria de Piaget, esperamos que nossas crianças e a

equipe de docentes tenham um maior suporte no que nos diz respeito à construção do conhecimento,

uma vez que apostaremos na interação da criança com o meio, neste a criança é tida como sujeito ativo

que procura compreender o mundo que o cerca.

Parte de nossa metodologia de trabalho estará voltada à teoria Piagetiana poracreditar que esta

atende os objetivos nos projetos propostos desenvolvidos ao longo do ano, uma vez que no

pensamento Piagetiano alguns aspectos importantes são observados como:

 Os objetivos pedagógicos necessitam estar centrados no aluno;

 Os conteúdos não são concebidos como fins em si mesmo, mas comoinstrumentos

que servem ao desenvolvimento evolutivo natural;

 A aprendizagem é um processo construído internamente;
 A aprendizagem depende do nível de desenvolvimento do sujeito;

 A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva;

 Os conflitos cognitivos são importantes para o desenvolvimento da

aprendizagem.

Partindo deste pressuposto estaremos trabalhando concomitantemente com ideias de Emília

Ferreiro, que também são baseados nas teorias piagetianas. Seus estudos servirão de subsídios ao nosso

trabalho pedagógico, principalmente no que diz respeito à aquisição da leitura e da escrita, ao

desenvolvermos, por exemplo, os projetos interventivos e os reagrupamentos, pois tais metodologias

serão altamente eficazes, e acreditamos que a partir delas muitas dificuldades apresentadas por nossos

alunos serão trabalhadas de forma mais ampla, pois, de acordo com Emília Ferreiro o educando deve

ser visto como um agente e não como um ser passivo que apenas recebe e absorve o que lhe é ensinado.

De acordo com Emília Ferreiro, os conceitos de prontidão, maturidade, habilidades motoras e

perceptuais, deixam de ser vistos isoladamente. Os estímulos de aspectos motores, cognitivos e

afetivos sãoimportantes, mas vinculados ao contexto da realidade sócio cultural dos alunos. Partiremos,

portanto das ideias de Emília Ferreiro que diz. “A minha contribuição foi encontrar uma contribuição
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segundo a qual, por trás da mão que pega um lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há

uma criança que pensa”.

VIII – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

De acordo com o currículo em movimento a organização do trabalho pedagógico é de suma

importância na condução e consolidação do processo educativo, na Educação infantil e séries iniciais

do Ensino Fundamental , os ambientes são organizados tendo como centro a criança , em função de

suas necessidades e interesses. É importante que as crianças vivenciem experiências diversificadas em

espaços que disponibilizem uma variedade de atividades.

O trabalho desenvolvido com o primeiro ciclo da educação básica e Anos iniciais do Ensino

fundamental da Escola Classe Chapadinha é repleto de atividades organizadas pela equipe pedagógica

com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento integral das crianças, na perspectiva do cuidar,

educar e interagir, organizando tempos de brincar, de se alimentar, de ir ao banheiro, de participar de

atividades específicas nos espaços das salas de aula, de leitura, do parque, de casinha de boneca

( Educação Infantil), nos momentos presenciais e outras que ultrapassam os limites da Unidade

Escolar quando partcipam de atividades extra curriculares como Projeto Educação Integral (Anos

Iniciais ), entre outros.

No Contexto mediado por tecnologia as turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais seguem uma

rotina pedagógica para facilitar a sistematização das habilidades propostas, buscamos facilitar o

enunciado das atividades para que a família consiga dar suporte a criança em seu ambiente familiar e

aprendizagem ocorra de forma satisfatória. A comunicação pais/Unidade Escolar.

Nossa comunidade tem sido participativa, no entanto precisa melhorar. No geral se envolvem em

atividades da Unidade Escolar como: palestras, reuniões, eventos, passeios e projetos. Durante as

atividades mediadas por tecnologia o contato visual de alunos e família tem acontecido apenas por

mediação Tecnológica, ou em momentos ja estabelecidos como (entrega de material impresso, cestas

verdes e outros).

Acreditamos que a presença das famílias é importante para conhecermos nossos crianças e

trabalharmos com eles, portanto disponibilizamos tempo para o atendimento individual às famílias que

podem ser agendados com o professor, coordenação pedagógica e gestores no contraturno nas terças e

quintas-feiras, e no Sistema Remoto a Institução já possui um crconograma de atendimentos com as

famílias direcionadas pelo professor regente, onde toda segunda-feira na Coordenação Coletiva há um

levantamento das mesmas e a direção entra em contato para tentar junto à família resolver a situação de

conflito que por vezes faz com que o aluno se ausente e deixe de realizar as atividades pela Plataforma
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ou impressa.

Buscando direcionar a prática pedagógica faz-se necessário o planejamento prévio de

todos os momento da ação educativa:

✓ Planejamento coletivo: Acontece quinzenalmente (2ª feira para planejamento dos temas,

elaboração e confecção de materiais). Nas 2ª feiras que não acontece o planejamento coletivo,

realizamos coordenação propositiva / formação continuada em serviço, com temas e abordagens

significativas para os professores, propostos pela SEEDF ou de acordo com a demanda do corpo

docente, procurando sempre relacionar a prática em sala de aula e fortalecer a troca de experiências,

com a participação de todos, com o objetivo de trabalhar com os temas propostos no Currículo em

Movimento de maneira significativa e prazerosa, atendendo às diferentes faixas etárias. Durante o

trabalho remoto as reuniões para planejamento são realizadas pelo meet com a participação da

Equipe gestora e coordenadora Pedagógica. Os planejamentos são realizados por períodos e séries:

✓ Planejamento individual: Acontece entre os planejamentos coletivos, nas segundas –feiras no

vespertino após o momento coletivo pela manhã. É o momento que o professor organiza materiais

e atividades adequadas às necessidades de sua turma( neste momento entra a partcipação do grupo

de apoio / professores em readaptação e restrição que auxiliam em pesquisas e confecções de

materiais pedagógicos , jogos educativos, etc, sendo também um momento de avaliar e refletir

sobre sua prática.

✓ Sequência de atividades e rotina de sala: Os planejamentos diários contemplam as tarefas pré-

estabelecidas e as atividades cotidianas organizadas que irão compor a rotina na educação infantil.

A rotina ajuda as crianças a compreenderem a distribuição do tempo, dos materiais e a sequência

didática. Fazem parte da rotina de cada sala de aula: rodinha (hora das novidades, conversas

informais, contagem de Crianças e calendário), atividades diversificadas, hora do conto, parque,

piscina, sala multimídia, casinha de bonecas, lanche, escovação e desenvolvimento dos projetos

previstos. No ensino remoto a rotina também é seguida. As aulas acontecem 2 vezes na semana

pelo Meet e ficam gravadas para os Crianças que não conseguiram participar. Todos os dias tem

atividades na plataforma e para aqueles que não acessam é fornecido atividades impressas. Além

deste atendimento os alunos de acordo com suas necessidades são atendidos em aulas de reforço de

forma individuaçizada.

✓ Organização de materiais: Nossa proposta é sempre oferecer materiais diversos que provoquem

a curiosidade, desafiem, estimulem a curiosidade, a imaginação e a aprendizagem. Durante os

planejamentos selecionamos os materiais que serão explorados pelas crianças e professores a fim

de tornar o aprendizado uma gostosa brincadeira. Aproveitamos materiais reutilizáveis disponíveis

em casa, principalmente nas aulas remotas. Os professores partcipam de formações que auxiliem a
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gameficação de algumas aulas tornando o aprendizado lúdico e significativo.

✓ Recursos humanos: Contamos com uma equipe de profissionais qualificados e comprometidos

com o Projeto Político Pedagógico da Instituição. A visão da Unidade Escolar como coletivo é

exercida por todos, que participam com entusiasmo das ações que envolvem os nossos Crianças e a

valorização das identidades e singularidades de cada um.

✓ Projetos: O trabalho com projetos possibilita a integração das áreas do conhecimento evitando

a fragmentação. Propõe desafios, desperta a curiosidade e permite à criança confrontar suas

hipóteses com o conhecimento historicamente constituído, caminhando assim, gradativamente,

para a construção de conceitos científicos. Permite um trabalho amplo e flexível aumentando

significativamente o repertório infantil o que possibilita a construção de novos conhecimentos e a

interação entre as crianças; é um momento muito importante, pois gera cooperação, socialização,

conflitos, discussão de hipóteses, desenvolvendo as capacidades de ouvir o outro, falar, refletir,

questionar e argumentar. Defendemos a ideia de que a criança aprende em interação com o outro.

Trabalhar com projetos significa dar as Crianças a oportunidade de aprender a fazer planejamentos

com o propósito de transformar uma ideia em realidade. A aprendizagem se dá durante todo o

processo e não envolve apenas conteúdo. Através do trabalho com projetos, as crianças aprendem a

conviver, a negociar, a buscar e selecionar informações e a registrar tudo isso.

O Jardim de Infância mostra-se atento à vida da comunidade e da cidade onde atua,

buscando oportunidades interessantes, que se relacionem aos projetos desenvolvidos na Instituição

e nas salas de aula, ou que possam ser o início de novos projetos.

