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Como quem se arrisca a “fazer a trilha com a botina”, como diz um querido 

amigo, sempre que nos aventuramos a percorrer o cerrado por caminhos 

inexistentes, é preciso saber aonde se quer chegar (mesmo que a decisão 

seja não chegar a lugar nenhum, apenas apreciar o caminho); é preciso ter 

um mapa (de papel ou “de cabeça”); alguma sabedoria; e ferramentas 

essenciais. BARBOSA, tese pág. 37. 

 

(...) “faz emergir do confronto das disciplinas, novos dados que as articulam 

entre si e nos oferece uma nova visão da natureza e da realidade. A 

transdisciplinaridade não busca o domínio de várias disciplinas, mas a 

abertura de todas àquilo que as atravessa e ultrapassa.” (NICOLESCU, 

2001, P.160). 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

Esta é a versão da Proposta Pedagógica (PP) da Escola Classe Córrego 

Barreiro, ano 2020 a 2022. A atualização para este ano conta, como descrições 

das versões anteriores inclusive os dados de um questionário socioeconômico- 

cultural para mapeamento dessa comunidade e contínuo auxílio na construção 

do inventário - atividade necessária para formação da identidade de uma 

Escola do Campo no campo. Além dos estudantes e seus familiares, 

participaram desta versão todos os servidores desta UE por meio de 

discussões e estudos durante as coordenações pedagógicas. Também anseio 

elencado a partir da Audiência Pública realizada em dezembro de 2019, na 

conjuntura das eleições para equipes gestoras no âmbito do Distrito Federal, 

ficou em bastante evidência nas falas dos pais e educadores que participaram 

preocupações em qualificar a PP e as ações pedagógicas, administrativas e 

financeiras da escola aos preceitos que definem e regem a Educação do 

Campo e suas especificidades. Esses preceitos estão ancorados nos três 

pilares da Educação do Campo, a saber: trabalho como princípio educativo, 

conexão com a vida e auto-organização, contudo, não há um registro 

sistematizado que possa comprovar as ações desenvolvidas fazendo essa 

costura transdisciplinar que possa ser refletida e inserida ao inventário e PP e 

que possa ser revisitada em outras situações para construção de uma linha do 

tempo de ações em essência histórico sendo mote das dinâmicas facilitadoras 

dos conteúdos, com bastante realce as dúvidas da professora na ocasião 

diretora da ECCB de como seria a dinamização das atividades pedagógicas 

para que todos os docentes apresentem nos planejamentos diários, sequência 

didática dos conteúdos os pilares da escola do campo, bom como desenvolver 

as aulas colocando em prática os três pilares da escola do campo. É 

importante salientar a parceria corajosa da formadora em Educação do Campo 

da EAPE a Ana Carolina e Coordenador intermediário Vinícius, que desde o 

momento onde as preocupações foram elencadas foram procurados pela 

equipe gestora atual, e imediatamente começaram a visitar e planejar 

possibilidades para facilitar o caminho para as respostas às preocupações e 

iniciar o percurso para qualificar a presente PP e as ações pedagógicas e 

administrativas que possam ser validadas para que ocorra a práxis almejada 

que promove a transdisciplinaridade que é sistematizar os registro das ações e 



planejar o fazer e fazer à luz da Educação do Campo de forma viável com 

desafios possíveis. Assim, uma das primeiras ações para iniciar o percurso foi 

buscar a presença da Formadora Ana Carolina para participar da semana 

pedagógica já com a pergunta a ser trabalhada durante oficina com o tempo 

que lhe fosse disponível, sendo a pergunta: Como planejar sequências 

didáticas relacionando os três pilares da Escola do Campo, vinculadas a BNCC 

e/ou currículo em movimento para trabalhar com crianças do primeiro período 

até o quinto ano, tendo como mote os pilares da Escola do Campo? Aconteceu 

uma manhã de oficina com Ana Carol e Rayssa que trouxeram a escola 

reflexões e a proposta de montar a sequência didática juntos iniciando na 

semana pedagógica e já com cronograma para outros encontros para planejar, 

discutir práticas e reflexões facilitadoras que facilitem a apropriação de 

conclusões e levantamento de dúvidas no percurso a caminhar em 2020 e no 

triênio por vir. Dentro das ações da semana pedagógicas ambas formadoras 

trouxeram a possibilidade da formação continuada durantes os planejamentos 

coletivos dentro do calendário letivo do DF, tendo como ponto de partida 

oficinas de construção de Espaços Educativos como: revisitar o mapa já 

realizado no início da construção do inventário e possibilitar a dinamização de 

outro para ações comparativas e para novas construções da escola que temos 

e a escola que queremos – onde está contida a intenção do reflorestamento da 

mata ciliar do Ribeirão Ponte Alta próxima à escola. A execução desse 

reflorestamento contou com a participação dos responsáveis no momento do 

plantio das mudas precedido por uma atividade de identificação dessas mudas. 

Ao tentar abordar tais preceitos intenciona-se uma educação entendida em seu 

sentido mais amplo, o de formação humana, aonde o trabalho do campo em 

sua produção agrícola familiar deve ser percebido como indispensável à 

manutenção da sociedade, podendo significar sua soberania alimentar. Cabe a 

importância de ressaltar a conjuntura da pandemia da Covid 19 que tem 

assolado o mundo, sendo o Distrito Federal um centro de infestação atípico. 

Isso trouxe a necessidade de refletirmos juntos para inserção nesse documento 

a necessidade de um trabalho que hora prioriza o tempo para não perder o ano 

letivo de 2020, assim, trazendo reflexões e planejamentos de ações com 

atividades que apresentam desafios, com mais objetividade para resolução, 

tendo em vista, o isolamento social e a necessidade de afastamento e 



fechamento das escolas para aulas presenciais. Os planejamentos das aulas 

para o âmbito vivido respeitam todos os protocolos da Organização Mundial de 

Saúde e orientações legais da SEEDF para ensino a distância, a ocasião nos 

mantém e constantes estudos e cursos para atuar de forma mais qualitativa e 

significativa possível em regime de teletrabalho, motivados a concluir sem 

grandes perdas o ano letivo de 2020. Entendemos que é uma oportunidade de 

construção de conhecimentos que envolvem a participação familiar de forma 

bastante intrínseca, sendo nossa parte seduzir e tranquilizar as famílias a 

apoiar os estudantes ao esforço na elaboração e dedicação aos estudos em 

casa. E também os profissionais regentes vencendo limitações e usando as 

tecnologias da comunicação, as redes sociais para orientar a construção do 

conhecimento com suas turmas. 

Pensando bem, não deve ser uma surpresa quando as pesquisas 

mostram que quem estuda a distância pode obter melhores 

resultados na aprendizagem que aqueles que estudaram 

presencialmente: EAD não depende unicamente da inspiração de 

um professor — é a consequência do trabalho integrado de uma 

equipe de profissionais. (LITTO, Fredric M, pág. 34). 

 

Sua produção teve como suporte teórico os documentos publicados pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e pelo 

Ministério da Educação (MEC), que estão em vigência, bem como as 

publicações de importantes autores da área Educacional. Lei nº 5.499/2015, 

que institui o Plano Distrital de Educação (2015-2024) e apresenta a Meta 8 

como garantia da Educação Básica a toda população camponesa do DF e 

dispõe de 42 Estratégias ligadas à Educação do Campo e seus desafios para o 

atendimento das populações camponesas do DF. Resolução MEC/CNE/CEB nº 

1, de 03 de abril de 2002 - que institui as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo. Decreto n° 38.631/2017, que aprova 

o Regimento Interno da SEEDF, que estabelece as atribuições dos seus 

diversos setores dos quais destacamos, no âmbito da Subsecretaria de 

Educação Básica, a Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e 

Diversidade e a Gerência de Educação do Campo. Resolução CEDF nº 1/2018, 

que estabelece normas para a Educação Básica no Sistema de Ensino do 

Distrito Federal; Portaria SEEDF nº 419/2018, que Institui a Política de 

Educação Básica do Campo, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação 



do Distrito Federal. Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo 

para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2019), que aprovadas pelo 

Parecer CEDF nº 140/2019 e publicadas pela Portaria SEDF nº 224, de 01 de 

julho de 2019, apresentam um conjunto de princípios e de procedimentos que 

objetivam atender a população do campo em suas variadas formas de 

produção da vida. Entre essas fontes, destacamos: o Currículo em Movimento 

da educação básica: anos iniciais (2014), as Diretrizes de avaliação 

educacional (2014- 2016), as Diretrizes pedagógicas do BIA (2012), a 

Orientação Pedagógica: proposta pedagógica e coordenação pedagógica nas 

escolas (2019) e os textos de Villas Boas (2004, 2008, 2010). Esta Proposta 

Pedagógica contempla a historicidade da escola, o diagnóstico da realidade da 

comunidade escolar, a função social e os princípios orientadores das práticas 

pedagógicas, os objetivos, as concepções teóricas da organização do trabalho 

pedagógico da escola, das práticas e estratégias de avaliação, bem como da 

organização curricular e do trabalho pedagógico da escola. Aborda, ainda, o 

modo como será o acompanhamento e avaliação da PP e as referências 

bibliográficas. 

 

Nos apêndices, são apresentados os planos de ação para o 

desenvolvimento da PP considerando a conjuntura de Pandemia pela Covid 19, 

a síntese dos projetos individuais e coletivos desenvolvidos na escola, as 

sequencias didáticas de todas as turmas e os planos de ação da Orientação 

Educacional (OE) e o da Sala de Recursos. 

 

 
2. HISTORICIDADE 

 

A Escola Classe Córrego Barreiro está situada na zona rural do Gama, à 

BR 060 DF 180, km 08 – Ponte Alta/ Gama, CEP 72.000-000, telefone de 

orelhão (61) 3506- 1002. Atende às modalidades de ensino da Educação 

Infantil (1º e 2º Períodos), 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 09 anos. 

Por sua localização, de acordo com o Decreto n° 7.352, de 4 de 

novembro de 2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), é 

considerada uma escola do campo. Em seu Art. 1°, parágrafo 1°, inciso II, a 



escola do campo é assim caracterizada: “aquela situada em área rural, 

conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda 

predominantemente a populações do campo” (BRASIL, 2012, p. 81). 

Limitada ao leste pelo Ribeirão Ponte Alta, apresenta uma pequena 

mata ciliar com espécies nativas do bioma cerrado. Possui uma área de pomar 

com espécies como mangueiras, bananeiras, abacateiros, goiabeiras, 

cajueiros, jabuticabeiras, acerolas, jaqueiras, romãs, pitangas, pêssego e 

algumas espécies nativas como jatobás, bacupari, entre outras. Possui ainda 

uma área de horta educativa do Projeto Horta Escolar e uma vasta área onde 

foram plantadas várias mudas de ipês, que no futuro formarão uma alameda 

colorida, além de outras espécies ornamentais e do cerrado. 

Figura 1 – Vista da entrada da escola. 

Foto do professor Orlando Rafael Dias 

 
Quando foi fundada, a escola chamava-se Escola Rural Córrego 

Barreiro, iniciou suas atividades no dia 19 de junho de 1967, tendo como 

responsável a professora Maria da Glória da Silva. Tinha apenas uma sala de 

aula, a secretaria e a cantina. Iniciou suas atividades atendendo a alunos do 

Ensino Fundamental e sua regularização deu-se através da Portaria nº 17, de 

07/07/1980. 



Na época de sua fundação, a água usada era de poço e quando este 

secava as servidoras iam para o córrego lavar as louças e buscar água para os 

serviços. O meio de transporte era a carroça, os professores vinham de carona 

e quando não conseguiam voltar, dormiam na escola. A luz que clareava era de 

lampião ou lamparina. 

Atualmente, sua estrutura de concreto, telhado de madeira e esquadria 

metálica é coberta com telhas de cimento amianto. A escola possui quatro 

salas de aulas, uma sala para os professores, cantina, banheiro masculino, 

banheiro feminino, um banheiro adaptado, biblioteca e uma sala onde funciona 

a direção e secretaria. Utilizamos também duas salas do Centro Comunitário 

existente ao lado da escola, uma para as turmas de 3º ano “A” e 2º ano “B” 

(matutino e vespertino), outra para a Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, SOE e Sala de Recursos e uma sala de reuniões. Ressaltamos 

que a escola ainda não possui telefone fixo, dispondo apenas de um orelhão, e 

a internet é de má qualidade e paga pelos servidores da ECCB. 

O quadro de servidores, em 2021, está composto por vinte e seis 

funcionários fixos, uma itinerante (sala de recursos), dois educadores sociais ( 

no turno matutino) e nove profissionais de empresa terceirizada Interativa que 

atuam na escola: limpeza, conservação e vigilância. A equipe gestora é 

composta pela Professora readaptada Eliane Azevedo Gomes e vice direção 

Núbia Dias de Abreu do Serviço Especializado de Orientação Educacional-SOE 

Carreira do Magistério (em LTS sendo substituída pela coordenadora 

pedagógica Fernanda Santos Carvalho. Além de uma professora regente para 

cada turma (oito turmas), contamos com quatro professoras readaptadas (uma 

na sala de leitura, uma no Projeto Interventivo e outra no apoio a coordenação), 

uma psicóloga readaptada (na sala de leitura), dois agentes de portaria, sendo 

uma readaptada. Um readaptado no apoio administrativo da escola, conforme 

se vê no quadro a seguir: 

Quadro 1 – Recursos humanos da Escola Classe Córrego Barreiro (2021) 
 

CARREIRA 

MAGISTÉRIO E 

ESPECIALISTAS 

CARREIRA 

ASSISTÊNCIA 

FUNCIONÁRIOS 

DE EMPRESA 
TERCEIRIZADA 

EDUCADORES 

SOCIAIS 



 

 08 professoras regentes; 

 01 professora readaptada 

na sala de leitura; 

 Uma psicologa readaptada 

na sala de leitura 

 01 professora readaptada no 
projeto interventivo; 

 01 orientadora educacional, 

na função de vice-diretora; 

 01 professora de Sala de 

Recursos (itinerante); 

 01 professora readaptada na 

função de diretora. 

 1 coordenadora pedagógica 

substituindo a vice diretora 

(em LTS) 

 01 chefe de secretaria; 

 02 porteiros; 

 02 merendeiros; 

 01 psicólogo (carreira 

assistência) 

 01 pedagogo 

 05 profissionais 

de conservação e 

limpeza 

 04 profissionais 

de segurança e 

vigilância. 

Todos os 

empresa 

terceirizada da 

Interativa  
 
 

 
 

 02 Educadores 

sociais. 

 

Os dados de identificação da Escola Classe Córrego Barreiro são 

apresentados nos quadros a seguir. 

 
Quadro 2 - Dados de identificação 

 

2.1 Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

2.2 CNPJ: 00.394.676/0001-07 

2,3 Endereço completo Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar 

2.4 Telefone (61)3224-0016 / 3225-1266 

2.5 FAX (61) 3213-6360 

2.6 E-mail se@se.df.gov.br 

2.7 Data da fundação 17/06/60 

2.8 Registros: FEDF – Fundação Educacional do DF Decreto: nº 
48297 
de 17/06/60 

2.9 Unidade Pública Oferecer recursos para a viabilização da educação 
formal 

2.10 Secretário de 
Educação 

João Pedro Ferraz dos Passos 

 
Quadro 3 - Dados da Instituição Educacional 

 
3.1 Nome Escola Classe Córrego Barreiro 

3.2 Endereço completo BR 060 - DF 180, km 08 – Ponte Alta – Gama/DF 

3.3 Telefone (orelhão) (61) 3506-1002 

3.4 FAX Não possui. 

3.5 E-mail eccb.cregama@gmail.com / 
eccbarreiro.gama@edu.se.df.gov.br (não possui 
internet) 

3.6 Localização Área Rural do Gama – Saída Setor Sul destino 
Embrapa 

3.7 Divisão: Coordenação Regional de Ensino do Gama 

mailto:se@se.df.gov.br
mailto:eccb.cregama@gmail.com
mailto:eccbarreiro.gama@edu.se.df.gov.br


3.8 Data de criação 19 de junho de 1967 

3.9 Autorização Portaria n. 17 de 07/07/1980. 



 

3.10 Turno de 
funcionamento 

Matutino e Vespertino 

3.11 Modalidades de 
ensino 

Ed. Infantil 1º e 2º períodos e Ensino Fundamental I - 
Anos Iniciais 

 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

A escola está inserida num contexto em que a comunidade em geral 

representada aqui pelos pais e responsáveis pelos alunos são moradores 

vizinhos da escola que, em sua maioria, trabalham com o cultivo da terra e a 

criação de animais, ainda lançam mão de práticas agrícolas como a queimada 

do solo para o plantio e limpeza e a extração de madeiras que atinge a mata 

ciliar do Ribeirão Ponte Alta. Essas características também estão em 

consonância com o Decreto n° 7.352, que definiu a Política de Educação do 

Campo, e que em seu Art. 1°, parágrafo 1°, inciso I, define como populações do 

campo: 

Os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, 
os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 
trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os 
povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições 
materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. (BRASIL, 
2012, p. 81) 

 

Boa parte desses pais e responsáveis tem origem de diferentes estados 

brasileiros, com baixo ou nenhum grau de escolaridade, mas que possuem 

uma gama de conhecimentos culturais distintos. Portanto, grande parcela dos 

estudantes atendidos pela escola é formada por filhos de caseiros e 

empregados domésticos das chácaras locais e uma parcela por indígenas que 

compõem uma ONG ali localizada. 

A partir da aplicação de um questionário para o levantamento das 

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

famílias sobrevive com um salário mínimo, moram em casas cedidas por seus 

patrões, sendo que cerca de 50% dos pais estudaram até a 8ª série ou menos, 

ressaltando-se que as mães são mais escolarizadas que os pais. O gráfico 

abaixo sistematiza os dados da comunidade referentes ao tipo de residência, à 

renda e à escolaridade dos pais. 

 
Gráfico 1 – Perfil da comunidade 



 

 

Fonte: Questionário aplicado aos pais em março de 2017. 

 
 

Legenda: 

 
Residência própria alugada cedida outros   

Renda 1 salário 
mínimo 

2 a 3 
salários 

mais que 3 
salários 

não informado.   

Escolaridade 
do pai 

analfabeto alfabetizado 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série ensino 
médio 

Superior 

Escolaridade 
da mãe 

analfabeto alfabetizado 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série ensino 
médio 

Superior 

O quadro abaixo mostra outras características da comunidade escolar. 

 
Quadro 4 – Características da comunidade 

 
 

QUESTÕES ÍTEM CITADO FREQUÊNCIA 
RESPOSTAS 

NÃO 
INFORMOU 

aturalidade dos pais: ESTADOS MÃE PAI  

25 Região Norte: 
Amazonas 

Pará Tocantins 

Região Nordeste: 
Bahia Ceará Maranhão 

Paraíba Pernambuco 
Piauí Rio 

Grande do Norte 
Região Centro-Oeste: 

Goiás Mato Grosso 
o Grosso do Sul Distrito Federal 
ião Sudeste: Espírito Santo 
Minas Gerais Rio de Janeiro 

Região Sul: 

3 6 
 1 1  

 3 4  

 0 1  

 25 28  

 5 11  

 3 4  

 4 4  

 1 1  

 2 1  

 9 7  

 1 0  

 28 22  

 5 6  

 0 1  

 1 0  

 22 15  

 2 3  

 1 0  

 1 2  

 0 1  

 1 0  

 Rio Grande do Sul 1 0  

45 

 
40 
 

35       
 
30     
 
25     

20     40 

15 30 
26 

10 20 

14 
 12 

10 10 12 10 

 1 2  4 
 

1 4 2  4  
 

   

  

 
 
 
 
 
31 



 

quipamentos e 
Eletrodomésticos e 
Eletrônicos, que a família 
possui: 

FOGÃO GELADEIRA 

FREEZER 
TANQUINHO MAQUINA DE 

LAVAR TELEFONE FIXO 
CELULAR TV POR 

ASSINATURA 

TV ABERTA 
COMPUTADOR NOTEBOOK 

77 
63 
32 

37 
40 
5 
73 
21 
49 
10 
12 

7 

3. A família tem 
acesso à Internet? 

SIM: 42 
NÃO: 35 

INTERNET FIXA; 8 
INTERNET MÓVEL: 34 

7 

4. Seu(sua) Filho(a) 
tem acesso a computador? 

SIM 
NÃO 

15 
64 

5 

5. A sua moradia é: PRÓPRIA ALUGADA 
CEDIDA 

ONG 

26 
14 
40 
01 

3 

6. Em casa a criança 

possui livros infantis? 

SIM 
NÃO 

63 
19 

2 

que a família costuma fazer 
nos finais de semana? 

FICAR EM CASA 
PASSEAR VISITAR 

PARENTES 
FREQUENTAR A IGREJA 

60 
9 
46 
45 

4 

família é membro de 
alguma 
Instituição Religiosa? 

SIM 
NÃO 

50 
37 

13 

ual Instituição Religiosa? CATÓLICA 
EVANGÉLICA TODAS 

AS IGREJAS 

38 
48 
2 

12 

Em casa seu (sua) filho (a) 
tem lugar adequado para 
estudar? 

SIM NÃO 65 
12 

7 

11. Em casa a criança 
possui livros infantis? 

SIM NÃO 63 
19 

2 

Em casa a leitura faz parte 
das atividades da 
família? 

SIM NÃO 57 
22 

5 

13. A criança vê TV 
todos os dias? 

SIM NÃO 70 
10 

4 

A família gostaria de 
participar de 
atividades na escola? 

SIM NÃO 20 
06 

58 

Fonte: Questionário aplicado aos pais em maio de 2017. 

Mesmo que a maioria das famílias tenha informado que possui livros 

infantis em casa, os estudantes raramente desenvolvem o hábito da leitura e 

da escrita antes de chegarem à escola. Talvez porque os alunos não tenham a 

oportunidade de lazer em casa, conforme foi detectada no questionário para o 

levantamento do perfil da comunidade, a atividade física é a mais desejada por 

eles, pois veem na escola um espaço de socialização e lazer, o oposto à 

solidão caseira, onde o trabalho  e a televisão  são praticamente as únicas 



ocupações. 

A maior parte das famílias cujos filhos frequentam a escola Córrego 

Barreiro é oriunda de outros estados brasileiros, como já dissemos. Essas 

famílias buscam na região do Distrito Federal estabilidade social, através de 

vínculos empregatícios comumente oferecidos para caseiros e serviços 

domésticos. Isso ocasiona curtos períodos de fixação, já que há grande 

rotatividade nessas ocupações. Somam-se a esse problema o trabalho infantil, 

o abuso sexual, a violência doméstica, o alcoolismo e o uso de outras drogas, 

os conflitos familiares, a disputa pela guarda dos filhos, que contribuem para a 

evasão, com o fenômeno das idas e vindas dos alunos no decorrer do ano 

letivo, ocasionando o desestímulo do educando, as dificuldades de 

aprendizagem e a não concretização ao que se propõe no currículo. 

Diante desta realidade, é grande o nosso desafio em respeitar as 

diferenças e incentivar o processo de inclusão na escola e auxiliar esses 

estudantes cidadãos no processo de criatividade, capazes de se expressarem 

livremente, sugerir e optar, tornando-se sujeitos do seu processo educativo. 

