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APRESENTAÇÃO 

 

O isolamento social causado pela crise da pandemia de COVID-19, 

trouxe a necessidade de adoção do ensino remoto de forma emergencial. As 

escolas precisaram se adaptar da noite para o dia. Foi feito uma transferência 

das aulas presenciais para um modelo online, consequentemente, vieram todos 

os desafios e responsabilidades, foi preciso nos adequar a essa nova realidade 

para oferecer uma experiência de ensino de qualidade a distância. As mudanças 

demandaram esforços mútuos para abarcar a educação em cenários escolares 

tão diversos. 

O ensino mediado por tecnologia, nos impôs não somente utilizar os 

recursos digitais, mas criar comunicação de forma significativa para as nossas 

práticas educacionais. Aprendemos nos comunicar; expressar; interagir; produzir 

informação e conhecimento; resolver problemas; e exercer a protagonismo 

pessoal ou coletiva. Tudo isso de forma remota. Os métodos tradicionais de 

ensino e aprendizagem não se encaixam às novas necessidades sociais e 

pessoais exigidas para o novo modelo de ensino. 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Kanegae traz consigo 

uma nova identidade, com suas demandas, prioridades e projetos para o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem.  A proposta pedagógica propõe um 

convite, um desafio se ser trabalhado por toda comunidade escolar, um caminho 

novo a ser construído. Temos uma história a ser compartilhada e preservada e 

um gigante desafio de novas páginas digitais a serem escritas. 

Passamos por uma reformulação do projeto político pedagógico da 

Unidade de Ensino. O mesmo foi elaborado em vários encontros de estudos, 

onde diversos personagens se mobilizaram para refletir sobre as demandas 

educacionais da nossa comunidade, quais sejam:  Equipe diretiva, coordenação 

pedagógica, corpo docente e discente, comunidade escolar. Todos foram 

ouvidos e suas colaborações compartilhadas e discutidas a fim de colaborar para 

aprendizagem em nossa escola. 

  Analisamos dados levantados através de questionários respondidos 

pela comunidade escolar, pesquisas em documentos arquivados na escola e 

estudos realizados ao longo da Semana Pedagógica, seguidas coletivas e 

formações.  O Projeto tem em sua construção um conhecimento que não é 

pronto e acabado, mas que está em permanente avaliação e/ou reformulação, 

de acordo com as avaliações que serão relevantes ao longo do processo.  

O documento será norteador das ações desta escola para o ano letivo 

de 2021, bem como a observância dos marcos legais a que está subordinada 

esta Instituição: Guia de Orientação para o Ensino Fundamental: Anos Iniciais e 

Anos Finais - Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens no 

Contexto do Ensino Remoto; Seguindo a proposta do Currículo em Movimento 

do Distrito Federal – 2ª Edição – 2018, a SEEDF propôs o Replanejamento 

Curricular 2021, relacionando os objetivos de aprendizagem e os conteúdos 
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O documento será norteador das ações desta escola para o ano letivo 

de 2021, bem como a observância dos marcos legais a que está subordinada 

esta Instituição: Guia de Orientação para o Ensino Fundamental: Anos Iniciais e 

Anos Finais - Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens no 

Contexto do Ensino Remoto; Seguindo a proposta do Currículo em Movimento 

do Distrito Federal – 2ª Edição – 2018, a SEEDF propôs o Replanejamento 

Curricular 2021, relacionando os objetivos de aprendizagem e os conteúdos 

previstos para o ano letivo de 2021 com os do ano letivo de 2020; Lei de 

Diretrizes e Bases 9.394/96, Conselho de Educação do Distrito Federal, 

Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; Orientação 

Pedagógica – Projeto Político-pedagógico e Coordenação Pedagógica na 

Escola; Readequação Curricular elaborada pela Rede para o biênio 2020/2021. 

Deve-se observar, igualmente, as Diretrizes Pedagógicas para a Organização 

Escolar do 2º Ciclo: Bia e 2º Bloco (2014), as Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar do 3º Ciclo (2014) e as Diretrizes de Avaliação 

Educacional: Aprendizagem, Institucional e Em Larga Escala (2014-2016), 

dentre outras orientações pedagógicas correlatas.  Resolução nº 4, de 13 de 

julho de 2010, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica, definindo a Educação do Campo como modalidade de 

ensino; Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Política 

de Educação do Campo; e Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que 

estabelece diretrizes complementares, normas e princípios de atendimento à 

educação básica do campo.  
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HISTORICIDADE DA ESCOLA CLASSE KANEGAE E SEU INVENTÁRIO 
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Há exatos 52 anos, no meio dos vales, montanhas e chácaras habitadas por 

brasileiros e por japoneses que vieram para Brasília, nasceu uma escola chamada 

Escola Rural Kanegae, uma escola cercada de muita natureza, muitos pássaros, 

tucanos, corujas, araras Canindé e muitos outros bichos do cerrado. Próximo a essa 

escola corre um riacho chamado Córrego Riacho Fundo. Muitos anos depois, 

nasceria uma cidade que levaria o nome desse riacho, o que é assunto para outro 

dia. 

A Escola Kanegae nasceu do sonho de um grande homem chamado 

Yasutaro Kanegae, um japonês que amava cuidar da terra e amava a natureza. Ele 

também se preocupava com a educação de seus filhos e das crianças de sua 

comunidade rural. Foi então que ele teve uma grande ideia: construir uma sala de 

aula para todas as crianças que moravam ali perto. Dessa forma, as crianças não 

precisariam ir para tão longe a pé para estudar. 

 Yasutaro construiu com muito amor uma sala onde estudavam crianças de 

todas as idades. Havia também brinquedos de parquinho porque ele sabia que as 

crianças também precisavam brincar. A escola recebeu o nome por causa do japonês 

que teve a iniciativa de construir a primeira sala de aula, o Senhor Yasutaro Kanegae. 

A primeira professora chamava-se Luzeli Moura Silva. 

Durante muitos anos as crianças foram muito felizes ao frequentar a Escola 

Kanegae. Tornaram-se grandes homens e mulheres. Hoje em dia, muitos são 

administradores, arquitetos, engenheiros e muitas outras profissões. Algumas destas 

pessoas amaram tanto ao contato com a natureza que cultivam a terra até hoje e de 

lá retiram o sustento da família.  

Os primeiros alunos cresceram e formaram suas famílias e assim como a 

geração Kanegae cresceu, a escola também cresceu e mais salas de aula foram 

construídas até que em 1977 a escola passou a ser chamada de Escola Classe 

Kanegae que atende crianças na idade de 06 a 10 anos. São 133 crianças atendidas 

com muito carinho, amor e competência de todos que ali trabalham. 

 Diariamente as crianças são acolhidas com muito amor pelos profissionais 

que ali trabalham e a Escola Classe Kanegae se preocupa com a aprendizagem das 

crianças e em desenvolver nelas o amor pela natureza e o cuidado com o meio 

ambiente. As atividades são diversificadas ao longo do ano letivo com temas que 
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reúnem as famílias da escola e divertem as crianças: Festa da Alegria, Festa da 

Família, Feira Literária, a tradicional Festa Junina, Feira de Ciências, Show de 

Talentos, projetos voltados para a educação ambiental e vários passeios pedagógicos 

que promovem a aprendizagem das crianças. 

Em 2020, com o advento da pandemia, as aulas foram suspensas e as 

crianças tiveram de estudar de casa para não serem contaminadas pelo coronavírus. 

Os celulares, Tablets e computadores passaram a ser usados para que as crianças 

tivessem aulas. Foi então que a Escola Classe Kanegae foi toda reformada e toda 

comunidade escolar ficou muito feliz! 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 Com o intuito de inserir uma educação do campo e no campo, toda a equipe 

busca a partir dos preceitos legais a diferenciação entre o que rural e o que é o campo. 

Fazendo com que os estudantes reconheçam o meio em que vivem, bem como os 

sujeitos que nele estão inseridos. Engajados em projetos direcionados para o 

desenvolvimento socialmente justo no espaço diverso e multicultural do campo, 

confirmam a pertinência e apresentam contribuições para a formulação de novos 

conhecimentos. De acordo com Vendramini; Machado (2011, p. 87), o projeto de 

Educação do Campo tem uma interpretação político e pedagógica diferenciada da 

educação rural; surge para “estabelecer conexões nas formas de produzir, de se 

organizar, de lutar e de educar/formar/ensinar a sua base, como forma de se produzir 

transformações substanciais na própria existência humana desses sujeitos”.  

MATRIZES CAMPONESAS 

Faz-se necessário a inclusão das Matrizes Camponesas, facilmente 

encontradas na página 547, do dicionário da Educação do Campo:  

• História; 

• Cultura; 

• Terra;  

• Trabalho;  

• Luta Social; 

• Organização;  

• Coletiva;  

• Vivência de opressão; 

• Conhecimento popular. 
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NOSSA HORTA ESCOLAR 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR   

A Escola Classe Kanegae está organizada para atender o Ensino 

Fundamental de nove anos com adesão dos ciclos de aprendizagem em todas 

as turmas.   

MATUTINO:    

▪ 01 turma de 1º Ano   

▪ 02 turmas de 2º Ano   

           VESPERTINO: 

▪ 01 turma de 3º ano      

▪ 01 turma 4º ano                              

▪ 01 turma de 5º Ano   

  Organização Física   

• 3 Salas de aula   

• 1 Cantina com depósito para mantimentos   

• 1 Sala de professores    

• 1 Sala de leitura   

• 2 Banheiros para alunos   

• 2 Banheiros para professores   

• 1 Banheiro servidor   

• 1 Sala de direção   

• 1 Sala para o Serviço de Orientação Educacional e Equipe Serviço 

Especializado 

• 1 Secretaria   

• 1 Mini sala de servidores   

• 1 Laboratório de informática    
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Organização Funcional  

MATRÍCULA CARGO NOME 

0031.925-2 Professora Readaptada Ana Lúcia Oliveira de Carvalho 

0037.042-8 Professora Readaptada Claudia Cristina Soalheiro Silva 

0042.216-9 Agente Serv. Gerais      

Readaptada 

Denilce Goncalves da Costa 

69777-x Professor Regente Edmar Alves dos Anjos 

69741336 Professora Regente Jessica Lima Pereira 

0024.832-0 Professora Regente Kássia Estelita Martins de Souza 

0200.973-0 Pedagoga Orientadora 

Readaptada 

Luciana Resende Martins Sodre 

0203.319-4 Professora Readaptada Maria do Socorro Macedo 

69720649 Professora Regente Militina Andreia Eloi Diniz Werly 

0020.947-3 Professora Readaptada 

Vice-Diretora 

 

Monica Azevedo de Souza 

0030.772-6 Professora Readaptada Patrícia F. Lemos Sesconetto 

0030.772-6 Professora Regente Rosália Policarpo Fagundes de 

38.469-0 Professora Pedagoga SEAA Sandra Maria Bastos Menezes 

0024.938-6 Chefe De Secretaria Sandra da Silva Santos Araújo 

31.977-5 Coordenadora Pedagógica Sara Cristina B. de Moraes Negreiros. 

0300.183-0 Professora Readaptada 

Diretora 

Schirley Cristiane dos Santos Oliveira Rocha 

0027.066-0 Professora Readaptada Selma Aparecida Domingues 

0068.911-4 Professora Regente Siboney Soares de Andrade 
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Organização Funcional Servidores Terceirizados 

Cargo   Nome   

Vigilante   Emanuel Francisco C. dos Santos (diurno)   

Vigilante   José Wanderley Dias (noturno)   

Vigilante   Vicente de Paula  DA Silva Lima (noturno)   

 Vigilante   Antonio Marcos  Silva Paiva 

Merendeira   Ivete Alves  de Padua 

Merendeira   Bruna  

Limpeza   Ivonete  da Costa Souza 

Limpeza   Assunção de Maria Melo 

Limpeza   Selma Maria Pereira 
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DIAGNÓSTICO DAS FAMÍLIAS  

Conforme sondagem em formulário em anexo, atualizados no decorrente, 

pesquisas em dados junto aos professores e documentos em arquivo da escola no 

início do ano letivo de 2021.  

Quanto ao acesso às ferramentas a maioria têm acesso a tecnologia, 

usam todas as ferramentas propostas pela unidade. Cada um dentro da sua 

acessibilidade.  Destaque para um grupo bem pequeno que faz uso do zap para 

acesso a todo trabalho pedagógico. O perfil da nossa comunidade revela que a 

maioria dos alunos mora com pai e mãe no mesmo lar. Não há dados consideráveis 

de alunos morando com parentes próximos, fator esse que facilita a comunicação e 

deliberações com o responsável direto pelo aluno. 

  A maioria dos pais encontra-se satisfeita com os recursos que 

disponibilizamos em tempos de ensino mediado. Relatam que aprendizagem das 

crianças tem avançado, embora não retrate os tempos   de ensino presencial.  