✓ Sala de leitura Virtual: Cada turma tem acesso a biblioteca virtual , tendo contato através de

links de diversos genêros textuais, onde o professor regente de acordo com o tema ou projeto

desenvolvido direciona os alunos a este espaço , tornando a aprendizagem prazerosa e

desenvolvendo o gosto pela leitura , este momento faz parte do Projeto Leitura sendo este espaço

organizado por uma professora readaptada que possui eum projeto de Biblioteca. No momento em

que estivermos presencial haverá um cronograma de participação , emprestimos de livros e leitura

deleite., neste horário específico para atividades do projeto literário, onde o professor faz

Contação de histórias, utilizando técnicas diferentes. Os livros da sala de leitura são emprestados

para os Crianças nas sextas feiras .

O atendimento aos nossos alunos volta-se as necessidades e interessantesda criança, ao

mesmo tempo em que respeita e amplia os elementos mediadores de sua cultura. A partir desses

elementos, pela ampliação do repertório vivencial da criança. Ela deverá redimensionar o seu

universo de significados e conhecimentos, impulsionando-os a níveis cada vez mais elevados de

conhecimentos, competências e habilidades humanas.
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O encaminhamento metodológico das áreas de conhecimento está determinado no plano

curricular. Assim, todas as áreas deve dar ênfase ao trabalho pedagógico focalizando o processo

educacional no aluno, considerando:

 Os conhecimentos como recursos a serem mobilizados;

 Resolução de problemas reais;

 Criação e utilização de outros meios de ensino;

 Trabalho com projetos dando ênfase a pesquisa, espírito interventivo, experiências e

descobertas, contextualização com a construção do conhecimento individual e coletivo;

 Propostas interdisciplinares com a interação dos diversos conhecimentos.

A estrutura organizacional do estabelecimento de ensino expressa-se no Regimento

Escolar, o qual é norteado pelas diretrizes da Mantenedora. O plano curricular segue a orientação

da Mantenedora, sendo estruturado a partir de competências e habilidades, as quais tem o poder

de gerenciamento sobre os conhecimentos disciplinares. Em face dos princípios de

interdisciplinaridade e de contextualização, que permeiam todo o currículo da educação Infantil e

nas séries iniciais do Ensino Fundamental de 9 anos, o tratamento didático pedagógico dos

componentes curriculares será de atividade, incluindo no seu desenvolvimento os temas

transversais adequados a realidade e aos interesses do aluno, da família e da comunidade.

A Educação Infantil constitui um processo distinto de trabalho. A proposta pedagógica é

estabelecida segundo os seguintes eixos: Linguagem oral e escrita, Matemática, Natureza e

Sociedade, Movimento, Música e artes. Sendo estes eixos explorados em atividades individuais e

coletivas estruturadas pelo professor regente, garantindo ao aluno a oportunidade de adquirir as

habilidades e competências sugeridas pelo Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do

Distrito Federal e os Parâmetros Curriculares Nacionais.

O Ensino Fundamental de 9 anos (os 1º, 2º, 3º 4º e 5º ano) é entendido como um processo

de trabalho simultâneo aos eixos acima citados, promovendo a integração entre os aspectos físicos,

emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais da criança.

A proposta Pedagógica da instituição procura garantir o que rege na Estratégia

Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização possibilitando a aquisição da

alfabetização/letramento na perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento global.

Neste sentido a Proposta contempla os princípios de enturmação por idade, formação

continuada (assumindo sua formação como um meio e não como um fim em si mesmo), onde a

formação torna-se o ponto de partida para uma prática consciente que busca formar professores

pesquisadores e aprendizes por meio de estudo e reflexão.

Para que tal proposta se desenvolva com êxito esperados recebemos orientação e somos
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acompanhados pela UNIEB, que busca disseminar um novoolhar no fazer pedagógico.

Atendendo aos princípios da Proposta Pedagógica do BIA, acontecem os reagrupamentos,

vivenciais e projetos interventivos.

A inclusão escolar em nossa instituição além de ser considerada como forma de se

respeitar as diferenças em sala de aula e em todo o âmbito escolar pretende também reduzir o

fracasso escolar e a exclusão. Trabalhar com as diversidades nãoé uma tarefa fácil e neste sentido

buscamos instrumento que atendam toda esta pluralidade.

Apesar de a inclusão ser política educacional, precisamos percebê-la, não somente por

este prisma, a respeitar as diferenças vai além de mudanças de paradigmas educacionais, envolve

mudanças na mentalidade e na cultura pedagógica que de alguma forma tem esperado para

entrar e pedir-lhes para ajudar a desenhar o nosso sistema e que encorajem todas as pessoas a

participarem da completude de suas capacidades como companheiros e como membros.

Atualmente a escola atende 220 alunos distribuídos em três ciclos:

TOTAL DE ESTUDANTES POR CICLOS DE APRENDIZAGEM

1º CICLO – ED. INFANTIL 83

2º CICLO – BLOCO 1 99

2º CICLO – BLOCO 2 38

TOTAL 220

TOTAL DE ESTUDANTES POR ETAPA

1º PERÍODO 41

2º PERÍODO 42

1º ANO 36

2º ANO 38

3º ANO 25

4º ANO 24

5º ANO 14

TOTAL 220
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IX – ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

Indispensável a toda atividade humana, avaliar em um sentido global, emitir um juízo, uma

interpretação, sobre o valor ou qualidade de certas ideias, trabalhos, situações, métodos.

Sendo a avaliação um processo indissociável do processo educativo, possibilita ao professor

definir critérios para replanejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços na

aprendizagem, do educando. Tendo como função acompanhar, orientar e redimensionar o trabalho

educativo. A avaliação deve ser vista como a qualificação, possibilitando identificar problemas,

encontrar soluções e corrigir erros.

Norteada pelo Regimento Escolar e as diretrizes de avaliação do Sistema Público de Ensino do

DF e LDB, a avaliação da proposta pedagógica é realizada como um processo global, contínuo,
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sistemático e participativo, e deve realizar-se numa perspectiva formativa que transforma o espaço

educativo em um ambiente de desafios pedagógicos e de construção de conhecimento e competências

envolvendo todos os segmentos da instituição educacional e comunidade escolar.

Formas de registros avaliativos

O acompanhamento das ações realizadas na proposta pedagógica será feito durante as

coordenações coletivas.

As avaliações feitas mediante questionários, os resultados serão tabulados por meio de

gráficos e estes serão analisados. E de acordo com os mesmos,sofrerão intervenções à medida que os

objetivos forem ou não alcançados.

A avaliação utilizada pela escola é preponderantemente formativa, em suas dimensões, formal

e informal, contínua, cumulativa, sistemática, tendo em vista o desenvolvimento harmônico do

educando em todos os aspectos de sua formação.

A avaliação do BIA não tem finalidade de promoção ou retenção e sim um diagnóstico do

desenvolvimento do aluno e da prática pedagógica proporcionando assim planejamentos com novas

estratégias partindo das necessidades reais de cada educando na busca de soluções para possíveis

dificuldades encontradas durante o processo de ensino-aprendizagem. Cabe ao professor o registro

desseprocesso para facilitar o planejamento de suas ações e intervenções.

Ao iniciar o ano letivo as turmas de 4º e 5º ano são analisadas através de um teste diagnóstico

e de acordo com os resultados obtidos haverá uma organizaçãodas estratégias pedagógicas a fim de

que as necessidades educativas sejam atendidas. O reagrupamento ocorrerá entre as turmas de acordo

com as dificuldades apresentadas pelos alunos, seguindo conforme a proposta do BIA as características

de flexibilidade, dinamicidade, a mesma ocorrerá semanalmente uma dou duas vezes por semana de

acordo coma necessidade de organização semanal, tendo em vista uma forma coesa e coerente de

avaliações processuais. A Unidade de Ensino promoverá uma diversidade de formas avaliativas

utilizada pelo SIADE e Provinha Brasil, aplicação do teste da psicogênese entre outras.

Os resultados obtidos pelo SAEB, representam um instrumento muito valioso, uma vez que a

partir deles várias estratégias são traçadas a fim de obter resultados positivos diante dos problemas

diagnosticados, sem contar que o mesmo possibilita um norteamento mais preciso a respeito das

habilidadesque são realmente necessárias a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo. Ao utilizar

estes instrumentos como ferramenta avaliativa, temos a oportunidade de mapear todo o processo

pedagógico dos anos anteriores identificando falhas e acertos. Onde de acordo com o Regimento

Escolar a avaliação deve ser um procedimento essencial no cotidiano de qualquer instituição

educacional no qual todos devem assumir uma postura reflexiva par um redirecionamento do fazer

pedagógico e na gestão escolar, de modo a tornar coerentes as metas que se planeja, o que se ensina o
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que se avalia.

Intervenções pedagógicas

 Projetos Interventivos;

 Aula de reforço (no horário contrário) com prioridade ao lúdico;

 Atendimento individualizado

 Oficinas de matemática e português.