Isso se faz necessário, sobretudo, para atendermos a um dos princípios da 

Educação do Campo que orienta-nos para o “respeito à diversidade do campo 

em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de 

gênero, geracional e de raça e etnia” (Art. 2°, inciso I, o Decreto n° 7.352). 

Uma evidencia que temos atualmente é a importância que os estudantes 

dão para a quadra de esportes mesmo que ainda não esteja coberta e jogos 

debaixo das árvores e escorregador no parquinho. Essa quadra foi bastante 

almejada. Agora vamos percorrer para programar as demais necessidades 

citadas quando do inicio da elaboração do Inventário, a saber, piscina de 

bolinha, pula-pula, cabideiro para pendurar as mochilas e a melhoria no jardim 

e horta. Nas falas dos educando ficou expresso o desejo por: sala de música e 

brinquedoteca e laboratório de informática, lixeiras coloridas. As falas sobre 

frutas no lanche de um pomar da própria escola, livros para empréstimo aos 

pais, mais passeios, gramado tem acontecido na medida que acontecem a 

oportunidade. 

Além dessas necessidades, os alunos apontaram outras que retratam 

bem suas vivências na escola e em casa e os caracterizam como integrantes 



de uma população do campo, como explicitaram os alunos do 4° ano, ao 

escreverem sobre o que desejavam no ambiente escolar: plantar coisas na 

horta, fazer casa na árvore, revigorar a horta e o minhocário, identificar as 

plantas da escola, rastelar o parque, fazer a capina, mesas e cadeiras debaixo 

da árvore. Abaixo vemos desenhos desses alunos, que reforçam a escola 

como um ambiente de lazer, diversão, esporte e trabalho, como pressupõe a 

proposta de Educação do Campo. 

Contudo acima citado, ressaltamos que até a presente data de 

organização e atualização da PP, em razão do isolamento social motivado pela 

pandemia da COVID-19, não realizamos novos questionários junto às famílias 

e nem entrevistas e ações com os estudantes como: novos desenhos do 

ambiente escolar e novas proposições e discussões, porém, estão essas 

propostas no planejamento das aulas do ano letivo 2020, pois, agora já temos 

jogos de mesas com jogos em baixo das árvores, uma quadra (não coberta), 

mas, que atende parcialmente a energia dos discentes para as atividades 

físicas. 

 
Figura 5 – Fotografia de uma das turmas na quadra descoberta 

 

 

Com relação à questão do transporte escolar, esclarecemos que os 

ônibus são antigos, com manutenção regular. Além desta questão, em época 



de chuva, os veículos não conseguem chegar até algumas comunidades, pois 

são retidos em áreas de lama, o que deixa muitos alunos sem condições de 

chegar à escola, reduzindo-se consideravelmente a frequência. 

Quanto à estrutura física da escola, além das necessidades já 

enumeradas, ressaltamos as condições que NÃO permitem a adoção do 

Programa Escola Integral Mais Educação. São elas: cozinha insuficiente; 

depósito de material de limpeza e de despensa inadequados; inexistência de 

um espaço adequado para a direção; área para o recreio descoberta; salas de 

aula insuficientes; inexistência de sala de coordenação e de acolhimento aos 

pais; sanitários de estudantes e funcionários insuficientes e inadequados às 

necessidades da clientela (Educação Infantil, Anos Iniciais, adultos); ausência 

de refeitório; inexistência de espaço que permita o descanso e o trabalho 

individual ou coletivo da equipe escolar que seja confortável, silencioso, com 

mobiliário adequado para adultos e separado dos espaços dos educandos 

(para reuniões, estudos, momentos de formação e planejamento). O texto 

abaixo, escrito por uma aluna do 5° ano, também reforça as necessidades da 

escola. 

 
Figura 6 – Texto coletivo da Educação Infantil II Período 

 



 
 

Por outro lado, a Escola Classe Córrego Barreiro apresenta muitas 

potencialidades servindo como incentivo para busca de parceiros para apoiar 

ações que beneficiam as famílias escolares, entre as quais ressaltamos: a 

excelente participação da comunidade escolar e dos pais nos eventos 

propostos na escola e nas reuniões; os esforços e compromissos da equipe 

pedagógica e gestora; o acompanhamento e a orientação do trabalho 

pedagógico; a participação e a disponibilidade da equipe escolar em colaborar 

com os projetos propostos pela regional de ensino e a SEEDF; o corpo docente 

da escola, composto por professores pós- graduados e o quadro de auxiliares 

de educação, todos com Ensino Médio completo. 

Figura 7 – Atividades para construção do inventário da escola 

 

Fonte - Produção da escola. 



4.  FUNÇÃO SOCIAL E PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 
Os princípios orientadores das práticas pedagógicas na Escola Classe 

Córrego Barreiro baseiam-se, inicialmente, no Art. 3º da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB (1996), segundo a qual o ensino será ministrado 

com base na igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

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

pensamento, a arte e o saber; no pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; no respeito à liberdade e apreço à tolerância; na gestão 

democrática do ensino público; na busca por um padrão de qualidade definido 

nacionalmente; na valorização da experiência extraescolar; e na vinculação 

entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Observa-se, ainda, o Art. 22º da mesma Lei, que indica a finalidade da 

educação básica: desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores. Da mesma forma, para a Educação 

Infantil, atendemos ao disposto no Art. 29º da LDB, que a define como a 

primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

Para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais), o Art. 32º da LDB nos indica 

que o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade 

de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 

e a formação de atitudes e valores; e o fortalecimento dos vínculos de família, 

dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

Para todas as etapas do ensino que a ECCB atende destacamos as 10 

Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular acompanham o 

desenvolvimento dos alunos desde a Educação Infantil, a saber: 

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. Autoconhecimento e autocuidado. 

9. Empatia e cooperação. 

10. Responsabilidade e cidadania. 

Especificamente para a etapa da Educação Infantil, as 10 Competências 

Gerais da Base se desdobram em direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, dentro dos 5 campos de experiência da Educação Infantil. 

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). 

Assim, as ações e estudos até o momento se traduzem em construir 

conhecimentos “costurando” os direitos das crianças aos pilares do campo. 

São os direitos: 

Conviver 

Brincar 

Participar 

Explorar 

Expressar 

Conhecer-se 

No Ensino Fundamental, as Competências Gerais estão presentes 

em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades a serem 

trabalhadas dentro de cada área do conhecimento e componentes 

curriculares específicos. 

Diferente da Educação Infantil, a proposta da BNCC Ensino 

Fundamental − Anos Iniciais é a progressão das múltiplas aprendizagens, 

articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as 

situações lúdicas de aprendizagem. 

Segundo o documento da BNCC: 

 
Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização 

dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de 

novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de 

ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de 

refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na 

construção de conhecimentos. (BNCC) 

 

Portanto, ao compreender as mudanças no processo de 

desenvolvimento da criança − como a maior autonomia nos movimentos e a 

afirmação de sua identidade − a BNCC Ensino Fundamental − Anos Iniciais 

propõe o estímulo ao pensamento lógico, criativo e crítico, bem como sua 

capacidade de perguntar, argumentar, interagir e ampliar sua compreensão do 

mundo. Ou seja: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base


 

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do 
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores 
e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e 
intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas 
expectativas quanto o que ainda precisam aprender. (BNCC) 

 

Além disso, essa proposta pedagógica deve assegurar, ainda, um 

percurso contínuo de aprendizagens e uma maior integração entre as duas 

etapas do Ensino Fundamental. 

● Áreas do Conhecimento 

A organização estrutural da BNCC no Ensino Fundamental como um 

todo se dá por áreas do conhecimento, tal organização busca favorecer a 

comunicação entre os conhecimentos e aprendizagens das inúmeras 

disciplinas, agora chamadas de componentes curriculares. 

As áreas do conhecimento previstas pela BNCC são: 

1) Linguagens, 2) Matemática, 3) Ciências da Natureza e 4) Ciências 

Humanas, sendo que cada uma delas têm competências específicas de área – 

reflexo das dez competências gerais da BNCC – que devem ser promovidas ao 

longo de todo o Ensino Fundamental. 

De acordo com a BNCC, “as competências específicas possibilitam a 

articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes 

curriculares, e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais e o Ensino Fundamental – Anos Finais e a 

continuidade das experiências dos alunos, considerando suas 

especificidades.” 

Portanto, para além das competências, cada uma dessas áreas tem 

papel fundamental na formação integral dos alunos do Ensino Fundamental. 

Isso aparece nos textos de apresentação das áreas na BNCC. Além de mostrar 

tal papel, o documento dá destaque às particularidades do segmento, levando 

em consideração as especificidades e as demandas pedagógicas de cada 

etapa educacional. 

Componentes curriculares 

O que antes entendíamos como disciplinas ou matérias, chamamos 

agora de componentes curriculares. As disciplinas não deixaram de existir, o 

que mudou foi: a BNCC não chama mais Língua Portuguesa, por exemplo, de 

disciplina ou matéria. A Base a compreende como um componente curricular 

https://sae.digital/base-nacional-comum-curricular-competencias/


da área de conhecimento de Linguagens. 

Linguagens 

Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, 

Língua Inglesa. 

Matemática 

Componente curricular: Matemática. 

Ciências da Natureza 

Componente curricular: Ciências. 

Ciências Humanas 

Componentes curriculares: História e Geografia. 

Ensino Religioso 

Componente curricular: Ensino Religioso. 

Com o intuito de garantir o desenvolvimento das competências 

específicas de área, cada componente curricular possui – conforme indicado no 

texto da BNCC – um conjunto de habilidades que estão relacionadas aos 

objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e processos) e que se 

organizam em unidades temáticas. 

● Alfabetização 

Outro aspecto que muda com a BNCC Ensino Fundamental − Anos 

iniciais é a alfabetização. A partir da implementação da Base, toda criança 

deverá estar plenamente alfabetizada até o fim do 2º ano. Antes, esse prazo 

era até o terceiro ano – de acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). 

Portanto, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, o foco da 

ação pedagógica deve ser a alfabetização. Isso é sistematizado pela BNCC 

nos tópicos abaixo, que mostram as competências e as habilidades envolvidas 

no processo de alfabetização, e que a criança deve desenvolver: 

Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros 

sistemas de representação); 

Dominar as convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, 

cursiva e script); 

Conhecer o alfabeto; 

Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; 

Dominar as relações entre grafemas e fonemas; 



Saber decodificar palavras e textos escritos; 

Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras; 

Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras 

palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura (fatiamento). 

Então, se a alfabetização deve ser concluída ao final do 2º ano. No final 

desse período o estudante deve desenvolver as competências e habilidades 

acima. 

Ao longo dos próximos anos processo de alfabetização será 

complementado com foco na ortografia, que ampliará os conhecimentos e as 

habilidades linguísticas do estudante. 

As Unidades temáticas nos Iniciais, a forma com que os conteúdos 

serão trabalhados em sala de aula ganhou novo foco. A divisão agora é por 

unidades temáticas, que consiste na reunião de um conjunto de conteúdos de 

uma mesma temática em uma unidade, o que já é uma prática na ECCB nas 

sequencias didáticas. 

Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento 

escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos objetos de 

conhecimento ao longo do Ensino Fundamental adequado às especificidades 

dos diferentes componentes curriculares. Cada unidade temática contempla 

uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento, assim como cada 

objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades […]. 

As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser 

asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.(BNCC) 

Portanto, a partir dessas unidades, o conteúdo trabalhado em um ano 

pode ser retomado e ampliado nos anos seguintes, permitindo que o professor 

trabalhe novas habilidades em sala de aula. 

Entre os componentes curriculares presentes na BNCC, somente o 

componente Língua Portuguesa – da área de Linguagens – não está 

estruturado em unidades temáticas. Ou seja, ela se organiza em práticas de 

linguagem (leitura/escuta, produção de textos, oralidade e análise 

linguística/semiótica), campos de atuação, objetos de conhecimento e 

habilidades. 

É imprescindível estar atento às transições entre as etapas da educação 

básica, para que o aluno tenha um percurso contínuo de aprendizagem que 



respeite as especificidades de sua faixa etária. 

Dessa forma, quando não há rupturas nesta transição, uma vez que 

existe respeito às necessidades de cada estudante e à sua idade, no momento 

da transição da Educação Infantil ao Ensino Fundamental é fundamental dar 

atenção a ampliação das aprendizagens, ao aprofundamento das experiências 

e da alfabetização − que deve acontecer no 1º e 2º anos desta etapa. 

Já na transição dos Anos Iniciais para os Anos Finais é importante 

preparar o aluno para as mudanças que estão por vir ou que já estão 

acontecendo durante o 5º e 6º ano, como a mudança do professor generalista 

para o professor especialista. Além disso, é preciso adaptar os currículos para 

evitar a ruptura nesse processo, garantido ao aluno − como afirma a própria 

BNCC − maiores condições de sucesso. 

Esses princípios norteadores são retomados e reafirmados no Currículo 

em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2014). Em seus 

Pressupostos Teóricos (p. 27-28), apresenta a opção pela Educação Integral 

como emergente da responsabilidade dos sistemas de ensino preconizada no 

artigo 22° da LDB (Lei 9.394/96), já citado neste documento. Reforça que 

quando se fala da importância da educação para o exercício da cidadania, não 

se trata apenas de garantir o ingresso na escola, mas de buscar a 

aprendizagem e o sucesso escolar dos estudantes, fazendo com que o direito à 

educação de qualidade se constitua como requisito fundamental para a 

vivência dos direitos humanos e sociais. 

Nesse sentido, a Educação Integral, descrita no Currículo em Movimento 

da Educação Básica do Distrito Federal, vai ao encontro de uma sociedade 

democrática de direitos, constituindo-se como uma política pública de inclusão 

social e de vivência da cidadania como parte de um conjunto articulado de 

ações por parte do Estado que preconiza a importância do desenvolvimento 

humano em todas suas dimensões, além da necessidade de se garantir direitos 

e oportunidades fundamentais para a população infanto-juvenil. 

Ainda na nuance da garantia dos direitos, no cenário de pandemia que 

estamos inserido priorizamos seguir planejamentos e mediações a distancia 

fazendo uso do celular e do computador para fazer as trocas verbais que no 

cenário dos cursos que já fizemos e ainda realizaremos mais entendemos que 

se dão tanto de forma síncrona - por meio de bate-papo - como assíncrona - 



por meio de fórum e e-mail - entre outras possibilidades de comunicação on- 

line, os quais possuem aspectos qualitativos e quantitativos diferenciados, que 

possibilita a construção de conhecimentos de uma forma singular na interface 

do aprender aprendendo. 

Reforçando a afirmação de que “É função primeira da escola garantir a 

aprendizagem de todos os estudantes, por meio do desenvolvimento de 

processos educativos de qualidade.” (Pressupostos Teóricos, p. 33), a SEEDF 

apresenta um Currículo que privilegia eixos que devem ser trabalhados de 

forma transversal, articulando conhecimentos de diferentes áreas: Educação 

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

Educação para a Sustentabilidade. Esse tema será mais explanado no item 

6.3, que trata da organização curricular da escola. 

Com base nos princípios norteadores aqui apresentados e assumidos, 

apresentamos a seguir os objetivos da Escola Classe Córrego Barreiro. 

 
5. OBJETIVOS 

 
5.1 - Geral 

 
 Promover a aprendizagem dos alunos valorizando seus saberes 

campesinos e outros advindos das relações com seus pares em suas diversas 

dimensões sociais, por meio de ações pedagógicas que possibilitem a 

socialização do conhecimento e que ressaltem a formação para a cidadania, o 

respeito às diversidades, a sustentabilidade e os direitos humanos. 

 
5.2 - Específicos 

 
 Investigar e articular experiências e estudos direcionados para o 

mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, 

economicamente justo e ecologicamente sustentável. 

 Promover e elevar o desempenho acadêmico dos alunos a partir da 

valorização de seu espaço histórico-social e de sua diversidade linguística. 

 Melhorar e fortalecer o relacionamento com a comunidade. 

 Cumprir e fazer cumprir as leis de ensino vigentes, as 

determinações dos órgãos competentes e o regimento escolar. 

 Promover a implantação de projetos que visem à melhoria no 



processo de ensino-aprendizagem baseados na valorização dos sujeitos do 

campo. 

 Favorecer a identificação do modo próprio de vida social e de 

utilização do espaço da comunidade, delimitando o que é rural e urbano sem 

perder de vista o nacional. 

 Promover a reflexão de que o rural e o urbano constituem polos de 

um mesmo continum, e que o espaço rural não está aquém do urbano. 

 Aplicar ao responsável, no ato da matrícula, um questionário 

socioeconômico cultural. 

 Proporcionar espaços de discussão democrática e avaliação dos 

projetos em andamento na unidade de ensino. 

 Promover a articulação de todos os segmentos da educação 

visando à melhoria do trabalho coletivo. 

 Administrar a utilização de recursos financeiros, zelando por sua 

aplicação adequada e prestando contas. 

 Buscar parceiros para os projetos desenvolvidos na escola. 

 Desenvolver, através dos Serviços de Apoio a Aprendizagem 

(SEAA), ações de orientação, reflexão e apoio à comunidade escolar. 

 

 
6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
6.1 - Organização do trabalho pedagógico da escola 

 
Em relação à organização do trabalho pedagógico (OTP), a escola optou 

pela organização em ciclos (2014), como proposto pela Secretaria de 

Educação, após extensas discussões e reflexões sobre o tema. O primeiro 

ciclo corresponde à Educação Infantil (1° e 2° períodos); o segundo ciclo é o 

dos anos iniciais: BIA – Bloco Inicial de Alfabetização (Bloco 1) e 4° e 5° anos 

do Ensino Fundamental (Bloco 2). 

É o segundo ano letivo que a escola trabalha com a organização em 

ciclos. Embora esse formato favoreça um maior rendimento acadêmico, 

especialmente se associado à implantação das políticas públicas de estado 

(reagrupamentos, Projeto Interventivo, avaliação formativa e outros) como 

possibilidades pedagógicas, ainda precisamos garantir a mudança de 

concepções e práticas na lógica da aprendizagem e da não reprovação. Para 



favorecer essas mudanças são propostas leituras, discussões e reflexões 

constantemente durante as coordenações pedagógicas assim como 

planejamentos de rotinas pedagógicas. 

A organização dos tempos e espaços escolares da forma como vem 

acontecendo, vislumbra atender às especificidades de uma Escola do Campo 

como a nossa, ainda que não completamente de forma adequada como prevê 

a legislação e publicações dessa modalidade de ensino, em consonância com 

as relações escola-comunidade e a atuação da SEAA, composta por uma 

orientadora educacional, uma pedagoga e um psicólogo. Estamos em processo 

de ampliação e estudos para construção do inventário da escola. O quadro 

abaixo explicita parte da organização dos tempos e espaços da Escola Classe 

Córrego Barreiro (ECCB). 

 
Quadro 5 - Organização dos tempos e espaços da ECCB 

 
Em tempos de pandemia pela Covid 19, os tempos e espaços são do 

que conseguirmos construir por meio das tecnologias como: vídeos 
demonstrativos, atividades escritas orientadas por ligações pelo telefone, 
áudios e mensagens de texto que é o que nossa comunidade tem acesso no 
momento. 

 
Em tempos presenciais que ansiamos segue abaixo a organização 

 

MATUTINO: 7h30 / 12h30 VESPERTINO: 12h30 / 17h30 

Turma Sala Professora Turma Sala Professora 

4° ano “A” 1 Maria da Guia 1° PE 1 Marlene 

3° ano “A” 2 Marly 2° PE 2 Marinete 
(substituída 

por Ednalva) 
5° ano 3 Fernanda Carvalho 1° ano “A” 3 Eune 

(substituída 
por Flávia 

3º ano “B” 4 Mônica  
 

2° ano “A” 4 Joelma 
(substituída 
por Soraya) 

Considerando que nossa escola, como supra citado, possui as 

características que definem uma escola de campo, como, a localização, 

comunidade que depende do trabalho do campo, realidade social 

predominantemente rural. Temos como desafio a inserção de práticas, cada 

vez mais adequadas, que organizem o fazer pedagógico e o trabalho com os 

conteúdos curriculares norteados pela realidade da comunidade que a compõe, 

tais como: modos de produção (ecológica x agronegócio), tipo de agricultura 



(familiar x monocultura), uso de tecnologias que promovam o desemprego no 

meio rural, relações de trabalho: exploração da mão de obra e do trabalho 

infantil e organização dos trabalhadores. 

Outro desafio é o acolhimento de alunos oriundos de outros estados 

assim como um atendimento que lhes garanta a progressão das aprendizagens 

de acordo com suas especificidades. 

As rotinas demonstradas nos quadros 6, 7 e 8 são uma tentativa de 

superar esses desafios. 

 
Quadro 6 - Organização dos tempos e espaços na Educação Infantil 

II Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROTINA: cantar músicas; exploração do calendário (dia, mês, ano); registros do tempo; 

registro e leitura da rotina do dia; contagem dos alunos e reflexão sobre propriedades da 

adição; trabalho com os nomes próprios na chamada e na escolha do ajudante do dia; escrita 

da merenda do dia (registro no quadro para leitura). OUTRAS SITUAÇÕES DE 

MULTILETRAMENTO. 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Rotina Rotina Rotina Rotina Rotina 

Leitura deleite Leitura deleite Leitura deleite Leitura deleite Leitura deleite 

Pé de quê? 
Eu, o outro e o 

nosso espaço. 

Hora da arte 
(situações de 

apreciação, 
reflexão e 
produção) 

Hora do 
brinquedo/da 

brincadeira 

Minhocário 

(recolher e 

depositar os 

resíduos) 

Mala da leitura 

Sequência 

didática a partir 

das linguagens 

Sequência 

didática a partir 

das linguagens 

Sequência 

didática a partir 

das linguagens 

Sequência 

didática a partir 

das linguagens 

Sequência 

didática a partir 

das linguagens 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Escovação 
dental 

Escovação 
dental 

Escovação dental Escovação 
dental 

Escovação 
dental 

 
Hora da leitura 

  
Hora da leitura 

  
Hora da leitura 

Parquinho (15h 
às 15h50) 

Parquinho (15h 
às 15h50) 

Parquinho (15h 

às 15h50) 

Parquinho (15h 
às 15h50) 

Parquinho (15h 
às 15h50) 

Horta (15h45 
às 16h45) 

    

Hora cívica 

(16h45) 

 



 
 

 

Quadro 7 - Organização dos tempos e espaços do BIA 
 

DIARIAMENTE 

Rotina: 

cantar músicas; 
exploração do calendário (dia, mês, ano); 

registro do tempo, 

registro e leitura da rotina do dia; 

contagem dos alunos e reflexão sobre propriedades da adição; 
trabalho com os nomes próprios na chamada e na escolha do ajudante do dia; 
Escrita da merenda do dia (registro no quadro para leitura). 

Análise linguística: 
- discursividade, textualidade e normatividade. 

Análise linguística: 
- apropriação do --Sistema de Escrita Alfabética (não alfabetizados). 

Alfabetização matemática 

Projetos permanentes: 

Higiene bucal 

Leitura/linguagens 
Jogos interclasse (agosto/setembro) 

Organização da sala e anotação das atividades de casa na agenda/ caderno 

Sequência didática contemplando diferentes componentes curriculares 

SEMANALMENTE 

Oralidade (sistematização) 

Leitura e outras linguagens (sistematização): 

- Leitura deleite, Roda de leitura, Cantinho da leitura, Sacola literária, Hora da leitura: 
biblioteca, pátio, debaixo das árvores.../individual, coletiva, por leitor experiente, 
protocolada...) 