As tarefas via ferramentas tecnológicas também foram avaliadas como 

importantes e desafiadoras e contam com o acompanhamento diário dos 

responsáveis. A presença nas reuniões online e convocações da escola é atendida 

prontamente em sua maioria. Destaque para busca ativa junto aos professores de 

apoio, orientação educacional e equipe, que   tem sido um diferencial neste ano 

letivo. Temos mais 80% de público presente na maioria das atividades propostas. Os 

pais relatam que são ativos e participativos quanto à vida escolar dos alunos e 

afirmam estar sempre atentos à rotina da escola.   

Ainda segundo os pais, a maioria dos alunos tem local e horário adequado 

para realização de atividades de casa e são participativos e atuantes na vida escolar 

dos filhos, o que tem dado bom suporte no desempenho dos alunos. Não podemos 

deixar de destacar uma pequena parte, média de 3 por sala que, infelizmente, 

deixam os alunos à mercê somente da escola, o que, por outro lado, prejudica o 

desempenho dos alunos.   

As famílias avaliam a escola como organizada, acolhedora, receptiva.  

Atendem aos projetos da escola com boa participação e colaboração.    Elogiam todo 

corpo docente e diretivo da escola como muito bom! 
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O credo religioso tem predominância entre evangélicos e católicos, sua 

grande maioria praticante.  A renda familiar é, em média, de três salários mínimos 

por família.  A maioria delas tem demonstrado parceria e envolvimento nas 

programações da escola, sendo as famílias receptivas às demandas da Instituição.  

  Fotos das famílias em reunião: 
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PERFIL DAS TURMAS 

1º ano “A” 

A turma é composta por 21 alunos, sendo 09 meninas e 12 meninos. Não 

há alunos diagnosticados e todas as crianças são oriundas de outra Unidade 

Pedagógica. Mostram-se crianças participativas durante as aulas via Google Meet, 

zap e plataforma sala de aula online. 

Quanto ao ensino remoto, em torno de 18 alunos assistem às aulas pelo 

Google Meet, contudo apenas 11 crianças são assíduas às aulas. De toda a turma, 

em torno de 19 alunos realizam atividades na plataforma, contudo 21 alunos também 

recebem tarefas para aplicativo do WhatsApp e todos alunos recebem tarefas 

impressas que lhe são entregues periodicamente. 

Realizados, individualmente, os testes da psicogênese por meio de ligação 

de vídeo pelo aplicativo do WhatsApp, verificou-se que 02 estudantes estão no nível 

pré-silábico 1, 16 alunos estão no nível pré-silábico 2 e outros 02 alunos estão no 

nível silábico. Não foi possível realizar o teste da psicogênese com um aluno devido 

à indisponibilidade de tempo dos responsáveis. 

Observou-se que dois estudantes ainda não identificam as letras do 

alfabeto. Os demais identificam as letras do alfabeto.  

Quanto ao letramento matemático, 02 estudantes não identificam números 

nem formas geométricas nem cores. Os demais estudantes identificam cores e as 

formas geométricas: quadrado, retângulo e triângulo e fazem a correspondência 

entres números e quantidades até 09. 

Quanto ao ensino remoto, dos 21 alunos,19 participam das atividades na 

plataforma Escola em Casa e 02 alunos participam via aplicativo WhatsApp. As duas 

crianças que estão no nível pré-silábico 1 necessitam de acompanhamento intenso 

por parte da família. De toda a turma, 60% dos estudantes realizaram 

significativamente as atividades propostas, 30,5% postaram aleatoriamente e 9,5% 

tiveram um número aquém do desejável (abaixo de 5). 

Observou-se que os pais dos alunos encontram dificuldade para 

acompanhar os filhos devido à indisponibilidade de tempo e a falta de acesso à 

internet. 
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2º ano “A” 

A turma é composta por 23 alunos, sendo 13 meninas e 10 meninos. Não 

há alunos diagnosticados com deficiência e 02 crianças são oriundas de outra 

Unidade Pedagógica. Mostram-se crianças carinhosas e desejosas de aprender. Há 

dificuldades dos pais em acompanharem os filhos no ensino remoto e há famílias que 

carecem de recursos financeiros e tecnológicos, além das dificuldades emocionais.  

Quanto ao ensino remoto, em média, 13 a 18 alunos assistem às aulas pelo 

Google Meet. De toda a turma, em torno de 16 alunos realizam atividades na 

plataforma com certa regularidade e 4 crianças recebem tarefas pelo aplicativo 

WhatsApp. Os 23 alunos recebem tarefas impressas que lhes são entregues 

periodicamente. 

Realizados, individualmente, os testes da psicogênese por meio de ligação 

de vídeo pelo aplicativo do WhatsApp e levando em consideração os fatores externos 

como: barulho, auxílio dos pais nas respostas, ansiedade das crianças, obteve-se 

uma visão geral do processo de aprendizagens. Verificou-se que 9 estudantes estão 

no nível pré-silábico 2, 3 estão no nível silábico e 8 estudantes no nível alfabetizado. 

Dos 23 alunos, 3 não realizaram o teste por falta de recurso tecnológico. 

Observou-se que todos os estudantes conhecem o alfabeto, porém nem 

todos associam a letra ao som. Os estudantes alfabetizados demonstraram fluência 

na leitura de pequenos textos e interpretaram questões objetivas. 

Quanto ao letramento matemático, alguns estudantes identificam cores e 

formas geométricas, além de associarem número-quantidade até o 9. Poucos 

estudantes conseguiram escrever os numerais até 20. 

Cita-se ainda que dos 23 alunos, 20 estão na plataforma Escola em Casa, 

sendo que há 3 crianças que não postam as atividades feitas na plataforma, uma 

destas crianças posta via aplicativo WhatsApp e os outros 2 alunos acompanham pelo 

aplicativo. Dos 23 alunos, há 13 assíduos às aulas pelo Meet e eventualmente o 

acesso às aulas chega a 18. 
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2º ano “B” 

A turma é composta por 23 alunos, sendo 11 meninas e 12 meninos. Há 

uma aluna diagnosticada com deficiência visual (baixa visão) e 02 crianças são 

oriundas de outra Unidade Pedagógica. Mostram-se crianças de comportamento 

amável, desejosos de aprender e que se relacionam bem com a professora. 

Quanto ao ensino remoto, entre 12 e 15 alunos assistem às aulas pelo 

Google Meet. De toda a turma, em torno de 16 alunos realizam atividades na 

plataforma com certa regularidade e 4 crianças recebem tarefas pelo aplicativo 

WhatsApp. Os 23 alunos recebem tarefas impressas que lhes são entregues 

periodicamente. 

Realizados, individualmente, os testes da psicogênese por meio de ligação 

de vídeo pelo aplicativo do WhatsApp e levando em consideração os fatores externos 

como: barulho, interferência dos pais nas respostas, teve-se um resultado pouco 

específico do processo de aprendizagem. Verificou-se que 4 estudantes estão no 

nível pré-silábico 2, 8 estão no nível silábico, 6 estudantes no nível silábico-alfabético 

e 4 alunos estão alfabetizados. Dos 23 alunos, 2 não realizaram o teste por falta de 

recurso tecnológico ou por não estarem presentes. 

Quanto ao letramento matemático, alguns estudantes identificam cores e 

formas geométricas, além de associarem número-quantidade até o 9. Cinco alunos 

conseguiram escrever os numerais até 20. 

Cita-se ainda que dos 23 alunos, 21 estão na plataforma Escola em Casa e 

realizam as atividades na plataforma. Cinco alunos necessitam de acompanhamento 

intenso junto à família, já que realizaram poucas atividades até o momento. 

Aproximadamente 30% realizaram significativamente as atividades, 35% postaram 

aleatoriamente e 35% tiveram um número aquém do desejável (abaixo de 5).  

De toda a turma, dois alunos da turma recebem tratamento diferenciado em 

relação aos demais alunos: leitura e explicação individualizada para um deles e para 

a outra, reforço seguindo um projeto que atende às necessidades específicas da 

criança. 
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3º ano “A” 

A turma é composta por 25 alunos, sendo 08 meninas e 17 meninos. Há um 

aluno diagnosticado como TDAH e apenas 01 criança é oriunda de outra Unidade 

Pedagógica. Mostram-se crianças com boa interação e troca de experiências com o 

professor 

Quanto ao ensino remoto, 15 alunos assistem às aulas pelo Google Meet. 

De toda a turma, em torno de 19 alunos realizam atividades na plataforma com certa 

regularidade. O professor disponibiliza as atividades da plataforma também por meio 

do aplicativo do WhastApp. De toda turma, 06 alunos recebem tarefas impressas que 

lhes são entregues periodicamente. 

Realizado o teste da psicogênese, verificou-se que há uma criança no nível 

pré-silábico 2, 03 crianças no nível alfabético, 06 no nível alfabético 1, 06 crianças no 

alfabético 02 e 06 crianças no alfabético 3. Dos 25 alunos, 03 não realizaram o teste 

da psicogênese pois não atenderam ao agendamento via Meet nem à chamada pelo 

aplicativo do WhatsApp. 

Quanto ao letramento matemático, as atividades propostas são lidas e 

respondidas coletivamente nas aulas on-line e os alunos mostram-se hábeis no 

entendimento da matemática. 

4º ano  

A turma é composta por 23 alunos, sendo 13 meninas e 10 meninos. Há um 

aluno diagnosticado com transtorno funcional (DPAC) e todos os alunos já estudam 

nesta Unidade Pedagógica. Mostram-se crianças interessadas em aprender e 

participativas nas aulas. As famílias acompanham satisfatoriamente a vida escolar 

dos filhos. 

Quanto ao ensino remoto, entre 16 e 18 alunos assistem às aulas pelo 

Google Meet. De toda a turma, em torno de 21 alunos realizam atividades na 

plataforma com regularidade e 3 crianças recebem tarefas pelo aplicativo WhatsApp. 

O trabalho pedagógico conta com o uso dos livros didáticos, de modo que não tem 

sido necessário a entrega de material impresso aos alunos. 

A sondagem quanto ao nível da psicogênese da escrita dos alunos foi 

realizada via Meet e por meio da observação das tarefas devolvidas. Constatou-se 
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que no geral a turma apresenta bom nível de leitura e interpretação textual, levando 

em consideração que no ano letivo de 2020, os alunos tiveram de finalizar o bloco 

inicial de alfabetização por meio remoto. Há um aluno que possui diagnóstico e ainda 

não concluiu o processo de alfabetização e tem sido atendido pela professora de 

modo diferenciado. 

Quanto ao letramento matemático, a turma consegue acompanhar os 

conteúdos do currículo propostos para o ano em questão, porém há necessidade de 

revisitar conceitos básicos de operações simples e situações-problemas. 

Citam-se como aspectos a melhorar: a fluência na leitura e a autonomia na 

interpretação textual, a grafia na letra de alguns alunos e há aspectos tecnológicos 

que também precisam melhorar durante o ensino remoto. 

5º ano “A” 

A turma é composta por 17 alunos, sendo 06 meninos e 11 meninas, sendo 

3 alunos diagnosticados, apenas 1 aluno oriundo de outra Unidade Pedagógica. A 

turma mostra-se participativa e são alunos com bom senso crítico. 

Quanto ao ensino remoto, 8 alunos assistem às aulas pelo Google Meet. De 

toda a turma, em torno de 16 alunos realizam atividades na plataforma com 

regularidade e 1 criança recebe tarefas pelo aplicativo WhatsApp. O trabalho 

pedagógico conta com o uso dos livros didáticos e são entregues apostilas que 

complementam o aprendizado. 

Realizado os testes da psicogênese com parte dos alunos, constatou-se que 

há 3 crianças com maiores dificuldades na escrita, porém todas as crianças já leem 

com fluência e interpretam variados gêneros textuais. 

Quanto ao letramento matemático, o desenvolvimento dos alunos tem sido 

gradativo, uma vez que as conclusões das atividades não se mostram regulares. 

Acrescenta-se ainda que é baixa a participação dos alunos nas aulas ministradas pelo 

Meet, falta rotina de estudos e entrega regular das atividades propostas. 

De todos os alunos, 2 recebem tratamento individualizado, sendo um deles 

oriundo de outra Unidade da Federação e outro por não ter acesso à plataforma 

Google sala de Aula. Duas vezes na semana são disponibilizadas na plataforma 

Google Sala de aula atividades para os alunos especiais. 
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COLETA DE DADOS 

CONHECENDO UM POUQUINHO DA NOSSA COMUNIDADE 
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Projeto Político Pedagógico - uma construção coletiva 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

  Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à 

formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção 

científica, cultural e política da sociedade. Valorizar o processo educativo que 

influencia a aprendizagem da criança do campo, enquanto ser único, através da 

interação de seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais 

tornando-os independentes e autônomos e trabalhando seus aspectos motores nas 

ações cotidianas. 

Educar no sentido mais amplo da palavra formando cidadãos conscientes 

de seu poder transformador na sua própria história e na sociedade. Educar para a 

cidadania, para a sustentabilidade, para o respeito às diferenças, para o antirracismo, 

para o respeito à opinião do outro. Educar para a sensibilidade, para a cooperação, 

para a empatia e para a solidariedade.  