 Adequação Curricular

 Projetos específicos

 Contato com a família e Conselho Tutelar

X – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Educação Infantil

BNCC na Educação Infantil e a relação com o Projeto Político da Escola

Norteado no BNCC. O Currículo da Educação Infantil destaca que a entrada na creche ou na

pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos

familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. (BNCC), sendo assim,

fundamental trabalhar o PPP aliado as principais diretrizes da BNCC. Interagir e brincar

continua ,sendo o foco . A partir deste documento os eixos da Base ganham um enfoque

maior na prática pedagógica e na rotina escolar.
Assegurar o protagonismo da criança na constituição de sua identidade pessoal e coletiva

garatindo uma Educação infantil voltada para a expressão dos direitos humanos, com foco na

dignidade, oportunizando uma apredizagem em condições de igualdade e liberdade, desenvolvendo

suas aptidões, opiniões e sentimentos de realização social e moral, por meio das interações,

brincadeiras e vivências das práticas sociais contemplando os campos de experiências e apropriação

dos saberes necessários, educando-as na cidadania, como sujeito histórico, autônomo, crítico e

transformador.

Direitos de aprendizagem
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A BNCC na Educação Infantil estabelece seis direitos de aprendizagem: conviver, brincar,

participar, explorar, expressar e conhecer-se. São eles que asseguram as condições para que as crianças

“aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as

convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir

significados sobre si, os outros e o mundo social e natural” (BNCC).

Direitos de aprendizagem aparecem no documento da BNCC na Educação Infantil :

Conviver- com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes

linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças

entre as pessoas.

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes

parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus

conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais,

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento dagestão da escola

e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais

como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e

elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções,

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela,

ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a

tecnologia.

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos,

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem

positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações,

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário

Campos de experiência

Como vimos anteriormente, as interações e as brincadeiras fazem parte dos eixos estruturais da
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Educação Infantil e são eles que asseguram às crianças os direitos de aprendizagem. Levando isso em

consideração, a BNCC na Educação Infantil é estruturada em cinco campos de experiência.

De acordo com a Base:

Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as
situaçõese as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus
saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural. A definição e a denominação dos campos de experiências também
se baseiam no que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e
conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às
suas experiências.

(BNCC)

Assim, ao considerar esses saberes e conhecimentos, a BNCC estrutura os campos de

experiência da seguinte forma:

O eu, o outro e o nós

É a partir da interação e do convívio com outras crianças, que a criança começa a

construir sua identidade e a descobrir o outro. Quando ela chega na escola, seu foco é seu

próprio mundo (EU). Com o trabalho realizado no ambiente escolar, ela passaa perceber seus

colegas (OUTRO) e logo está interagindo no meio dos outros (NÓS).

Corpo, gestos e movimentos

A criança explora o espaço em que vive e os objetos a sua volta com o corpo, por meio dos

sentidos, gestos e movimentos. É nesse contexto – a partir das linguagens como música, dança, teatro

e brincadeiras – que elas estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos.

Traços, sons, cores e formas

A convivência com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas noespaço escolar

possibilita a vivência de várias formas de expressão e linguagens. A partir dessas experiências, as

crianças desenvolvem seu senso estético e crítico, além da autonomia para criar suas produções

artísticas e culturais.

Escuta, fala, pensamento e imaginação

O contato com experiências nas quais as crianças possam desenvolver sua escuta e fala são

importantes para sua participação na cultura oral, pertencente a um grupo social. Além da oralidade, é
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fundamental que a criança inicie seu contato com a cultura escrita a partir do que já conhecem e de

suas curiosidades.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

A criança da Educação Infantil está inserida em um mundo de descobertas, com espaços e

tempos de diferentes dimensões. Logo, é nessa idade que ela começa a despertar sua curiosidade para o

mundo físico, seu corpo, animais, plantas, natureza, conhecimentos matemáticos, bem como para as

relações do mundo sociocultural.

O PPP da Escola Classe Chapadinha no tocante a educação infantil visa a partir dos eixos

norteadores: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Interações coma Natureza e Sociedade, Cuidado

Consigo e com o Outro e Linguagem Corporal favorecendo ao educando seu desenvolvimento pleno.

Para facilitar a aquisição de tais processos, as atividades a serem desenvolvidas se farão a

partir de cronogramas, uma vez que nesta fase faz-se necessário o uso de rotina, estimulando assim

processos cognitivos e motores. Proporcionar situações onde a criança possa explorar é observar o

ambiente com atitude de curiosidade e integrante do meio em que ela esteja inserida.

Os conteúdos a serem trabalhos neste projeto será linguagem, oralidade organização e

orientação espacial. Durante as coordenações coletivas o projeto de formação continuada estará

acontecendo de forma que os mesmos tenham oportunidade de conhecer a prática aliada a teorias

estudadas.

As atividades desenvolvidas com as crianças, jogos e brincadeiras, teatro, trabalhos com

cordas e bambolês, cantigas de rodas, contar histórias, organização e orientação espacial. Serão

desenvolvidas em um semestre com brincadeira livres e dirigidas de acordo com o planejamento da

instituição, o tempo de cada atividade é de 10 a 20 minutos de acordo com o cronograma e rotina,

avaliação é através da observação e registro das ações desenvolvidas com as crianças. Para Piaget é por

meio das interações que as pessoas procuram se adaptar ao que se dá o desenvolvimento da

inteligência, Kishimoto ressalta que os jogos foram transmitidos

de geração em geração por meio de sua prática, permanecendo na memória infantil, Paul Ricoeur o

brincar é a metáfora evidente nas brincadeiras. As proposições de Vygotsky (1989) indicam que a

criança brinca com significados para mediar simbolicamente a internalização da cultura. Palavra-chave

“BRINCAR”.

Para ajudar no trabalho realizado com a educação infantil é feito o projeto da PLENARINHA

que este ano vem com o tema “O universo do Brincar”, a nível distrital.
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Ensino Fundamental de 09 anos

Por meio da orientação por competências, o aluno é convidado a deixar sua posição inerte na

rotina da sala de aula para – muito além de apenas compreender conceitos – propor e testar soluções

em situações verdadeiras, conectadas à sua realidade local. O estudante também é motivado a interagir,

assumindo um papel mais participativo na sociedade, de forma que ele seja capaz de construir e expor

argumentos, expressando seus princípios e valores.

Em conformidade com os Artigos 22 e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº

9.394/96, são objetivos dessa etapa de escolarização:

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicoso pleno

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e

dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III – a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores

como instrumentos para uma visão crítica do mundo;

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 2010; IECLB, 2005;

BRASIL, 1996).

No que diz respeito à dimensão do conhecimento, a proposta pedagógica deve considerar a

educação como: a) integral, porque vê o ser humano como um todo, respeitando-o como sujeito

histórico e relacional; b) integradora, porque respeita, contextualiza e inter-relaciona diferentes

saberes e conhecimentos; c) integrada, porque está aberta para a diversidade e a multiplicidade. Em

conformidade com as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de 9 anos (BRASIL, 2010), a

proposta pedagógica do Ensino Fundamental, na Escola Classe Chapadinha, considera essa etapa de

educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos

elementos da cultura, imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade.

Nessa etapa de ensino, na Escola Classe Chapadinha, o cuidare o educar também são considerados

indissociáveis nas funções da escola. Ações integradas e desenvolvidas em nossa escola, a partir dos

Projetos construídos ao longo do ano, de acordo com a realidade da comunidade em que a mesma se

insere,assegurando a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do estudante em todas as suas

dimensões.

Ao privilegiar o ensino enquanto construção do conhecimento e desenvolvimento pleno das

potencialidades do aluno e sua inserção do ambiente social, utilizando para isso os conteúdos
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curriculares da base nacional comum e os temas transversais trabalhados em sua contextualização,

espera-se formar e construir alunos capazes de utilizar o aprendizado em situações semelhantes e

socializar de forma adequada e organizada, configurando uma aprendizagem significativa.

Proposta Pedagógica da SEEDF para o BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) -
Fragmento

A SEEDF entende por alfabetização, nas três Etapas do BIA, o ensino da
língua escrita como forma de desenvolver nos alunos as competências e as
habilidades pertinentes à codificação e à decodificação referentes aos conteúdos
gerais da gramática textual: coesão, coerência, unidade temática, clareza,
concordância, etc., cuja função é determinada pelo contexto do texto, ou seja, pela
inserção desses elementos no próprio texto; como também as habilidades e as
competências referentes aos conteúdos básicos do código da escrita alfabética (letras,
sílabas, famílias silábicas, direção da escrita, segmentação das palavras, sentenças e
textos, etc.).

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas para organização Escolar a alfabetização é

compreendida como processo complexo, envolto por conflitos rumo aconstruções e desconstruções até

que haja compreensão e apropriação do sistema notacional da escrita, construído pela humanidade, o

que permite ao estudante a inserção na cultura letrada em um processo de comunicação, por meio da

leitura eda escrita, no âmbito das diferentes áreas do conhecimento. Essa compreensão caminhou por

diversos campos teóricos: Emília Ferreiro (1989, 2001), Ana Teberosky (2003), Artur Gomes de

Morais (2012), Magda Soares (2004, 2008), entre outros, emtempos e espaços diferentes com enfoques

complementares. Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1989) afirmam que a alfabetização implica a

compreensão de que o estudante passa por etapas sucessivas de elaboração inteligente, carregadas de

sentido e pensamento, denominadas hipóteses. Compreender essas hipóteses possibilita ao professor a

realização de um trabalho focado na lógica do processo de aprendizagem, que vai ao encontro do que

pensa o estudante sobre a leitura e escrita, sustentado a partir do “como fazer”, “por que fazer” e “para

quê fazer”. Morais(2012).