Produção de texto escrito 

Projeto didático contemplando diferentes componentes curriculares 

Reagrupamento intraclasse 

Reagrupamento interclasse 

Hora cívica (segunda-feira –7h30) 

Correção das atividades de casa/Retomada do assunto do dia anterior (3ª e 5ª 
feiras) 

Projetos permanentes: 

- Higiene bucal (informações) 
- A caminha da escola sustentável (Horta Escolar-merenda saudável/ Minhocário. Era 
uma vez...) 

Hora do brinquedo/da brincadeira 

Hora dos jogos 

Projeto Interventivo 

Hora da Arte 

Roda de conversa 

Sequência didática contemplando diferentes componentes curriculares 

QUINZENALMENTE 



 

Mural temático 
(cada sala é responsável por um intercalando os turnos quinzenalmente). 

 

Quadro 8 - Organização dos tempos e espaços do 4º e do 5º ano 
 

DIARIAMENTE 

Rotina: 

cantar músicas; 

exploração do calendário (dia, mês, ano); 

registro do tempo, 
registro e leitura da rotina do dia; 
contagem dos alunos e reflexão sobre propriedades da adição. 

Correção das atividades de casa/Retomada do assunto do dia anterior 

Análise linguística: 
- discursividade, textualidade e normatividade. 

Análise linguística: 
- apropriação do --Sistema de Escrita Alfabética (não alfabetizados) 

Letramento matemático 

Projetos permanentes: 

Higiene bucal 

Leitura/linguagens 
Jogos interclasse (junho/julho) 

Organização da sala eanotação dasatividades de casa na agenda/ caderno 

Sequência didática contemplando diferentes componentes curriculares 

SEMANALMENTE 

Oralidade (sistematização) 

Leitura e outras linguagens (sistematização): 

- Leitura deleite, Roda de leitura, Cantinho da leitura, Sacola literária, Hora da leitura: 
biblioteca, pátio, debaixo das árvores.../individual, coletiva, por leitor experiente, 
protocolada...) 

Produção de texto escrito 

Projeto didático contemplando diferentes componentes curriculares 

Correção das atividades de casa/Retomada do assunto do dia anterior (3ª e 5ª 
feiras) 

Reagrupamento intraclasse 

Reagrupamento interclasse 

Roda de leitura: Acompanhamento dos livros lidos no mês (ficha) – sexta-feira 

Projetos permanentes: 

- Higiene bucal (informações) 
- A caminha da escola sustentável (Horta Escolar-merenda saudável/ Minhocário. 
Era uma vez...) 
Hora do brinquedo da brincadeira (4º ano – sexta-feira/5º ano – quinta-feira) 

Hora dos jogos 

Hora da Arte (situações de apreciação, reflexão e produção) –sexta-feira 

Hora cívica (segunda-feira –16h45) 

Projeto Interventivo 

Roda de conversa 

Sequência didática contemplando diferentes componentes curriculares 

(segunda-feira) 5º ano 



 

QUINZENALMENTE 

Mural temático 
(cada sala é responsável por um intercalando os turnos quinzenalmente). 
Ações de transição da Educação infantil para anos iniciais. 

Ressaltamos que nessa organização estão inseridos os atendimentos da 

Sala de Recurso de acordo com sua agenda e necessidades dos estudantes. 

 
 
 

6.2 - Concepções, práticas e estratégias de avaliação. 
 

A Escola Classe Córrego Barreiro utiliza, no processo de ensino e 

aprendizagem, diversos instrumentos e procedimentos como estratégias de 

avaliação, entre os quais citamos: observações, relatórios, Conselho de 

Classe, reuniões de pais, provas, testes, provas institucionais. Com vistas à 

adequação dessas práticas às Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF 

(2014), durante as discussões para a elaboração desta PP, promovemos um 

estudo desse documento e de outros materiais que abordam a temática da 

avaliação. 

Inicialmente, discutimos os seguintes questionamentos formulados a partir das 

Diretrizes: 

1. Na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, 

apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, 

incluir para aprender e aprender para desenvolver-se (p. 9). Comente essa 

afirmação. 

2. Qual a diferença entre a avaliação para as aprendizagens e a 
avaliação das 

aprendizagens (p. 9). 

3. Quem avalia e quem é avaliado? (p.1O) 

4. A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEEDF, 

pressupõe processos dialógicos entre os sujeitos envolvidos na ação educativa 

da escola (p. 18). Quem são esses sujeitos? 

5. O dever de casa pode ser representado por tarefas ou atividades 

constantes dos livros didáticos ou outros, pesquisas bibliográficas, pesquisas: 

de campo, entrevistas, observações de fenômenos, elaboração de textos, 

revistas, jornais, hipertextos, montagem de maquetes, peças teatrais, paródias, 



análise de imagens e até testagem de hipóteses que servirão para 

aprofundamento do conhecimento (p. 22- 23). Esta é a concepção que conduz 

a sua prática? Exemplifique. 

6. Quando devemos realizar a avaliação? Quais os tipos de 

intervenção que devemos realizar a partir da avaliação? (p. 24) 

7. Que critérios devemos utilizar ao elaborar os instrumentos de 
avaliação? (p. 24) 

8. Qual a diferença entre avalição formal e informal? Exemplifique-as. 
(p. 26) 

9. O Conselho de Classe, na perspectiva da avaliação formativa é, ao 

mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do 

projeto político-pedagógico da escola. Quem deve participar dele? (p. 27-28) 

10. Notas ou conceitos podem conviver com a avaliação formativa, 

desde que não tenham fim em si mesmo, isto é, não sejam o elemento central 

nem os estudantes sejam incentivados a estudar com vistas à sua obtenção 

(p.29). Comente esta afirmação. 

11. Sobre a prova, o teste e o uso de notas "Cabe refletir: qual a 

justificativa para tal prática? A quem ela beneficiaria? O trabalho pedagógico 

seria realizado padronizada em todas as turmas de modo a se aplicar uma 

mesma prova no mesmo dia e horário para todos os estudantes?". (p. 31) 

12. Auto avaliação: um componente essencial da avaliação formativa 

contribui para a conquista da autonomia intelectual dos estudantes, deve ser 

incentivada pelo professor continuamente, é mais ligada à avaliação para 

aprendizagem do que à avaliação da aprendizagem, inclui a formulação de 

julgamentos do mérito do trabalho, pelo estudante, o que usualmente tem sido 

tarefa do professor. Como tem sido realizada em nossa escola? (p.33) 

13. Como conduzir uma avaliação com ética? 

 
Esses questionamentos ajudaram a refletir sobre o desafio de pensar 

diferente a prática de aprendizagem e de avaliação, bem como a definir as 

concepções de avaliação do grupo, para a inserção na PP. Para tanto, 

inicialmente buscamos responder às questões principais: O que é avaliação? 

Quais as funções da avaliação? 

Em consonância com a literatura estudada, reconhecemos que a 



avaliação classificatória avalia para excluir, enquanto que a avaliação 

formativa, proposta da SEEDF, visa à promoção das aprendizagens de 

estudantes, professores e ao desenvolvimento da escola; compromete-se com 

a inclusão de todos no processo de aprendizagem; analisa o que o estudante 

aprendeu e o que ainda não aprendeu para que se proporcionem os meios 

para que aprenda, gerando uma nova ação. 

Como a avaliação formativa a recuperação cede lugar à intervenção, ela 

é aliada do estudante e do professor. Neste sentido, surge o Projeto 

Interventivo para criar situações de aprendizagem para os estudantes que 

apresentam necessidades específicas. Ele é um procedimento elaborado pela 

escola, com caráter investigativo, pois, por meio dele, investigam-se as 

melhores estratégias de aprendizagem para cada estudante. Desse modo, a 

intervenção e a investigação conduzem à prática da inovação. 

É importante destacar que o Projeto Interventivo tem caráter coletivo e 

integrador; é contínuo e temporário; não é padronizado; é constantemente 

atualizado; não tem professor nem estudantes fixos; todos os estudantes têm 

nele alguma atuação e os professores devem ser preparados para nele 

atuarem. Além disso, requer reflexão sobre a necessidade de organização 

escolar desvinculada das características da seriação (fragmentação e 

padronização do trabalho, avaliação centrada em notas), exige que nada fique 

para depois e faz parte da avaliação das aprendizagens. Para concluir esta 

questão, analisamos que 

Ainda nos falta destruir, na escola, o muro que separa os 

alunos que aprendem dos que não aprendem. O Projeto 

Interventivo cumpre o papel político, social e pedagógico 

de manter os alunos em dia com suas aprendizagens. 

Ele é componente importante da construção da avaliação 

formativa pela escola. (VILLAS BOAS, 2010) 

Como proposto pelas Diretrizes Pedagógicas dos Anos Iniciais, o projeto 

interventivo vem sendo desenvolvido com os estudantes com defasagem de 

aprendizagem. Sua execução ocorre em dois períodos semanais durante uma 

hora e meia cada período. Os atendimentos são feitos pela professora 

readaptada Maria Cristina profissional que trabalha tais dificuldades desses 

alunos em ambos os turnos, desde a alfabetização até o 5º ano do Ensino 

Fundamental. 



de acordo com a necessidade de cada grupo de, no máximo, três 

estudantes. Essa ação contempla as necessidades de aprendizagens de todos 

os alunos. Eles são em sua maioria, oriundos de outros estados e que além de 

apresentarem certa dificuldade de se adaptar aos nossos costumes culturais 

muitos deles demonstram defasagens de aprendizagem e idade-série. 

Entretanto o número de estudantes em defasagem idade-série não contempla 

a quantidade mínima estabelecida pela SEE para abertura de duas turmas, 

uma vez que há alunos que apresentam grande defasagem na alfabetização 

até aqueles que ainda não se apropriaram doa SEA (Sistema de Escrita 

Alfabética). 

Concluindo este tema e para concretizar o que está proposto nas 

Diretrizes de Avaliação, o grupo da Escola Classe Córrego Barreiro acordou 

que não teremos uma semana exclusiva para provas, mas que também 

utilizaremos o teste como instrumento de avaliação somando-se a esse as 

observações, os relatórios, a reuniões de pais, o Conselho de Classe e o 

Conselho Escolar. Nestes dois últimos procedimentos, percebemos que 

precisamos inserir e reforçar a participação dos pais. Além disso, precisamos 

implantar, de forma sistemática a autoavaliação, definindo bem as estratégias a 

serem utilizadas, pois é uma forma de “trabalhar a autonomia das crianças, 

sendo extremamente necessária” (Pedagoga aposentada Neura Maria). 

Outra questão bastante enfatizada pelo grupo foi a que diz respeito a 

quem avalia e a quem é avaliado. Todos concordam que tradicionalmente é o 

professor quem avalia o aluno e que isso precisa ser modificado, mesmo 

admitindo-se que o professor também é sempre avaliado pela equipe gestora 

da escola e pela comunidade, ainda que isso não seja explícito. Desse modo, 

concordamos que a escola, os professores e os funcionários também precisam 

ser avaliados, sendo que, para isso, “temos que ter coragem” (Professora 

Irani). Essa problemática fica bastante clara, quando observamos a imagem 

abaixo. 

Quadro 10 – Níveis de avaliação 



 

 
 

Pelo que se observam, os níveis de avaliação na escola enfatizam que 

a instituição escolar está sendo foco de avaliações locais, nacionais e, por 

vezes, internacionais, como é o caso do PISA1(Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos): Devemos, portanto, considerar que a avaliação ocorre 

dentro de um ciclo em que todos os segmentos devem acolher seus resultados 

para reorganizar o seu trabalho, pois um alimenta o outro. 

 
6.3 - Organizações curriculares e do trabalho pedagógico da escola 

 
Como já expusemos no início, a SEEDF adota o Currículo em Movimento da 

Educação Básica, que define eixos que devem ser trabalhados de forma 

transversal, articulados aos conhecimentos das diferentes áreas. O documento 

frisa que os eixos transversais Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade 

favorecem a uma organização curricular mais integrada, possibilitando a 

focagem de temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente. Assim, há a 

expectativa de que a transversalidade desses temas torne o Currículo mais 

reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a 

responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos é do coletivo de 

profissionais que atuam na escola. 

Desse modo, a Escola Classe Córrego Barreiro propõe-se a organizar 

seu trabalho pedagógico de forma que os eixos transversais possibilitem o 



acesso dos estudantes aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com 

vivências diversificadas fazendo conexões com o modo de vida, como prevê as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo. Para 

tanto, a partir de agora, o desafio é organizar os conteúdos em torno de um 

tema ou eixo para indicar os referenciais para o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professores e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. 

Entende-se, portanto, conforme os Pressupostos Teóricos (p. 37), que: 

O currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas 

na e pela escola ou por meio dela e que formam o indivíduo, 

organizam seus conhecimentos, suas aprendizagens e 

interferem na constituição do seu ser como pessoa. É tudo o 

que se faz na escola, não apenas o que aprende, mas a 

forma como aprende, como é avaliado, como é tratado. 

Assim, todos os temas tradicionalmente escolares e os 

temas da vida atual são importantes e compõem o currículo 

escolar, sem hierarquia entreeles. 

 
Essa proposta tende a direcionar o trabalho pedagógico num sentido de 

construção do inventário da escola a partir de pesquisas, exposições, 

questionários e outras técnicas e instrumentos que viabilizem a coleta de dados 

como pode ser observado nas ações previstas no apêndice B. 

Quanto à organização do trabalho pedagógico, no que se refere à 

coordenação pedagógica, vale a pena registrar que a escola fez durante o 

processo de elaboração da versão anterior a esta PP uma discussão sobre o 

tema, abrangendo todos os professores, a Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem e a Equipe Gestora. Partimos do levantamento das ideias do 

grupo sobre o tema e do estudo da Orientação Pedagógica: projeto político- 

pedagógico e coordenação pedagógica nas escolas (2014). Para isso, 

inicialmente, nos utilizamos de uma técnica em que fizemos uma analogia da 

coordenação pedagógica com uma casa, na qual todos tinham que escrever 

conforme o desenho abaixo. 

 
 
 
 
 

 
Figura 11 - Dinâmica 



 
 

 
 

Dessa dinâmica diagnóstica, tivemos o seguinte resultado: temos uma 

coordenadora; planejamento; organização do trabalho pedagógico que 

contempla o reagrupamento, o projeto interventivo e o reforço; elaboração de 

materiais e estudo das diretrizes e do currículo da Secretaria. Precisamos 

ainda de mais materiais pedagógicos, usufruir forma mais proveitosa o espaço 

da coordenação, utilizarmos menos atividades xerocopiadas, promovermos a 

união dos dois turnos nas discussões e implantação urgente de internet; para 

isso, todos concordaram que há necessidade de dinâmicas para as discussões, 

reuniões extraordinárias na hora do intervalo, mais verbas, mudar algumas 

práticas pedagógicas e garantirmos um trabalho mais coletivo. Em relação às 

práticas pedagógicas, ressaltamos a necessária adoção de sequências 

didáticas no planejamento das aulas e a ênfase na leitura, produção e 

refazimento textual. As fotos abaixo mostram parte da dinâmica realizada. 

 

Figura 12 – Dinâmica individual 



 

 

A partir dessa exposição, em que todos explicitaram sua percepção sobre a 

coordenação pedagógica na escola, estudamos pontos relevantes da Orientação 

Pedagógica: O que é coordenação pedagógica? Qual o papel do coordenador? 

Como devemos fazê-la? Nosso estudo levou-nos a concluir que a coordenação 

pedagógica é resultado de inúmeras lutas dos professores e reflete a 

valorização e a profissionalização da categoria. Analisamos que a própria 

palavra coordenação significa ação coletiva e emancipadora contrapondo-se à 

ordenação, que remete ao trabalho fragmentado e alienante. Ela oportuniza a 

reflexão sobre a OTP na escola; constitui-se um espaço-tempo de 

autoformação, de formação continuada, de planejamentos interdisciplinares, de 

compartilhamento de experiências, de avaliação e de autoavaliação. 

O papel do coordenador, na coordenação pedagógica, é discutir a teoria 

e a prática; ouvir as demandas dos professores e recomendar estudos para 

auxiliá-los. Ele deve favorecer a articulação da teoria com a prática; solicitar 

aos professores sugestões de textos, reportagens, filmes, livros que 

recomendam ao grupo, bem como identificar suas práticas interessantes e 

solicitar que realizem oficinas com o grupo. 



Para bem fazê-la, deve-se identificar o que precisa ser revisto e o que 

deve ser potencializado nas coordenações. Há que se levantar temáticas e 

questões para esses momentos; firmar acordos de convivência, observando-se 

a legislação em vigor, sobretudo quanto ao tempo-espaço da coordenação. 

Também é importante definir um instrumento para o registro das discussões e 

encaminhamentos, que pode ser ata, caderno, diário de bordo, entre outros, 

bem como a elaboração de um cronograma de atividades ou um plano de ação 

para organizar o trabalho da coordenação pedagógica na escola, a fim de 

atendermos às especificidades de cada turma. 

 
 

Figura 13 – Dinâmica coletiva 
 

Para finalizar, discutimos, em grupos, as questões abaixo e definimos as 

diretrizes para nossas coordenações pedagógicas. 

1- Em relação aos encontros de coordenação pedagógica, que aspectos 

precisam ser revistos e quais precisam ser fortalecidos? 

2- Que temáticas e questões desejamos inserir nas coordenações 
pedagógicas? 

3- Quais os instrumentos que utilizaremos para registrar as discussões e 



os encaminhamentos do grupo? 

4- Quais as atividades que desenvolveremos coletivamente e quais as 

que serão desenvolvidas nas coordenações individuais? 

As diretrizes acordadas pelo grupo, para o triênio 2017-2019, estão 

sistematizadas no quadro abaixo. 

 

 
Quadro 11 – Diretrizes para a coordenação pedagógica 

 

DIRETRIZES PARA AS COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS DA ECCB (2014/2016) 

 
Aspectos que precisam ser revistos 

Planejamento de acordo com as 
necessidades das turmas; utilização de 
recursos tecnológicos, internet. 

 
 

Aspectos que precisam ser 
fortalecidos 

Trocas de experiências; estudos com 
temas direcionados para as 
necessidades pedagógicas; 
diversificação e uso de materiais 
pedagógicos; oficinas, palestras; uso de 
recursos tecnológicos; participação e 
comprometimento do grupo; projetos 
coletivos. 

 
 

Temáticas e questões para inserir 
nas coordenações 

Estudo das Orientações Pedagógicas 
da Secretaria;   jogos e   dinâmicas; 
oficinas  de    matemática; 
sustentabilidade,   diversidade e 
cidadania; valorização dos funcionários; 
uso consciente de material xerocopiado; 
letramento; disciplina e organização da 
sala  de aula;  trabalho  diversificado; 
características da Educação do Campo. 

Instrumentos para registrar 
discussões e encaminhamentos 

as Atas, ofícios, 
individual. 

memorandos e caderno 

Atividades coletivas Estudos do currículo; oficinas; informes 
administrativos; 

 

Atividades individuais 
Atividades específicas de cada turma; 
reunião da coordenação com o 
professor para assuntos peculiares da 
turma; 
confecção de materiais pedagógicos. 

 
 

Visando à promoção das trocas de experiências, dos estudos com temas 

direcionados para as necessidades pedagógicas, da diversificação de materiais 

pedagógicos, das oficinas e palestras e do uso de recursos tecnológicos, foi 

elaborado o projeto Quartas Pedagógicas, que será pormenorizado no 

apêndice B. 



7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
 

A OP: projeto Proposta Pedagógica e coordenação pedagógica nas 

escolas (2020) orienta-nos para o acompanhamento e a avaliação da Proposta 

Pedagógica, sugerindo uma periodicidade para as avaliações sistemáticas, 

bem como o procedimentos/instrumentos que podem ser utilizados para 

avaliar (fichas, questionários, encontros, assembleias, reuniões, etc.). 

Nessa orientação, somos lembramos de que há dias para a avaliação do 

trabalho da escola com a comunidade, já previstos no Calendário Escolar da 

SEEDF, a cada ano letivo. Também se esclarece que o acompanhamento e a 

avaliação da implementação da PP indicarão aspectos que precisam ser 

revistos, re planejados e os que merecem ser potencializados. 

As etapas desse processo avaliativo são duas: o ACOMPANHAMENTO, 

que consiste na observação das ações propostas no Projeto e para o qual é 

fundamental registrar aspectos observados no desenvolvimento das ações e 

projetos para serem discutidos coletivamente em momentos como os 

destinados à avaliação institucional; a AVALIAÇÃO, que é a apreciação dos 

resultados parciais e finais do PPP confrontados com os objetivos e as ações 

definidas. Esta avaliação implica a análise das causas do sucesso ou 

insucesso do trabalho pedagógico para a sua reorganização e exige uma 

periodicidade definida pelo grupo e registrada no PPP. 

Em observância a essas orientações, a ECCB avaliará a implementação 

do projeto no início e término de cada semestre letivo. Ressaltamos, porém, 

que a avaliação será constante nas Coordenações Pedagógicas, nas reuniões 

ordinárias do Conselho de Classe, do Conselho Escolar e na avaliação 

institucional dos dias letivos temáticos, que se constituem momentos 

privilegiados para essa atividade. 
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9.  APÊNDICES 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO – CRE/GAMA 

ESCOLA CLASSE CÓRREGO BARREIRO 

Proposta Pedagógica: A Caminho de uma escola sustentável 

Currículo em Movimento: Eixos Transversais: Educação para a diversidade/ cidadania e educação em e para os direitos humanos/ educação para a 

sustentabilidade. Eixos Integradores: alfabetização / letramentos / ludicidade 

 
A - PLANO DAS  AÇÕES PEDAGÓGICAS -  2021 

 
Nº AÇÃO ATIVIDADES CRONOGRAMA RESP. 

01 Higiene Bucal: 
 

 Parceria com o Posto de Saúde para palestras e 
acompanhamento semestral na escola; 

 Semestral PS;  Gestores e Equipe 

 
 

 Distribuição de escovas;  No início do ano, caso 
haja verba ou 
doações do; 

 Gestores, Coordenação 
Pedagógica e professoras 
regentes. 

 Colocar espelhos nas salas que ainda não 
possuem, banheiro e no escovódromo; 

 Início do ano letivo, 
caso haja verba 
específica 

 Gestores. 

 Aplicação de flúor;  Semestral, caso 
aconteça parceria 
com o PS 

 Vice direção, equipe pedagógica. 

 Limpeza e conservação do escovódromo.  Diariamente  Auxiliares da Educação 

02 Leitura e Produção: 
 

 Acolhida cantada  Diariamente  Equipe gestora, coordenação 
pedagógica, Auxiliares da 
Educação. 