Em conformidade com a LDB, que em seu artigo 22 preconiza ao Ensino 

Fundamental assegurar a todos “a formação comum individual para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, 

esta Instituição Educacional tem a preocupação de proporcionar ao educando 

condições favoráveis que possibilitem a ampliação da capacidade de aprender, tendo 

como base o total domínio da língua falada e escrita, dos princípios de reflexão 

matemática e da experimentação científica. 

 Mesmo no contexto da pandemia deve continuar atendendo com 

qualidade crianças de toda a comunidade escolar, independentemente se residem no 

campo ou na cidade, buscando diminuir os impactos a nível tecnológico, 

principalmente, viabilizando a acessibilidade em todos os sentidos à aprendizagem e 

à vida. 

Deve garantir e estimular a participação de toda a comunidade escolar, 

deve formar alunos que pensem na sua realidade e possam contribuir para essa 

mudança. E no contexto de uma escola de campo, a escola deve pautar suas ações 

nas preocupações que envolvem o uso da terra (produção, subsistência, luta de 

classes, ocupação desordenada do solo, desmatamento, etc). 
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Acolhimento é a palavra-chave. Também é essencial manter, criar e 

fortalecer vínculos entre educadores e estudantes. Ninguém ensina ou aprende bem 

quando não se sente visto, acolhido e ouvido”, temos também uma grande missão de 

levar protocolos de segurança. Levar todas as informações para nossa comunidade 

se proteger e cuidar dos seus. Também conhecer e interagir diante das dificuldades 

da comunidade. Valorizar a identidade do homem do campo, adequando a realidade 

e necessidades dos alunos do campo perante o atual contexto de pandemia. 

Assim, pensar a função social da educação e da escola 

implica problematizar a escola que temos na tentativa de 

construirmos a escola que queremos. Nesse processo, a 

articulação entre os diversos segmentos que compõem a 

escola e a criação de espaços e mecanismos de 

participação são prerrogativas fundamentais para o 

exercício do jogo democrático, na construção de um 

processo de gestão democrática. (SILVA, 2012) 

A missão é para além da educação e conteúdo, nesse momento é 

importante manter o vínculo com os alunos e famílias. Não deixar nenhum aluno para 

trás.   Portanto, a escola não é a única, mas uma das mais importantes experiências 

no desenvolvimento do ser humano. Pelo fato de o acesso ao conhecimento exercer 

esse nível de intervenção na vida humana, é necessário valorizar a experiência que 

o educando tem acumulada em sua história e dela partir para uma sistematização 

mais rigorosa desse conhecimento. A função social da escola consiste em promover 

mudanças nos sujeitos e na realidade. A instituição escolar servirá tanto para manter 

relações sociais injustas quanto para a transformação destas relações.    

  

O mundo não é. O mundo está sendo. Como 

subjetividade curiosa, interferida na objetividade com que 

dialeticamente me relaciono. Meu papel no mundo não é 

só o de quem constata o que ocorre, mas também o de 

quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou 

apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente 

(FREIRE, p. 7677, 2008).   
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  Não é meramente através do conhecimento pedagógico que podemos 

conceber as mudanças na sociedade, mas, através da transformação do 

conhecimento filosófico e científico, poderemos encontrar mecanismos para que a 

práxis possa acontecer de fato. A educação, dessa forma, é a responsável em educar 

para a razão e não a responsável pela transformação da humanidade.    
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PRINCÍPIOS 

A Escola Classe Kanegae compromete oferecer ao educando uma 

formação integral para o desenvolvimento e aprimoramento de suas capacidades, 

preparando-o para o exercício da cidadania. Também incorporar os saberes e 

fazeres do Campo a Proposta pedagógica da escola, garantido a conquista dos 

alunos que vivem em nossa área rural ao ensino, percebendo sua importância no 

espaço histórico social e cultural da nossa escola. Fortalecer a identidade cultural 

local, contribuir com sua preservação e integrá-la como potencial educativo para 

a comunidade é o principal desafio. 

Nosso compromisso é promover uma educação baseada nos direitos 

fundamentais, que são previstos tanto na Constituição Federal quanto na LDB:  

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV -Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

VII - Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extraescolar; 

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

XII - Consideração com a diversidade étnico-racial.             (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

XIII - Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da de qualidade 

formativa, proporcionando o desenvolvimento humano nos aspectos: cognitivo, 

físico, social e afetivo.  

A Escola Classe Kanegae busca a qualidade do ensino através da 

inserção e acompanhamento do desenvolvimento do educando, utilizando 
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diversas estratégias visando integrar cada vez mais ESCOLA /FAMÍLIA/ 

COMUNIDADE ESCOLAR, para melhorar o atendimento escolar, social e 

cultural.  

Em seu Art. 2º, a LDB diz que: 

 “a educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” 

 Acreditamos na promoção de atividades que tornem a convivência entre 

todos harmoniosa, respeitosa, com responsabilidade, cultivando o amor ao próximo 

e a fraternidade, o perdão, valorizando a escola e sua comunidade. Partindo deste 

pensamento, eles poderão devolver na sociedade ações que evidenciem a 

humildade, a tolerância, a cooperação, a solidariedade, a honestidade, o respeito à 

diversidade, tornando-se cidadãos dignos e sensatos. Dentre as ações que a escola 

promove junto aos alunos para o desenvolvimento destes princípios destacamos:  

● Dialogar em rodas de conversa com toda a comunidade escolar;  

● Aproveitar todas as oportunidades do dia a dia da escola para desenvolver 

hábitos e atitudes saudáveis e responsáveis;  

● Estimular o sentimento de pertencimento à escola, valorizando e destacando 

a iniciativa de ações positivas;  

● Planejar ações coletivas para despertá-los para estes princípios; 

 ● Articular os projetos da escola ou criar novos que incentivem a prática 

constante destes princípios. 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

Educação Integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação no contexto contemporâneo. O trabalho pedagógico realizado pela escola 

visa estar em consonância com os princípios propostos pelo currículo em movimento 

da educação básica, buscando atender todas as dimensões formadoras do educando 

nos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.  
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Intersetorialização: A Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

 Transversalidade: Vinculação da aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos alunos e da comunidade. Alinhados ao Currículo em Movimento 

do Distrito Federal para o Ensino Fundamental da SEEDF que propõe como eixos 

transversais Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos, e Educação para a Sustentabilidade. A abordagem dos temas 

transversais deve orientar-se pelos processos de vivência da sociedade, da 

comunidade, dos estudantes e educadores em seu cotidiano. Assim sendo, a Unidade 

Escolar deve conhecer a comunidade na qual se insere, tornando-se imprescindível 

diagnosticá-la.  

Diálogo Escola e Comunidade: Transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da 

vida. vinculação da aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos 

e da comunidade. Receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando 

tradições e culturas populares.  

Territorialidade:  O ensino aprendizagem envolve múltiplos lugares e 

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

corresponsabilização pelo processo educativo. Possibilita e promove parcerias que 

possam adentrar a escola, rompe com os muros escolares entendendo a cidade como 

um rico laboratório de aprendizagem.  

Trabalho em rede:  Todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagens 

para todos. Integrar os projetos escolares ofertados a ideia de articulação, conexão, 

ações complementares.  
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PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

A apropriação do conhecimento se dará de forma sistemática e contínua, 

por meio de atividades que favorecerão a interdisciplinaridade e a contextualização, 

ampliando assim a possibilidade da aprendizagem significativa pelo aluno e o 

desenvolvimento das habilidades e competências previstas. 

Unicidade entre teoria e prática: Articulando teoria e prática, professor 

e aluno assumem postura de conscientização, revisão de concepções, definição de 

objetivos, reflexão sobre as atividades. Assim, o professor deve estar aberto ao 

diálogo e à disposição para repensar a organização pedagógica em sala de aula. 

Interdisciplinaridade e contextualização. O princípio da 

interdisciplinaridade e da contextualização permite o diálogo entre diversos 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de 

relações entre diferentes conhecimentos e áreas.  

Flexibilização. O princípio da flexibilização permite, à escola, a seleção 

e organização dos conteúdos conforme a realidade e especificidade da escola e de 

cada sala de aula. A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a 

diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento 

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

criativos. É possível reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os 

diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva. 
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OBJETIVO GERAL 

• Manter o vínculo com os alunos e assegurar que eles tenham acesso aos 

conteúdos necessários dentro do processo de ensino-aprendizagem. Evitar o 

acirramento das desigualdades de acesso e de oportunidades no ensino 

mediado por tecnologia. 

• Promover uma educação de qualidade, primando pela formação do indivíduo, 

nos aspectos cognitivos, morais, sociais e emocionais, para a construção de 

uma sociedade justa, ética e democrática,  

• Identificar e incorporar os saberes e os fazeres do campo ao Projeto Político 

Pedagógico da escola, garantindo a conquista do direito dos cidadãos de todas 

as idades que vivem e trabalham no campo, percebendo sua importância no 

espaço, tempo histórico, social, cultural e desenvolvimento sustentável.   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apoiar e acompanhar os alunos no ensino mediado de forma que ao mesmo 

seja garantido o direito às aprendizagens;   

 Realizar todas as ações necessárias, sejam elas presenciais ou por meio de 

trabalho remoto, para manutenção das atividades funcionais da escola, bem 

como atender a todas as demandas que surgirem devido à nova realidade 

social relacionada à pandemia do Covid 19; 

 Desenvolver competências e habilidades conforme replanejamento curricular 

2021 e currículo da rede; 

 Realização de web conferências, durante as quais são realizadas orientações 

e sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas; 

 Fornecimento de material impresso aos alunos que não tem acesso nem as 

ferramentas digitais; 

 Acessar novas ferramentas de comunicação e informação por meio da 

tecnologia usando o laboratório de informática;   

 Intensificar busca ativa;  
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 - Utilizar meios de comunicação virtuais (redes sociais, e-mail, telefonia 

celular) para manter canal aberto com a comunidade escolar; 

 Estimular a curiosidade, investigação despertando o conhecimento científico;     

 Despertar ações para valorização dos fazeres e saberes do campo, 

valorizando nossa história;   

 Proporcionar o desenvolvimento da autonomia, levando o educando a pensar 

e agir por si mesmo, com responsabilidade e compromisso;  

 Propiciar momentos de discussões coletivas e estudo visando buscar 

propostas e soluções que viabilizem as ações da escola e comunidade; 

 Propiciar coordenações coletivas, momentos de estudos sistematizados com 

o corpo docente, garantindo a formação continuada e o uso de recursos 

pedagógicos e tecnológicos; 

  Valorizar a cultura da comunidade;  

  Incentivar a reflexão da comunidade escolar a respeito dos processos de 

ensino e aprendizagem; 

 Valorizar a leitura e escrita como elementos de inclusão;  

 Motivar a prática da leitura pelo prazer de ler, dinamizando o espaço da sala 

leitura virtual como complementação da sala de aula;   

 Fortalecer a participação dos pais na escola através de parcerias, eventos e 

oficinas;    

 Estimular a socialização e interação dos estudantes por meio de atividades 

lúdicas com vínculo pedagógico e cultural;   

 Envolver todos os profissionais nos eventos pedagógicos e culturais;   

 Efetivar o estudo e aplicação do currículo da Secretaria com vistas ao Projeto 

Político da Escola;   

 Promover parceria nas atividades do SOE e SEAA junto ao trabalho e projetos 

pedagógicos da escola;   

 Fortalecer a proposta do currículo em movimento e ciclos de aprendizagem e 

educação para o campo;   

 Aperfeiçoar o Conselho de classe participativo bimestral através da 

participação nas decisões pedagógicas da escola; 
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 Como Escola do Campo, realizar um conjunto de inventários sobre a realidade 

atual, sobre a comunidade, suas histórias, memórias, saberes, suas formas de 

se organizar.   
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

   
O Projeto Político Pedagógico (PP) da Escola Classe Kanegae, além de 

ser uma exigência legal, expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, permite a revelação da 

identidade da Instituição, de suas concepções e de seus sonhos.   

O referencial teórico, para a elaboração e execução do projeto pedagógico, 

baseia-se numa concepção sociointeracionista, que concebe a aprendizagem 

como fenômeno que se realiza na interação com o outro. O processo de 

desenvolvimento cognitivo está centrado na possibilidade de o sujeito ser, 

constantemente, colocado em situações problema que provoquem a construção 

do conhecimento, a partir de seus conhecimentos prévios, já consolidados.   

O docente deve apresentar situações claras sobre o quê, quando, como 

ensinará e avaliará, com o intuito de possibilitar o planejamento de atividades de 

ensino para a aprendizagem, de forma adequada e coerente aos objetivos 

institucionais, além de permitir aos discentes a compreensão e 

acompanhamento de seu processo de desenvolvimento.   Nessa concepção o 

erro também pode ser visto pelo professor como um fenômeno natural de quem 

está construindo conhecimento, e deve ser corrigido para que o aluno perceba a 

necessidade de melhorar sua construção.   

Cabe à Escola tornar-se um dos agentes de mudança, constituir-se de 

espaço democrático, garantindo ao educando o direito de usufruir da construção 

do seu conhecimento, exercendo o direito à informação e participação na 

sociedade em que estão inseridos. E aos professores espaço de discussão, 

planejamento e estudo nas coordenações coletivas e individuais no sentido de 

se sentirem comprometidos com a qualidade da educação, viabilizando uma 

gestão mais democrática e atuante, criando propostas alternativas para a 

superação de problemas escolares.   