Nosso objetivo, como pede a Proposta Pedagógica do Bloco Inicial de alfabetização é garantir

a criança de 6 anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva da ludicidade,

visto que, os alunos de 6 anosde idade ainda se encontram em uma fase em que o brincar é importante

para sua aprendizagem.” O BIA se destaca das demais iniciativas de organização escolar em ciclos

anteriormente implantadas no DF, por ser uma política pública que superou a transição de diferentes

governos, constituindo-se assim, em uma política de Estado. Isso indica a consolidação da proposta e a

possibilidade para sua ampliação aos anos escolares posteriores (4º e 5º anos), uma vez que a

convivência com duas lógicas – ciclos e séries – dentro de um mesmo período escolar (anos iniciais)

pode dificultar o trabalho pedagógico desenvolvido nas e pelas escolas’’( Diretrizes Pedagógicas para

organização Escolar ). Nesta perspectiva, a SEEDF implantou a partir de 2013 o 2º Bloco do 2º Ciclo

para as Aprendizagens da Educação Básica 2 nas escolas públicas do DF. A proposta de ampliação foi
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aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal em 2013 (PARECER nº 225/2013) e o

processo de implantação se efetivou por adesão voluntária das escolas. A Escola Classe Chapadinha

aderiu voluntariamente e implantou tal organização a partir do ano de 2014, e de acordo com as

avaliações internas e em larga escala realizados pela instituição, bons índices de aprendizagens vem

sendo apresentados.

PLANO DE AÇÃO DO PEDAGOGO

UE: Escola Classe Chapadinha Telefone:
Diretor(a): Jacirene de Oliveira Cardoso Vice-diretor(a): Vilaneide Targino Borges Barbosa
Quantitativo de estudantes: 220 Nº de turmas: 14 Etapas/modalidades: Educação
Infantil-Anos Iniciais do Ensino FundamentalServiços de Apoio: Sala de Recursos
( ) Orientação Educacional ( X ) Sala de
Apoio à Aprendizagem ( )
Outro:

EEAA: Pedagogo(a) Wilkson Alex Pereira da Silva

Psicóloga(o) NÃO DISPOE

Eixos sugeridos:

1. Coordenação Coletiva
2. Observação do contexto escolar
3. Observação em sala de aula
4. Ações voltadas à relação família-

escola
5. Formação continuada de

professores
6. Reunião EEAA

7. Planejamento EEAA
8. Eventos
9. Reunião com a Gestão escolar
10.Estudos de caso
11.Conselos de Classe
12.Projetos e ações institucionais
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Eixo: Observação em sala de aula
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais

envolvidos
Avaliação

Acompanhamento do
processo de ensino e

aprendizagem;

Observar o contexto da sala de
aula virtual e, quando possível,
presencialmente; identificar os
processos avaliativos utilizados

com a
turma; conhecer os motivos
dos encaminhamentos.

Combinar com os
professores a
intervenção;
registrar as
observações

Ao longo
do ano
letivo.

Pedagogo
EEAA
Professores

Registrar após os encontros.

Eixo: Reunião EEAA
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Reunião com
professores,

coordenação, gestão e
as famílias.

Conhecer os motivos dos
encaminhamentos;
Propor estratégias de
intervenção conjunta;

Ouvir demandas,
propor formações,

sugerir
intervenções

conjuntas, estudar
encaminhamentos.

Bimestral e
conforme
necessidade

Pedagogo,
coordenação, gestão,
professores, famílias.

Processual e com base nos
registros.

Eixo: Reunião com a Gestão Escolar
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Encontros com a Equipe
Gestora de acordo com a
necessidade.

Acompanhar o planejamento
coletivo;
Alinhar ações pontuais e oferecer
Feedback; e articular o trabalho
com os demais serviços da
Unidade Escolar.

Planejamento;
Reunião;
Estudo do trabalho e
análises de
possibilidades.

Conforme
necessidade.

Equipe Gestora;
Pedagogo;
Orientação Educacional e
Coordenação Pedagógica.

A cada reunião e por meio de
Feedbacks
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Eixo: Eventos
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Eventos conforme
calendário da SEEDF
eda Unidade Escolar Aprimorar o conceito teórico

metodológico na forma de
novas experiências;

Estimular o convívio da
comunidade escolar com a
diversidade e com temas que
permeiem o contexto social

Participação no
planejamento e
execução dos
eventos da
Unidade
Escolar.

Dinâmico,
conforme
calendário
escolar.

Servidores e
comunidade escolar; A cada evento;

Eixo: Estudos de caso
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Casos com pendências,
restrições;

Buscar soluções/respostas para
que o estudante seja atendido em
necessidades, respaldado pela

legislação vigente;

Análise documental;
Reunião com a

família, professor;
Relatório de
avaliação e
intervenção;
Formulário

específicos de Estudo
de Caso;

De acordo com
o surgimento
de demanda;
Estudo de caso
anual.

SEAA
UNIE
B

Equipe Gestora
Professor regente

Registro em
formulários;Resposta
da GSEAA;
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Eixo: Conselhos de classe
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Conhecer a realidade das
turmas da escola.

Avaliar as práticas
educativas da escola,
Analisar de forma
ética aspectos
relativos às

aprendizagens dos
estudantes; discutir e
deliberar sobre ações

pedagógicas
interventivas;

Identificar os aspectos positivos
significativos em relação ao

processo de ensino e
aprendizagem;

Analisar de forma interventiva e
ética, asdemandas ou realidades.

Possibilitar
reflexões e

intervenções acerca
dos aspectos
identificados;
Fazer os

encaminhamentos
de acordo com a

demanda;

Bimestral

SEA
A

Equipe gestora
Professores regentes
Coordenadores
Pedagógicos

Acompanhamento das
solicitações e

encaminhamentos, realidades e
observações dos resultados.

Eixo: Projetos e ações Institucionais
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais

envolvidos
Avaliaçã

o
Apoio a projetos já em
execução na Unidade
Escolar. Criação e apoio a
iniciativas que
possibilitem melhoria da
qualidade do ensino-
aprendizagem de todos
(as) os(as) estudantes.

Oxigenar as ideias
pedagógicas.
Promover a melhoria da
qualidade das aprendizagens
de todos (as) os (as)
estudantes.

Criação de novas ações e
estratégias para apoiar o
projeto de leitura da Unidade
Escolar. Apoio e incentivo da
participação de professores e
estudantes em eventos
extracurriculares como a OBA
(Olimpíada Brasileira de
Astronáltica e Astronomia), o
Circuíto de Ciências das
Escolas Públicas do DF e
Atividades internas que
possibilitem a melhoria das
aprendizagens.

Durante todo o
ano letivo.

Pedagogo EEAA
Coordenação
Pedagógica;
Gestão;

Professores, estudantes
e Orientação
Educacional.

Observar processualmente,
oimpacto e os resultados de
cada ação para as
aprendizagens.
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PLANODEAÇÃOANUALDAORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL-2021

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Vanessa Licia de Sousa
Matrícula: 243056-8 Turno: Matutino/Vespertino

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade
Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e
Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador
Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao
desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de
exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:
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- Realizar o acolhimento e acompanhamento dos alunos e Comunidade Escolar no Contexto de Atividades Pedagógicas Não
Presenciais;

- Executar as ações em rede em casos que necessitem de suporte, quanto a saúde mental e vulnerabilidade social;
- Promover Encontros de Articulação Pedagógica virtualmente, para acolhimento e apoio aos profissionais da Escola Classe
Chapadinha;

- Realizar juntamente com a Gestão, Coordenação e Professores da Escola Chapadinha a busca ativa dos estudandes infrequentes,
realizando o contato com os pais e/ou responsáveis para que sejam orientados sobre a infrequência; a recuperação do conteúdo das
aulas perdidas, bemcomo auxiliar na estruturação de rotina e desenvolvimento de estratégias de hábito de estudos;
- Garantir que a Escola Classe Chapadinha, no exercício de suas atribuições no âmbito da rede de proteção social, desenvolva ações
com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de direitos de crianças e adolescentes (violência
psicológica, física e sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido de drogas e todas as
formas de discriminação), por meio da inserção dessas temáticas no projeto pedagógico (PP) e no cotidiano escolar, mesmo em
contexto de atividades não presenciais, identificando, notificando e encaminhando os casos aos órgãos competentes.

METAS:
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TEMÁTICA
FUNDAMENTAÇÃ

O
CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXODE AÇÃO PERÍODO
DE
EXECUÇÃ
O

Ed.
Cidad
ania
DH

Ed.
Diversi
d.

Ed.
Suste
nt.

Acolhimento
X X

Montagem da sala (espaço físico e virtual) da Orientação
Educacional. Ações de implantação e

implementação
Ações com os estudantese

famílias
1º bimestre

Elaboração do plano de ação 2021.
Elaboração de formulários, instrumentos de registros e
rotina de arquivamento em ambiente virtual.
Elaboração de vídeos e folders de acolhimento e convite
para o acesso dos alunos na plataforma.