 Autores na escola(Ana Neila e outros)  Semestralmente  Coordenação Pedagógica 

 Professor da Sala de Leitura 

 Professores regentes 

 Sacola Literária  Semanalmente  Professor da Sala de Leitura 

 Professoras regentes 

 Sala de Leitura   Semanalmente  Coordenação Pedagógica 

 Professor da Sala de Leitura 

 Professores regentes 

 Todo dia é dia de poesia   Todos os dia do mês 
de setembro 

 Coordenação Pedagógica 

 Professor da Sala de Leitura 

 Professoras regentes 
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03 A Caminho da 
Escola Sustentável:  
 
 
 

 Horta  Semanalmente ou de 
acordo com a 
necessidade 

 Equipes mistas (todos os 
servidores e comunidade) 

 Minhocário  Semanalmente ou de 
acordo com a 
necessidade 

 Equipes mistas (todos os 
servidores e comunidade) 

 Viveiro (Implantar);  Semanalmente ou de 
acordo com a 
necessidade 

 Equipes mistas (todos os 
servidores e comunidade) 

 Reflorestamento (Ações efetivas);  Semanalmente  Equipes mistas (todos os 
servidores e comunidade) 

 Canteiro de flores (Implementar novos canteiros);  Semanalmente ou de 
acordo com a 
necessidade 

 Equipes mistas (todos os 
servidores e comunidade) 

04 Quartas 
Pedagógicas 

 Descritos no Cronograma Anual;  Mensalmente  Alternância entre SOE/EEAA e 
Gestão/Coordenação Pedagógica 

05 Jogos Interclasses  Futebol e queimada para as turmas do Matutino (3º 
ao 5º anos); 

 Na semana que 
antecede o Barreiro 
em Festa 

 Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professores regentes  

06 Barreiro em Festa   

 Estudo temático; 

  Coordenação Pedagógica 

 Professores regentes  

 Apresentações culturais;   Toda a comunidade escolar 

07 Atividades de 
transição 

 Visita do 5º ano ao CEF TAM 

 Visita do 6º ano CEF TAM ao 5º ano ECCB 
 
 
 

 Novembro 

 Outubro 

 Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professores regentes 

 SOE 

08 Semana da Criança 
  
 

 Brincadeiras e jogos:  Um dia na Semana da 
Criança  

 Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 

 Auxiliares da Educação 

 Comunidade Escolar 

 Passeio ao Clube;  Um dia na Semana da 
Criança 

 Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 

 Auxiliares da Educação 

 Comunidade Escolar 

09 Eventos Natalinos 
 

  Apresentações de recitais, coral, dramatizações; 
 

 Marcar dia no mês de 
dezembro 

 Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 



38  

 Auxiliares da Educação 

 Comunidade Escolar 

 

 Chegada do Papai Noel; 
 Marcar dia no mês de 

dezembro 
 Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 

 Auxiliares da Educação 

 Comunidade Escolar 

10 Plenarinha 
 
 

 Trabalho acerca da temática de acordo com 
orientação da SEE/DF 

 Seguir cronograma da 
SEE/DF 

 Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 
 

11 Dia do Campo 
 

 Participação na plenária 

 Exposição de trabalhos 

 Seguir cronograma da 
SEE/DF 

 Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 

 Auxiliares da Educação 

 Comunidade Escolar 

12 Círculo de Pais 
 
 

 Palestras e Oficinas Temáticas  Semestralmente  Alternância entre SOE/EEAA e 
Gestão/Coordenação Pedagógica 

13 Atividades 
Semestrais: 
 

 Circuito  de Ciências “Ciências para a redução das 
desigualdades”. 

 
 

 No 1º Semestre  Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 

 Auxiliares da Educação 

 Comunidade Escolar 

 

 Feira Cultural 
 No 2º Semestre  Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 

 Auxiliares da Educação 

 Comunidade Escolar 

14 Aulas de Campo 
 

 Marcar de acordo com o planejamento de  cada 
turma 

 01 por bimestre  Gestores 

 Coordenação Pedagógica 

 Professoras regentes 

 Auxiliares da Educação 

 Comunidade Escolar 

 

 

B – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PPP 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPON- 

SÁVEIS 

CRONOGRAMA 

Gestão de 

Resultados 

Educacionais 

 Levar o aluno a superar as 

dificuldades, valorizando suas 

potencialidades. 

 Valorizar a alfabetização, focando o 

desenvolvimento a partir da 

psicogênese. 

 Desenvolver a consciência ambiental, 

a sustentabilidade, a 

interdisciplinaridade e a qualidade 

alimentar na formação do estudante. 

 Assegurar e aprimorar os projetos em 

andamento. 

 Realizar visitas e passeios educativos 

que promovam o lazer e a 
interdisciplinaridade. 

 Valorização da EEAA, do projeto 

Interventivo, do projeto da Sala de Leitura 

e do reforço. 

 Reagrupamento no BIA, projeto 

interventivo no 4° e no 5° ano. 

 Implantação de horta com participação 

do corpo docente, discente, Conselho 

de Pais e auxiliares, enriquecendo o 

cardápio escolar oferecido pela 

SEEDF. 

 Implementação do Círculo de Pais. 

 Implementação do Conselho de Pais. 

 Realização de passeios educativos e 

culturais atendendo às faixas etárias 

correspondentes, de acordo com os temas 

desenvolvidos nos projetos da instituição. 

 Acompanhamento sistemático das 

atividades realizadas por meio de 

observação e registros (relatórios 

impressos, fotos, filmagem, etc.). 

 Utilização de gráficos no 

acompanhamento dos resultados. 

 Análise sistemática dos 

indicadores da satisfação de 

alunos, pais, professores e demais 

profissionais da educação em relação 

às práticas pedagógicas e aos 

resultados da aprendizagem. 

 Participação e aplicação dos conteúdos 

e valores trabalhados nos encontros e 

passeios. 

 Equipe 

Gestora 

 Conselho 

Escolar 

 Corpo 

docente 

 

Gestão 
2020/2022 

Gestão 

Participativa 
 Valorizar as relações interpessoais. 

 Fortalecer a relação família-escola. 

 Proporcionar ações para interação 

entre os profissionais, os alunos e as 

famílias. 

 Aplicar as diretrizes básicas de 

organização e funcionamento da escola 

definidas no PPP. 

 Buscar parcerias com Emater, Sombra 

da Mata, EMBRAPA, Galois, AMPA, 

Posto de Saúde, Secretaria de 

Agricultura e outros. 

 Promoção de palestras, dinâmicas e 

encontros, saraus, círculo de pais. 

 Participação da comunidade escolar em 

eventos, gestão de recursos, tomadas de 

decisões, reuniões de pais e mestres, 

Conselhos de Classe. 

 Avaliação e atualização do PP 

envolvendo a comunidade escolar. 

 Análise sistemática dos indicadores da 

satisfação dos alunos, pais, professores e 

demais profissionais da educação em 

relação às atividades propostas e aos 

resultados obtidos. 

 A 

comunidade 

escolar. 

Gestão 
2020/2022 

Gestão de 

Pessoas 
 Promover maior integração entre 

Conselho Escolar e comunidade. 

 Melhorar as condições de trabalho 

de todo o grupo. 

 Envolvimento efetivo do Conselho 

Escolar no exercício da sua natureza 

consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, 

deliberativa e representativa da 

 Aplicação de instrumentos de avaliação, 

possibilitando o conhecimento da 

realidade para sanar as dificuldades 

encontradas. 

 Equipe 

Gestora 

 Conselho 

Escolar 

Gestão 
2020/2022 
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  comunidade escolar. 

 Reuniões periódicas e extraordinárias 

do Conselho Escolar. 

 Promoção de atividades e de 

momentos que valorizem a integração e a 

socialização. 

 Realização das avaliações institucionais 

previstas no calendário escolar. 

  

Gestão  Gerir as verbas do governo local  Aplicação correta das verbas recebidas,  Acompanhamento e supervisão da  A Gestão 
2020/2022 

Financeira (PDAF) e Federal (PDDE) com 

transparência, responsabilidade e 

objetividade. 

 Prestar contas da aplicação das verbas 

utilizando-as e aplicando-as no que 

determina a Lei vigente e específica das 

operações financeiras. 

 Zelo e transparência da gestão pública 

comunidade escolar, por meio da análise 

dos resultados, supervisão e controle. 

 Análise sistemática dos relatórios e 

demais documentos exigidos pelos órgãos 

comunidade 
escolar. 

 

 oriundas do Governo Federal e local. 

 Promover atividades observando a 

da Educação. 

 Realização de bazar, rifas e festas. 

superiores.   

 captação de recursos financeiros, para     
 complementar as verbas dos programas     
 governamentais, prestando assistência     
 suplementar ou emergencial à escola.     

Gestão   

 Oferecendo material didático- 

pedagógico e de limpeza adequados. 

Promoção de atividades com a 
comunidade escolar, sensibilizando-a 
de sua importância como agente 
transformador do Meio Ambiente. 
 Arborizando a entrada da escola, 

instalar painéis fixos em pontos diversos, 

cerâmica em meia parede nas salas de 

aula, ornamentar paredes som 

desenhos artísticos educativos. 

 Conservação e manutenção tempestiva 

dos equipamentos do parque, pintura de 

jogos no chão do pátio, construção e/ou 

instalação de brinquedos alternativos. 

 Analisar de forma sistemática Equipe Gestão 
2020/2022 

Administrativa  indicadores da satisfação dos alunos, Gestora  
  professores e demais profissionais da   
 

 Equipar a escola com recursos 

necessários para o bom andamento do 

trabalho pedagógico e administrativo. 

 Assegurar a conservação, a higiene, a 

limpeza, a manutenção e a preservação 

do patrimônio escolar. 

 Otimizar o espaço físico da escola. 

 Melhorar o espaço de lazer das 

crianças. 

educação em relação às condições de 

trabalho e à gestão. 

 Caixa de sugestões / comentários 

disponibilizadas na secretaria e nopátio 

da escola. 

Participação de todos os componentes 
da comunidade escolar envolvidos 
no projeto, bem como no 
desenvolvimento das apresentações 
nas tarefas propostas. 
 Por meio da análise dos registros da 

  

  elaboração e realização dos eventos   
  (relatórios, fotos, filmagem, etc.). 

 Concretização e utilização do espaço de 

  

  lazer pelos educandos e seus respectivos   
  professores.   
    Observação e análise da satisfação dos 

usuários desse espaço. 
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C – SÍNTESE DOS DEMAIS PROJETOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS/ INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA 

 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES RESPONS
ÁVEIS 

RESULTADO 
ESPERADO 

Projeto sala de 

leitura 

Objetivo Geral: 

- Acessorar uma prática pedagógica que motive 

os alunos ao habito de leitura. Proporcionando 

momentos extrovertidos e agradáveis de leitura, 

Provocando o gosto pela diversidade textual; 

 

Objetivos específicos: 

- Desenvolver comportamento leitor através da 

leitura; 

- Estimular a leitura de forma lúdica e 

significativa; 

- Valorizar a ação de ler e consequentemente as 

obras escritas como forma de arte e preservação 

da cultura; 

- Ampliar o universo literário dos alunos, 

oferecendo material diferenciado (tablete, telão, 

fantoches, vídeos, músicas, etc) para leitura; 

-  Apresentar a leitura como forma de manifestar 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões; 

-  Definir e redefinir o gosto literário, estimulando 

os alunos a identificar os seus gêneros 

preferidos; 
- Propiciar um intenso e sistematizado contato 
dos alunos com diferentes gêneros textuais, 
especialmente no que se refere ao ler e para 
apreciar e para conhecer; 
- Possibilitar aos alunos momentos para saborear 
e compartilhar as ideias de autores clássicos 
contemporâneos da literatura universal; 
- Desenvolver um trabalho de parceria com todos 
os professores; (assessoria) 
- Transformar a Sala de Leitura em um espaço da 
escola capaz de valorizar a realização de projetos 

• Leitura de obras de arte; 

•  Empréstimos de livros; 

• Hora do conto; 

• Leitura livre e direcionada; 

• Resgate cultural, cantigas de roda e folclóricas; 

• Leitura permanente e compartilhada; 

• Orientação para pesquisa; 

• Elaborar cronograma de diversidade de gêneros 

literários; 

• Hora da poesia; 

• Premiação bimestral a alunos leitores após 

análises dos professores; 

• Intensificar a leitura por meio dos kits paradidáticos 

(Acervo da caixa da turma); 

• Rodas de conversa, dinâmicas, envolvendo 

diversos conhecimentos e experiências de vida; 

• -Dramatização de capítulos de um livro ou texto; 

• -Manter a comunidade escolar atualizada com o 

desenvolvimento do trabalho na Sala de Leitura; 

• -Leitura Orientada; 

• -Mapa de rotina bimestral dos livros mais lidos; 

• -Leitura em família; 

• -Contador de historias; 

• Chás literários; 

• -Gincana literária; 

• -Semana da Leitura; 

• -Exposição e propaganda de livros; 

• Roda de jornal; 

• Piquenique de leitura; 

• Confecção de Jornal Mural Interativo; 

• Confecção de jornal bimestral  para divulgações 

das ações realizadas pela unidade escolar; 

 

Professora  

Renata 

Siqueira 

Jardim 

- Envolvimento e 

participação de cada 

aluno nas atividades 

individuais e coletivas, 

assim como na 

participação das 

atividades propostas 

que finalizam cada um 

dos trabalhos 

desenvolvidos; 

- Postura positiva do 

aluno quanto à 

aproximação com a 

leitura, o gosto pela 

leitura, à participação 

nas atividades 

propostas; 

- Aumentar o número 

de leitores; 
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e complementação das atividades desenvolvidas 
em classe; 
- Estimular a pesquisa; 
- Sistematização de competências e habilidades; 
- Contextualização dos objetos de estudo; 
- Formação para a cidadania, trabalho e 
continuidade dos estudos; 
- Incentivar a investigação, a comparação, a 
análise e síntese voltadas para a autonomia do 
aluno em aprender a aprender, aprender a fazer e 
aprender a ser. 

Horta escolar – 

cultivo 

orgãnico 

Desenvolver a prática do cultivo de hortaliças e 

ervas medicinais, integrando os alunos ao 

ambiente     em     que   vivem, 

priorizando o reaproveitamento e 

o consumo de alimentos saudáveis e 

estimulando uma educação nutricional. 

- Limpeza da área 

- Construção dos canteiros 

- Adubação 

- Plantio 

- Tratos Culturais 

- Irrigação 

- Observações dos trabalhos executados  

- pelas outras turmas 

Professoras 

regentes

 

e

 

suas 

respectivas 

turmas, 

coordenado

ra 

pedagógica, vice- 

diretor 

- Observação em 

campo, elaboração de 

relatórios de 

conceituação 

qualitativa de 

desenvolvimento. 

- O projeto será 

também 

permanentemente 

avaliado pela equipe 

gestora  e 

professores para 

adequação ao 

Projeto Político 

Pedagógico da Escola 

Classe Córrego 

Barreiro. 

A caminho da Desenvolver ações - Coleta seletiva do lixo e a reciclagem do papel consumido. Todos os Avaliação contínua 

escola socioeducativas em Educação - Construção de um viveiro de mudas de espécies nativas do trabalh
adores 

e do projeto para 

sustentável Ambiental, visando a 

conscientização  da comunidade 

cerrado e fruteiras para recomposição da mata ciliar do 

Ribeirão Ponte Alta na parte que faz limite com a escola. 

estuda
ntes 

escola. 

da adequação 

da E. C. 

ao PPP 

Córrego 

 escolar para a preservação -Conscientização dos alunos sobre os malefícios da queimada  Barreiro. 

 ambiental através de atitudes e para o cerrado e os humanos, a fim de que difundam este   

 diretrizes de sustentabilidade e a conhecimento para os pais e vizinhos.   

 criação de um modelo -Produzir hortaliças orgânicas na horta da escola para   
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reconhecimento e zelo com os alimentos e possível 

 sustentável para E.C. Córrego complementação do lanche dos alunos e até uma possível   

 Barreiro. distribuição para levar para a família.   

  - Firmar parcerias com diversos órgãos (EMATER, EMBRAPA,   

  SESC, SESI, COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA   

  CRE – GAMA ) para viabilizar o êxito do projeto.   

Higiene Bucal - Desenvolver hábitos de higiene - Conscientizar quanto à importância de cuidar da saúde bucal Professores - Por meio de relatos 

 bucal reconhecendo que estão - intensificar as ações preventivas em parceria com o posto de regentes, das crianças e seus 

 diretamente relacionados à saúde coordenadora

, SOE 

cuidadores de 

 saúde, além da estética. - promover escovação dental diária  e equipe 

gestora. 

possíveis mudanças 

    de postura em 

    relação ao cuidado 

    com os dentes. 

Xadrez na sala 

de aula 
Desenvolver a memória, concentração, 
planejamento,  raciocínio logico matemático e 
desenvolvimento de estratégias. 

- 1ª Etapa (1° semestre): conhecimento da história, das 

regras do xadrez e primeiros jogos. 

- 2ª Etapa (2° semestre):  práticas com partidas e 

campeonato de escolar de xadrez. 

assistente 

administrati

vo e 

Auxiliares 

de 

Educação 

Observação da 

aceitação e do 
envolvimento da 
comunidade escolar. 

Quartas 
Pedagógicas 

Promover a aprendizagem colaborativa, a troca 
de experiências e a reflexão crítica nas 
coordenações coletivas. 

- Oficina de refacção textual. 

- Estudo da Orientação Pedagógica: projeto

 político- pedagógico e coordenação pedagógica nas 

escolas (2014). 

- Estudo das Diretrizes de Avaliação da SEEDF. 

- Estudo da proposta do ciclo no 2° Bloco dos Anos Iniciais. 

- Oficina de pontuação. 

- Educação Ambiental. 

- Oficina de matemática. 

- Diversidade. 

- Educação Infantil. 

- Oficina de contação de histórias. 

- Oficina de origami. 

Coordenad
ora 
pedagógica
, 
professores
, equipe 
gestora e 

convidados. 

Ao final de cada 
evento. 
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PLANO DE AÇÃO 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA)  

da Escola Classe Córrego Barreiro - Gama/ DF 

 

Ensinar não é transferir conhecimento,  

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 

Paulo Freire 

(Patrono da Educação Brasileira) 

 

INTRODUÇÃO 

 

A rede pública de ensino do DF conta, desde 1968, com o serviço de suporte técnico-pedagógico, de 

caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia (SEEDF, 

2010, p. 13). A Portaria n.º 254, de 12 de dezembro de 2008, oficializou legalmente o serviço e mudou sua 

denominação para Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem (EEAA).  

Em 2021, a Escola Classe Córrego Barreiro - Gama/DF (ECCB) apresenta em seu quadro profissional 

servidor público com formação em Pedagogia, com exercício fixo de 40 horas semanais, e servidor público 

com formação em Psicologia, com exercício fixo de 40 horas semanais.  

Serão observadas as seguintes diretrizes para o exercício profissional da EEAA ECCB - Gama/DF:  

 Regimento da Rede pública de Ensino do DF: Seção II; Subseção I. 

 Portaria n.º 14, de 11 de janeiro de 2021: Capítulo V. 

 Orientação Pedagógica para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA. 

A Orientação Pedagógica para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA (SEEDF, 

2010) determina que o trabalho da EEAA seja institucional e que tenha caráter preventivo e interventivo. 

São também anunciadas três dimensões desse trabalho, são elas: mapeamento institucional1 (MI), 

assessoria ao trabalho coletivo dos professores e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. 

O MI visa promover análise e reflexão sobre o contexto de intervenção da prática da EEAA, em duas 

etapas. A primeira refere-se ao levantamento e construção de informações sobre a comunidade escolar, 

suas rotinas e culturas. A segunda consta de análise das informações e organização ou ressignificação do 

plano de ação da EEAA. 

A assessoria ao trabalho coletivo versa sobre a contribuição da EEAA, em parceria com os demais 

profissionais, para a análise crítica acerca das identidades dos sujeitos escolares de modo a provocar a 

revisão permanente das práticas pedagógicas e formação docente em serviço. 

A última dimensão aborda o acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagens. São 

apresentadas duas frentes de trabalho: as discussões acerca das práticas de ensino e a intervenção nas 

                                                             
1 O MI utiliza-se dos seguintes instrumentos e técnicas: questionários impressos e on-line, observação das rotinas 

escolares (em sala de aula, na entrada e saída de estudantes, no horário de lanche, no intervalo, na recreação etc.), 

entrevistas individuais (com profissionais, famílias e estudantes) e participação nas coordenações pedagógicas coletivas. 

A análise do MI possibilita a identificação e a reflexão acerca das necessidades da comunidade escolar, nos conduzindo a 

uma ação que demanda estratégias e recursos específicos, bem como participação coletiva efetiva. 
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situações de reclamações escolares. A ação de intervenção em aprendizagens dar-se-á observando o 

Procedimento de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares - PAIQUE (GDF, 2010, p. 74-79), 

preservando e respeitando a essência didática, pedagógica, política e humana da EEAA, de seus profissionais 

e demais envolvidos no processo. Ressaltamos ainda o posicionamento pessoal e profissional de resistência, 

resiliência e de subversão inerente às ações, práticas e posturas assumidas para a realização do trabalho. 

Todas as ações da EEAA visam o desenvolvimento das habilidades para aprendizagens (individual e 

coletiva) e a construção de ambiente favorável ao processo colaborativo de ensino.  

 

A ESCOLA CLASSE CÓRREGO BARREIRO - GAMA/DF 

 

Escola do campo inaugurada em 19 de junho de 1967, com início de suas atividades no mesmo ano. 

Hoje atende 124 estudantes, divididos em dois turnos (matutino e vespertino). Pela manhã temos os 

estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais (3º, 4º e 5º ano), à tarde os estudantes da Educação 

Infantil (1º e 2º períodos) e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º e 2º ano).  

A comunidade atendida é majoritariamente de residentes da região (área rural da RA II; saída 

noroeste do Gama/DF; divisa com a RA XV - Recanto das Emas) e é composta por trabalhadores do campo 

(pequenos proprietários, chacareiros, domésticas etc.).  

Geograficamente, a ECCB fica a 10 km da área urbana do Gama/DF.  O transporte de estudantes é 

feito pela SEEDF através de três ônibus, com horários regulares em dias úteis. 

A ECCB é cercada por alambrado, mas seu acesso é aberto. Faz divisa com chácaras (esquerda e 

direita). O acesso dá-se pela DF-180. Próximo à escola, passa o Rio Ponte Alta. 

Os estudantes do matutino têm os seguintes tempos institucionais para aprendizagens: 

▪ 7h30 às 7h40 (10 min.): entrada e acolhida (momento de divulgação de informes, 

apresentações pedagógicas e abertura de ações pedagógicas). 

▪ 7h40 às 10h (140 min.): primeiro tempo de aula. 

▪ 10h15 às 10h45 (30 min.): lanche. 

▪ 10h às 10h15 (15 min.): intervalo livre. 

▪ 10h45 às 12h30 (105 min.): 2º tempo de aula. 

Os estudantes do vespertino têm os seguintes tempos para aprendizagens: 

▪ 12h45 às 12h55 (10 min.): entrada e acolhida (momento de divulgação de informes, 

apresentações pedagógicas e abertura de ações pedagógicas). 

▪ 12h55 às 15h15 (140 min.): primeiro tempo de aula. 

▪ 15h15 às 15h45 (30 min.): lanche. 

▪ 15h45 às 16h (15 min.): intervalo livre. 

▪ 16h às 17h45 (105 min.): 2º tempo de aula. 

 

AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DA ECCB - GAMA/DF 

 

Conforme Projeto Político Pedagógico - PPP (2018) da Instituição Educacional: 

 As famílias residem nas proximidades da escola (sem delimitação de área). 