Nesse sentido Mouro Castro assinala:     

Todos os países que estão se dando bem fizeram um grande 
esforço para aperfeiçoar em educação em todos os níveis e, em 
particular, resolveram o desafio de oferecer uma Educação 
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Básica de qualidade a, praticamente todos os seus cidadãos. 
(Moura e Castro, 1992, p.21).  

  

A educação orientada pelas diferentes visões de ser humano ao longo dos 

tempos também serviu ao desequilíbrio entre os indivíduos fomentando 

alienação, exclusão e exploração. A história revelou e ainda revela que apesar 

de vigorar em muitos momentos, lógicas unilaterais na educação, tornando-a 

munição para um desenvolvimento individualista, é também na educação que 

podemos alçar o livre desenvolvimento de todos (MANACORDA, 1991).    

Enquanto seres inacabados e em constante busca de atender nossas 

necessidades, vivemos em processos de transformação para estar no e com o 

mundo. Esses processos se valem da educação postulada como atividade 

inerentemente humana. Ocorre que ela nem sempre foi vista como direito 

essencialmente humano, reduzindo o direito de aprender a apenas estar no 

mundo e não, a saber, como ele funciona e assim transformá-lo. Quando 

Andrade (2013) aborda essas questões, procura enfatizar que tão importante 

quanto nos educarmos para adaptarmos ao mundo, é igualmente ou mais 

importante usar essa educação para atuar sobre ele.    

Nessa seara, considera que somos seres sociais, diferentes, mas 

dependentes uns dos outros para aprendermos e sobrevivermos. Assim, 

seguindo na lógica de seres inacabados, tornar-se humano não se refere a um 

aspecto de ordem biológica apenas; tornar-se humano, segundo Pulino (2008), 

perpassa por um conceber simbólico de identidade. O sujeito humano constrói 

tal identidade a partir de termos históricos, culturais, sociais.    

Para tanto, situar o indivíduo na sua historicidade, validando seus sentidos 

e valores, é oportunizar que esse ser se constitua não somente com base nos 

moldes de uma sociedade, mas também que ao longo de sua caminhada inserido 

numa cultura, num mundo social e físico, tanto se forme como o transforme, 

constitua a sua história integrada à história de outros sujeitos (MACIEL; PULINO, 

2008).    

Situarmos num processo histórico coletivo e individual possibilitaria a melhor 

compreensão de conflitos e contradições próprios desse processo, em que naturais 

seriam as diferentes formas de ver e estar no mundo, numa construção do mundo 
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pelo ser humano para o ser humano. A centralidade residiria no tornar-se e não no 

absolutismo imposto pela ideia de naturalização do que é humano (MACIEL; 

PULINO, 2008).   

 

O movimento deste Currículo é político, pedagógico, flexível, 
transformador, crítico, reflexivo, diverso, libertador de correntes, sejam 
ideológicas, científicas, filosóficas… O movimento é vida, é verdade 
prenhe de realidade, é senso comum e ciência, é relação teoria e 
prática, é elemento de poder. Poder como possibilidade de 
constituição da práxis transformadora da realidade social”.   

(Currículo em movimento – Pressupostos Teóricos p.79)   

 

 

Como base teórico-metodológica o mesmo currículo fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural. Isso porque o 

Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural 

dos estudantes.   

   

 

APRENDIZAGENS 

Rubem Alves (2001) traz em sua fala uma reflexão que compara a escola 

a linhas de montagem:    

Nossas escolas são construídas segundo o modelo das 
linhas de montagem. Escolas são fábricas organizadas para 
a produção de unidades biopsicológicas móveis portadores 
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de conhecimentos e habilidades. Esses conhecimentos e 
habilidades são definidos exteriormente por agências 
governamentais a que se conferiu autoridade para isso. Os 
modelos estabelecidos por tais agências são obrigatórios, e 
têm a força de leis. Unidades biopsicológicas móveis que, ao 
final do processo, não estejam de acordo com tais modelos 
são descartadas. É a sua igualdade que atesta a qualidade 
do processo. Não havendo passado o teste de qualidade e 
igualdade, elas não recebem os certificados de excelência 
ISO-12.000, vulgarmente denominados diplomas. As 
unidades biopsicológicas móveis são aquilo que vulgarmente 
recebem o nome de “alunos”. (ALVES, 2001, p. 38)   

  

Nossa escola busca um novo fazer. Queremos quebrar o paradigma 

tradicional que é modelo de ensino e que muito deixa nossos alunos a margem 

de exclusão e marginalidade. Ao longo dos tempos a escola procurou se 

estruturar de acordo com o conceito de aprendizagem. Tal estruturação, no 

entanto, foi muito mais teórica do que prática, nossa proposta atual é de novas 

construções.   

  “Desaprender” exige quebrar paradigmas, quebrar lógicas, fazer 

diferente. Reaprender é a capacidade de construir conhecimento que permite 

aprender a lidar com o novo. Sem essa capacidade o indivíduo pode aprender 

a fazer coisas que já são feitas por outras pessoas, aprendizagem adaptativa, 

mas não será capaz de criar, antecipar cenários e situações, estar consciente 

do que ainda não foi percebido, ou seja, não estará apto a inovar. Segundo 

Alvin Toffer, a necessidade de compreender coisas não conhecidas é o que 

move as pessoas a construir conhecimento, ou seja, saber aprender. É 

fundamental a compreensão de que essa construção acontece na experiência 

e na interação com o meio mundo físico e social.    

 

O analfabeto do século XXI não será aquele que não 

consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue 

aprender, desaprender e reaprender (Alvin Toffler).    

       

O que tem valor hoje é a diversidade, não só a cultural, mas a de 

competências também, afirma Stoffer, juntar pessoas com conhecimentos e 

habilidades diversificadas em uma equipe de trabalho é o que possibilita 

construção coletiva e inovação. A escola pasteuriza as pessoas, fazendo com 

que todas as crianças, e jovens, aprendam as mesmas coisas, do mesmo jeito e 
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ao mesmo tempo. Isso não pode contribuir para a diversidade necessária para 

as organizações atuais. Também afirma que o desenvolvimento pleno do ser 

humano depende do aprendizado que um determinado grupo cultural realiza, a 

partir da interação com outros indivíduos. A aprendizagem possibilita, orienta e 

estimula o desenvolvimento das características psicológicas, especificamente 

humanas e culturalmente organizadoras.    

   Assim, o professor deve auxiliar o aluno em seu papel de aprender, 

desafiando, confirmando, incentivando o movimento de construção e 

reconstrução do seu conhecimento. Respeitar e valorizar as individualidades e 

as dificuldades significa dizer que o desafio da escola é ir além das informações 

e de como são transmitidas.  Uma abordagem pedagógica coerente com uma 

concepção de aprendizagem significativa entende que o ponto inicial da 

aprendizagem deve ser sempre a concepção prévia dos estudantes, a partir da 

qual se deve proceder a escolha das técnicas, estratégias e atividades a serem 

desenvolvidas com vistas à mudança dos conceitos.    

Para que possamos programar de fato o ‘aprender a 
aprender precisamos aprender a ‘desaprender’ nossos 
modelos de ensinar. (Furtado, 2001)   

   

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O currículo é movimento e envolve as práticas docentes e institucionais 

com o intuito de ampliar e construir novos conhecimentos. É o currículo que 

organiza o que será ensinado e aprendido em termos de conhecimento para a 

promoção do desenvolvimento integral das crianças e dos estudantes. O 

repensar sobre currículo proporcionou a construção de uma nova proposta 

curricular que está hoje em todas as escolas públicas do Distrito Federal e 

possuem alguns princípios:   

• Todos os sujeitos podem aprender; 

• Os conteúdos devem ser provocativos e estar voltados para a 

resolução de problemas e para os processos complexos do pensamento;  

• A necessidade de uma formação integral dos sujeitos;   



[Digite aqui] [Digite aqui] [Digite aqui] 

44 
 

• Respeito às diferentes fases de desenvolvimento e interesse dos 

alunos;   

• Os aspectos teóricos - metodológicos devem consolidar o 

tratamento efetivo dos temas transversais.   

   

“O currículo não compreende apenas as matérias ou os 
conteúdos do conhecimento, mas também sua organização e 
sequencia adequada, bem como os métodos que permitem um 
melhor desenvolvimento dos mesmos e o próprio processo de 
avaliação. O currículo deve levar em conta as reais condições 
nas quais vai se concretizar: as condições do professor, as 
condições dos alunos, as condições do ambiente escolar, as 
condições da comunidade, as características dos materiais 
didáticos disponíveis”. (COOL, 1997).   

 

A todos os segmentos cabem contribuir para que o nosso desafio seja 

alcançado de forma positiva.  Cabe a todos também observar que sua prática, 

seja na função que estiver, está contribuindo para a qualidade da aprendizagem 

dos alunos e em que pode torná-la mais produtiva. A nossa proposta visa atender 

democraticamente todos os alunos que estudam nesta instituição, com 

elaboração de projetos que melhorem significativamente   o nível de leitura, 

escrita e interpretação prevista pelo currículo de cada série.   

A comunicação e participação da família nas atividades propostas 

também é alvo do nosso trabalho na escola, como estratégia para grandes 

transformações no espaço escolar, haja vista que todos do grupo salientam a 

importância desta parceria a fim de firmar objetivos, metas e caminhos possíveis 

para melhoria da escola. Buscamos também uma melhor otimização dos 

espaços físicos que temos a fim de garantir ambiente motivador e propício para 

estudos.   

O trabalho coletivo, planejamento sistematizado e formação continuada 

dentro do espaço de coordenação pedagógica é um grande desafio que 

buscamos realizar, bem como o oferecimento de eventos pedagógicos e 

culturais, passeios realizados com finalidade pedagógica e de interação social. 

Estamos sempre em busca de parcerias que adotem a escola no sentido de 

melhorar a parte física, pois necessitamos de uma quadra, uma sala para ensino 

em tempo integral e aquisição de novos computadores para laboratório de 

informática.   
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A busca por melhorias no ensino aprendizagem e vontade de alcançar 

resultados que atendam todos os alunos nas suas particularidades nos motivou 

a repensar nossas práticas diárias, visto que temos alunos na escola com muita 

defasagem nas aprendizagens.   

Surgiu a necessidade do reinventar, de melhor observar, de socializar, 

trocar, fazer   diferente. Sair da área de conforto e buscar novos desafios. Vencer 

os desafios de aprender, desaprender, reaprender.   

O Movimento deste Currículo é político, pedagógico, 
flexível, transformador, crítico, reflexivo, diverso, libertador 
de correntes, sejam ideológicas, científicas, filosóficas... O 
movimento é vida, é verdade prenhe de realidade, é senso 
comum e ciência, é relação teoria e prática, é elemento de 
poder. Poder como possibilidade de constituição da práxis 
transformadora da realidade social. É no Movimento que 
se constrói uma educação que vai além do capital, uma 
educação com o Estado e além dele, ou seja, uma 
educação pública em que consigamos enxergar e 
vislumbrar a participação conjunta do Estado e da 
Sociedade Civil.   

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

   

Partindo da premissa de que os princípios defendidos pela Escola 

Kanegae nesse documento, em defesa do desenvolvimento integral das crianças 

e dos estudantes em todo o seu percurso formativo, fazem parte desse contexto, 

a avaliação poderá revelar o que está sendo ensinado e aprendido. Assim, as 

dimensões da avaliação se dão, no contexto da escola, a partir da avaliação da 

aprendizagem, da avaliação institucional e da avaliação externa, para, 

justamente, assegurar a relação pertinente que estabelece o elo entre a gestão 

escolar, o professor, o estudante, o conhecimento e a sociedade em que a escola 

se situa.” (BRASIL, 2010a, p. 47).   

A avaliação apresenta-se como o mais abrangente e importante fator de 

aperfeiçoamento do processo educativo. Ultrapassa a simples aferição do 

conhecimento adquirido pelos alunos, apontando também e principalmente, para 

o sucesso ou as falhas do ensino oferecido. É fundamental, portanto, que ocorra 

de forma permanente, como indicador seguro dos caminhos a seguir, correções 

a fazer, aprimoramentos a buscar e do crescimento já alcançado. 
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Avaliar é também, buscar subsídios para a prática docente e 

administrativa, indicando a importância da manutenção ou mudança de 

estratégias, redefinição de metas e objetivos, possibilitando corrigir no processo, 

falhas ou disfunções que comprometam o sucesso escolar. 

Não podemos esquecer que é papel da escola garantir a formação 

humana na sua totalidade, propiciando a convivência cultural, a troca e produção 

coletiva, respeitando a vivência de todos os indivíduos garantindo a socialização 

do aluno na construção do conhecimento, possibilitando, assim, o 

desenvolvimento do seu potencial criativo.    