Apresentação do SOE
X X

Apresentação e explicação dos projetos e do trabalho da
Orientação Educacional em Videoconferência, para
os professores e equipe gestora e exibição de materialde
boas-vindas.

Ações de implantação e
implementação

Ações com o corpo
docente e equipe gestora
Ações com os estudantese

famílias

1º bimestre
Apresentação e exibição de material de mídia (vídeos,
folders e cartazes) de boas-vindas para os alunos.
Apresentação e exibição de material de mídia (vídeos,
folders e cartazes) da Orientação Educacional para as
famílias através de videoconferências.

Acompanhamento do
processo de
ensino/aprendizagem

X
Atendimento individual (presencial e/ou virtual via
WhatsApp e/ou ligações telefônicas) com os professores,
equipes gestora e as famílias, visando atender as demandas
relacionadas à aprendizagem dos
alunos.

Participação Estudantil
Ações com o corpo

docente e equipe gestora
Ações com os estudantese

famílias

Durante
todo o anoElaboração de pesquisas, questionários e formulários

virtuais para o acompanhamento do acesso dos alunos à
plataforma e com vistas ao desenvolvimento de
articulação de ações individuais e coletivas .
Acompanhamento da participação dos alunos querealizam
as atividades impressas.
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Projeto Respeito e
prevenção ao bullying X X

Produção de vídeos, folders e jogos virtuais para estimular
as habilidades de: comunicar claramente, ouvir o outro,
cooperar, resistir à pressão social negativa, negociar o
conflito de forma construtiva e buscar e oferecer ajuda
quando necessário, estabelecendo e mantendo saudáveis e
gratificantes
relacionamentos com os colegas.

Ações com os estudantes 3º e 4º Bimestre

Intervenção nas turmas das séries iniciais sobrerespeito e
prevenção ao bullying e cyberbullying através
de vídeo conferências e formulários virtuais.

Ações com os estudantes 3º e 4º Bimestre

Realização de formulários virtuais e jogos interativos para
os alunos com o objetivo de facilitar a expressão seus
sentimentos e pensamentos, avaliando seus potenciais e
limitações, estimulando a autoconfiança e o
otimismo.

Ações com os estudantes 3º e 4º Bimestre

Realização de videoconferência sobre Comunicação Não
Violenta com os professores e equipe gestora.

Ações com o corpo
docente e equipe gestora

2º Bimestre

Desenvolvimento das
Competências
Socioemocionais

X X X
Realização de videoconferência sobre inteligência
emocional com os professores e equipe gestora em
momento de coordenação pedagógica coletiva.

Ações com o corpo
docente e equipe gestora

3º e 4º Bimestre

Produção e disponibilização de vídeo sobre as
competências socioemocionais para os alunos na
plataforma.

Ações com os estudantes 1º Bimestre

Elaboração de gincana virtual com desafios e atividades
diversificadas estimulando as múltiplas habilidades e
competências sensoriais e facilitando a criatividade e a
expressão das emoções.

Ações com os estudantes 3º Bimestre

Realização de videoconferência, jogos e atividades com os
alunos com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do
autocontrole e autogestão, estimular as habilidades de lidar
com emoções, pensamentos e comportamentos
de forma eficaz em diferentes situações.

Ações com os estudantes 3º Bimestre
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TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃ
O
CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXODE AÇÃO PERÍODO
DE
EXECUÇÃ
O

Ed.
Cidad
ania
DH

Ed.
Diversi
d.

Ed.
Suste
nt.

Projeto de vida e
Auto-estima X X X

Oficina virtual sobre autoestima e autocuidado com asos
alunos das séries iniciais.

Projeto de vida Ações
com os alunos

3º Bimestre

-Realização do Projeto Dinheirinho do Bem com o intuito
de ensinar os alunos e famílias a utilizar os recursos
financeiros de modo ético, consciente e de
maneira sustentável.

Educação patriomonial
Ação com os docentes,
alunos e famílias

3º e 4º Bimestre

Oficinas virtuais sobre automaquiagem, autocuidado,
culinária, produção de sabão caseiro, prevenção de
doenças e qualidade de vida com as mães/famílias da
Escola Classe Chapadinha.

Ações de promoção à
saúde e qualidade de vida
Ações com as famílias

1º e 2º Bimestre

Garantia de direitos
dos estudantes X X

Acompanhar ativamente os/as alunos/as, através de
ligações telefônicas e/ou contato via redes sociais, com o
objetivo de evitar a evasão escolar e manter a
vinculação com a escola.

Participação Estudantil
Ações com os estudantese
famílias

Todo ano

Atendimento individual e/ou coletivo com os/asalunos/as
e/ou com as famílias, dinamizando temas que
atendam às suas necessidades.

Ações com os estudantese
famílias

Todo ano

Participação da Reunião da Rede Social com o objetivode
buscar atender às demandas da Escola e dos alunos

Ações em rede Todo ano

Encaminhamento de casos ao Conselho Tutelar Ações em rede Todo ano

(Estabelecer a avaliação por cada meta apontada)
- Acompanhar o uso da plataforma e verificar o acesso e contatos de todos os alunos da Escola Chapadinha;
- Pesquisa sobre o desempenho e frequencia dos alunos a ser realizada em todas as reuniões coletivas semanais;
- Realizar questionário de avaliação dos Encontros de Articulação Pedagógicas realizados;
- Verificar semanalmente a necessidade de encaminhamento dos alunos ao conselho tutelar em caso de violação de direitos;
-Elaboração de relatório mensal de diagnóstico sobre o acesso às atividades remotas e impressas dos alunos da Escola Classe
Chapadinha.

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
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XI – PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

Gestão Pedagógica

Gestão Pedagógica e de Resultados Educacionais Para orientar o trabalho pedagógico é preciso promover uma ação educativa devidamente planejada,

efetiva e aberta ao processo avaliativo, portanto são realizadas semanalmente coordenações coletivas de estudo com corpo docente dentro da Instituição e

durante a suspensão das aulas devido a pandemia por videoconferência.

OBJETIVOS METAS INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS

Resgatar a unidade

do saber e do fazer

através de uma

prática

interdisciplinar que

percorra um

caminho oposto à

fragmentação do

conhecimento

Desenvolvimento

do Currículo e

Práticas

pedagógicas

Alunos tendo a

oportunidade de ter

contato com a

diversidade

diferenciada de

construir o

conhecimento

Orientar e

acompanhar o trab.

com projetos. -

vídeos educativos,

mediação do

professor durante as

aulas mediadas por

tecnologia, durante

o ensino remoto

Coord. Pedagógica

Equipe gestora,

orientador e

Pedagogo.

Diariamente a

cada bimestre

Os recursos

materiais serão

adquiridos com

recursos do PDAF

Reconhecer e

entender o processo

coletivo de

reconstrução do

contexto escolar em

suas múltiplas

esferas culturais.

Estabelecer

diretrizes que

valorizem as

diferenças e

combatem a

discriminação e a

inclusão. Trabalho

relacionados a

Respeito a

identidade,

diferenças e

crenças.

Receber e acolher

todas as famílias

desde o contato

inicial com a escola.

Promover palestras

com temas

relacionados e de

interesse da

Equipe gestora

Orientador

Educacional

Equipe gestora

Coordenador.

Ano LETIVO



54valores, empatia. comunidade.

Desenvolver com o

orientador

educacional projeto

de valores

Realizar formação

continuada que

possibilite aos

professores o

planejamento,

avaliação,

Promoções de ações

que priorizem a

formação do

professor. Formação

Continuada -

Realizar parcerias

com a Eape e outras

instituições. -

Planejar junto com

os professores temas

e assuntos

aprimoramento de

seus registros e

orientação de suas

práticas.

Promoções de ações

que priorizem a

formação do

professor.

Formação

Continuada.

-Realizar parcerias

com a Eape e outras

instituições. -

Planejar junto com

os professores temas

e assuntos, as

formações ocorrerão

tambem na própria

instituição de

acordo com a

necessidade do

grupo, dentro do

plano de ação do

pedagogo e

orientador.

Equipe gestora

Orientador

Educacional

Pedagogo e

Coordenador

Bimestralmente Humanos: verificar

parceria com a

EAPE para as

palestras, e

instrumentos da

instituição.
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Gestão de resultados educacionais

Uma Gestão democrática é a única construção pertinente para uma gestão

escolarde sucesso, pois com a participação de todos os professores, funcionários, pais, alunos e

comunidade escolar em geral, serão atingidos o sucesso ou a retomada dasações que envolvem

toda a educação.

A Gestão democrática e participativa é o eixo norteador para uma educação de

qualidade para todos, desmistificando rótulos, preconceitos e diferenças individuais. É

necessário construir um espaço dialógico onde as diferenças sejam respeitadas, e não sejam

fatores de exclusão, garantindo assim uma prática educacional inclusiva, gerando

possibilidades de ingresso, acessoe permanência na escola, a todas as crianças e adolescentes,

para se apropriarem dos bens culturais historicamente acumulados pela humanidade.