 Trabalham com cultivo da terra e criação de animais (sem indicação de pequeno ou grande 

porte; espécie; e destinação). 

 São migrantes, principalmente do Nordeste. 

 Baixo grau de escolaridade, estudo até a 8ª série (nomenclatura antiga). 

 Os estudantes são filhos e filhas de trabalhadores rurais, indicados com caseiros e 

empregados domésticos. 
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 A renda familiar é de um salário mínimo (R$ 937,00, em 2017). 

 Residem em casas cedidas pelos proprietários da terra. 

 As mães têm menos escolarização que os pais. 

 48% possui celular. 

 25% computador (desktop ou notebook). 

 50% possui acesso à Internet. 

 75% das famílias têm livros infantis em casa. 

 65% afirma que o(a) estudante tem lugar adequado para estudo em casa. 

 69% das famílias não responderam a questão “você gosta de participar das atividades da 

escola?”. 

 24% afirma gostar de participar das atividades da escola. 

 É revelada a existência de casos de violência doméstica, abuso sexual, trabalho infantil, 

alcoolismo, uso de drogas ilegais, conflitos familiares e outras situações que podem 

comprometer o fluxo regular da aprendizagem. 

 Comunidade carece de locais de lazer na região (Ponte Alta Sul da RA II). 

 O transporte escolar é realizado por empresa particular, mas os ônibus são antigos e com 

pouca manutenção. 

Apesar de contribuir para a formulação e construção de ações didático-pedagógicas, os dados 

socioeconômicos e culturais estão desatualizados (são de março de 2017). Assim, planejamos a realização 

de um novo levantamento, com uso de questionário on-line, para os meses de junho e julho de 2021. O 

instrumento escolhido2 (anexo 1) buscará conhecer vários aspectos relevantes para a reflexão didática-

pedagógica. 

 

OS PROFISSIONAIS DA ECCB - GAMA/DF 

 

O Levantamento Perfil Profissional 2021, uma etapa do MI, obteve algumas informações3 relevantes 

que contribuem para reflexões sobre as ações pedagógicas. São elas: 

 100% dos profissionais da Carreira Magistério Público em exercício na ECCB - Gama/ DF, têm 

graduação (licenciatura).  

 Destes 34,29% têm pós-graduação lato sensu (especialização). 

 2,86% pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado).  

 A graduação/licenciatura em Pedagogia foi apresentada por 78,26%. 

 Dois profissionais, um da Carreira Magistério Público e outra da Carreira Assistência, são 

formados em Psicologia. 

 Outras licenciaturas foram citadas: Letras e Geografia e História. 

 Ente as especializações citadas, destacamos: Psicopedagogia (42,11%); Administração/ 

Gestão Escolar (31,58%); Educação Especial (15,79%); Psicomotricidade (10,53%); e 

Educação Infantil (10,53%). 

 A média de tempo de experiência profissional na Educação é de dezesseis anos. 

 A média de tempo em exercício na ECCB - Gama/DF é de cinco anos. 

 60% dos profissionais têm experiência ou vivência com pessoas com necessidades educativas 

especiais. 

                                                             
2 Ainda carece de discussão e aprovação coletiva. 
3
 Levantamento de dados realizado por meio de questionário on-line, durante o período de 31/05 a 09/06/2021, e por 

consulta ao Censo Escolar 2020, disponível na Secretaria da UE. 
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 Ainda foi revelado que 60% dos profissionais em exercício na Unidade Escolar (UE) possuem 

cursos específicos para trabalho com estudantes com necessidade educacionais especiais 

(ENEE). 

 Apenas 3% dos profissionais da Carreira Assistência (copa e cozinha, vigilância, secretaria, 

conservação e limpeza, portaria e monitoria da Educação Especial), possuem graduação e 

especialização (licenciatura ou bacharelado). 

Para o exercício da EEAA junto aos profissionais, consideramos promissora a possibilidade de 

reflexões com pares que possuem basicamente a mesma formação acadêmica e tempo de serviço. Usando 

um termo dos trabalhadores do Campo, “a terra é fértil para uma boa semeadura”.  

O contato com os colegas, em momentos de Coordenação Pedagógica, Reuniões, Formações e 

Conselho de Classe, permitiu confirmar o clima de troca de experiências e altamente favorável para a 

aprendizagem coletiva. Com base nestas informações, poderemos planejar ações a atividades que 

impulsionem as aprendizagens.  

 

OS ESTUDANTES DA ECCB - GAMA/DF 

 

 Dos 124 estudantes matriculados em 2021, 59 são do sexo masculino e 65 do sexo feminino. O 

turno matutino tem mais meninas (26) que meninas (24). O turno vespertino tem mais meninos (41) que 

meninas (33). 

 86,21% dos estudantes têm acompanhamento de um adulto nas tarefas escolares. Sendo o 

responsável pelo acompanhamento escolar a mãe (85 %), seguido do par mãe e pai (6%) e outros (9%). 

Os genitores são casados (XX%), divorciados (XX%) e em união estável (XX%). 

Os estudantes têm orientação cristã4 em casa (93%), são católicos (43%) ou evangélicos (55%). 

São crianças vivem em residências com consideradas grandes, pois apresentam entre 4-6 cômodos 

(64,2%) ou mais de 6 cômodos (8,9%). 22,8% dos estudantes vivem em moradias com 2 a 3 cômodos5. 

As condições de moradia, recursos disponíveis, formação da família, orientação religiosa, 

preferências, quem faz o acompanhamento das tarefas e qual seu grau de instrução moldam a dinâmica e 

contribuem para a escolha de melhores estratégias de investigação e intervenção. Conhecer a família e o(a) 

estudante para além dos muros da escola possibilita a criação de vínculo forte, confiável e pedagogicamente 

relevante, evitando-se tantos obstáculos. 

 

CONDIÇÕES OBJETIVAS DAS FAMÍLIAS PARA REALIZAÇÃO DO ENSINO REMOTO  

 

O Decreto n.º 40.509, de 11 de março de 2020, suspendeu as aulas presenciais e instituiu o Ensino 

Remoto, observando-se as diretrizes indicadas na Portaria n.º 160, de 09/04/2021 e na Circular n.º 22, de 

03/03/2021. 

Assim, cabe à escola conhecer quais são as condições objetivas das famílias para a realização de tal 

modelo. Cem famílias participaram da atividade, o equivalente a 80,65% do total. Foi utilizado questionário 

on-line, pelo aplicativo Survey Monkey. Abaixo expomos os dados do Levantamento Perfil e Recursos da 

Família 2021, realizado entre 10 e 31 de maio: 

 A família tem dispositivo (celular, tablete, notebook ou PC) para acessar as aulas remotas? 
 

SIM 
(o dispositivo sempre está à 

ÀS VEZES 
(o dispositivo não fica sempre à 

NÃO 

(não temos nenhum dispositivo 
OUTRO 

                                                             
4 Dados de 2017. 
5 Carece de confirmação abrangente, pois o público pesquisado refere-se apenas aos acolhidos pela EEAA, durante os 

TPSA e Conversas Pedagógicas. 
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disposição do estudante). disposição do estudante). em casa). 

38,71% (36) 55,91% (52) 1,08% (1) 4,30% (4) 

 

O porte do dispositivo não garante a participação às aulas. Mesmo que tenha várias funções úteis ao 

modelo vigente, sem Internet, não promoverá a interação necessária ao processo. Porém já representa e 

sinaliza uma possibilidade. E também alerta para a seguinte situação: ter dispositivo, ter Internet, mas o 

celular não estar na posso do estudante no horário da aula. Assim, é preciso refletir sobre participação 

síncrona e assíncrona, horários alternativos e ações complementares. 
 

 A família tem Internet para acesso às aulas remotas? 
 

SIM 
(sinal regular ou bom). 

ÀS VEZES 
(sinal ruim ou intermitente). NÃO OUTRO 

44,09% (41) 46,24% (43) 6,45% (6) 3,23% (3) 

 

O Ensino Remoto pode ser realizado por várias vias, de diversas maneiras, não apenas com o 

intermédio das tecnologias digitais. Esta informação indica que mais da metade das famílias (46,24% + 

6,45% + 3,23%) não têm ou sua Internet é ruim, impossibilitando a plena participação nas aulas. Daí, 

percebemos que as atividades impressas, mesmo não sendo o recurso mais interativo, oferece a 

possibilidade da aprendizagem. Há de se pensar em processos inclusivos para garantir o direito à Educação. 
 

 A Internet da família é: 
 

PRÉ-PAGA 
(créditos) 

PÓS-PAGA 
(conta) 

FIXA 
(fibra ou cabo) VIA RÁDIO 

NÃO TEMOS 
INTERNET EM CASA OUTRO 

47,31% (44) 29,03% (27) 11,83% (11) 10,75% (10) 0 1,08% (1) 

 

As ações da escola também devem ser pautadas nas condições econômicas da família. Desta forma, 

sabendo que quase metade das famílias paga sua comunicação por dados, vale refletir sobre os vídeos, 

áudios e demais arquivos enviados. É preciso pensar sobre o preço que se paga, o sacrifício que se faz e as 

privações impostas para que o(a) estudante possa ter acesso à sua Educação. Videochamadas, por exemplo, 

talvez sejam práticas excludentes, portanto, não recomendadas para boa parte das famílias.  
 

 Melhor horário para aula com o(a) professor(a)? 
 

8h30 às 11h30 13h às 16h QUALQUER HORÁRIO NENHUM HORÁRIO 

9,78% (9) 82,61% (76) 5,43% (5) 2,17% (2) 

 

Compreender a rotina da família e promover a integração, evitando rupturas bruscas, pode ampliar 

a participação efetiva nas ações promovidas pela escola. Assim, permitir que a família reflita sobre seu 

cotidiano e escolha o melhor horário para acompanhar o trabalho da escola é respeitar e incluir. É, 

sobretudo, tornar as ações didáticas cada vez mais humanas. E também permite que o professor possa, em 

conjunto, planejar, construir e trocas experiências com seus pares, participar das formações e pesquisas 

novas práticas.  
 

 Situações do Ensino Remoto que o(a) estudante consegue participar: 
 

Aulas por mensagens no WhatsApp. 64,77% (57) 

Aulas por videochamada no WhatsApp. 18,18% (16) 

Aulas por videochamada no Google Meet. 4,55% (4) 

Aulas com material digital no Google Sala de Aula. 3,41% (3) 

Aulas com material impresso (remessa mensal). 60,23% (53) 



 

 

 
7 

 

 

Aqui se comprova que o aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) é a forma de interação 

mais efetiva e que as atividades impressas, mesmo que sem retorno para reorientação, representam uma 

estratégia muito válida para a docência. A EEAA promoverá reflexão permanente sobre os recursos 

didáticos, tempos, espaços e sujeitos para o desenvolvimento das habilidades para as aprendizagens. 
 

 O(A) estudante tem acompanhamento de algum responsável durante a realização das aulas e 

atividades? 
 

SIM NÃO ÀS VEZES 

86,21% (75) 1,15% (1) 12,64% (11) 

 

O levantamento de 2017 aponta que as genitoras têm menos escolaridade que os genitores, porém 

elas representam a maioria no acompanhamento escolar em casa (85%), não apenas no modelo de Ensino 

Remoto, mas também no modelo Presencial. Aqui surge uma emergente necessidade de Formação da 

Família, não apenas para acompanhamento e entendimento do trabalho escolar, mas também, discussão 

sobre a função da mulher na educação dos filhos. Até mesmo o uso do termo “pais” deve ser repensado 

quando constituímos ações com a família, como por exemplo, “Reunião de Pais”. Para tal sugerimos a 

substituição para Reunião de Responsáveis, com participação ampla e efetiva.  

 

O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ECCB - GAMA/DF 

 

Os dados institucionais revelam índices que demandam reflexão acerca da organização e 

funcionamento da escola, bem como de sua rotina pedagógica e trabalho didático. Vejamos abaixo tais 

índices: 
 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDED) da Unidade Escolar (UE) 

Ensino Fundamental Anos Iniciais (EFAI) - 5º ano 

2011 2013 2015 2017 2019 

5,4 5,4 5,6 6,0 
NÚMERO DE PARTICIPANTES NO 

SAEB INSUFICIENTE. 
 

Retenção - EFAI (2019)  
Retenção no Ensino Fundamental Anos Iniciais (2019) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

0,8% (1) 0% 0% 0,8% (1) 0% 0% 

Retenção - EFAI (2020) 
Retenção no Ensino Fundamental Anos Iniciais (2020) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

0,8% (1) 0% 0% 0,8% (1) 0% 0% 
 

Defasagem idade-série6 

 EFAI 

Defasagem idade-série - EFAI (2018) 
(QUANTIDADE DE ESTUDANTES) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

1,61% (2) 0% 0% 0,8% (1) 7 0,8% (1) 0% 

 

Ainda acrescentamos que o quantitativo de estudantes matriculados tem aumentado, conforme 

tabela abaixo: 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

                                                             
6 Somente será considerada defasagem idade-série quando a idade esperada for igual ou superior a dois anos. 
7 ENEE. 

Não consegue, de forma alguma, participar das aulas no Ensino Remoto. 0 

Outro. 1,14% (1) 
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REFLEXÕES 

 

Posto isto, torna-se crucial para o sucesso de estudantes e profissionais da escola a reflexão sobre a 

estrutura, organização e cultura da escola, para que provoquem ações preventivas e interventivas que 

maximizem as possibilidades de aprendizagem no ambiente escolar, na rotina pedagógica e na relação com 

o conhecimento e seus sujeitos. 

Além dos índices oficiais, temos também outras dimensões que podem interferir no processo ensino-

aprendizagem, merecendo igual reflexão. Vejamos abaixo:  

 

DIMENSÃO OBSERVAÇÕES CONSIDERAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Estrutura Física 

▪ Medida das salas (marcar para 

desenhar a planta baixa da 

escola). 

▪ As salas possuem ventilação 

natural, iluminação e acústica 

considerada suficiente. 

▪ Mobiliário de sala de aula 

(armários e arquivos) tomando 

espaço pedagógico; 

▪ Escola com quadra (sem 

cobertura) para prática de 

atividades desportivas. 

▪ Pátio interno pequeno e entre as 

salas de aula.  

▪ Escola com terreno regular, boa 

parte gramado. 

▪ Praça com bancos e mesas de 

concreto (4 conjuntos, para 16 

estudantes). 

▪ O parque infantil tem brinquedos 

de ferro e madeira, ambos em 

boas condições. 

▪ A escola possui grande área 

verde. 

▪ Uma horta foi construída atrás das 

salas, próxima à caixa d’água. 

▪ Existe caminho (trilha) que leva 

ao Rio Ponte Alta. 

▪ Os espaços pequenos prejudicam 

a realização de algumas atividades 

tais como: roda de conversa, 

cantinho da leitura, brincadeiras 

de roda; debates, formação de 

grupos de pesquisa. Tais 

atividades agregariam mais prazer 

e curiosidade no processo ensino-

aprendizagem; 

▪ Salas de aula insalubres podem 

causar falta de atenção, 

desmotivação, cansaço, 

indisposição, sono, estresse e 

agitação. Assim, promove-se as 

condições da não-aprendizagem; 

▪ Para que ocorra a aprendizagem o 

(a) estudante precisa ter conforto 

físico, visual, sonoro e mental; 

▪ Excesso de ruídos no ambiente 

escolar pode promover baixo 

rendimento, pois geram falta de 

atenção e concentração, além de 

estresse; 

▪ O(A) estudante precisa de espaços 

e materiais adequados para o 

desenvolvimento integral de suas 

habilidades psicomotoras, o que 

propicia a aprendizagem. 

▪ A I.E. tem várias áreas para 

desenvolvimento de atividades 

pedagógicas individuais e 

coletivas. 
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Recursos materiais 

▪ Carece de construção de 

inventário. 

▪ O bom uso dos recursos didático-

pedagógicos disponíveis na escola 

pode ser significativo para o 

sucesso do(a) estudante, para o 

conforto físico e a promoção da 

segurança. 

Cultura 
organizacional 

▪ Carência de profissional 

(Pedagogo Orientador Educacional 

- SOE); 

▪ Índice moderado de afastamento 

de profissionais; 

▪ Poucos projetos pedagógicos em 

execução permanente. 

 

▪ É preciso fazer circular a 

informação institucional para 

garantir a participação efetiva de 

todos os sujeitos escolares, além 

de desenvolver o sentimento de 

pertencimento na comunidade 

escolar; 

▪ A carência de pessoal gera 

improvisos e surpresas negativas 

na execução de atividades, que 

podem até inviabilizar a 

realização; 

▪ Sem os sujeitos na articulação e 

integração do grupo não há 

incentivo para a realização de 

projetos pedagógicos, pois haverá 

acúmulo de funções. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

  

 Apoiar o desenvolvimento das habilidades para aprendizagens (individual e coletiva) e a 

construção de ambiente favorável ao processo colaborativo de ensino.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver habilidades que permitam a fluência do processo de ensino-aprendizagem;  

 Conhecer os (as) estudantes e suas necessidades, potencialidades e limitações; 

 Promover a compreensão dos processos de aquisição das habilidades; 

 Evidenciar o estádio de desenvolvimento cognitivo do estudante, conforme as teorias de 

aprendizagem; 

 Conscientizar a família sobre a importância de sua participação ativa e efetiva no 

desenvolvimento do (a) estudante; 

 Refletir, junto com os demais profissionais, sobre o cruzamento das atividades escolares e o 

estádio de desenvolvimento dos (as) estudantes; 

 Fomentar a participação e a cooperação da comunidade escolar (profissionais, famílias e 

estudantes); 

 Desenvolver o processo ação-reflexão-ação nas práticas pedagógicas; 
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 Ressaltar a relevância da rotina de estudos na escola (profissionais da Educação) e em casa 

(família e estudante), com inserção de tempos e espaços para ampliar e/ou firmar o 

conhecimento; 

 Desenvolver dimensões da psicomotricidade que facilitem a aprendizagem. 

 Constituir o mapeamento institucional da Comunidade Escolar (família; estudante; e 

profissionais). 

 Construir inventário dos recursos didático-pedagógicos. 

 Promover investigações e intervenções pedagógicas. 

 Fazer circular experiências pedagógicas e suas aprendizagens. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Os procedimentos adotados pela EEAA da ECCB - Gama/ DF seguirão os descritos na Orientação 

Pedagógica para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEEDF, 2010, p. 94-112), ressaltando: 

 Encontros com os Responsáveis (orientação sobre acompanhamento escolar domiciliar; 

discussão sobre atividades preventivas e interventivas; reflexão sobre os hábitos de estudo; 

realização bimestral de campanhas para conscientização do sucesso escolar; realização do 

Projeto Família de Sucesso - encontros para conversa sobre desenvolvimento da criança); 

promoção de formações gerais com a família. 

 Participação nas Reuniões Bimestrais de Responsáveis (família-escola-estudantes). 

 Construção de perfil dos estudantes através de pesquisa interativa (atividade em sala de 

aula). 

 Mapeamento de suas necessidades, potencialidades e limitações por meio de observações e 

interações diretas com os sujeitos escolares. 

 Discussão das rotinas e procedimentos didáticos, bem como a relação com o conhecimento, 

nas coordenações pedagógicas, oficinas, palestras, debates etc. 

 Contribuição na formação docente (oficinas didáticas; coordenações pedagógicas; biblioteca 

do professor; entrevistas; construção de recursos; trabalho pedagógico em sala de aula - 

TPSA). 

 Identificação das possibilidades de aprendizagem da comunidade escolar (processo de 

avaliação pedagógica e psicológica). 

 Construção do Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional (RAIE). 

 Participação ativa nos Estudos de Caso. 

 Empréstimo de jogos pedagógicos, revistas em quadrinhos e de jogos para utilização em casa, 

com o objetivo de ampliar tempo e espaço para os desenvolvimento de habilidades para 

aprendizagens. 

 Incentivo ao uso do Cartão de Visto no EFAI, para maximizar o acompanhamento escolar pela 

família e gerar responsabilização nos estudantes. 

 Trabalho integrado com outros segmentos da U.E., tais como Serviço de Orientação 

Educacional (Projeto Transição Tranquila; Hábitos de Estudo; Campanhas Bimestrais etc.), 

Sala de Leitura, Coordenação Pedagógica, Sala de Recursos, Equipe Gestora etc. 

 Ações pedagógicas em sala de aula, para desenvolvimento de habilidades para aprendizagens. 

 Acolhimento direto ao estudante, em pequenos grupos de trabalho ou individualmente, para 

desenvolvimento de habilidades para aprendizagens. 
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 Encaminhamento para outros profissionais (otorrinolaringologista, neurologista, psicólogo, 

dentista, oftalmologista, ortopedista, professores de aulas de reforço, etc.) que possam 

contribuir para a investigação pedagógica, apontando outras possibilidades de avanço. 

 

SUJEITOS ESCOLARES E PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DA EEAA 

 

Para a ação plena da EEAA a comunidade escolar precisa ser mobilizada, pois somente através do 

trabalho participativo e coletivo alcançaremos o sucesso almejado. Assim, espera-se que os segmentos 

escolares (corpo docente, corpo discente, equipe gestora, Serviço de Orientação Educacional, Sala de 

Recursos8, Pessoal da Manutenção, Conservação e Limpeza, Sala de Leitura, Coordenação Pedagógica, 

Secretaria, Portaria, Mecanografia, Copa e Cozinha e Vigilância) possam contribuir, conforme suas funções, 

espaços e tempos, no processo ensino-aprendizagem e no desenvolvimento integral da comunidade escolar. 

 

PÚBLICO-ALVO: SUJEITOS ESCOLARES COM DIFICULDADES ACENTUADAS EM SEUS 

PROCESSOS DE APRENDIZAGENS 

 

O trabalho da EEAA consciente na reflexão, investigação e intervenção pedagógica do processo 

ensino-aprendizagem, de forma mais específica, das habilidades para aprendizagens. Assim, o público-alvo 

da EEAA são estudantes (que apresentarem necessidades educativas especiais9, no contexto dos transtornos 

funcionais específicos e/ou dificuldade acentuada para aprendizagem), familiares (que oferecem suporte as 

ações escolares, portanto, carecem de formação específica) e profissionais (todos em exercício na escola, 

em especial, regentes de sala de aula). 

Abaixo, registramos dados referentes ao quantitativo de reclamações pedagógicas, para início de 

trabalho pedagógico em 202110, incluindo estudantes com diagnóstico médico, solicitação de apoio 

pedagógico e casos em investigação pedagógica: 
 

RECLAMAÇÕES PEDAGÓGICAS11 

▪ Total: 21 (16,94%) ▪ Atenção/ Pouco concentração: 1 

▪ Dificuldade na fala: 3  

▪ Disfluência: 1 

▪ Processo incompleto de alfabetização: 5 

▪ Retidos em 2020: 1 

▪ Dificuldade com dispositivo, Internet ou sinal: 5 

▪ Deficiência Física: 2 

▪ Transtorno Global do Desenvolvimento: 1 

▪ Apreensão avançada para o ano escolar: 2 

 

                                                             
8 A U.E. dispõe de profissional itinerante para Sala de Recursos. 
9
 Estudantes com necessidade educativas especiais com deficiência (visual, física, intelectual, auditiva, múltipla etc.) são 

atendidos pela Sala de Recursos própria, observando a disponibilidade do serviço. 
10 Dados obtidos entre 08/05 e 11/05, em Coordenações Pedagógicas, entrevistas com docentes e Conselho de Classe 

do 1º bimestre de 2021. 
11 Reclamações escolares podem ser consideradas quaisquer dificuldades que se apresentem durante o processo 

pedagógico, manifestadas nas ações de aprender e ensinar (SEEDF, 2010, p. 73). 
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Ressaltamos que o trabalho da EEAA estende-se aos demais responsáveis (família e profissionais), 

buscando a reflexão das ações que possam favorecer o pleno e satisfatório desenvolvimento escolar e 

acadêmico. 