Ressaltamos a importância da avaliação e a sua valorização como política 

de educação pública, uma vez que a correlação entre a avaliação do educando 

a avaliação do educador e do sistema educacional, podem contribuir para a 

desmistificação de que a origem da classe social do educando determina o seu 

desempenho escolar.    

Segundo Gadotti, a avaliação constitui-se num recurso subsidiário da 

construção de um processo de ação, pois avaliar é buscar garantir a meta 

qualitativa do desempenho para todos, que significa qualidade formal, no sentido 

de aquisição de habilidades de manejar meios, instrumentos, formas técnicas e 

procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento e qualidade política, no 

sentido de forjar a competência democrática e ética frente ao desafio dos fins e 

valores sociais.    

Oferecemos aos nossos alunos um ensino produtivo, com uma avaliação 

diagnóstica, permanente, interdisciplinar, feita processualmente, não permitindo 

que o aluno acumule dúvidas que possam vir prejudicá-lo ao longo do seu 

processo de aprendizagem. Nossa meta é fornecer o suporte permanente à 

aprendizagem para que o aluno progrida no ensino conforme idade série 

alcançando a base adequada para o ano seguinte. 

Nas coordenações semanais estaremos avaliando a nossa prática a fim 

de verificar   se estamos alcançando cada aluno na sua individualidade e 

necessidade. Nas avaliações institucionais teremos oportunidade de ouvir as 

diversas opiniões e trocas de parcerias comunidade\escola potencializando e 

fortalecendo a comunidade escolar.   
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Portanto, a avaliação será contínua, não somente para focar nos erros, 

mas aprender com eles.    

Contamos ainda com o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite 

ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que 

podem interferir no desempenho do estudante.  

 As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, 

juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no 

Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb). Os resultados das avaliações de larga escala (p. 74 Pressupostos 

Teóricos, Currículo em Movimento da Ed Básica) tem possibilitado ao corpo 

docente reflexões nos momentos de estudo em coordenações coletivas. 

Observa-se, no entanto, a necessidade de trabalhar junto à comunidade escolar 

a compreensão dos dados divulgados, a fim de que se supere a noção de ranking 

entre as unidades escolares. 

CONSELHO DE CLASSE 

Procurando ser coerente com o processo de avaliação, lembramos que o 

Conselho de Classe se apresenta como parte importante do processo 

avaliativo, pelo fato de reunir diferentes pareceres profissionais sobre cada 

estudante, que servirão de subsídios para os diagnósticos e as recomendações 

deles decorrentes.  

Ressaltamos também que os profissionais envolvidos com a 

aprendizagem  

uma determinada turma ou série, reunidos em Conselho, emitem um 

diagnóstico que se fundamenta nas relações interpessoais, na metodologia 

utilizada, nos conteúdos desenvolvidos e em outros aspectos considerados 

importantes da realidade dos estudantes e dos professores. Essa análise, de 

natureza crítica, poderá indicar as causas das dificuldades do processo 

educativo e eventuais motivos que se constituem em problemas de atuação, 

tanto do professor como dos estudantes.   
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De acordo com o Regimento o Conselho de Classe tem autonomia de 

deliberar, em seu parecer final, não cabendo recurso em outra instância da 

Escola. Deve ser constituído pelos professores da turma e de área, pela 

Coordenação, pela Direção, equipe de apoio à aprendizagem e serviço de 

orientação educacional.  Neste ano 2018 estaremos dando início ao Conselho 

participativo. Buscando uma avaliação coletiva de todos os membros da 

comunidade escolar.   

 

PLANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO  

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

ESCOLA CLASSE KANEGAE 
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• DIMENSÕES DA GESTÃO 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciar revisão da 

Proposta Pedagógica 

adequando ao ensino 

mediado 

 

 

 

Estudos e formação 

para estudos escola do 

campo 

 

Reformular o PP de 

forma coletiva e 

participativa com 

vistas a atender as 

demandas do ensino 

remoto 

 

 

Inserir na proposta 

mais ações voltadas 

para valorização da 

escola do campo 

Promoção de encontros 

virtuais para escuta 

sensível de todos 

colaboradores. 

Aplicar instrumentos de 

coleta de dados a toda 

comunidade escolar 

 

 

Analise de resultados dos 

anos anteriores para 

elaboração das novas 

ações. 

 

 

Equipe Gestora 

Professores 

Coordenadores 

Equipes 

Rede de apoio 

Alunos Familiares 

 

Identificar e reconhecer 

as características de 

nossa Unidade Escolar e 

da comunidade que 

está inserida 

Coletar dados através 

de ferramentas: 

formulários 

 

 

Realização de diagnostico 

socioeconômico da 

comunidade; 

Gestores 

Coordenação 

Equipes 

Professores 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

Comunidade escolar 

 

 

Avaliação diagnóstica 

 

 

 

Acesso as ferramentas 

tecnológicas 

 

 

 

 

Intensificar a 

participação da família 

no cotidiano da escola 

em tempos de ensino 

mediado 

 

Promover avaliação 

diagnóstica de todos 

os alunos da escola 

 

 

 

Sensibilizar toda a 

Comunidade Escolar 

quanto a importância 

de uso de todas 

ferramentas 

tecnológicas para 

acesso ao ensino 

aprendizagem 

 

Ampliar a parceria 

Família-Escola; 

Escuta sensível 

 

Realização de testes da 

psicogênese, avaliações, 

seminários, testes, 

produções diversas para 

verificar o nível em que o 

aluno se encontra. 

Reuniões 

Comunicados 

Busca ativa atuante 

registros 

 

comunicação eficiente 

uso das redes sociais 

Reuniões de pais; 

Realização de eventos 

culturais e pedagógicos; 

Acompanhamento 

sistematizado SOE 

Busca ativa 

Professores 

 

Equipe Gestora 

 

Professores 

 

Coordenadores 

 

Equipes 

 

Rede de apoio 

Gestores 

Professores 

Coordenação 

Equipes 

Rede de apoio 
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Proporcionar momentos 

e espaços para 

participação das 

famílias no cotidiano 

escolar 

 

Aumentar 

gradativamente a 

participação e o 

comprometimento da 

família nas ações 

desenvolvidas pela UE. 

 

Participação nos 

eventos divulgados 

pela escola. 

Comunicação às famílias 

das ações da escola a 

serem realizadas por meio 

do quadro de aviso, 

Reuniões, circulares e 

agenda da criança; 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora 

 

 

 

 

 

Avaliar as 

aprendizagens dos 

estudantes com base no 

Currículo e atividades 

ofertadas. 

Promover diversas 

atividades que 

possibilitem à equipe 

pedagógica 

observações e 

avaliações das ações a 

serem trabalhadas 

com as crianças. 

Realizar discussões em 

grupo nas coordenações 

individuais e coletivas 

considerando os diversos 

meios de avaliação 

promovidos 

 

Gestores, Equipe Pedagógica, 

Docentes e família 
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GESTÃO DE RESULTADOS 

EDUCACIONAIS: 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar o Conselho de 

Classe periodicamente 

 

Estudar o replanejamento 

e currículo em Movimento 

no intuito de melhorar 

estratégias pedagógicas. 

 

Ofertar atividades 

diversificadas e diferentes 

experiências de 

aprendizagens; 

Realizar reuniões e 

discussões com a 

comunidade escolar. 

 

 

 

 

Diminuir o índice de 

faltas injustificadas 

 

 

 

 

 

Possibilitar maior 

acesso possível as 

aulas diariamente 

Identificação das causas da 

infrequência; 

Sensibilização e orientação 

Orientação as famílias 

quanto às consequências 

da infrequência não 

justificada; 

 

 

 

Equipe Gestora, Professores, 

SOE e EEAA 

Conselho Tutelar 

Ministério Público 
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GESTÃO DE RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

e acesso diário as 

ferramentas 

 

Promover a formação 

continuada dos 

servidores da Unidade 

Escolar 

 

 

 

 

 

Promover formações 

 

Divulgar formações 

promovidas pela 

Regional de ensino e 

EAPE 

Reuniões de estudo em 

coordenação coletiva; 

Oficinas temáticas; 

Realização de palestras; 

Catalogo de formações 

atualizadas 

Equipe Gestora, Coordenação 

Pedagógica e SOE/EEAA e 

outros parceiros. 

 

 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciar um ambiente 

de trabalho acolhedor, 

compromissado e 

agradável; 

 

 

 

 

Valorizar e motivar os 

membros da 

Comunidade Escolar; 

 

Formação de vínculos 

interpessoais 

saudáveis que 

contribuam para um 

clima organizacional 

positivo. 

Reuniões individuais 

(escuta sensível e 

resolução de conflitos); 

 

 

Conversa com pais e 

servidores; 

 

Dinâmicas de reflexão e 

sensibilização; 

. 

 

 

 

Todos os servidores da 

Unidade Escolar 
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Promover momentos e 

atividades que 

contribuam para o 

respeito ao próximo, à 

diversidade e à inclusão. 

 

Oficinas de troca de 

experiências; 

 

Palestras para as famílias 

sobre desenvolvimento 

infantil, afetividade, 

limites, diversidade; 

 

Produção de clipe com as 

atividades desenvolvidas 

na escola; 

 

Divulgação nos grupos de 

relacionamentos notas 

sobre as atividades 

exitosas realizadas; 

 

Orientar pessoas que 

necessitam de algum 

auxílio realizando os 

devidos encaminhamentos; 
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Emitir cartas, notas, 

comunicados de 

agradecimentos; 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerenciar os recursos 

materiais, financeiros e 

humanos 

 

Otimizar os gastos dos 

recursos materiais e 

financeiros. 

 

Prestar contas dos gastos 

periodicamente; 

 

Equipe Gestora, corpo 

docente e servidores. 

 

Garantir o 

funcionamento da 

escola; 

 

 

 

 

Adquirir recursos 

materiais; 

 

 

 

 

Gestão eficiente dos 

recursos financeiros 

(Caixa Escolar, PDAF e 

PDDE) de modo a 

atender as demandas 

da escola e garantir o 

funcionamento 

adequado às 

necessidades da 

comunidade escolar. 

 

Elaboração de lista de 

prioridades; 

Organização dos 

documentos solicitados 

para recebimento das 

verbas; 

 

Compra de materiais; 

 

 

Contratação de 

prestadores de serviço 

 

Direção, APM e Conselho 

Escolar. 
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GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

Promover a contratação 

e o acompanhamento 

da prestação de 

serviços; 

 

 

 

Estabelecer parcerias 

com a comunidade; 

 

 

 

Realizar melhorias no 

ambiente escolar. 

para pequenos reparos e 

reformas. 

 

Caixa Escolar: -organizar as 

contribuições dos 

associados, gerindo 

recursos financeiros 

captados; 

 

Gerir recursos financeiros 

oriundos dos programas do 

Governo Federal e do 

Governo do Distrito 

Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manter a Escrituração 

Escolar 

 

 

 

Planejar, coordenar, 

controlar e supervisionar 

as atividades da secretaria 

escolar, arquivo, 
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Acompanhar as 

atividades da 

Secretaria Escolar. 

expediente, processos, 

atendimento à criança, 

professores e pais. 

 

Equipe Gestora e Chefe de 

Secretaria. 

Garantir o 

funcionamento da 

escola; 

 

Suprir as necessidades 

de recursos humanos. 

Organização controle 

e execução das 

atividades 

administrativas da 

escola; 

 

Acompanhar a 

pontualidade e 

assiduidade. 

 

Controle de folha de ponto 

e atestados; 

Elaboração das escalas de 

trabalhos (terceirizados e 

vigias); 

Registro em livro de 

ocorrência; 

Supervisão da execução 

das tarefas dos servidores; 

Atualização do cadastro 

funcional; 

Supervisão e cumprimento 

dos direitos e deveres dos 

funcionários da escola. 

 

Equipe gestora e 

Apoio Administrativo 
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UNIDADE ESCOLAR:   Escola Classe Kanegae 

PERÍODO: Ano de 2021 

DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

Ações voltadas à mobilização dos diferentes seguimentos da comunidade escolar. 

(Gestão, serviços de apoio, professores, profissionais colaboradores, pais, responsáveis, comunidade escolar) 

 

Metas Estratégias Período Envolvidos 

 

 

 

Mapeamento 

Institucional: 

Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mapear, colaborando com a Equipe 

Gestora e demais serviços de apoio, 

entre os profissionais da U.E, o acesso à 

internet, a dispositivos eletrônicos e as 

plataformas oficiais da SEE. Mapear 

também as dificuldades e o domínio dos 

profissionais relativos aos recursos e 

ferramentas digitais, por meio de 

formulários virtuais, atuar como 

facilitador, apontando estratégias e 

sugerindo tutoriais. 

 

 

Durante todo o ano 

letivo, enquanto durar o 

ensino remoto. 

EEAA - Pedagoga 

Direção da Escola 

Orientadora Educacional 

Professores 

Administrativo 

Limpeza e Conservação 

Comunidade. 
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Mapeamento 

Institucional: 

Estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeamento 

Institucional:  

Famílias 

-Acompanhar as turmas na plataforma 

para montar o perfil e mapear, 

colaborando com a equipe gestora de 

demais Serviços de Apoio, os estudantes 

quanto à acessibilidade à internet, à 

dispositivos eletrônicos e às plataformas 

oficiais da SEE. Mapear também as   

dificuldades e o domínio dos estudantes 

relativos aos recursos e ferramentas 

digitais, considerando cada etapa de 

ensino. 