Nos dias atuais, o incentivo do gestor para que os profissionais da educação se

aperfeiçoem e se inovem constantemente é fundamental, pois diante de novos conhecimentos

todos buscam o bem estar social, cultural e espiritual. O gestor precisa superar as limitações

organizacionais, criar um ambiente favorável, proporcionar meios e contribuir para

transformar a escola em um espaço criador, em uma comunidade de aprendizagem, utilizando

os recursos e as tecnologias disponíveis.

A avaliação deve estar presente em todo o trabalho planejado na escola. É

através dela que podemos constatar uma correspondência entre a proposta de trabalho e sua

consecução. A utilização, acesso e conhecimento dos dados estatísticos do Censo é de

fundamental importância e devem ser estudados por toda comunidade escolar, para juntos

refletirem e encontrarem meio alternativos para melhoria do processo ensino aprendizagem.

O gestor, como representante de toda comunidade escolar, terá também como

responsabilidade administrar os recursos oriundos do Governo Estadual e do Governo Federal,

de forma transparente, prestando contas de todos os gastos que se fizerem necessários. O

gestor do estabelecimento de ensino será a peça principal para manter, coordenar, orientar e

conscientizar toda sua equipe de profissionais.
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OBJETIVOS METAS AÇOES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS

* Garantir condições
necessárias para o
desenvolvimento e
aplicabilidade
Proposta Pedagógica
da Escola.
*Reduzir a evasão
escolar e reprovação.
*Elaborar estratégias
que possibilitem a
aquisição de uma
aprendizagem
significativa.
Pedagógica da
* Assegurar a
Participação efetiva
da família nas
decisões e na vida
escolar dos filhos.

* Durante as coordenações
Pedagógicas coletivas,
favorecer troca de
experiências bem como a
formação continuada e o
conhecimento das
principais fragilidades da
escola e do estudante,
favorecendo assim a
inserção da teoria a prática
contribuição para a prática
pedagógica em sala de aula
e a melhoria da
aprendizagem
* Desenvolver ações que
visem e garantam a plena
inclusão, igualdade e
desenvolvimento de todos
os estudantes.
*Adquirir materiais para a
execução das propostas
elencadas no Projeto,
Favorecer a aquisição e
manutenção dos recursos
materiais
pedagógicos/administrativo
s que auxiliam na prática
pedagógica, visando à
melhoria na aprendizagem
Executar os Projetos
elencados dentro da
realidade da Comunidade
Escolar, buscando
estratégias que alcancem a
participação da maioria

* Realização de reuniões
pedagógicas com toda a equipe
gestora e de Apoio a
aprendizagem.

* Contao com as famílias para
tratar do rendimento dos
alunos, bem como das faltas,
problemas que por ventura
estejam afetando a vida escolar
da criança.
* Acompanhar Indices das
avaliações de aprendizagem de
larga escala bem como os
indicadores de aprendizagem

Equipe Gestora, Coordenação
Pedagógica, Professores e
comunidade em geral.

No decorrer de todo
o ano letivo

Documentos regimentais,
Currículo em movimento.



57Desenvolver projetos
Interventivos como
reagrupamentos,
atendimentos
individualizados e
diversificados, aulas de
reforço no, visando uma
melhor aprendizagem.
* Realizar reuniões com os
responsáveis para tratar de
assuntos referentes a
partcipação e acesso a
Plataforma e outras
aprendizagens mediadas por
tecnologia, atividades
impressas, bem como
entender as dificuldades das
famílias mo intuito de
favorecer o rendimento dos
alunos
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Gestão Participativa

OBJETIVOS METAS AÇOES RESPONSÁVEL PRAZOS RECURSOS

Realizar trabalho
conjunto
envolvendo todos
os segmentos

Participação dos
órgãos colegiados
como Conselho
Escolar

*Favorecer a ação efetiva do
Conselho escolar exercendo
suas funções participativas,
consultiva, fiscalizadora,
mobilizadora e pedagógica.
*Realizar eleição para o
Conselho.
*. Reunir com os conselheiros
para tratar de assuntos
referentes à gestão da
UNIDADE ESCOLAR
construindo, desenvolvendo e
avaliando o PPP.
*Realizar assembleia online
para composição da diretoria do
Caixa Escolar.
*Realizar reuniões do Conselho
Escolar integrando-a ao
conselho ao Caixa, anexando
nos Murais informativos,
balancetes e prestação de
contas

Equipe Gestora A cada bimestre

A Cada dois anos

Sempre que se fizer
necessário.

A cada dois anos

Documento de avaliação
realizada com a comunidade
escolar questionários, atas...
Documento de avaliação
realizada com a comunidade
escolar questionários, atas.
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Gestão de Pessoas

OBJETIVOS METAS AÇOES RESPONSÁVEL PRAZOS RECURSOS

Realizar uma gestão
com eficiência e
humanidade.

Realizar uma gestão dinâmica de
forma a não permitir que as turmas
sem professores. (Carência zero)

Realizar a modulação carreira
magistério, abrir as carências
necessárias para o início do ano
letivo e sempre que houver
necessidade de substituição.

Equipe Gestora
Janeiro modulação inicial
Outros tipos de carência/
conforme demanda

Sistema SIGEP e SEI

Realizar uma gestão
com eficiência e
humanidade.

Zelar pelas documentações dos
profissionais, no que diz respeito a
questões administrativas.
Alimentar o sistema do IEDUCAR,
Efetivando matrículas, realizando
tranferencia, emitindo documentos e
declaraçoes.
*Realizar o Censo Escolar, Conferir
diários, prestar suporte aos
professores orinentando – os quanto
a correto registro da frequencia, dos
dias letivos Móveis, do Calendário
Escolar e o Regimento.

*Imprimir folha de ponto dos
funcionários, e relatórios de
teletrabalho.
*Realizar o controle da
frequência, Fazer relatórios
das empresas Terceirizadas
(Real, Confere e G&E) escala
de férias, abono

Equipe Gestora

Chefe de secretaria

Mensalmente

Diariamente/mensalmente

Sistema SIGEP, SEI E
IEDUCAR

Excelência nos serviços prestados Acompanhar e orientar os
serviços da merendeira bem
como do pessoal da Limpeza
da Unidade Escolar.
Comunicar a ausência e
solicitar substituição à empresa
terceirizada responsável.
Atestar e encaminha a
frequência

Equipe Gestora Diariamente Recursos Humanos
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Gestão Financeira

OBJETIVOS METAS AÇOES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS

Gerir com
transparência e
eficiência os
Recursos
Financeiros da
Instituição

Correta aplicação dos
recursos
PDAF /PDDE

*Organizar toda a
documentação exigida para
solicitação dos recursos PDAF
e PDDE
Listar de prioridades da
Instituição com a participação
do conselho escolar e de acordo
com o PPP Contratar empresa
de contabilidade para prestar
assessoria contábil na execução
dos gastos e prestação de
contas dos recursos financeiros
*Realizar manutenções
necessárias à prestação de
conta.
*Realizar assembleia online
para composição da diretoria do
Caixa Escolar.
*Realizar reuniões do Conselho
Escolar integrando-a ao
conselho ao Caixa, anexando
nos Murais informativos,
balancetes e prestação de
contas

Equipe Gestora na
pessoa do Presidente e
vice-presidente do
Caixa Escolar,
Conselho Escolar.

A cada quadrimestre

A Cada dois anos

Sempre que se fizer
necessário.

Documento de avaliação
realizada com a
comunidade escolar, atas,
balancetes, notas fiscais.
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Gestão Administrativa

OBJETIVOS METAS AÇOES RESPONSÁVEL PRAZOS RECURSOS

Administrar com
eficiência,
transparência
legalidade,
moralidade e
impessoalidade.

Zelar, controlar e
ampliar o patrimônio
da SEEDF na
Instituição.

Realizar sempre,
que necessário a
conferência do
patrimônio, o
inventário e controle
diário Sensibilizar
os alunos e
funcionários quanto
a preservação e
cuidado com o
patrimônio Solicitar
junto a CRE o
recolhimento dos
bens inservíveis à
instituição Solicitar
junto a engenharia
da SEEDF reformas
do piso externo,
construção de
refeitórios e
vestiários.

Equipe Gestora e vigilantes
terceirizados.

Diariamente e no caso de
conferência de patrimônio
(anualmente)

Relação dos bens, carga
patrimonial, Livros de
histórias, cartazes, placas...
Computador, internet.
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XII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O acompanhamento e avaliação da PPP (PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO) da Escola
Classe Chapadinha acontecerá através das reuniões periódicas com o Conselho escolar, quando assim
for instituído, uma vez que o mesmo, fora destituído por não apresentar de acordo com a legislação, a
quantidade mínima necessária, nas coordenações, reunião de pais e mestres, dias letivos temáticos e da
avaliação/auto avaliação da instituição.

A Avaliação Institucional é um processo imerso em aspectos ideológicos, políticos, econômicos,
culturais, dentre outros. Conforme HUGUET (p.15), ao discorrer sobre Autoavaliação Institucional
conceitua que é um processo interno, configurado com padrões próprios da instituição, não tem caráter
público e sem propósito de comparação com outras instituições. Segundo RIBEIRO (2000, p.15), “A
avaliação é um instrumento fundamental para todo organismo social que busque desenvolvimento e
qualidade”.