Para promovermos as investigações pedagógicas adotaremos as seguintes estratégias, na ordem 

que as interações humanas e as condições de trabalho permitirem: 

 Conversas Pedagógicas com profissionais, famílias e estudantes. 

 Estudo da documentação escolar (histórico, Registros de Avaliação etc.). 

 Verificação das atividades e tarefas. 

 Acompanhamento das interações. 

 Atividades diversas para investigar as habilidades para as aprendizagens. 

 Interações variadas com os sujeitos das aprendizagens. 

 Devolutivas, orientações e encaminhamentos. 

 

A APRENDIZAGEM ESCOLAR PELOS ESTUDANTES 

 

— O que você pode fazer para melhorar na escola? 

—  Estudar e para de ser burro. (estudante do 7º ano A vesp. - 2017) 

— Prestar a atenção nas aulas para de fica viajando no tempo. (estudante do 9º ano A vesp. - 2017) 

— Mim dedicar mais so que as vezes eu não consigo. (estudante do 8º ano A vesp. - 2017) 

 

A EEAA realizará trabalho pedagógico em sala de aula (TPSA)12 visando obter, através de 

questionários, entrevistas coletiva e dinâmicas, informações relevantes ao trabalho pedagógico no ano letivo 

de 2021. O público-alvo da ação serão os estudantes das turmas do 4º e 5º ano. Pois consideramos a 

possibilidade da compreensão das questões abordadas e a mudança de pensamento autônomo. Porém, em 

situação presencial, acreditamos ser possível realizar a ação com estudantes menores, utilizando desenhos, 

massinhas e brinquedos de montagem. 

Utilizaremos roteiro semiestruturado para abordar o tema “aprendizagem escolar” com os 

estudantes do grupo selecionado. As perguntas motivadoras são: 
 

▪ Você gosta de estudar? 

É etapa importante criar vínculo com a ação estudar, até mesmo assumir a identidade de ser 

estudante. Torna-se fundamental que as ações da escola tenham em seus objetivos a ludicidade que gera o 

prazer em participar, no sentido de ser parte, ter parte e tomar parte. 

 

▪ Você gosta da escola? Da professora? Dos colegas? 

Os laços afetivos estabelecidos em ambiente acolhedor com a instituição e com as pessoas podem 

maximizar as possibilidades de aprendizagem e ampliar a gama de habilidades desenvolvidas. Além provocar 

a aprendizagem pelo exemplo, pelo pertencimento e valor de grupo social. 

 

▪ E ler, gosta? 

Um dos processos mais importantes para a aprendizagem escolar é a leitura. Para além da 

alfabetização ou hábito de leitura, é preciso promover o gosto pela fantasia, pelo conhecimento, pela 

descoberta. Ressaltamos que ler torna-se amplo e não apenas de letras ou números. 

                                                             
12 Realizado nos meses de fevereiro e março de 2021. Participaram desse trabalho XX (oitenta e sete) estudantes. 
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As habilidades de leitura, compreensão e expressão da mensagem do texto e de seu entendimento 

formam a base para a aprendizagem escolar. Mesmo disciplinas que tradicionalmente exigem a resolução de 

cálculos demandam tais habilidades. Assim, desenvolver o gosto pela leitura torna-se indispensável para o 

sucesso escolar. A EEAA incentivará e participará das ações da Sala de Leitura, Apoio Pedagógico, Rodas de 

Leitura em Sala de Aula e Projeto Interventivo. 

As respostas sobre o que os estudantes preferem ler voltaram-se para o tipo de mídia, quando se 

esperava os gêneros textuais (fábulas, poema, romance, piadas, notícias, carta etc.). A explanação sobre as 

perguntas do questionário contemplará este entendimento. 

 

▪ Desenhar? 

Desenhar é uma das primeiras habilidades das crianças. É uma habilidade importante para a escrita, 

imaginação, criatividade e, até mesmo, como forma de ser e estar no mundo. É expressão de sentimentos e 

sonhos. Ou seja, a EEAA não pode abrir mão de um relevante recurso. 

 

▪ Qual seu momento preferido na escola? 

A escola marca a vida das pessoas. Então, que marca queremos deixar nas pessoas? A organização 

escolar é estruturada por tempos, momentos e ações. Conhecer como nossas ações garantem o bem-estar e 

o desejo de fazer parte de uma comunidade que aprende com alegria e prazer. Além de permitir que a 

própria criança possa opinar sobre as atividades que participa. 

 

▪ Você estuda em casa? 

É ponto vencido na discussão escolar: estudante que estuda em casa tem melhores resultados, tem 

rendimento escolar superior. Mas sabemos que é um processo complicado e complexo, que depende de 

vários sujeitos, conjunturas sociais e exige extrema força de vontade. A tarefa pode se tornar menos árdua 

quando a escola desenvolve ações desde a Educação Infantil, com pequenos passos e a valorização social 

deste hábito. 

 

▪ Quanto tempo você dedica ao estudo diário em casa? 

Estabelecimento de pequenas ações e compromissos. Pensar em metas completamente alcançáveis. 

Utilizar recursos de memória, como quadros, agendas, avisos, alarmes etc. Organizar o tempo e o espaço 

físico para o estudo em casa. 

 

▪ Você acha que tem dificuldade em estudar? 

Reconhecer limites, habilidades, dificuldades, percursos e condições facilita a retomada de trajetória 

e promove um novo pensamento sobre a perspectiva de consciência sobre si mesmo. 

 

▪ Que horas você costuma dormir? E acorda quê horas? 

Segundo a Fundação Nacional do Sono (EUA)13, crianças dos seis aos treze anos precisam dormir 

entre 9 e 11 horas por dia, para garantir boa aprendizagem, disposição e, até mesmo, humor. Conhecendo o 

horário que os estudantes dormem e acordam é possível organizar melhor o estudo em casa, além de 

podermos conhecer um pouco da rotina familiar (relações interpessoais e mídia preferida, por exemplo).   

 

▪ Atividades frequentes que são realizadas pelo estudante além de estudar? 

                                                             
13 Artigo publicado no periódico Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation (EUA). Disponível em 

<http://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(15)00160-6>. Acesso em 28/03/2017.  
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Não realiza 
atividade 

além de 
estudar 

Pequenas 

tarefas 
domésticas 

Reforço 

escolar 

Cultivo de 

plantas 

Criação de 

animais 

Outros  
(aulas de música, 

artes marciais, 
esportes) 

Ajudam na 

comercialização 
de produtos 

       
 

Estes números nos fazem conhecer um pouco da rotina do estudante em sua casa, sobre as 

atividades que são desenvolvidas e seu impacto no trabalho escolar. A partir dessa reflexão podemos 

aprimorar o currículo, os materiais utilizados em sala e até mesmo a didática aplicada. É possível que 

atividades extracurriculares possam ser planejadas e orientadas pelos estudantes (monitoria), 

demonstrando, até mesmo, proficiência em diversas áreas. 

XX% dos(as) estudantes acompanham a lida do campo com plantação ou criação de animais, estes 

podem ter uma experiência relevante para os demais da comunidade e podem exercer a função de 

multiplicadores de conhecimentos necessários à vida no campo. 

Uma informação possivelmente relevante é a quantidade de estudantes que ajudam na 

comercialização de produtos, geralmente em feiras, com seus familiares, na venda de artigos produzidos na 

propriedade. A visão de mundo, a carga social e a disposição destes(as) estudantes pode se mostrar 

diferente dos demais. Esse entendimento muda a forma como nos relacionamos com o(a) discente e seu 

percurso escolar. 
 

▪ Qual é a sua melhor qualidade enquanto estudante? 
 

Corporal Lógico matemático Interpessoal Intrapessoal 

    

Linguística Naturalista Espacial Musical 

    

 

O trabalho com essa pergunta geralmente é um dos mais complicados durante a atividade. Os 

estudantes tem dificuldade em dizer suas qualidades, no que são bons, no que se destacam. Talvez reflexo 

de um mundo que cobra muito e pune com severidade, mas não orienta, não acompanha, não oferece 

suporte. 

Por opção didática, aglutinaremos as respostas conforme a Teoria das Inteligências Múltiplas 

(GARDNER, 1995), buscando a valorização do conhecimento e da experiência dos sujeitos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. 

A partir desse quadro, poderemos planejar atividades que permitam melhorar as relações professor-

estudante-conhecimento, a autoestima e a apropriação dos conteúdos. A EEAA formulará, incentivará e 

participará de ações pedagógicas que contemplem tais objetivos. Entre elas, citamos: Feira Cultural, 

Gincana, Exposições, Show de Talentos etc. 
 

▪ O que a escola poderia fazer para melhorar o ensino que oferece? 
 

Estrutura Material Aparência Tempo Conteúdo Metodologia Nada 

       

 

A escola tem passado por reformas (banheiros, cozinha, bebedouros, sala de leitura, laboratório de 

informática, secretaria etc.), desde o início do ano letivo de 2020. Então, boa parte das demandas, com 

referência à estrutura física e à aparência, terão sido atendidas. Tais conquistas melhoram a relação da 
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comunidade com o espaço escolar, consecutivamente, com seus sujeitos. Ampliar o conforto, as condições 

de dignidade e os espaços de ação pedagógica interferem positivamente no sucesso da comunidade. 

A limpeza e conservação da escola são realizadas por empresa terceirizada. Assim, com mais 

pessoas e materiais, a escola apresenta-se como um espaço mais agradável e receptivo para estudantes e 

profissionais. 

 Apesar de percebermos a quebra de ritmo entre os tempos de trabalho curricular em sala de aula, 

consideramos necessários por se tratar de comunidade em risco social, conforme dados do DIEESE e de 

nosso próprio mapeamento institucional. A ação da EEAA não pode desconsiderar a realidade social, 

econômica e cultural da comunidade, sob risco de tornar-se ineficiente na reflexão e superação dos desafios 

para a aprendizagem. 

 Uma demanda relevante dos estudantes é o trabalho com as tecnologias digitais, principalmente na 

produção de conteúdos audiovisual (atividades, jogos e brincadeiras) e interação instantânea (comunicação 

institucional; troca de informações; e acompanhamento escolar). As duas possibilidades são palpáveis em 

nossa realidade, pois, o levantamento perfil e recursos didáticos da família para o Ensino Remoto revela que 

97% de nossa comunidade escolar utiliza o aplicativo WhatsApp. 

A EEAA considera esse trabalho com uma excelente oportunidade de melhorarmos o nível de 

apreensão curricular, de organização e de postura estudantil, fatores que, certamente, elevarão os índices 

de aprendizagem, pois tornam a aula mais atrativa e interativa. 
 

▪ O que dificulta a sua aprendizagem nesta escola? 
 

Estrutura Material Colegas Transporte Tempo Metodologia Nada 

       
 

É possível que alguns aleguem excesso de ruídos e barulhos durante as explicações ou 

apresentações. 

O estudante do campo utiliza o transporte da SEEDF. Assim, algumas situações são geradas e 

podem interferir na qualidade de sua participação nas atividades escolares. Acordar muito cedo para não 

perder o ônibus (alguns acordam por voltas das 5h40) e ficar até uma hora em trajeto em estrada de chão 

(sacudindo e com muita poeira) são exemplos dessas situações. O estudante pode se apresentar sujo, 

cansado, com sono, agitado e indisposto. Assim, a escola precisa entender que o acolhimento humano 

precisa ser diferente e se preparar para reestruturar suas dinâmicas, também com o objetivo de amenizar o 

desgaste gerado pela vinda ao estabelecimento escolar. 

O predomínio das aulas expositivas é o outro item que precisa ser redimensionado. Reconhecemos a 

importância desse método, mas torná-lo o único possível, pode diminuir a atenção e a motivação 

necessárias para a aprendizagem dos estudantes. A EEAA se propõe a discutir estratégias alternativas, bem 

como formas de tornar a aula expositiva mais atraente para o ouvinte (ganchos de atenção, contação de 

histórias, mapa conceitual, interatividade, gestual apropriado, comunicação assertiva etc.). 

O trabalho da EEAA é promover a aprendizagem na comunidade, portanto, a partir dessas 

informações poderemos discutir formas de intervenção na instituição (murais, oficinas, rodas de conversa, 

grupos de tarefa, momentos de formação docente etc.). Para melhorar o trabalho escolar é preciso entender 

o desenvolvimento da criança e do adolescente, seus dilemas e necessidades.  
 

▪ Que atitudes podem melhorar seu rendimento escolar? 
 

ATITUDES QUE PODEM MELHORAR NO RENDIMENTO 

Estudar mais Prestar mais atenção Ficar quieto Sem sugestões 
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Com tais reflexões, esperamos que o estudante da ECCB - Gama/DF tome consciência de seu 

rendimento escolar e entenda a necessidade de manter-se em permanente estado de formação. Mas é 

preciso ressaltar, são estudantes entre 4 e 10 anos. Ou seja, existem outros interesses que se misturam no 

espaço escolar e, em diversos momentos, serão mais importantes do que o trabalho curricular oficial.  

São seres humanos em desenvolvimento, enfrentando desafios quanto à formação da personalidade, 

da identidade social, da conquista de espaço e até mesmo pela liberdade de pensamento e ação. 

Portanto, cabe à escola e à família orientar cuidadosamente a educação dessas crianças, com todo 

carinho e profissionalismo necessários. E isso significa ampliar a compreensão sobre desenvolvimento 

humano na sociedade contemporânea e de como os arranjos sociais, culturais e econômicos podem 

impactar a estrutura e organização escolar. 

 

O ENSINO REMOTO 

 

Os recursos estratégias necessárias para a realização do trabalho da EEAA serão descritos nos 

Planos de Trabalho específicos de cada atividade, observando as condições da Comunidade Escolar, da 

família e, também, do estudante, acolhido pela ação. 

Serão construídos e/ou enviados atividades, livros, revistas e jogos para que sejam apropriados pela 

família e pelo estudante. Em seguida, a EEAA fará exploração pedagógica do recurso objetivando conhecer a 

realidade, o pensamento e a ação dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Conforme levantamento Perfil e Recursos da Família 2021, a I.E. precisa: utilizar o aplicativo de 

mensagens instantâneas e as atividades impressas; desenvolver suas práticas no turno vespertino; contar 

com a participação da família; ser breve, direta e objetiva para evitar gastos excessivos; estar integrada à 

rotina familiar de trabalho e afazeres domésticos; instruir primeiramente o responsável; buscar a ludicidade; 

e proporcionar o fortalecimento do vínculo família-escola-estudante. A EEAA seguirá tais preceitos. 

 

AÇÕES PREVISTAS 

 

Conforme necessidade pedagógica, a EEAA executará ações preventivas ou interventivas em 

contexto institucional. Entre tantas possibilidades, citamos: 

▪ Divulgar o serviço oferecido pela EEAA, explanando sobre sujeitos, ações, recursos, tempos e 

espaços (estratégias e recursos: panfleto impresso e digital; inserção de pautas formativas na 

Coordenações Pedagógicas Coletivas; manifestações frequentes nos grupos das turmas no 

WhatsApp etc.).  

▪ Campanha para desenvolvimento de hábitos de estudo, utilizando cartazes nos murais e sala de 

aula, cartilhas com dicas de como estudar melhor, conversa direta com os estudantes e 

orientação para os responsáveis (famílias). 

▪ Trabalho de conscientização sobre a importância do sono para a aprendizagem, autocontrole e 

comportamento e como a família pode contribuir para uma qualidade superior desse descanso 

necessário. Este trabalho pode ser desenvolvido através de encontros (rodas de conversa), 

comunicados institucionais impressos e digitais, cartazes, vídeos, músicas, peças teatrais. 

▪ Implementação de formas alternativas de comunicação com a comunidade escolar (WhatsApp e 

Facebook e Instagram, por exemplo).  

▪ Estimular o uso agenda (caderno brochura simples) com ciência do Responsável; murais em 

locais visíveis; alerta em celulares etc.  

▪ Discutir o uso do Cartão de Visto (acompanhamento pedagógico e familiar das tarefas propostas 

- Projeto Cartão de Visto). 
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▪ Montagem de murais, faixas e cartilhas sobre a postura e participação estudantil. 

▪ Rodas de conversa com profissionais, famílias e estudantes para troca de experiências. 

▪ Construção das Regras da Boa Convivência Escolar, com cerimônia para assinatura do Termo de 

Compromisso, fixação do banner e entrega da placa para colocação em sala de aula. 

▪ Pintura de jogos no piso para desenvolvimento psicomotor, do raciocínio, da interação social e da 

aprendizagem (Projeto Aprender em toda parte). 

▪ Participação no Projeto Interventivo da escola. 

▪ Formação docente através de oficinas (temas sugeridos: Aprendendo com Jogos e Brincadeiras; 

avalição da aprendizagem; psicogênese da língua escrita; Educação Matemática e práticas 

docentes; criatividade etc.), participação nas coordenações pedagógicas e atividades demais 

atividades escolares. 

▪ Incentivo permanente à aprendizagem (jogos, brincadeiras e orientações nas paredes, piso, 

portas etc.). 

▪ Biblioteca do Professor (empréstimo de livros). 

▪ Empréstimo de jogos e recursos didáticos. 

▪ Oficinas para a Família (temas: acompanhamento de estudos; mídia e sociedade; respeito etc.). 

▪ Oficinas para estudantes (temas: hábitos de estudo; organização do tempo; sucesso etc.). 

▪ Parcerias com instituições (atendimento odontológico, oftalmológico, atividades extraclasses, 

terapia familiar etc.). 

▪ Fortalecimento do Conselho de Estudantes e do Conselho de Classe. 

▪ Formação de grupos de estudos (docente e discente). 

▪ Participação nos Projetos de Recuperação da Aprendizagem e Interventivos do EFAI. 

▪ Comunicação Institucional (bilhetes nas agendas, murais móveis, mural da sala dos professores, 

mural para estudantes, caixa de sugestões, e-mail, WhatsApp etc.). 

▪ Campanhas bimestrais para valorização do estudo. 

▪ Adequações curriculares para estudantes com dificuldades na aprendizagem. 

▪ Acolhimento direto ao estudante, família e profissionais. 

 

PROJETOS PEDAGÓGICOS 

 

Os projetos pedagógicos desenvolvidos pela EEAA ECCB - Gama/DF têm como objetivo contemplar o 

desenvolvimento das habilidades para aprendizagens em toda Comunidade Escolar, nas dimensões 

preventiva e institucional. Assim, apresentam as seguintes características gerais: organicidade, integralidade, 

interdisciplinaridade e participação efetiva. 

Síntese dos projetos pedagógicos da EEAA ECCB - Gama/DF: 

▪ Carta Amiga: escrita e troca livre de correspondências escritas entre a Comunidade Escolar. 

Características gerais: criação e utilização de selo; caixa de coleta de cartas; distribuição 

quinzenal; CEP em cada espaço pedagogicamente útil. 

▪ Cartão de Visto: acompanhamento docente, familiar e estudantil da realização efetiva de 

atividades. Características gerais: utilização de cartão de visto; verificação diária pelos 

sujeitos do projeto; construção de tabela com informações da realização de atividades; 

informativos mensais aos familiares; comunicados de responsabilidade. 

▪ Família de Sucesso: momentos de conversa com a família sobre assuntos de interesse 

familiar e escolar. Características gerais:  
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▪ Emoções, Escol(h)as e Relações para a Vida: desenvolvimento do autoconhecimento, 

reflexão sobre interações mais saudáveis em vários contextos sociais, responsabilização e 

escolhas assertivas e benéficas. 

▪ Caixa de Numeramento: estudo, reflexão, construção de recurso aglutinador de outros 

recursos que promoverão a compreensão mais ampla dos processos de numeralização e 

numeramento. 

▪ Regras de Ouro: parceria com o SOE. Discussão, construção e compromisso coletivo público 

no cumprimento dos acordos sociais estabelecidos para melhor o convívio escolar e a 

aprendizagem coletiva. 

▪ Transição Tranquila: trabalho multidisciplinar nas turmas da Educação Infantil e 5º ano, que 

contribua para o bom início do ciclo de aprendizagem e relações seguintes. Visa levar a 

tomada de consciência sobre amadurecimento, compromisso e futuro. 

▪ Dinheiro Pedagógico: construção de moeda pedagógica que possibilite a aquisição de bens 

simples, na escola, materializando o valor do esforço e da dedicação. Trabalho 

transdisciplinar com Educação Financeira e Matemática. Este projeto amplia suas habilidades 

quando realizado em conjunto ao Projeto Cartão de Visto. 

▪ Aprender em toda parte: construção de jogos, brincadeiras, dicas, desafios etc. nos 

corredores, piso, portas, colunas, teto e qualquer espaço da escola. O objetivo é fomentar a 

criação de ambiente favorável à aprendizagem. 

▪ Feira de Brinquedos: discussão sobre consumo consciente, utilidade, afetividade, equidade e 

afeto. Após isso, realização de momento de troca coletiva de brinquedos, com 

recomendações de uso, de tratamento, e contando um pouco da história do brinquedo com 

o antigo dono.  

▪ Eu, estudante!: ações que desenvolvam a consciência do que é ser estudante, quais são 

suas atribuições na escola e como tudo isso afeta o futuro, em especial, sua condição de 

vida. Trata-se de construir um projeto de vida. 

 

RECURSOS 

 

Os recursos necessários para a realização do trabalho da EEAA serão descritos nos Planos de 

Trabalho específicos. Porém, profissionais, familiares e estudantes podem consultar a lista de recursos 

didático-pedagógicos disponíveis (anexo 2) e verificar sua utilização com a EEAA. 

Em 2021 ainda não foi possível verificar os recursos disponíveis na escola, pois a instituição passa 

por reforma geral. 

 

FACILITADORES DA AÇÃO DA EEAA 

 

Após o MI, apontamos alguns itens que poderiam contribuir para a ação plena da EEAA na Unidade 

Escolar, se existentes. Entre eles:  

▪ Sala própria para atendimento (com espaço suficiente para mesas; canto da leitura; guarda de 

materiais e fichas de estudantes; manutenção do sigilo; e realização de jogos e dinâmicas de grupo); 

▪ Mobiliário adequado (mesa redonda; cadeiras baixas para crianças; armários de aço duas portas 

com tranca e chave); 

▪ Jogos pedagógicos variados, adaptados às necessidades e a faixa etária dos estudantes; 

▪ Computador, conexão com Internet e impressora multifuncional; 

▪ Material de expediente. 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do trabalho da EEAA será realizada por meio de questionários impressos e on-line 

(avaliação institucional), exposição direta nos momentos pedagógicos, nas Conversas Pedagógicas 

(ordinárias e extraordinárias) e exposição indireta por meio de caixa de sugestões (localizada na Sala dos 

Professores). 