-Auxiliar as famílias no mapeamento das 

redes de apoio da comunidade (CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar, ONGs, 

organizações parceiras) em assistência 

social, em doação de alimentos, materiais 

higiênicos, entre outros. Mapear canais 

virtuais mais efetivos para comunicação 

com a família/comunidade, 

estabelecendo diálogo aberto e auxílio 

com as eventuais dificuldades de 

compreensão e/ou de resolução das 

atividades propostas pelos professores e 
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DIMENSÃO 2 – ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 

Ações voltadas ao bem-estar psicológico e saúde mental dos sujeitos no ambiente escolar. 

 

de acesso à plataforma, colaborando com 

a Equipe gestora, demais serviços de 

apoio e professores regentes. 
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Metas Estratégias Período Envolvidos 

 

 

 

 

 

 

Acolher 

 

 

 

 

 

 

 

-Fortalecer a escuta como 

ferramenta de atuação 

institucional, foco no trabalho 

pedagógico. Mas nesse 

momento, os aspectos 

emocionais ganham grande 

relevância. 

 

-Auxiliar a escola a criar um 

planejamento para acolher os 

sofrimentos advindos dos 

casos de COVID na 

comunidade escolar, seja entre 

estudantes, familiares ou 

profissionais. 

 

 

-Oferecer assistência em 

caráter de escuta. Proporcionar 

momentos para escuta virtual. 

 

Durante todo o ano letivo, 

enquanto durar o ensino 

remoto 

EEAA - Pedagoga 

Direção da Escola 

Orientadora Educacional 

Professores. 
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Assistir 

 

 

 

 

 

Refletir e Planejar 

 

-Elencar necessidades 

emergenciais e realizar 

planejamento das intervenções 

para a continuidade do trabalho 

pedagógico com os 

estudantes, à luz do Currículo 

Adaptado/SEE, levando em 

consideração tempos e 

espaços escolares. 

 

 

 

 

 

-Procurar estimular a escola a 

planejar ações pedagógicas 

voltadas as relações 

interpessoais e saúde mental, 

contemplando os diferentes 

seguimentos. 
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DIMENSÃO 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Ações voltadas à garantia das aprendizagens 

 

 

 

 

 

Garantia das 

Aprendizagens 

-Mediar os possíveis conflitos na 

relação entre o ambiente escolar 

virtual e a família; 

 

-Orientar os estudantes quanto a 

importância da participação na 

educação remota, em todos os 

canais (Plataforma, Google 

Classroom, WhatsApp) para a 

redução dos prejuízos causados 

pelo distanciamento temporário da 

escola. 

 

-Divulgar as próximas ações, 

mantendo o vínculo afetivo. 

Encaminhar a rede externa sempre 

que for percebida uma necessidade 

que vá além do domínio da escola / 

educação. 

 

-Durante todo o ano letivo, 

enquanto durar o ensino remoto 

EEAA - Pedagoga 

Direção da escola 

Orientadora Educacional 

Professores 

Família 

Estudantes 

 



[Digite aqui] [Digite aqui] [Digite aqui] 

64 
 

-Trabalhar hábitos de estudo diante 

da nova rotina e contexto geral, 

orientando para que consigam 

organizar o tempo para estudos 

online, atividades familiares, 

realização e entrega das atividades 

escolares, não esquecendo a 

importância do tempo para suas 

atividades pessoais de lazer e bem 

estar. 

-Atuar na conscientização da 

comunidade escolar a importância 

de manter os cuidados de 

precaução e higiene construídos em 

momentos de isolamento e/ou 

distanciamento social. 

-Criar materiais educativos e 

compartilhar com os professores, 

estudantes e responsáveis com o 

objetivo de incentivar de maneira 

simples, direta e indiretamente o 

desenvolvimento de novas 

habilidades e competências. 
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-Incentivar avaliações que 

oportunizem conhecer o percurso 

cognitivo de cada estudante por 

meio de suas respostas. Tirar 

atenção das notas (proficiência) e 

centralizar na promoção das 

aprendizagens significativas para o 

contexto atual, promoção de 

resiliência, altruísmo, solidariedade. 

 

-Tomada de frente na discussão e 

criação de temáticas para os 

sábados letivos que trabalhem as 

reflexões sociais, de minorias e 

inclusão. Proporcionando aos 

estudantes   um conhecimento 

crítico frente a temas importantes. 

 

REFERENCIAS: 

 

Cartilha Psicologia Escolar em Tempos de Crise Sanitária Pandemia COVID 19 – CRP 15 – Alagoas – 2020 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – Regional de Santa Maria – DF – Atuação do SEAA no Contexto não Presencial – 2020.
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Site Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal: 

http://www.educacao.df.gov.br/circular-n-o-172-2020-see-subeb/ (acessado em 05 de abril 

de 2021 às 18:05. 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE DE ENSINO 

 

                      LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA NO ENSINO 

REMOTO 

 

OBJETIVO GERAL: 

Apoiar gestores, coordenadores, secretários, professores de apoio, 

professores regentes, alunos, pais e/ou responsáveis no letramento tecnológico, a fim 

de contribuir para a prática pedagógica adequada ao momento do ensino remoto 

estimulando a criatividade, o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a 

colaboração, a democratização e o empoderamento digital contribuindo assim para a 

formação cidadã. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A aprendizagem e o ensino são os aspectos principais quando o assunto 

é educação. Diante do quadro atual, educar está ainda mais desafiador. As 

tecnologias da informação e comunicação são aliadas essenciais do processo de 

aprendizagem e ensino, especialmente agora. Neste momento, em que a educação 

está, em boa parte, mediada por tecnologias, escolas e professores são demandados 

a abrir caminhos para novas práticas. Há inúmeras ferramentas, extensões, 

aplicativos, softwares, que podem auxiliar o professor, a escola e os estudantes no 

ensino remoto. Algo importante a ser destacado é que as tecnologias são ferramentas 

auxiliares; os protagonistas de todo o processo continuam sendo o professor, os 

estudantes e toda a comunidade escolar.  

 

METODOLOGIA: 

O laboratório de informática da Escola Classe Kanegae na pessoa da 

professora de apoio readaptada Ana Lúcia Oliveira de Carvalho, neste ano visa apoiar 

gestores, coordenadores, secretários, professores de apoio, professores regentes, 

http://www.educacao.df.gov.br/circular-n-o-172-2020-see-subeb/
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alunos, pais e/ou responsáveis com ferramentas e fontes de consulta para auxiliar na 

jornada que nos é colocada. 

  Inicialmente, devido à dificuldade de alguns alunos, pais e/ou responsáveis 

e professores, serão produzidos tutoriais explicativos sobre acesso a tecnologia e 

divulgados a toda comunidade escolar pelos grupos de WhatsApp. 

  Diariamente são atualizadas as postagens nas redes sociais da escola 

(Instagram, Facebook e Canal do Youtube) com informes e divulgação de trabalhos 

desenvolvidos. 

Conforme solicitação será realizada pesquisa e levantamento de jogos, 

vídeos e músicas para serem explorados no planejamento do atendimento aos 

estudantes no ensino remoto; produção de materiais de apoio como Google 

Formulários, apresentações no Power Point, jogos online para que os professores 

regentes possam utilizar na plataforma Google Sala de Aula; edição e produção de 

conteúdo audiovisuais dentro de temáticas trabalhadas pela escola; coordenar 

videoconferências realizadas pela plataforma Google Meet; promoção de jogos, 

gincanas e aulas/desafio com o objetivo de trazer para os alunos entretenimento ora 

digital ora mais tradicional,  acompanhado por um processo de criação – FAÇA VOCÊ 

MESMO – a fim de dinamizar os encontros e trabalhar conceitos do dia a dia de 

pensamento computacional, concentração, resiliência e a paciência.  

Foi criada uma sala na plataforma Google Classroom do laboratório de 

informática, com acesso aos professores regentes, com uma gama de sugestões, 

tutoriais, recursos e ferramentas que podem contribuir para que esses atores 

busquem elementos para traçar melhor o caminho para se alcançar a aprendizagem 

dos estudantes.  

  Novos tempos podem representar grandes desafios, mas também novas 

oportunidades e aprendizagens. 

Professora: Ana Lúcia Oliveira de Carvalho  

 

 

Matrícula: 31925-2 
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                                  SALA DE LEITURA 

PROJETO: VAMOS TODOS LER! 

 

Ler é sonhar pela mão de outrem. Ler mal e por alto é libertarmo-nos da mão 

que nos conduz. A superficialidade na erudição é o melhor modo de ler bem e 

ser profundo. Fernando Pessoa   

     

De acordo com a Portaria nº 1’2, de 13/01/2017, Capítulos III, Item 17, 

Alínea C, proponho permanecer desenvolvendo o Projeto: Vamos Todos ler, com 

acompanhamento de atividades pedagógicas complementares, com atendimento a 

todos os estudantes da Escola Classe Kanegae, do ensino fundamental de 9 Anos, 

da Educação Básica.   

Inicialmente estarei trabalhando com empréstimo de livros uma vez na 

semana e acompanhamento dos professores as atividades de sala de leitura.    

   

Justificativa   

É percebido através dos relatos dos professores a importância do 

empréstimo de livros na escola, visto que é uma comunidade que não tem acesso e 

condições financeiras de um acervo diferenciado de obras literárias. Também foi 

verificado a necessidade de um profissional apto a organização e acompanhamento 

exclusivo para as atividades na sala de leitura. Assim, o Projeto Vamos todos ler 

opta por realizar o atendimento aos alunos com atividades em consonância com o 

Plano de Ação Pedagógico desta Escola e do Currículo em Movimento da Educação 

Básica, na Área do Conhecimento de Linguagens – Língua Portuguesa: onde serão 

ofertados aos alunos espaços semanais de leitura em ambiente organizado e lúdico 

e empréstimo semanal de livros.    

O livro não se esgota em si, mas se desdobra em discussões e ações, 

propiciando a reflexão, a argumentação e o desenvolvimento da fantasia, elementos 

necessários à expressão de ideias, opiniões e sentimentos.   

Assim a sala de leitura poderá fazer presente no cotidiano das atividades   

escolares, sendo apoio às atividades de sala de aula.   

   

https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/
https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/
https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/
https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/
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Objetivos   

O PROJETO VAMOS TODOS LER tem os objetivos de:   

• Utilizar a Sala de Leitura como espaço privilegiado para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais 

essenciais à aprendizagem e ao convívio social.   

• Reconhecer a Sala de Leitura como um espaço de apoio à 

aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento.   

• Ser um centro de informação e um local de convivência, 

que possibilita aos alunos estarem juntos, quer para o trabalho, quer para 

a discussão de temas e para o ato prazeroso de ler.   

   

    Detalhamento da Atividade   

A implantação da presente proposta teve início com: 

• A reorganização do espaço, otimizando mobiliário e acervos já 

existentes, identificação das estantes com material colorido, alegrando o 

ambiente; 

• Organização dos livros nas estantes, de acordo com os anos 

escolares, para facilitar o acesso dos alunos; 

• Distribuição de mesas e carteiras de modo a facilitar a realização 

das atividades de pesquisa e trabalho em grupo; 

• Elaboração de normas de convivência, de modo a garantir a 

harmonia nas relações; 

• Criação de espaço para contação de histórias, com 

disponibilização de fantoches; 

• Instalação para acesso à internet; 

• Organização do horário de trabalho das turmas na Sala de 

Leitura. 

 

As atividades realizadas na Sala de Leitura são definidas pelo professor 

da classe, que conta com o apoio das responsáveis pelo ambiente, que 

preparam os materiais a serem utilizados e colaboram para o desenvolvimento 

da atividade proposta.   
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Cronograma   

O Projeto Vamos Todos Ler está previsto para ser desenvolvido no Ano 

Letivo de 2018, com atividades propostas semanas de 50 minutos em 

atendimento a todas as turmas da escola. Em ambiente propício para a 

aprendizagem, observando a necessidade e apoio a aprendizagem através da 

leitura.   

  Recursos Utilizados   

 O presente projeto implicou na otimização dos recursos já disponíveis na 

Sala de Leitura e de materiais existentes na escola   

 

  Avaliação   

Dar-se-á diariamente com a Comunidade Escolar, com intervenções de 

sugestões e acompanhamento das atividades.    

Avaliação Observar o grau de satisfação dos alunos, após a realização de 

todas as atividades, utilizando fichas avaliativas e comunicação junto ao 

docente.   
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PLANO DE AÇÃO   2021 – SERVIÇOS DE APOIO    

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:  LUCIANA RESENDE MARTINS 

SODRÉ -  Matrícula: 200.973-0             

 

Pedagogo(a) - SEAA – Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem: 

SANDRA MARIA BASTOS MENEZES -  Matrícula: 38.469-0 

 

• De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da 

Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na 

perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, 

Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

• Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-

Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, 

contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à 

aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser 

autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no 

meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, 

p.59) 

• Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação das 

Equipes de SEAA (Pedagoga e Psicólogo) deverá ser direcionada para o 

assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 

interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da 

instituição educacional. 