Para nós o propósito da Avaliação Institucional é o de conduzir ao aperfeiçoamento constante
possibilitando identificar, analisar e entender a nossa realidade utilizando-se de indicadores internos e
externos, com ênfase nos indicadores internos, construídos de forma participativa e valorizando a
análise histórica de outros momentos avaliativos vividos na Instituição. É fundamental que o processo
de Acompanhamento e Avaliação do PPP tenha a participação efetiva da comunidade escolar. A
Instituição se pensa, repensa e viabiliza planos de ação que impliquem em mudança e desenvolvimento.
Visando uma maior participação no processo de acompanhamento e avaliação, utilizaremos como
meios de coletas de dados e informações: questionários, entrevistas, fóruns virtuais e formulários-
Google doc. Os dados coletados serão tabulados por uma comissão composta por representantes dos
segmentos da comunidade escolar. A discussão com toda comunidade escolar será conduzida pela
Equipe Gestora.
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XIII – PROJETOS ESPECÍFICOS

DENOMINAÇÃO DO PROJETO

PROJETO DE LEITURA: ‘’LER É VIVER‘’

Dados Gerais:
CRE: BRAZLÂNDIA
ESCOLA CLASSE CHAPADINHA
CATEGORIA: EDUCAÇÃO INFANTIL (X) ENSINO FUNDAMENTAL AI (X )
JUSTIFICATIVA: A leitura necessita ser uma constante na vida dos estudantes e
para desenvolver o gosto pela leitura os mesmos necessitam de um contato com o
mundo letrado (livros, jornais , artigos) e gêneros diversos, possibilitando a formação
de leitores conscientes, criativos e críticos. Favoreccer a leitura no espaço escolar
(biblioteca virtual, biblioteca física, sala de leitura), como prática diária auxiliará na
aquisição de habilidades, tornando o processo Ensino Aprendizagem mais prazeroso,
favorecendo tambem aos familiares um contato com o mundo da leitura. Neste sentido,
surgiu a necessidade de organização do acervo, revitalizar a sala de leitura, renovando
o acervo da escola bem como alimentar o espaço virtualcom links de acervos com
autorização do editor. No momento presencial será disponibilizado, por meio de
empréstimos, os livros literários e o trabalho de livros específicos de autores
contratados previamente. Ao final do ano letivo, será realizada a Mostra Literária da
Escola Classe Chapadinha, onde os trabalhos desenvolvidos serão expostos em
estandes e a escritora participa de forma ativa para toda a comunidade Escolar, partcipa
da tarde de autógrafos, soteios e vendas de livros.

OBJETIVO GERAL: Através do contato com gêneros textuais diversos e escritores
auxiliar estratégias que desenvolvam o o prazer e o gosto pela leitura como hábito
saudável,propiciando e trazendo avanços positivos no desenvolvimento de habilidades,
proporcionando a participação da família no contexto lietário.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
● Desenvolver o hábito de ouvir histórias diversas compreendendo a ideia principal da
mesma.
● Proporcionar o desenvolvimento de valores e de atitudes necessários ao bom
convívio social;
● Desenvolver o senso crítico e o conhecimento social e cultural;
● Estimular a imaginação, a fantasia e a criação; através do contato com escritores dos
livros trabalhados.
● Desenvolver o comportamento leitor;
● Ingressar a criança no universo letrado;
● Desenvolver a oralidade;
● Estimular a integração e participação dos pais na vida escolar dos filhos.
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CONTEÚDO: Desenvolver estratégias de jogos e brincadeiras.
•Reconhecer a finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de textos.
•Reconhecer alguns gêneros pelos seus usos sociais, finalidades, assuntos, formatos.
•Escolher livros de literatura disponíveis na escola, emitindo opinião sobre a escolha
realizada.
•Opinar/comentar sobre temas/assuntos discutidos em classe; textos lidos pelo
professor, revistas ou livros.
•Associar os temas dos textos lidos ao seu conhecimento prévio ou de mundo.
•Realizar diferentes tipos de leitura com fluência e compreensão.
•Inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a
acepção mais adequada em verbete de dicionário.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM:
● Leitura direcionada, cada turma lê um livro coletivamente e desenvolve atividades
relacionadas bimestral ou semestralmente. (Exposições de trabalhos por meio de
vídeos, murais virtuais, desenhos, frases, produções temáticas).
● Rodas de leitura com outras turmas onde cada estudante ou grupo de estudantes
possa ter a oportunidade de ler um trecho do livro com mediação de professores e
equipe pedagógica.
● Realização de quizzes, formulários gamificados, jogos pedagógicos sobre os livros
que poderão ser direcionados para cada faixa-etária.
● Criação de ficha literária para ser compartilhada com os alunos a cada livro sugerido,
com adaptação para os estudantes em processo de alfabetização.
● Criação de ranking da turma que mais leu e preencheu a ficha literária e estudante
que mais leu para posterior premiação. (Sugestão: certificado e medalha simbólica)
● Contação de Histórias com base na faixa-etária por meio do Google Meet.
● Criação do livro da turma. (Uma história coletiva que pode ser escrita e ilustrada
pelos estudantes da turma para ser apresentada na culminância do projeto. Os autores
podem promover um momento de autógrafos na versão impressa).
● Momento para apresentação e leitura de poemas, piadas, causos e textos de outros
gêneros relacionados ou não a obras literárias.
● Histórias dramatizadas pelos alunos;
● Trabalhos artísticos manuais relacionados com as histórias contadas (modelagens,
máscaras, origami, fantoches, livros e desenhos livres, etc.);
● Vídeos de clássicos literários;
● Em casa: Leitura do livro em família e o desenho da criança da parte que mais gostou
da história; o Relato escrito dos pais de como foi o momento da História em casa
(colocar data e nome do livro);
● Realização e participação na Mostra Literária da escola;
● Apresentação teatral com a presença de convidados e contadores de história e
conversa informal sobre a valorização do livro.
● Contação de histórias na sala de leitura pelo professor, com vários recursos, como
empanada, fantoches, dedoches, varal, avental de histórias, origami, livros CDs e
outros;
● Empréstimos de livros para serem lidos em família;
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● Relato das crianças compartilhando as histórias lidas em casa;
RECURSOS: Humanos: A participação ativa dos alunos, da equipe gestora e de toda a
equipe pedagógica, escritora pré-contratada.
Recursos materiais: textos diversos, revistas, jornais, vídeos, livros, celular,
computador.

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: A avaliação, orientada por uma proposta
processual, contínua e sistemática, ocorrerá por meio de observação da participação
dos alunos ao longo de todo o processo de desenvolvimento do projeto.

CRONOGRAMA: Durante todo o ano letivo.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO

PROJETO DE LEITURA : FAMÍLIA ESCOLA PARCERIA DE SUCESSO

Dados Gerais:
CRE: BRAZLÂNDIA
ESCOLA CLASSE CHAPADINHA
CATEGORIA: EDUCAÇÃO INFANTIL (X) ENSINO FUNDAMENTAL AI (X )
JUSTIFICATIVA: Partindo da necessidade de estreitarmos laços entre escola e
comunidade, principalmente nos tempos de pandemia, este projeto vem com intuito de
que as mesmas participem ativamente e sintam-se acolhidas pelo grupo da escola. Em
tempos remotos, estaremos desenvolvendo aos sábados letivos, oficinas virtuais
entituladas de encontro virtual da escola e a familia, onde programa-se nas coletivas de
acordo com os temas desenvolvidos na semana, oficinas lúdicas onde os pais
necessitam previamente se inscreverem atraves de Google formulário e neste ja aparece
uma breve apresentação da oficina bem como os materiasi a serem utilizados na
mesma, cada oficina possui um link, onde a família é direcionada.

OBJETIVO GERAL:
- Valorizar dentro do ambiente escolar e familiar a importância do diálogo;
-Promover a integração entre família e escola, estimulando o rendimento e o
comportamento escolar, por meio de trocas de experiência entre família e escola.
-Ressaltar a importância da afetividade na escola e na família;
-Adotar atitudes de solidariedade, companheirismo, respeito e cooperação;
-Aprender a resolver conflitos por meio do diálogo, ouvir e respeitar os outros
-Valorizar a família.
-Resgatar costumes e tradições da família, através de histórias.
-Conhecer a origem da família de cada um.
-Promover encontros agradáveis e proveitosos para que os pais sintam-se estimulados a
participar cada vez mais do processo educativo de seus filhos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
*Envolver as famílias nos Projetos desenvolvidos na instituição de Ensino,
*Reforçar a integração social e potencializar a construção coletiva de aprendizagens e

saberes.

* Transformar práticas de convívio saudável entre família e escola ,

*Expor o projetos desenvolvidos bem como a importância dos mesmos.

*Participar de palestras, encontros, mutirões e oficinas nas quais os pais, vivam

situações que os filhos realizam no dia-a-dia;

*Preparar um espaço em que os principais problemas da comunidade e da escola

possam ser debatidos e incentivar a formação de comissões para juntos resolverem;

*Propor, sempre que possível, trabalhos com função social;

*Expor os trabalhos confeccionados por cada oficina.