A postura será sempre aberta e crítica para a permanente evolução, construção e ampliação das 

capacidades de reflexão e intervenção na realidade objetiva e nos sujeitos das aprendizagens. 

 

DURAÇÃO 

 

Este Plano de Ação será realizado durante o ano letivo de 2021, tendo dois tipos básicos de ações 

em relação à execução: as ordinárias (com execução fixa: semanal, quinzenal, mensal ou bimestral) e 

extraordinárias (realizadas conforme a necessidade pedagógica).  

São consideradas ações ordinárias: a participação nas coordenações pedagógicas coletivas 

(semanal); trabalho preventivo ou interventivo nas turmas (quinzenal); momento de devolutiva sobre o 

processo pedagógico de prevenção-intervenção (mensal); encontro com a família para discussão do trabalho 

e novo planejamento (bimestral); atendimento pedagógico aos estudantes - individual ou em pequenos 

grupos de trabalho (semanal). 

São ações extraordinárias: trabalhos interventivos em sala de aula (convite docente; indicação da 

Equipe Gestora ou Coordenação Pedagógica); oficinas de trabalho didático; atendimento à comunidade 

escolar (momento de escuta ativa). 
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA 

ESCOLA CLASSE CÓRREGO BARREIRO - GAMA/ DF 
 

Senhores (as) Responsáveis,  
 

Visando conhecer um pouco mais a família de nossos 

(as) estudantes e aumentar a qualidade do ensino oferecido a 

ele (a), estamos enviando uma pesquisa para obtermos dados 

relevantes sobre a situação social, econômica e cultural de 

nossa comunidade.  

Assim, pedimos sua colaboração ao preencher este 

questionário. Lembramos que não há identificação, que as 

informações aqui colocadas servirão apenas para repensarmos 

nossa prática e que este é mais um gesto que demonstra 

interesse de vossa parte em participar da vida escolar de seu 

(sua) filho (a). 

Acreditamos na possibilidade da mudança e na 

disposição de nossa comunidade, então, não esqueça, devolva 

este questionário preenchido à escola, por seu (sua) filho (a), 

até o dia ____/ ____/ 2021 (____ feira). A escola de seu (sua) 

filho (a) agradece. Muito obrigado! 
 

Questionário 
 

1). Quem é o responsável pelo (a) estudante? 
 

(   ) Pai e Mãe  (   ) Mãe        (   ) Pai       (   ) Mãe e Padrasto 

(   ) Pai e Madrasta      (   ) Outros: ___________________ 
 

2). Quem acompanha o (a) estudante nas tarefas escolares em 

casa? 
 

(   ) Pai e Mãe (   ) Mãe         (   ) Pai    (   ) Irmãos      

(   ) Ninguém (   ) Outros: _____________________________ 
 

3). Quanto tempo o (a) estudante dedica ao estudo em casa? 
 

(  ) Não dedica tempo para estudo em casa. 

(  ) 30 min.  (  ) 1 hora  (  ) 2 horas  (  ) 3 horas   (  ) + de 3 horas 
 

4). Qual é o grau de instrução de quem acompanha as tarefas 

escolares em casa? 
 

(   ) Sem grau de instrução escolar   

(   ) 1º Grau completo (   ) 1º Grau incompleto   

(   ) 2º Grau completo (   ) 2º Grau incompleto  

(   ) 3º Grau completo Curso: _________________________ 

(   ) 3º Grau incompleto Curso: _________________________ 
 

(   ) Especialista (lato sensu) (   ) Mestrado/ Doutorado (stricto sensu) 
 

5). Os genitores (pai e mãe) do (a) estudante são: 
 

(   ) Casados (   ) Divorciados          (   ) Viúvo (a)   

(   ) Outros:  __________________________________________ 
 

6). O (A) estudante chega a ficar algum tempo sozinho (a) ou 

somente com outras crianças em casa? 
 

(   ) Não  (   ) Sim          (   ) Às vezes 
 

7). A família pratica alguma religião? 
 

(   ) Não  (   ) Sim         Qual?   _____________________ 
 

8). Há quanto tempo a família reside na região do campo 

(área rural)? 
 

(   ) – de 1 ano       (   ) Entre 2 a 5 anos       (   ) Entre 5 a 10 anos 

(   ) Entre 11 a 15 anos       (   ) 16 anos ou + 
 

9). Qual é o tipo de moradia da família?  

 

(   ) Tenda (   ) Barraco (   ) Alvenaria 

(   ) Condomínio (   ) Outros: ____________________________ 
 

10). O local em que reside a família é: 
 

(   ) Próprio (   ) Alugado          (   ) Cedido  

(   ) Outros  __________________________________________ 
 

11). Quantas pessoas moram na residência? 
 

(   ) 2 (   ) 3  (   ) 4 (    ) 5 (   ) + de 5 pessoas 
 

12). Quantas famílias residem na propriedade? 
 

(   ) 1   (   ) 2    (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou + 
 

13). Quantos cômodos têm a residência da família? (não conte 

banheiro) 
 

(   ) 1  (   ) 2 ou 3 (   ) 4 a 6 (   ) + de 6 
 

14). Quais é (são) a(s) produção(ções) na propriedade? 
 

(   ) Não há produção  

(   ) Vegetal Qual? _________________________________ 

(   ) Animais  Qual? _________________________________ 
 

15). A produção na propriedade é, predominantemente, para 

consumo da família ou para venda? 
 

(   ) Não há produção  

(   ) Consumo da família  (   ) Para venda 
 

16). É utilizado, na propriedade, algum tipo de pesticida? 
 

(   ) Não  (   ) Sim.  Qual? _________________________ 
 

17). De que trabalha os responsáveis pelo(a) estudante? 

(exercício profissional atual) 
 

Responsável 1: ________________________________________ 
 

Responsável 2: ________________________________________ 
 

18). A renda familiar é de: (salário mínimo brasileiro = R$ 1.100,00) 
 

(  ) Até 1 salário   (  ) Entre 1 e 3 salários  (  ) Entre 4 e 6 salários 

(  ) Entre 7 e 10    (  ) + de 10 salários 
 

19). Qual é o meio de informação mais utilizado pela família: 
 

(   ) Nenhum    (   ) TV    (   ) Rádio    (   ) Internet    (   ) Jornal  

(   ) Outros  ___________________________________________ 
 

20). O (A) estudante tem acesso a Internet: 
 

(   ) Em casa (   ) Fora de casa       (   ) Não tem acesso 
 

21). Tem pessoa com necessidades especiais na família? 
 

(   ) Não      (   ) Sim    Qual a necessidade?  ___________________ 
 

22). Em termos gerais, o (a) senhor (a) considera a escola de 

seu (sua) filho (a): 
 

(  ) Ótima   (  ) Boa   (  ) Regular  (  ) Ruim  (  ) Não tem opinião 
 

23). A educação que seu (sua) filho (a) recebe desta escola é: 
 

(  ) Ótima   (  ) Boa   (  ) Regular  (  ) Ruim  (  ) Não tem opinião 
 

24). Quantas vezes o(a) responsável compareceu a escola para 

assuntos relativos ao seu (sua) filho (a) em 2020? 
 

(   ) Não era matriculado(a) em 2017.  (   ) Nenhuma 

(   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5  (   ) + de 6 
 

25). Marque dois pontos positivos da escola: 
 

(   ) Qualidade do ensino (   ) Mobiliário 

(   ) Aparência da escola (   ) Atendimento da EEAA  

(   ) Eventos escolares (   ) Atend. da Orientação Educacional 

(   ) Projetos escolares (   ) Atendimento da Direção 

(   ) Qualidade do lanche (   ) Outros:  _____________________ 
 

26). Marque dois pontos negativos da escola: 
 

(   ) Qualidade do ensino (   ) Mobiliário 

(   ) Aparência da escola (   ) Atendimento da EEAA  

(   ) Eventos escolares (   ) Atend. da Orientação Educacional 

(   ) Projetos escolares (   ) Atendimento da Direção 

(   ) Qualidade do lanche (   ) Outros:  _____________________ 
 

27). O(A) senhor(a) tem vontade de participar mais da vida 

escolar de seu(sua) filho (a)? 
 

(   ) Não  (   ) Sim.  De que forma? __________________ 
 

 

A escola cresce com a participação da família. 

Muito obrigado! 
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MATERIAIS PEDAGÓGICOS DISPONÍVEIS NA EEAA ECCB - GAMA/DF 2021 
 

PARTICULAR PROF. JOSÉ WRIGELL (atualização em 14/04/2021) 
 

 N.° NOME QUANT. INDICAÇÃO HABILIDADES 

 1 Pirâmide Matemática 3  2-4 pessoas  

 2 Pingo no i 3  2-8 pessoas  

 3 
A fantástica fábrica de histórias para crianças 
vol. 1 

1  Turma  

 4 
A fantástica fábrica de histórias para crianças 
vol. 2 

1  Turma  

 5 Histórias para contar 1  2-6 pessoas  

 6 Baralhinho Caminho Suave 1  2-4 pessoas  

 7 Jogo das Tirinhas Turma da Mônica 1  2-4 pessoas  

 8 Baralho Tradicional 13  Turma  

 9 Dominó de Figuras 1  2-4 pessoas  

 10 Dominó Tradicional (plástico) 5  2-4 pessoas  

 11 Dominó tradicional (osso) 1  2-4 pessoas  

 12 Moedas de plástico (valores variados) 400  Turma  

 13 Skip-Bo 1  2-6 pessoas  

 14 Uno 6  2-10 pessoas  

 15 Flash Cards (adição e subtração) 1  1 pessoa  

 16 Flash Cards (multiplicação e divisão) 1  1 pessoa  

 17 Zip-lt (dados de letras) 2  2-6 pessoas  

 18 Rory's Stoty Cubes 1  2-6 pessoas  

 19 Rory's Stoty Cubes Voyages 1  2-6 pessoas  

 20 Rory's Stoty Cubes Actions 1  2-6 pessoas  

 21 Segredo dos Números 1  1 pessoa  

 22 Areia Mágica 4  Turma  

 23 Pega vareta pequeno 9  2-4 pessoas  

 24 Bingo das letras (letras e caixa de sorteio) 1  Turma  

 25 Alfabeto magnético 2  2-4 pessoas  

 26 Números magnéticos 2  2-4 pessoas  

 27 Contos mágicos (40 cartões) 1  Turma  

 28 Veritek 1  1 pessoa  

 29 Material dourado 3  2-4 pessoas  

 30 Cilada 1  1 pessoa  



 31 Connect 4 1  2 pessoas  

 32 Jogo da velha de bolinhas 1  2-4 pessoas  

 33 Roletas Adedonha 7  Turma  

 34 Ábaco pequeno 1  1 pessoa  

 35 Roleta letras e palavras 3  1 pessoa  

 36 Vendas 2  1 pessoa  

 37 Ficha escalona 3  1 pessoa  

 38 Bingo de dados 1  Turma  

 39 Roletrando 4  2-4 pessoas  

 40 Palhaço equilibrista 1  2-4 pessoas  

 41 Corrida Espacial X 5  2-4 pessoas  

 42 Kit monetário (cédulas e moedas) 6  1 ou + pessoas  

 43 Fórmula 1 (multiplicação) 1  2-4 pessoas  

 44 Bingo tradicional 1  Turma  

 45 Pictionary Man (boneco e pranchetas) 1  Turma  

 46 Carimbos do Alfabeto 3  Turma  

 47 
Botões variados (tamanhos, formas e 

modelos) 
1  2-4 pessoas  

 48 Trunfo Disney-Pixar 1  2-4 pessoas  

 49 Trunfo Turma da Mônica 1  2-4 pessoas  

 50 Trunfo Cidades do Mundo 1  2-4 pessoas  

 51 Trunfo Países 1  2-4 pessoas  

 52 Trunfo Sistema Solar 1  2-4 pessoas  

 53 Trunfo Marvel 1  2-4 pessoas  

 54 Livro-Varal As letras 2  1 pessoa  

 55 Calculadora 3  1 pessoa  

 56 Régua de letras (minúsculas) 10  1 pessoa  

 57 Régua de formas 20  1 pessoa  

 58 Régua de letras (maiúsculas) 38  1 pessoa  

 59 Elástico 10 m  Turma  

 60 Jogo de formas de letras (P, M e G) 2  1 pessoa  

 61 
Almanaque Turma da Mônica - Coleção Uma 

Página, Uma História 
1  1 pessoa  

 62 Almanaque Historinhas sem Palavras n.s 5 1  1 pessoa  

 63 Jogo da Mesada 1  2-4 pessoas  

 64 Palavra Cruzada 1  2-4 pessoas  

 65 Jogo Lobo e Ovelhas 1  2 pessoas  

 66 Dedogol 1  2 pessoas  



 67 Tangram grande (papelão) 1  Turma  

 68 Alfabeto móvel (madeira) 1  2-4 pessoas  

 69 Pasta de jogo - Projeto Buriti (10 jogos) 1  2-6 pessoas  

 70 Batalha das letras (200 letras e 2 barreira) 2  2-4 pessoas  

 71 Jogo Mate Mágica 1  2-5 pessoas  

 72 Genius 1  1-8 pessoas  

 73 Enlaçados (cartas, sineta e xuxinhas) 3  2-4 pessoas  

 74 Monta palavras 6  1 pessoa  

 75 Temporizador digital (timer) 3   

 76 
Kit de bolinhas (8 bolas com tamanhos 
variados) 

1  1 pessoa  

 77 Passa Círculos 1  1 pessoa  

 78 Aramado de carinho 1  1 pessoa  

 79 Bandeja papelão prata 3   

 80 Estojo de acrílico transparente quadrado 2   

 81 Vasilha de plástico branco 1   

 82 Vasilha de acrílico transparente pequena 1   

 83 Base de vidro para escrita 1  1 pessoa  

 84 Relógio analógico 1  1 ou + pessoas  

 85 Quebra cabeça dos animais 4  1 ou + pessoas  

 86 Histórias em quadrinhos diversos 120  1 ou + pessoas  

 87 Jogo do Penalty 1  2 pessoas  

 88 Sudoku Turma da Mônica 1  1 pessoa  

 89 Lince Turma da Mônica 1  1 ou + pessoas  

 90 Charada (lince dicas sobre as figuras) 1  1 ou + pessoas  

 91 Imitatrix 1  2 ou + pessoas  

 92 Super Lince 1  1 ou + pessoas  

 93 
Coleção de livro Turma da Mônica (Mc 

Donalds) - 6 volumes 
6  1 ou + pessoas  

 94 Livros Bíblicos - 17 volumes 17  1 ou + pessoas  

 95 ABC das palavras (grafia e LIBRAS) 1  1 ou + pessoas  

 96 Conhecendo as vogais Patati Patata 1  1 ou + pessoas  

 97 Monta cartas Sr. Batata 1  1 ou + pessoas  

 98 Labirinto inteligente 1  1 pessoa  

 99 Olho biônico 1  1 ou + pessoas  

 100 Conect 4 XL 1  1 ou + pessoas  

 101 Alfabeto em cubos (dados do alfabeto) 1  1 ou + pessoas  

 102 Dado grande (D6) 1  1 ou + pessoas  



 103 Qual é a minha palavra? 2  1 ou + pessoas  

 104 Palavra secreta 2  2 ou + pessoas  

 105 Lagoa Matemática 2  2 ou + pessoas  

 106 Encaixe-me se for capaz 1  1 pessoa  

 107 Escala Cuisenaire - 294 peças 1  1-2 pessoas  

 108 
Bloco lógico de madeira com formas 
geométricas 

1  1 pessoa  

 109 Jogo Eu Conto 1  1-4 pessoas  

 110 Jogo Onde está o absurdo? 1  1-4 pessoas  

 111 O jogo dos delimeas 1  1-4 pessoas  
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PROJETO 

CAIXA DO NUMERAMENTO 
Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

 

 

Apresentação 

O ensino da Matemática ainda causa em muitas pessoas, 

incluindo estudantes, professores e familiares, uma sensação 

de “desconforto”. Esse processo origina-se nas informações 

que recebemos e como elas são interpretadas pelo cérebro. 

Ou seja, as experiências que tivemos enquanto estudantes, 

as histórias que nos contaram e a forma como a sociedade 

vê a Matemática induzem pensamentos, posturas e 

comportamentos que interferem na maneira como 

percebemos, compreendemos, realizamos e vivemos os 

números e as operações. 

Mas seria a Matemática tão assustadora assim? 

Acreditamos que não precise ser. Nosso projeto, intitulado 

Caixa do Numeramento, vislumbra expor uma perspectiva 

alternativa, interdisciplinar, divertida e repleta de apropriação 

didática, que ousa subverter sensações e sentimentos. 
 

Justificativa pedagógica 

Enquanto Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

(EEAA) compreendemos a situação cultural, social e 

pedagógica do tema e assumimos nossa tarefa de 

acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo 

reflexões acerca dos métodos e estratégias de trabalho, bem 

como oxigenar e movimentar as práticas escolares (GDF, 

2010). 

Para a compreensão do termo “numeramento”, 

utilizaremos a definição de Fonseca (2009): práticas sociais 

que se constituem nos processos de apropriação não apenas 

do código, mas da cultura matemática que permita explicitar 

e analisar relações que envolvam conceitos, concepções, 

representações, crenças, valores, estratégias, atitudes, 

comportamentos e hábitos de matematizar as situações 

cotidianas. 

Destarte, nosso entendimento é de que a Caixa do 

Numeramento não contem apenas jogos, mas sim recursos 

didático-pedagógicos que, acima de qualquer outra situação, 

são carregados de significado e pertinência. 

Para os sujeitos das aprendizagens (estudante-família-

docente) a construção da caixa dar-se-á durante o ano 

letivo, conforme trabalho com habilidades e conteúdos, 

descritos no Currículo em Movimento da SEEDF (GDF, 2018), 

constantes no plano de trabalho docente/institucional, em 

comum acordo de inserção e utilização. 

Acreditamos que este projeto e suas ações possam 

ampliar a participação dos responsáveis (escola-família-

estudante) e promover a melhoria do rendimento escolar, 

através de intervenções preventivas carregadas de 

ludicidade. 

Ressaltamos que as Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 2º Ciclo (GDF, 2014, p. 51) 

recomendam a Caixa Matemática como estratégia didático-

pedagógica relevante e significativa. Tal indicação é 

justificada, pois a construção-uso gera apropriação didática 

(WRIGELL, 2016) e amplia tempos, espaços e recursos, além 

de envolver afetiva e cognitivamente os sujeitos das 

aprendizagens. 
 

Objetivo geral 

 Oferecer recursos didático-pedagógicos que auxiliem 

no desenvolvimento de habilidades para aprendizagens e 

apreensão de conteúdos.  
 

Objetivos específicos 

 Possibilitar a interação família-estudante-escola. 

 Desenvolver habilidades sociais (afeto, respeito, 

cooperação, empatia etc.), cognitivas (concentração, 

planejamento, organização, avaliação etc.); motoras 

(atenção, destreza manual, coordenação visomotora, 

percepções etc.); e matemáticas. 

 Proporcionar a vivência de jogos educativos. 

 Abordar conteúdos de forma divertida, significativa e 

participativa. 

 Tornar o estudo mais interdisciplinar, desafiador e 

significativo. 

 Vivenciar uma nova postura no ensino da Matemática. 

 Estabelecer uma presença pedagógica marcante e 

efetiva. 

 Viabilizar a compreensão concreta de conceitos 

matemáticos. 

 Relacionar a Matemática ao cotidiano social. 

 Incentivar a construção e a partilha de conhecimentos 

matemáticos. 
 

Procedimentos (eletivos) 

 Explanação do trabalho, objetivos, etapas e formas de 

participação, para a comunidade escolar (profissionais; 

familiares; e estudantes). 

 Comunicação às famílias, informando sobre a 

atividade pedagógica e solicitando que participem da 

construção dos recursos, bem como dos momentos de 

utilização, diversão. 

 Discussão e construção do plano de trabalho para as 

turmas. 

 Seleção de recursos a serem inseridos na caixa. 

 Escrita de orientações aos estudantes e famílias sobre 

construção e utilização dos recursos. 

 Gravação de áudios e vídeos com explanações dos 

recursos. 



 Avaliação da atividade (oral com a turma; satisfação 

da família - ficha avaliativa; relevância da atividade - 

discussão na coordenação pedagógica). 
 

Recursos necessários 

 Caixa de sapatos ou similar. 

 Papéis variados. 

 Material de pintura, recorte e colagem. 

 Diversos (materiais que serão anunciados e 

combinados no decorrer do trabalho didático-pedagógico). 
 

Critérios para escolha dos recursos 

Os critérios adotados para a escolha dos recursos que 

comporão a Caixa do Numeramento serão eleitos pelo 

coletivo pedagógico. Como sugestão, apresentamos:  

 Estabelecer relação direta com os conteúdos do 

Currículo em Movimento. 

 Desenvolver habilidades para aprendizagens, 

incluindo os aspectos sociais, afetivos, cognitivos, 

psicomotores e culturais. 

 Ter a possibilidade de utilização individual e em 

grupo. 

 Optar, preferencialmente, por recursos que o 

estudante possa construir/montar. Mas não há 

impedimento por recursos vendidos 

comercialmente. 

 Valorizar a participação da família no trabalho. 

 Apresentar, intercambialidade, ou seja, algumas 

partes podem ser utilizadas, sem ou com ajustes 

mínimos, em outros recursos. 
 

Rotina de utilização da Caixa do Numeramento 

Vide anexo 01. 
 

Avaliação 

A comunidade escolar realizará a avaliação da atividade, 

conforme abaixo: 

 Profissionais: discussão sobre a relevância da 

atividade, etapas de implantação e impacto na participação e 

aprendizagem do estudante. 

 Estudantes: discussão em grupo, com exposição 

aberta de opinião, sobre como foi a experiência com a Caixa 

do Numeramento. 

 Famílias: nível de satisfação com a atividade, através 

de ficha avaliativa (questões objetivas, com desenhos e sem 

identificação), sobre com perceberam o trabalho no 

pensamento, comportamento e aprendizagem do estudante. 
 

Cronograma (estimativa) 

 ___/___/2021: apresentação do projeto para 

profissionais.  

 ___/___/2021: apresentação do projeto para 

estudantes e famílias. 

 ___/___/2021: discussão do Plano de Trabalho 

Barbante (anex0 01); 

 ___/___/2021: envio de comunicado escolar às 

famílias sobre materiais necessários para início do trabalho 

(caixa de sapatos ou similar e barbante). 

 ___/___/2021: envio de instruções à comunidade. 
 

Indicações 

 Leitura: 

 Artigo “Caixa Matemática: materiais de apoio para 

a sala de aula”: 

https://novaescola.org.br/conteudo/11789/caixa-

matematica-materiais-de-apoio-para-a-sala-de-

aula>. 

 Artigo “Alfabetização matemática: 14 materiais 

para colaborar com a aprendizagem”: 

<https://novaescola.org.br/conteudo/18852/alfabe

tizacao-matematica-14-materiais-para-colaborar-

com-a-aprendizagem>. 

 PNAIC, Caderno 3, p. 19-23: 

<https://wp.ufpel.edu.br/obeducpacto/files/2019/0

8/Unidade-3-4.pdf>. 
 

Ponderações  

 A caixa de sapatos pode ser personalizada pelo 

estudante e sua família, para gerar vínculo. 