• O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, 

embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do Distrito 

Federal, com base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB 

nº 02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do MEC. 

• Dentro do contexto de atuação remota, pauta-se pelos documentos: Gestão 

Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas não Presenciais na 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; Plano de Gestão de Pessoas da 

SUGEP; Portaria 133/2020; circular nº 137/2020, circular nº 141/2020 com o 

Plano de Ação e Guia de Acolhimento à Comunidade Escolar e circular nº 

16/2020 da SINOVA.
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TEMÁTICA 

 
FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
 

EIXO DE AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. 
Diversid. 

Ed. 
Sustent. 

 
 

Autoestima 

 

 

          X 

 

 

        X 

 

 

        X 

 

 - Projeto: SOE – Serviço de Orientação 
Educacional e SEAA – Serviço Especializado de 
Apoio à Aprendizagem, refletindo sobre o prisma das 
competências emocionais. Vídeos, reflexões, 
mensagens e atividades acerca da autoestima, auto 
cuidado e cuidado com outros. 
 
 
 - Todas as estratégias são realizadas e 
acompanhadas no Grupo das turmas WhatsApp e/ou 
na Plataforma Google Clasroom. 
 

 
 - Ações junto aos 
estudantes, famílias e 
professores. 
 
 - Ações junto aos 
Gestores, SOE, SEAA, 
estudantes, famílias, 
professores, 
funcionários das 
empresas contratadas 
para prestar serviço na 
escola e Comunidade. 
 

 

 

 
Cidadania 

 

 

          X 

 

 

        X 

 

 

        X 

 
 - Criação e Organização da sala  no Ambiente 
Virtual:    Serviços de Apoio: SOE – Serviço de 
Orientação Educacional e SEAA – Serviço 
Especializado de Apoio à Aprendizagem. 
 
 
 - Projeto Virtudes – quem cuida de si cuida do 
outro: Justiça. Vídeos, Reflexões e Mensagens. 
 
 - Vídeos e reflexões sobre regras e palavras 
mágicas. 
 

 
 - Acão SOE , SEAA e 
CRE - Coordenação 
Regional de Ensino do 
Núcleo Bandeirante. 
 
 
 - Ações junto aos 
estudantes, famílias e 

professores. 
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 - Todas as estratégias são realizadas e 
acompanhadas nos Grupos das turmas WhastApp 
e/ou na Plataforma Google Classroom (Vídeos, 
Reflexões, Atividades e  Mensagens). 
 
 - Projeto Corrente do bem – SOE/SEAA/Equipe 
Gestora. Recolhimento e entrega de cestas básicas, 
material de limpeza e higiene pessoal. Esse projeto é 
realizado através do contato telefônico, WhastApp e 
entregue na escola pela Equipe Gestora. 
Todas as estratégias são realizadas e 
acompanhadas no Grupo das turmas WhastApp e 
/ou Plataforma Google Clasroom. 
 

 

 
  
 
- Ações  junto aos  
Gestores, SOE,SEAA, 
estudantes, famílias, 
professores, 
funcionários das 
empresas contratadas 
para prestar serviços na 
escola. 

 

 
 

Cultura da Paz 

 

 

          X 

 

 

 

        X 

 

 

        X 

 

 - Projeto: SOE – Serviço de Orientação 
Educacional e SEAA – Serviço Especializado de 
Apoio à Aprendizagem, refletindo sobre o prisma das 
competências emocionais: Empatia. 
Vídeos, Reflexões, Atividades, Mensagens, Oficina 
para os professores e  reunião de pais. 
 
 - Projeto Corrente do Bem. 
 
 
 
 
 - Projeto Virtudes -  quem cuida de si, cuida do 
outro: Paciência, Generosidade, Compaixão e Fé. 
Vídeos, Reflexões e Mensagens. 
 
 - Trabalho com as palavras mágicas; vídeo. 
 Vídeos, Reflexões, Atividades e Mensagens. 
 
 - Todas as estratégias são realizadas e 

 
 - Ações  junto aos  
Gestores, SOE,SEAA, 
estudantes, famílias, 
professores, 
funcionários das 
empresas contratadas 
para prestar serviços na 
escola. 
 
 
 
 
- Ações junto aos 
estudantes, famílias e 

professores. 
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acompanhadas no Grupo das turmas WhastApp e /ou 
Plataforma Google Clasroom. 
 
 

  

 
Competências 
Socioemocio 

nais 

 

          X 

 

        X 

 

        X 

 
 - Vídeo de acolhimento as crianças. 
 - Projeto: Serviço de Orientação Educacional e 
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
refletindo sobre o prisma das competências 
emocionais: Empatia, Autoestima, Paciência e 
Responsabilidade. 
(Vídeos, Reflexões, Atividades, Mensagens, Oficinas 
para os professores, reunião de pais) 
 
 - Projeto Virtudes – quem cuida de si, cuida do 
outro: Fé, Justiça, Generosidade, Paciência, 
Humildade, Disciplina, Compaixão e 
Responsabilidade (vídeos, Reflexões, Atividades, 
Mensagens, Oficinas, reuniões de pais). 
 
 - Todas as estratégias são realizadas e 
acompanhadas no Grupo das turmas WhastApp e /ou 
Plataforma Google Clasroom. 
 
 

 
 - Ações junto aos 
Estudantes e Famílias. 
 
 - Acompanhamento 
dos estudantes 
diariamente via 
WhastApp. 

 

 
Ensino 

Aprendizagem 

 

 

          X 

   
 - Participação nas coordenações pedagógicas via 
Google Meet. 
 - Vídeos, reflexões, mensagens, cartilha, e-book`s, 
reuniões de pais sobre: Horário, Rotina, Regras e 
Hábitos de Estudo. 
 - Participação nas runiões de pais:  1ª Reunião: 

 

 - Ações junto aos 
Estudantes e Famílias e 
Professores. 
 
 - Acompanhamento 
dos estudantes 
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acolhimento, 2ª Reunião: 1º Bimestre (ambas via 
Google Meet). 
 
 -Todas as estratégias são realizadas e 
acompanhadas no Grupo das turmas WhastApp e /ou 
Plataforma Google Clasroom. 
 
 

diariamente via 
WhastApp. 

 
Inclusão de 

Diversidades 

 

 

          X 

 

 

        X 

  
 - Contação de histórias, Filmes e sugestões de 
literatura na Semana Distrital de Conscientização e 
Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 
Necessidades Educacionais Especializadas. 
 
 - Foram trabalhados: Vídeos, sugestões de literatura 
infantil, apostilas para os professores e reflexões 
sobre as Deficiências – Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência. 

 

- Ações junto aos 
Estudantes e Famílias e 
Professores. 

 

 

 
 

Integração 
Família/Escola 

 

 

          X 

 

 

        X 

 

 

        X 

 
 - As famílias estão incluídas em todos os PROJETOS 
do SOE e SEAA. 
 
 - Vídeo Dia das Mães. 
 
 - Série sobre as 5 Linguagens do Amor, hábitos de 
estudo. 
 
 - Vídeo Dia dos Pais. 
 
 - Reunião de Pais. 
 - Atendimento telefônico e on-line a pais, professores 
e alunos ( quando de extrema necessidade, 
presencial  na escola – busca ativa de estudantes ). 
 
 -Todas as estratégias são realizadas e 
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acompanhadas no Grupo das turmas WhastApp e /ou 
Plataforma Google Clasroom. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediação de 
Conflitos 

 

 

          X 

 

 

        X 

  

 - Projeto: Serviço de Orientação Educacional e 
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
refletindo sobre o prisma das competências 
emocionais: Empatia, Vídeos, Reflexões, Atividades e 
Mensagens. 
 
 - Oficina na Coordenação Coletiva via Google Meet: 
Empatie-se e reflexões enviadas no grupo de 
WhastApp dos professores. 
 
 - Trabalho de motivação através do Grupo de 
WhastApp dos professores e das turmas. 
 
 - Trabalho sobre as 5 Linguagens do Amor. 

 

 
 - Ações junto a todos 
os funcionários da 
Escola Classe 
Kanegae. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ações junto aos 

estudantes, famílias e 

professores e 

acompanhamento diário 

via WhstApp. 
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Prevenção ao 
uso indevido 

de Drogas 

 

 

          X 

  

 

        X 

 
 - Vídeo, filmes, livros e Cartilhas enviadas para o 
grupo de WhastApp das turmas e Plataforma Google 
Classroom na Semana de Prevenção ao uso de 
Drogas no DF. 
 
 -Todas as estratégias são realizadas e 
acompanhadas no Grupo das turmas WhastApp e /ou 
Plataforma Google Clasroom. 
 
 

 
- Ações junto aos 
estudantes, famílias e 
professores. 

 

 
 

Saúde 

   

 

        X 

 
 - Informativos sobre o COVID – 19: 
   Vídeo: Como se defender do Coronavírus. 
   Vídeo: Coronavirus  x  Imunidade alta. 
 
 - Teste enviado pela Psicóloga Helen Tatiana: Como 
está a saúde mental dos ses pequenos na pandemia? 
 
 -Todas as estratégias são realizadas e 
acompanhadas no Grupo das turmas WhastApp e /ou 
Plataforma Google Clasroom. 
 
 - Encaminhamentos ao Conselho Tutelar (Gestores, 
SOE e SEAA). 

 
 
 - Ações com os 
estudantes e as 
famílias. 
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PLANO DE AÇÃO SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO 

 

CRE: Núcleo Bandeirante 

UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe Kanegae – Contato: 3901 - 7666 

Pedagogo(a) - SEAA – Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem: SANDRA 
MARIA BASTOS MENEZES                        
Matrícula: 38.469-0 

 

Etapas da Educação Básica de Atuação: Ensino Fundamental – Anos iniciais - 1º ao 5º 

Ano 

Quantitativo de Estudantes: 132 / Diurno 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2021 

OBJETIVO GERAL: 

• O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se um 

serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por 

profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir 

para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem 

como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, 

viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

• Neste momento de transformações ressaltamos a importância da consolidação da 

atuação institucional do SEAA, com ênfase na assessoria e acompanhamento ao 

processo de ensino e aprendizagem. O objetivo do SEAA nesse momento, em conjunto 

com os demais atores da unidade escolar, é contribuir com o mapeamento, a 

construção e adequação de um novo espaço de aprendizagens. É de 

suma   importância a presença do SEAA junto à sua U.E. para repensar os projetos 

mais adequados à realidade da sua “nova escola”, a troca de materiais e informações 

com os professores de maneira a favorecer e facilitar a nova mediação com os 

estudantes, bem como as ações de acolhimento à comunidade escolar. Enfatiza-se que 

o Guia de Acolhimento traz propostas e reflexões a serem trabalhadas não apenas nas 

primeiras semanas de retomada das aulas, mas podem se estender ao longo do ano 

letivo conforme necessidade da U.E. 

 

INTRODUÇÃO: 

• Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação das equipes de 

SEAA deverá ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas 
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preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias 

pedagógicas da instituição educacional. 

• O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a 

prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do Distrito Federal, com 

base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos 

balizadores de políticas do MEC. 

• Dentro do contexto de atuação remota, pauta-se pelos documentos: Gestão Estratégica 

para a Realização das Atividades Pedagógicas não Presenciais na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal; Plano de Gestão de Pessoas da SUGEP; Portaria 133/2020; 

circular nº 137/2020, circular nº 141/2020 com o Plano de Ação e Guia de Acolhimento 

à Comunidade Escolar e circular nº 16/2020 da SINOVA. 

• Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o 

planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de 2021, pela equipe 

do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais sejam: 1º 

dimensão - Mapeamento Institucional; 2º dimensão - Assessoria ao trabalho 

coletivo da equipe escolar; 3º dimensão - Acompanhamento do processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes. Considerando o ensino remoto neste ano 

letivo. 

Este plano de ação da EEAA – Anos Iniciais, está sujeito a alterações, conforme 

adaptações e ajustes no decorrer de sua implementação, por suas especificidades e 

pioneirismo. 
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PROJETO – “CAMINHAR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA” 

 
 

TÍTULO: Caminhar da Coordenação pedagógica 

PÚBLICO-ALVO: Professores regentes e de Projetos– Séries Iniciais 

AUTOR: Pedagoga – Selma Aparecida Domingues – Matrícula: 270660 

 

RESUMO 

O ambiente escolar se configura como espaço de troca de saberes entre 

seus atores, portanto é um lócus rico em embates e rupturas de paradigmas. Para 

tanto, faz se necessário a articulação dos saberes que são construídos e 

ressignificados. 

Tendo a clareza da necessidade em se movimentar no ambiente da 

coordenação pedagógica parte-se para a aquisição e clarificação das políticas 

públicas e demandas que emergem desse espaço bem como do contexto que o 

permeia. Assim, há a necessidade de um indivíduo que possa conduzir as 

discussões bem como as normatizações que o compõem e interferem em sua 

dinâmica, tendo com isso a figura do coordenador pedagógico como figura central 

da articulação descrita. 