CONTEÚDO
• Diversos falares regionais – diferenças e semelhanças de sentidos de palavras e
expressões ligadas a aspectos culturais
• Relatos orais de acontecimentos do cotidiano.
• Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens.
• Recados orais.
• Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da voz e expressão facial) de acordo
com o objetivo do ato de interlocução.
• Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem alfabética,
contexto semântico, Leitura com autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes,
convites, receitas, instruções de montagem, notícias, anúncios, dentre outros gêneros
usados no cotidiano, de acordo com o contexto de uso, sua forma e finalidade,
• Cantiga de roda, música com movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga,
adivinhação, piada, quadrinhas, poemas – escuta, memorização, leitura, reconto oral e
produção.
• Técnica de discussão em grupo, para posterior plenária: debate de temas em grupos,
elaboração de síntese seguida de apresentação para o grande grupo.
• Desenho, pintura, colagem, escultura, modelagem e construções a partir de vivências
relacionadas às questões ambientais.
• Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais (pincéis, lápis, giz de cera,
papéis, tintas e argila).
Manifestações culturais e artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
• Vivências com brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e culturais.
• Gêneros/estilos musicais e diversidade cultural
• Confecção de instrumentos com materiais da natureza e objetos cotidianos
• Respeito e aceitação das diferentes manifestações religiosas, em uma relação
dialógica
• Amor, cooperação, justiça e respeito, como sentimentos altruístas.
• Funções da meditação, da oração, das canções, músicas e da expressão corporal,
como momentos reflexivos que enaltecem o ser humano.
• Fé como sentimento humano que busca o encontro com o transcendente,
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independentemente da manifestação religiosa.
• Ações voluntárias para além dos espaços religiosos
• Tradições religiosas e culturais do Brasil
ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM:
Favorecer a escuta atenta com estudantes, familiares e demais profissionais da escola.

Fortalecer a parceria com a família, por meio de um trabalho colaborativo, dialógico e

de reflexão.

Realizar entrevista para compreender melhor a dinâmica do aluno em casa.

*Criação de uma visão de um conjunto associada a uma ação coorporativa;

Promoção de um clima de confiança e reciprocidade;

*Valorizar a capacidades e aptidões dos participantes;

*Estabelecer demandas de trabalho centradas em ideias e não em indivíduos;

*Desenvolver práticas de responsabilidade em conjunto

*Apresentar de palestras com temas voltados para a nossa realidade escolar

* Envolver órgãos representativos como: Secretaria de Educação, CRES,

Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, Outras.

Secretaria, Lideranças comunitárias e religiosas, membros do Ministério Público,

Conselheiros Tutelares, Conselho de Alimentação Escolar, Polícia Militar, Assistente

Social através de Projetos.

RECURSOS:
Professores, pais, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores, apoio
escolar, Profissionais terceirizados.

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO:
A avaliação, orientada por uma proposta processual, contínua e sistemática, ocorrerá
por meio de observação da participação dos alunos ao longo de todo o processo de
desenvolvimento do projeto.
CRONOGRAMA:
Durante os sábados letivos temáticos e no Presencial durante as festas culturais e/ou
reuniões com a comunidade.

DENOMINAÇÃO DO PROJETO

PROJETO RESSIGNIFICANDO O FAZER PEDAGÓGICO PARA
PROFESSORES EM READAPTAÇÃO E RESTRIÇÃO DE FUNÇÕES

PEDAGÓGICAS
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Dados Gerais:
CRE: BRAZLÂNDIA
ESCOLA CLASSE CHAPADINHA
CATEGORIA: EDUCAÇÃO INFANTIL ( X ) ENSINO FUNDAMENTAL AI (X)
JUSTIFICATIVA:

Atualmente a Escola Classe Chapadinha conta 6,5 % do quadro de funcionários da

Carreira Magistérios em Readaptação e Restrição Temporária de suas funções laborais,

com intuito de ressignificar a prática destes professores, a equipe Gestora e

pedagógica, juntamente com estes profissionais se reuniram com objetivo de elencar

propostas para construção e aplicação de Projetos que poderão ser desenvolvidos em

tempos de educação mediada por tecnologia ou presenciais. A execução de tais

projetos de trabalhos auxiliarão e complementarão as ações desenvolvidas pelos

professores Regentes. Os professores em questão partcipam das reuniões pedágogicas

de forma ativa. Apartir destas é neccessário criar um banco de necessidades e

intervenções a serem realizadas no contexto educativo. No segundo momento, o

Professor em readaptação e restrição partcipam de reuniões divididas por equipe de

trabalho (educação Infantil, BIA , e 4º e 5º anos) e em conjunto definem atividades

interventivas . As intervenções vão desde a confecção de materiais pedagógicos

concretos que auxiliem na abstração de habilidades trabalhadas e auxílio ao professor

regente nas pesquisas que enriquecerão a construção das aulas, além de auxílo na

organização de material impresso a ser entregue quinzenalmente. As pequisas

realizadas como material de apoio ao Professor é disponibilizado em uma sala criada

pela equipe pedagógica e são disponibilizadas através de links, ou repassadas

diretamente ao professor de acordo com sua necessidade. Quanto à confecção de

material concreto (jogos educativos, brinquedos, e outros), de acordo com os

plenejamentos, são confeccionados pelas professoras: Verônica Mota, Edna Leonardo,

Rosa cardoso e Maria Normandia , que utilizam de materiais fornecidos pela escola.

Fabiano, Professor de Educação Fisica com restrição a regência, disponibliza na

Plataforma atividades readaptadas relacionadas a psicomotricidade, jogos de

competição e outros e sempre que necessário juntamente com o regente elaboram

estratégias de aprendizagens tendo como suporte jogos, brincadeiras, facilitando assim

a aquisiçao de uma aprendizagem significativa. Professora Kele tem a função de

organizar o acervo literário no presencial, (biblioteca) e no virtual, auxiliando no

desenvolvimento do Projeto literário “LER É VIVER‘’, contação histórias e auxiliando

o aluno nas pesquisas direcionadas pelo professor regente.

OBJETIVO GERAL:
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• Reintegrar os profissionais readaptados;

• Contribuir na formação continuada dos profissionais;

• Estimular e auxiliar os profissionais no desenvolvimento de práticas coletivas nas

Unidades educativas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:

*Proporcionar, as crianças, adolescentes e jovens da comunidade escolar a

oportunidade de inclusão social por meio do jogo, entendido como um

poderoso instrumento para o desenvolvimento da educação e cidadania;

*Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a

manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral.

*Intermediar o professor na elaboração e aplicação de testes da psicogênese, bem como

o registro e acompanhamento quanto a mudanças de níveis da escrita.

*Mediar e orientar os estudantes com dificuldades de aprendizagem,

promovendo atividads lúdicas que facilitem a aquisição da leitura e da escrita.

*Apoiar pedagogicamente a equipe gestora e professores no que se refere às

atividades do dia a dia, no tocante aos projetos desenvolvidos na escola e

explícitos na Proposta Pedagógica da escola

*Auxiliar na construção de jogos pedagógicos que facilitarão a aquisição de

habilidade , através de atividades concretas, facilitando a abstração.

CONTEÚDO:
Brincadeiras e jogos de matriz

indígena (peteca, jogo da onça,

corrida de tora etc).

• Brincadeiras e jogos de matriz

africana (Escravos de Jó, terra-mar,

mamba, mancala etc).

• Regras de convívio social e escolar;

respeito à diversidade; cooperação e

solidariedade • Brincadeiras e jogos populares

(piques, pula-corda, elástico, bola de

gude etc.)
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• Oficinas de criação de brinquedos

com materiais recicláveis (garrafa

PET, barbante, papelão, papel de

diversas cores, caixas de papelão

etc.)

Conhecimento sobre
o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado
Circuitos psicomotores;
jogos com regras;
jogos e brincadeiras
trazidas e criadas
pelos estudantes
• Brinquedos e jogos
com materiais
alternativos (sucatas,
reutilizados e
recicláveis)
• Jogos de tabuleiro
(dominó, damas,
xadrez etc.)

ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM:

*Conhecer as diferentes formas de jogo desenvolvidas historicamente;

*Compreender as diferentes formas de organização desportivas;

*Desenvolver a capacidade de adaptar as regras, os materiais, o espaço

visando à inclusão de si e do outro.

*Desenvolver o hábito de ouvir histórias diversas compreendendo a ideia principal da
mesma .
* Proporcionar o desenvolvimento de valores e de atitudes necessários ao bom
convívio social;
*Desenvolver o senso crítico e o conhecimento social e cultural;
* Estimular a imaginação, a fantasia e a criação; através do contato com escritores dos
livros trabalhados.
*Desenvolver o comportamento leitor;
* Ingressar a criança no universo letrado;

* Desenvolver a oralidade
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RECURSOS:
Professores readaptados e em restrição : Veronica Mota Rabelo, Fabiano Merllo ,
Maria Normade Fernandes de Oliveira, Edna Leonardo da Silva, Rosa Mendonça
Cardoso Ventura, pais, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores,
apoio
Escolar

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO:
A avaliação, orientada por uma proposta processual, contínua e sistemática, ocorrerá
por meio de observação da participação dos alunos ao longo de todo o processo de
desenvolvimento do projeto
CRONOGRAMA:
Durante as reunões pedagógicas coletivas e individuais e no decorrer do ano letivo.
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