 Os sujeitos da aprendizagem (estudante-família-

docente) podem acrescentar recursos didático-pedagógicos, 

conforme sua necessidade e acordo prévio. 

 Alguns recursos servirão de suporte para a construção 

de outras estratégias, ex.: régua, compasso etc.  

 Todo recurso deve ter sua instrução com os itens: 

título, habilidades desenvolvidas, como se usa/joga e dicas 

úteis. 

 Recomenda-se que, pela apropriação didática, o(a) 

docente utilize o mesmo recurso de muitas outras maneiras, 

ampliando assim, a possibilidades de aprendizagens. 

 Não há periodicidade padrão, mas recomendamos 

manter frequência que permita a manutenção do vínculo. 
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PLANO DE TRABALHO 

BARBANTE (CAIXA DO NUMERAMENTO) 
 

Ed. Infantil e Ens. Fund. Anos Iniciais - 22 a 27 de março de 2021 
 

OBJETIVOS HABILIDADES PROCEDIMENTOS OBSERVAÇÕES 

 Oferecer alternativas pedagógicas de 

trabalho lógico-matemático. 

 Promover a solicialização da turma, com 

vistas ao trabalho cooperativo. 

 Conhecer a dinâmica das relações 

interpessoais. 

 Fomentar a reflexão sobre o processo 

de ensino-aprendizagem da turma. 

 Contribuir para a melhoria da 

aprendizagem coletiva. 

 Desenvolver trabalho psicomotor 

(motricidade fina; destreza manual, 

percepção visual-espacial; lateralidade; 

percepção temporal; coordenação 

visomotora etc.). 

 Oferecer alternativas pedagógicas para 

desenvolvimento de habilidades para 

aprendizagens. 

 Melhorar a relação escola-família. 

 Criatividade. 

 Trabalho em equipe. 

 Colaboração. 

 Autorreflexão das posturas e condutas. 

 Assentamento do pensamento sobre 

enunciados verbais e escritos. 

 Combinação entre figurativo e o 

operacional. 

 Organização do tempo, do espaço e do 

material de estudo. 

 Desenvolvimento da atenção 

(concentrada; sustentada; seletiva; e 

alternada). 

 Socialização (trabalho em equipe; 

respeito aos colegas; observância às 

normas; ajuda mútua). 

 Lateralidade (dominância lateral em 

relação a um plano). 

 Motricidade fina (movimentos finos de 

controle e destreza). 

 Percepção visual-espacial. 

 Esquema de ação (noção de objeto e 

assimilação). 

 Integração lógico-matemática (objeto-

ação). 

 Cooperação lúdica. 

 Concatenação. 

 Autorregulação da conduta (ação). 

PROFISSIONAIS 

 Apresentação do Plano de Trabalho - 

Barbante (discussão das etapas e 

atividades). 

 Reflexão contextualizada, na 

Coordenação Pedagógica, sobre:  

 Caixa do Numeramento. 

 Apropriação didática. 

 Utilização de jogos e brincadeiras 

para desenvolvimento de 

habilidades e apreensão de 

conteúdos. 

 Participação da família no trabalho. 

 

ESTUDANTES E FAMÍLIAS 

 Conscientização da família sobre a 

participação efetiva nas atividades. 

 Apresentação da proposta de trabalho, 

via mensagens pelo WhatsApp. 

 Explanação e execução das etapas do 

trabalho: 

 Trabalho dinâmico e coordenado 

pelo WhatsApp, com envio de 

textos/imagens/áudios/vídeos sobre 

as atividades propostas. 

 Atividade 1: jogo do contorno (em 

grupo; escreve-se palavras em 

pedaços de papel; dobra-se e 

 A EEAA e o(a) professor(a) regente 

desenvolverão as atividades em sala de 

aula virtual (Google Sala de Aula, 

WhatsApp etc.). 

 Recursos: barbante; folha A4; lápis; 

dispositivos digitais; conexão à 

Internet. 

 Indicação de leitura para os(as) 

profissionais: 

 Vide Projeto Caixa do 

Numeramento. 

 Indicação de leitura: 

 Poesia de Brincar “Cama de Gato”: 

https://www.recantodasletras.com.b

r/infantil/6104124 

 Cama de gato (origens e outras 

informações): 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cama_

de_gato 

 Como se joga: 

https://pt.wikihow.com/Jogar-

Cama-de-Gato 

 Indicação de vídeos (YouTube): 

 Tutorial Cama de Gato: 

https://www.youtube.com/watch?v

=prCNskaNrI88 

 https://www.youtube.com/watch?v

=qaxEdtco9JU 

https://www.recantodasletras.com.br/infantil/6104124
https://www.recantodasletras.com.br/infantil/6104124
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cama_de_gato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cama_de_gato
https://pt.wikihow.com/Jogar-Cama-de-Gato
https://pt.wikihow.com/Jogar-Cama-de-Gato
https://www.youtube.com/watch?v=J8H0tQQDwX8
https://www.youtube.com/watch?v=J8H0tQQDwX8
https://www.youtube.com/watch?v=J8H0tQQDwX8
https://www.youtube.com/watch?v=qaxEdtco9JU
https://www.youtube.com/watch?v=qaxEdtco9JU


 Resolução de situações problema. mistura-se; escolhe-se alguém para 

pegar um pedaço de papel; a 

pessoa lê e “desenha” com o 

barbante, ou seja, faz um contorno; 

os demais tentarão dizer qual é a 

figura/palavra; outra opção é 

escrever/fazer uma lista das figuras-

contorno e somente depois de cinco 

figuras, realizar a contagem de 

pontos; sugerimos a pontuação de 

um, cinco ou dez pontos por acerto, 

dependendo do ano escolar dos 

participantes; a contagem de 

pontos pode ser pelos dedos ou por 

anotados em uma tabela). 

 Atividade 2: cama de gato 

(brincadeira popular feita com o 

barbante nas mãos; instruções nos 

links dos vídeos e leituras). 

 Atividade 3: meu palmo (dar um nó 

em uma ponta do barbante; medir o 

barbante no palmo; dar outro nó, 

marcando o tamanho do palmo na 

mão; com uma régua ou fita 

métrica, verificar a medida em 

centímetros; em seguida, medir 

com o barbante objetos, móveis, 

pessoas etc.; as medições podem 

ser anotadas em tabelas; discussão 

sobre as histórias e padronização 

das medidas; conversa com a turma 

sobre comparação do tamanho dos 

palmos). 

 Atividade 4: compasso no laço das 

cores (em uma das pontas do 

barbante, faz-se um pequeno laço e 

coloca-se o lápis; em uma folha A4, 

faça círculos de vários tamanhos; 

pinte os círculos com cores 

 Contação de histórias com César 

Obeid “O barbante e a rima”: 

https://www.youtube.com/watch?v

=V5ceFyANa_8 

 

Poemas de Brincar 
 

Cama de gato 

 

Um fio entre as mãos. 

Do barbante faz um nó 

pra fazer a brincadeira 

entrelaça-se o fio no dedo indicador. 
 

De um lado, 

e depois do outro 

o barbante entre os dedos 

do retângulo vira um xis. 

Brincar o dia todo 

quem nunca quis? 
 

Passa que passa 

outros dedos abraça, 

os fios nas mãos 

a brincadeira enlaça. 
 

Ao meio, o vazio vira berço. 

Seria uma teia pra dona aranha? 

Quantas  voltas daria 

essa artimanha? 
 

Dedinho aqui, dedinho lá 

eis a manha do brinquedo: 

chamar um amigo pra tentar 

sem desfazer o laço o barbante retirar. 
 

E você também quer tentar 

Vamos de Cama de Gato brincar? 

 

Paula Belmino 

Da série “Poesia de Brincar” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5ceFyANa_8
https://www.youtube.com/watch?v=V5ceFyANa_8


diferentes e, onde os círculos se 

tocarem, pinte de uma cores 

diferente).  

 Atividade 5: “escrever” letras, 

números e palavras com o barbante. 

 Atividade 6: ditado de figuras 

(trabalho para desenvolvimento de 

percepção auditiva, assentamento do 

pensamento em comandos verbais; 

representação do pensamento). Um 

pessoa faz o contorno das figuras, 

enquanto os demais participantes 

anotam as palavra correspondente a 

figura contorno. 

 Atividade 7: adivinha o que é? 

(imagina-se uma figura; marca o 

contorno com o barbante; a outra 

pessoa tenta adivinhar o que foi 

representado). Não há a necessidade 

de anotações. 

 Atividade 8: leitura do poema “Cama 

de Gato”, de Paula Belmiro. Em 

seguida, conversa sobre o paralelo 

entre brincadeira e poema; 

identificação das rimas. 

 Atividade 9: pesquisa sobre as 

brincadeiras ou brinquedos que usam 

barbante; artesanato feitos com o 

material. 

 Atividade 10: fazer pulseiras e colares 

com barbante ou similares (linha de 

crochê, por exemplo). 

 Atividade 11: o que mais se pode 

fazer com um barbante? (produção de 

texto). 

 Momento de socialização de 

fotos/vídeos das atividades realizadas, 

no grupo do WhatsApp. 

 Exposição nos murais da escola 

(proposta de presença real com 

produção virtual). 

 

 Filmes: 

 Um ratinho encrenqueiro (EUA, 

1997, 98 minutos, comédia) 
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PLANO DE TRABALHO DADOS DE HISTÓRIAS 
(CAIXA DO CONHECIMENTO) 

 

ED. INFANTIL, 1º e 2º ANO (3ª remessa de atividades pedagógicas) 
 

OBJETIVOS HABILIDADES PROCEDIMENTOS OBSERVAÇÕES 

 Oferecer alternativas pedagógicas de 

trabalho lógico-matemático. 

 Promover a solicialização da turma e 

família, com vistas ao trabalho 

cooperativo. 

 Conhecer a dinâmica das relações 

interpessoais. 

 Fomentar a reflexão sobre o processo 

de ensino-aprendizagem do estudante e 

da turma. 

 Contribuir para a melhoria da 

aprendizagem coletiva. 

 Oferecer alternativas pedagógicas para 

desenvolvimento de habilidades para 

aprendizagens. 

 Melhorar a relação escola-família. 

 Ampliar o vocabulário e a compreensão 

do mundo. 

 Contribuir para o desenvolvimento da 

consciência fonólogica. 

 Vocabulário. 

 Consciência fonológica. 

 Imaginação e criatividade. 

 Trabalho em equipe. 

 Colaboração. 

 Autorreflexão das posturas e condutas. 

 Assentamento do pensamento sobre 

enunciados verbais e escritos. 

 Combinação entre figurativo e o 

operacional. 

 Organização do tempo, do espaço e do 

material de estudo. 

 Desenvolvimento da atenção 

(concentrada; sustentada; seletiva; e 

alternada). 

 Socialização (trabalho em equipe; 

respeito aos colegas; observância às 

normas; ajuda mútua). 

 Motricidade fina (movimentos finos de 

controle e destreza). 

 Percepção visual-espacial. 

 Esquema de ação (noção de objeto e 

assimilação). 

 Cooperação lúdica. 

 Concatenação. 

 Autorregulação da conduta (ação). 

 Leitura de contexto. 

PROFISSIONAIS 

 Apresentação do Plano de Trabalho - 

Dados de Histórias (discussão das 

etapas; atividades; habilidades; 

participação da família; conteúdos; 

etc.). 

 

ESTUDANTES E FAMÍLIAS 

 Conscientização da família sobre a 

participação efetiva nas atividades. 

 Apresentação da proposta de trabalho, 

via mensagens pelo WhatsApp. 

 Etapas pedagógicas: 

 Breve explanação do Plano de 

Trabalho. 

 Conferência do material necessário 

para a construção do recurso Lagoa 

Matemática. 

 Orientações de posturas e ações 

necessárias à realização das 

atividades. 

 Revisão do Roteiro Didático. 

 Pintura das figuras. 

 Montagem dos dados. 

 Recorte das figuras. 

 Colagem das figuras nos dados 

(deixando uma face sem figura). 

 Orientações de como se utiliza o 

recurso (modos de jogo: um ou 

 A EEAA desenvolverá a atividade em 

sala de aula virtual (WhatsApp), com o 

acompanhamento do(a) professor(a) 

regente. 

 Recursos: 24 tampinhas (dois grupos 

de cores, com 12 unidades cada); 1 

folha A4 (branca ou colorida); 2 dados 

comuns (D6); e 2 pinos marcados. 

 A dinâmica será on-line (síncrona), com 

interação alternada (privada e em 

grupo). 

 As matrizes dos componentes, roteiro 

didático e plano de trabalho, bem como 

as sequencias de imagens, serão 

postadas no repositório Google Sala de 

Aula (Turma EEAA, na Sala 

Pedagógico). 

 Indicação de estudo: 

 Dado de contar histórias: confira o 

passo a passo e faça em casa! 

<https://catracalivre.com.br/criativi

dade/dado-contar-historias/>. 

Acesso em 03/05/2021, às 15h19. 

 Uma alternativa pedagógica: tabela 

de figuras (desenhadas ou coladas), 

contendo personagem, lugar e 

objeto. A indicação da sequência 

será no dado comum (D6). Figuras 

1 e 2. 



mais dados por vez; a face para 

cima indica a figura da frase, 

história, música etc.). 

 Atividades (possibilidades): 

 1). A criança e a família escolhem a 

quantidade de dados. Em seguida, a 

criança joga o(s) dado(s). A família 

pergunta se ele(a) conhece a figura 

e seu significado. Caso conheça, 

peça que verbalize. Caso não 

conheça, a família deve explicar. 

Após o momento de exploração da 

figura, a família cria uma frase 

curta, porém completa, que a figura 

(palavra) apareça. O próximo 

momento, a família joga o dado e a 

criança explora, significa e cria a 

frase. A família também pode 

questionar sobre a letra inicial, 

tamanho do objeto, se tem em casa 

etc. 

 2). A EEAA ou estudante escolhido 

por ela seleciona faces do(s) 

dado(s) e solicita que os demais 

formem uma frase que envolva as 

figuras. 

 3). Permita que a criança escolha 

a(s) figura(s) e crie uma frase. Mas 

a frase deve ser cantada. A família 

também deverá fazer o mesmo. 

 4). Jogar o(s) dado(s) e as faces 

para cima indicarão as 

figuras/palavras. A criança e a 

família deverão lembrar de músicas 

que contenham a(s) 

figuras/palavras. 

 5). Adedonha “O que tem na...” 

(cozinha, quarto, estádio de futebol, 

drogaria, verdurão, escola etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 

FIGURA 2 



 6). Brincadeira “O que significa...” 

(serelepe; piripaque; bugiganga; 

ziquizira; gororoba; e mixuruca). 

 7). Brincadeira completar/conti-

nuara música que o orientador vai 

cantar (Casa; Se essa rua fosse 

minha; O sapo não lava o pé; A 

barata). 

 8). Completar a frase com as figuras 

dos dados (o orientador dita a 

frase, conforme figuras enviadas na 

remessa de atividades). 

 9). Verbalizar uma frase, com base 

nas figuras nos dados, mas 

seguindo critérios: voz grossa; voz 

fina; com soluço; sem abrir os 

lábios; batendo palmas; fazendo 

biquinho; etc. 

 10). Comandos e ações: ouça o 

áudio; conte até cinco; abrace 

alguém de casa; etc. (ouvir, 

executar e voltar a ouvir). 

 11). Montagem de tabela, conforme 

figura 1. As figuras podem ser 

desenhadas ou recortas de encartes 

ou revistas. O dado é jogado e, 

dependendo do número, ele(a) 

criará uma frase ou história, 

situando personagem, local/lugar, 

objeto e ações. Enfatizar a 

construção de narrativas. Dicas: 

faça várias cartelas (tabelas) ou não 

cole as figuras, deixe apenas 

sobrepostas. 

 

 Indicação vídeos: 

 Galinha Pintadinha: 

 https://www.youtube.com/channel/

UCBAb_DK4GYZqZR9MFA7y2Xg. 

 Grandes Pequeninos: 

 https://www.youtube.com/chann

el/UCRl5s1eMLphAhGAmixoUsxA 

 Mundo Bita 

 https://www.youtube.com/channel/

UC0cGVh96osM7yqMu0ENSKKQ 
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PLANO DE TRABALHO LAGOA MATEMÁTICA 
(CAIXA DO NUMERAMENTO) 

 

3º, 4º e 5º ANO (3ª remessa de atividades pedagógicas) 
 

OBJETIVOS HABILIDADES PROCEDIMENTOS OBSERVAÇÕES 

 Oferecer alternativas pedagógicas de 

trabalho lógico-matemático. 

 Fomentar a reflexão sobre o processo 

de ensino-aprendizagem da turma e 

dos estudantes. 

 Contribuir para a melhoria da 

aprendizagem coletiva. 

 Desenvolver trabalho psicomotor 

(motricidade fina; destreza manual, 

percepção visual-espacial; lateralidade; 

percepção temporal; coordenação 

visomotora etc.). 

 Oferecer alternativas pedagógicas para 

desenvolvimento de habilidades para 

aprendizagens. 

 Melhorar a relação escola-família. 

 Reforçar o trabalho voltado às 

habilidades para aprendizagens. 

 Fundamentar raciocínio aditivo e 

subtrativo. 

 Estabelecer pensamento estratégico nas 

ações. 

 Assentamento do pensamento sobre 

enunciados verbais e escritos. 

 Combinação entre figurativo e o 

operacional.  

 Correspondência termo a termo. 

 Desenvolvimento da atenção 

(concentrada; sustentada; seletiva; e 

alternada). 

 Socialização (trabalho em equipe; 

respeito aos colegas; observância às 

normas; ajuda mútua). 

 Motricidade fina (movimentos finos de 

controle e destreza). 

 Percepção visual-espacial. 

 Esquema de ação (noção de objeto e 

assimilação). 

 Integração lógico-matemática (objeto-

ação). 

 Autorregulação da conduta (ação). 

 Construção da noção de número 

(contagem, sucessor e antecessor). 

 Desenvolvimento do cálculo mental, 

considerando fatos fundamentais da 

adição e subtração. 

 Desenvolvimento da organização 

espacial (percepção do “eu” em relação 

aos objetos e ao meio ambiente). 

PROFISSIONAIS 

 Apresentação do Plano de Trabalho - 

Lagoa Matemática (discussão das etapas; 

atividades; habilidades; participação da 

família; conteúdos; etc.). 
 

ESTUDANTES E FAMÍLIAS 

 Conscientização da família sobre a 

participação efetiva nas atividades. 

 Apresentação da proposta de trabalho, via 

mensagens pelo WhatsApp. 

 Etapas pedagógicas: 

 Breve explanação do Plano de Trabalho. 

 Conferência do material necessário 

para a construção do recurso Lagoa 

Matemática. 

 Orientações de posturas e ações 

necessárias à realização das atividades. 

 Revisão do Roteiro Didático. 

 Construção do tabuleiro (conforme 

roteiro didático). 

 Simular situações de cálculo mental 

com adição e subtração. 

 Questionamento sobre 

posicionamento no tabuleiro e 

escolhas positivas (pensamento 

estratégico). 

 Sequência de jogo. 

 Apropriação do jogo (utilizar as peças 

para o jogo de Damas, com 

construção de tabuleiro). 

 A EEAA desenvolverá a atividade em 

sala de aula virtual (WhatsApp), com o 

acompanhamento do(a) professor(a) 

regente. 

 Recursos: 24 tampinhas (dois grupos 

de cores, com 12 unidades cada); 1 

folha A4 (branca ou colorida); 2 dados 

comuns (D6); e 2 pinos marcados. 

 A dinâmica será on-line (síncrona), com 

interação alternada (privada e em 

grupo). 

 As matrizes dos componentes, roteiro 

didático e plano de trabalho, bem como 

as sequencias de imagens, serão 

postadas no repositório Google Sala de 

Aula (Turma EEAA, na Sala 

Pedagógico). 

 Também é 

possível montar 

o jogo de xadrez. 

Para isso o(a) 

estudante deverá 

juntar mais 4 

tampinhas de 

mesma cor, para 

cada grupo. Será postada imagem para 

impressão ou desenho (figura 1).  

 

FIGURA 1 
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PLANO DE AÇÃO 2020 
                    SALA DE LEITURA 

 
UNIDADE DE ENSINO: EC Córrego Barreiro 
 

      
         

EIXOS 

 
OBJETIVO GERAL 

 Objetivos Específicos Ações Responsáve
is  

Cronogr
ama 

Avaliação 

 
 

 

Currículo 

em 

movimento 

do Distrito 

Fedreral – 

Ensino 

Fundament

al (Ed. 

Infantil/Ano

s Iniciais) 

 

 Desenvolver comportamento leitor 

através da leitura; 

 Estimular a leitura de forma lúdica e 

significativa; 

 Valorizar a ação de ler, e 

consequentemente a leitura de obras 

escritas como uma forma de arte e 

preservação da cultura; 

 Ampliar o universo literário dos alunos, 

oferecendo material diferenciado 

(livros em PDF; vídeos, músicas, etc) 

para leitura; 

 Apresentar a leitura como forma de 

manifestar sentimentos, experiências, 

ideias e opiniões; 

 Definir e redefinir o gosto literário, 

estimulando os alunos a identificar os 

seus gêneros preferidos; 

 Propiciar um intenso e sistematizado 

contato dos alunos com diferentes 

gêneros textuais, especialmente aos 

que promovam o aprendizado da 

capacidade em apreciar e conhecer 

diversos universos textuais; 

 Desenvolver trabalho de parceria 
com todos os professores da 
escola; (assessoria) nas 
plataformas digitais (Google 

 Leitura de obras de arte; 

 Leitura livre e direcionada (temas 
trabalhados no ano pedagógico); 

 Mês da poesia com envio das “poesias 
enlatadas”; 

 Intensificar a leitura por meio dos kits literário 
(Acervo do aluno das turmas de 4º e 5º 
anos); 

 Manter a comunidade escolar atualizada 

sobre o trabalho desenvolvido pela Sala de 

Leitura; 

 Leitura Orientada; 

 Leitura em família; 

 Semana da Leitura; 

 Exposição e propaganda de livros nos 

Grupos de Whatsapp, durante o isolamento 

pelo teletrabalho. 

Renata 
Gomes de 
Siqueira 
Jardim e 

Francineide 
Santos 

Zeferino. 

No 
decorrer 
do Ano 
Letivo 

Envolviment
o e 
participação 
de cada 
aluno nas 
atividades 
individuais 
e coletivas, 
assim 
como, 
participação 
em 
atividades 
propostas 
com a 
finalidade 
de 
conclusão, 
de cada um 
dos 
trabalhos 
propostos 
pela sala de 
leitura no 
decorrer do 
ano letivo; 

 



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
                Renata Gomes de Siqueira Jardim                                                                                                  Francineide Santos Zeferino 
 
                      Assinatura Profissional da                                                                                                               Assinatura Profissional da 
                             Sala de Leitura                                                                                                                                 Sala de Leitura 
 
 
 
 
                                                                                               ____________________________________ 
                                                                                                                               Direção 

                                                                                        Escola Classe Córrego Barreiro 
 

 

Classroom) e Redes Sociais 
(Whatsapp) 

 Transformar a Sala de Leitura 
em um virtual da escola capaz 
de valorizar e estimular a 
realização de projetos e 
complementações das 
atividades sugeridas pelos 
professores regentes; 
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