Como forma de participar ativamente do contexto pedagógico descrito e 

com o pensamento em somar ao trabalho pedagógico, direcionado pelo CP, 

apresenta-se neste espaço a figura do “auxiliar de coordenação”. Sujeito que 

será, amplamente, sustentado por este projeto, contendo suas características 

específicas que o diferencia do coordenador pedagógico porem acrescenta 

significado e riqueza ao seu trabalho. 

Partindo do entendimento da riqueza do espaço de coordenação 

pedagógica bem como da função do CP e seu auxiliar, defendemos a constituição 

de um campo onde os sujeitos descritos possam contribuir na reflexão e 

transformação da pratica docente, para tanto, tendo como referência as 

Orientações Pedagógicas - Distrito Federal, 2014, p.33, [...] algumas das queixas 

por parte dos professores são comuns nos momentos de coordenação 

pedagógica, principalmente as relacionadas à relação teoria-prática”. 

Partindo dessa problemática e das particularidades existentes nesta UE, 
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se estruturar o presente projeto. 

INTRODUÇÃO 

Considerando que cada escola apresenta características pedagógico-

sociais específicas e que, para se enfrentar e superar as suas dificuldades 

cotidianas, há necessidade de se realizar um trabalho coletivo, o qual exige, 

por sua vez, a presença e atuação de um mediador dos processos educativos 

que ali se dão. Para tanto, é fundamental que o coordenador pedagógico (CP) 

seja o profissional capaz dessa articulação. Esse CP articulador precisa 

desenvolver as propostas curriculares para o atendimento a professores, 

alunos e pais nos diferentes espaços-tempos que cada escola comporta. 

Partindo da premissa descrita organizou-se a proposta para o “auxiliar 

da coordenação pedagógica”, a fim de corroborar com a organização do 

trabalho coletivo dentro de suas especificidades. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

• Acompanhar e subsidiar o trabalho docente. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Orientar e acompanhar as normatizações destinadas aos 
docentes; 

• Viabilizar o estudo e discussão das normatizações remetidas a 

pratica docente; 

• Auxiliar na formação continuada, em serviço, para os docentes; 

• Acompanhar a análise do desempenho dos estudantes a partir 

da avaliação em larga escala. 

• Apoio a busca ativa dos estudantes no ensino remoto; 

• Apoio na leitura e orientações acerca da construção dos RAV’s. 
 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta Unidade escolar é composta por seis professores regentes, 

coordenador pedagógico e seis professores de apoio. Este será o grupo 
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assistido pelo “auxiliar de coordenação”, visando o facilitar e organização do 

seu trabalho. Configurando se assim contribuições no âmbito pedagógico, 

esfera ao qual este projeto visa contemplar. 

 

CRONOGRAMA 

Ano letivo de 2021. 

AVALIAÇÃO 

Ao final de cada bimestre, o grupo ao qual este projeto destina terá a 

incumbência de avaliar o andamento do trabalho pedagógico materializado na 

figura do auxiliar de coordenação, após essa avaliação fara-se a uma reflexão 

das ações e assim ressignificar o trabalho para o próximo bimestre. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DISTRITO FEDERAL. Orientação Pedagógica. Ed. Distrito Federal: 2014 

DISTRITO FEDERAL. Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar 

do 2º Ciclo. Ed. Distrito Federal: 2014 

 

 

 

PROJETO – FLORES NA ESCOLA 

 
 

TÍTULO: Flores para todos: incentivando a produção de flores no Distrito 

Federal 

PÚBLICO-ALVO: Alunos e professores de 1º ao 5º ano – Séries Iniciais 

COORDENADOR DO PROJETO: Jordana Moura Caetano 

 

RESUMO 

Comumente os agricultores familiares estão expostos a prejuízos 

financeiros de suas atividades agrícolas, o que desestimula a permanência de 

jovens no campo. Essas famílias carecem de alternativas para diversificar as 

atividades na sua propriedade rural, contudo, é importante buscar alternativas 
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que sejam viáveis do ponto de vista econômico e de execução. Uma alternativa 

para otimizar a rentabilidade da sua atividade agrícola é introduzir o cultivo de 

espécies florícolas. Nesse contexto, o presente projeto de extensão tem como 

objetivo informar e qualificar pessoas envolvidas diretamente na agricultura 

familiar quanto à produção e práticas de cultivo de gladíolos, uma flor de corte 

cultivada em diversos países. Para a realização da proposta o projeto terá o 

apoio da EMATER-DF na qual indica uma escola do campo que tenha interesse 

em receber as ações do projeto. As ações se dividem em: ações informativas, 

ações de qualificação e ações para execução, das quais serão realizadas de 

maneira remota. Para promover esses conhecimentos serão realizadas ações 

de extensão como: palestras, elaboração de recursos midiáticos e serviço de 

assessoria ao público interessado. Com a realização das atividades do projeto, 

espera-se inserir as famílias dos estudantes da Escola do Campo no cultivo de 

gladíolos podendo atender parte da demanda local.  

Palavras-Chave: Gladiolus sp, planejamento de produção, jovem no 

campo. 

JUSTIFICATIVA 

Muitos dos agricultores familiares carecem de maior número de 

alternativas para diversificar as atividades na sua propriedade rural visando 

otimizar sua renda. Agricultores que trabalham com o cultivo de hortaliças, por 

exemplo, por vezes podem vivenciar sazonalidades na demanda de seus 

produtos ou observar subutilização da área de cultivo. Outro fator que ressalta 

a necessidade da diversificação nas atividades da área é buscar oportunidades 

para a permanência do jovem no campo.  

Considerando aspectos como a complexidade do trabalho no campo, 

escassez de mão de obra e dificuldade de acesso a melhores tecnologias para 

otimização de suas atividades agrícolas, comumente se observa a não fixação 

dos jovens no campo. Apesar da real necessidade em se propor alternativas 

objetivando reverter essa realidade ou, ao menos, minimizar os impactos 

observados, é importante buscar opções de atividades que sejam viáveis do 

ponto de vista econômico e de execução. Assim, uma alternativa para otimizar 

a rentabilidade da atividade agrícola é introduzir o cultivo de espécies florícolas.  
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O gladíolo (Gladiolus x grandiflorus Hort.) é uma flor de corte cultivada 

em diversos países com climas tropical e subtropical sendo possível realizar o 

seu cultivo ao longo de todo o ano. Ainda, a cultura tem destaque no comércio 

internacional de flores, sendo uma das principais espécies de flores de corte 

comercializadas mundialmente. Por apresentar tradicional importância e 

reconhecimento no mercado de flores de corte e pelo seu cultivo não demandar 

a realização de atividades mais complexas, o gladíolo torna-se uma adequada 

opção de diversificação econômica para a agricultura familiar. Assim, a inserção 

do gladíolo em propriedades rurais como alternativa para a fixação de jovens no 

campo e concomitantemente contribuir com a diversificação da produção e 

possibilitar aumento de renda na propriedade torna-se uma opção adequada 

para atender a esses anseios da comunidade local do Distrito Federal.  

Para a realização dessa atividade o público-alvo será composto por 

alunos de Escola do Campo para que as atividades sejam realizadas com 

crianças e/ou jovens. Assim, serão realizadas atividades a fim de qualificar 

esses estudantes para todas as etapas do cultivo de gladíolos. Para isso, o 

estudante de graduação que integra este projeto conduzirá essas atividades, 

tendo a oportunidade ministrar encontros virtuais e prestar assessorias no que 

versa o cultivo de gladíolos junto à Escola assistida. Ao realizar estas atividades 

o estudante estará desenvolvendo competências na área da comunicação e 

educação e, ainda, estará resgatando e aplicando conhecimentos teóricos 

estudados nas disciplinas de agrometeorologia, fertilidade do solo e adubação, 

fisiologia vegetal, manejo e métodos de irrigação e fitopatologia, uma vez que o 

planejamento e condução do cultivo se caracteriza como atividade 

multidisciplinar.  

Ao conduzir os estudantes da Escola do Campo nas atividades propostas 

por este projeto, espera-se despertar no público envolvido o interesse por 

atividades agrícolas, fixação no campo, desenvolvimento de técnicas 

sustentáveis e desejo desses estudantes em ingressar em cursos de graduação 

nas Ciências Agrárias.  

Assim, este projeto também será uma oportunidade de encorajar alunos 

de Escolas do Campo a seguirem seus estudos visando aperfeiçoarem suas 

atividades nas propriedades, podendo tê-los como futuros graduandos do curso 
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de Agronomia da UnB. Resumo: Comumente os agricultores familiares estão 

expostos a prejuízos financeiros de suas atividades agrícolas, o que desestimula 

a permanência de jovens no campo. Essas famílias carecem de alternativas 

para diversificar as atividades na sua propriedade rural, contudo, é importante 

buscar alternativas que sejam viáveis do ponto de vista econômico e de 

execução. Uma alternativa para otimizar a rentabilidade da sua atividade 

agrícola é introduzir o cultivo de espécies florícolas. Nesse contexto, o presente 

projeto de extensão tem como objetivo informar e qualificar pessoas envolvidas 

diretamente na agricultura familiar quanto à produção e práticas de cultivo de 

gladíolos, uma flor de corte cultivada em diversos países.  

Para a realização da proposta o projeto terá o apoio da EMATER-DF na 

qual indica uma escola do campo que tenha interesse em receber as ações do 

projeto. As ações se dividem em: ações informativas, ações de qualificação e 

ações para execução, das quais serão realizadas de maneira remota. Para 

promover esses conhecimentos serão realizadas ações de extensão como: 

palestras, elaboração de recursos midiáticos e serviço de assessoria ao público 

interessado. Com a realização das atividades do projeto, espera-se inserir as 

famílias dos estudantes da Escola do Campo no cultivo de gladíolos podendo 

atender parte da demanda local.  

Palavras-Chave: Gladiolus-sp, planejamento de produção, jovem no 

campo.  

METODOLOGIA 

 Toda a atividade de extensão será realizada em uma Escola do Campo 

localizada no Distrito Federal e terá a participação de professor e alunos da 

Universidade de Brasília e de extensionistas da EMATER-DF.  

Inicialmente o projeto de extensão será divulgado pelos extensionista da 

EMATER-DF a fim de identificar uma Escola do Campo que tenha interesse em 

participar do projeto. Na Escola selecionada serão realizadas ações que se 

dividem em: ações informativas, ações de qualificação e ações para execução, 

das quais serão realizadas de maneira remota.  

As ações informativas serão realizadas por meio de elaboração de 

cartilhas e/ou vídeos e/ou ilustrações e postagens informativas sobre a cultura 
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do gladíolo, suas cultivares, bioclimatologia da cultura, ciclo das cultivares, 

dentre outras informações que visem fornecer aos público-alvo conhecimento 

prévio sobre a cultura. Nas ações de qualificação serão realizadas palestras e 

encontros virtuais abordando aspectos agronômicos das cultivares de flores, 

técnicas de cultivo e orientações na pós-colheita. Serão abordados assuntos 

sobre correção da fertilidade do solo e a realização dos manejos de capinas, 

irrigação, tutoramento e amontoa, além do controle fitossanitário de doenças e 

pragas.  

Para a pós-colheita serão dadas orientações tanto sobre a conservação 

das hastes florais após o corte até o momento da venda quanto da manutenção 

do bulbo que permanece no solo. As ações de execução serão assessorias aos 

estudantes e funcionários da Escola que desejarem realizar o cultivo do gladíolo 

concomitante à realização do projeto. As assessorias também serão realizadas 

de maneira remota, assim como as demais ações do projeto. A divulgação desta 

ação será realizada em mídia social, como, por exemplo, em páginas próprias 

do Instagram e Facebook. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

AHMAD, I.; KHATTAK, A. M.; ARA, N.; AMIN, N. U. Effect of planting 

dates on the growth of gladiolus corms in Peshawar. Sarhad Journal of 

Agriculture, v. 27, n. 2, p. 195-199, 2011. 

 PAIVA, P. D. O.; SIMÕES, Fernanda Cristiane; PAIVA, Renato. Cultura 

do Gladíolo. Lavras: UFLA, 1999. 

 (BOLETIM TÉCNICO). POON, T. B.; RAO, T. M.; KUMAR, D. P.; 

VENUGOPALAN, R.; DHANANJAYA, M. V. Study on Floral Biology of Gladiolus 

Genotypes. Nepal Journal of Science and Technology, n. 10, p. 37-43, 2009. 

TOMBOLATO, A. F. C.; CASTRO, J. L.; MATTHES, L. A. F.; LEME, J. M. 

Melhoramento genético do gladíolo no IAC: novas cultivares IAC Carmim e IAC 

Paranapanema. Científica, Jaboticabal, v. 33, n. 2, p. 142-147, 2005. 

CARVALHO-ZANÃO, M. P.; VILLA, F.; ZANÃO JÚNIOR, L. A. Produção 

e estado nutricional de gladíolos em função da aplicação de silício ao substrato. 

Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 47, n. 2, p. 178-185, 11 jul. 2017. 


