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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico é a identidade da escola. Ele formaliza um compromis-

so assumido por professores, funcionários, representantes de pais e alunos e líderes comu-

nitários em torno do mesmo projeto educacional 

Para a elaboração deste projeto, levou-se em conta o trabalho em equipe, a ética, a 

responsabilidade, o respeito e a preocupação com as diferenças individuais de cada pessoa 

na nossa escola. Essa construção é feita no dia a dia, por meio das discussões e reuniões 

que envolvem toda a comunidade escolar, entre professores, equipe pedagógica, estudantes 

e familiares. 

Desde a implementação do atendimento em tempo integral, a comunidade escolar 

percebeu claramente as necessidades de mudanças e transformações que este novo mo-

mento necessita. Sendo assim, a escola tem se reinventado para atenderas necessidades 

emocionais e cognitivas dos estudantes e proporcionar um ambiente favorável ao aprendiza-

do, buscando formar alunos comprometidos com os problemas sociais para que sejam no fu-

turo adultos atuante. 

Neste ano de 2021, (segundo delineamento das Portarias nº 64 de 23 de março de 

2020 e nº 160 e de 09 de abril de 2021), começamos o ano letivo com o advento de uma 

pandemia mundial causado por um vírus que assolou todas as fronteiras e países do mundo: 

o COVID 19. Diante disso, no dia 08 de março desse ano, as aulas recomeçaram de forma 

virtual para preservar a integridade física de todos aguardando em casa e tomando os devi-

dos cuidados de higiene conforme orientação da OMS e do Ministério da Saúde, aguardan-

do as etapas de vacinação que já se iniciou. 

A Secretaria de Educação está trabalhando em regime de teletrabalho e por todo o 

período de isolamento organiza suas ações no sentido de proporcionar as atividades peda-

gógicas através das aulas virtuais e material impresso, para atender as necessidades de 

cada família. 

Para tal feito, implementou calendário de volta as aulas e proporcionou cursos para 

capacitar todos os funcionários e professores da rede pública do DF. Implementou o Plano 

de Gestão de Pessoas com orientações para os profissionais da educação em exercício nas 

unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal atuarem de forma remota. 

A capacitação de todos os funcionários influenciará na possibilidade de levar ao estu-

dante o conhecimento e a sua prática com as intervenções que se fizerem necessário. Es-

tamos em um momento de muitos desafios e questionamentos e por isso o Projeto Político 
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Pedagógico desta instituição escolar e provavelmente de todas as outras escolas da rede 

pública do DF somente irá se consolidar durante o ano letivo. 

O momento é atípico e requer estudo, prática e desenvolvimento das ideias, funções 

e aplicações das orientações dadas pela Secretaria de Educação. 

Dentre os procedimentos utilizados para promover a elaboração deste projeto, inclui- 

se a semana pedagógica, que foi de grande importância para definir as rotas que a escola 

tem tomado ao longo do ano letivo, foram nesses encontros que optamos pelos projetos que 

estão sendo desenvolvidos, por exemplo o Projeto Valores, que foi fortalecido epistemologi-

camente sob influência dos momentos de formação docente com temas voltados para a inte-

ligência emocional. Outro exemplo, foram as definições de projetos que possibilitem interagir 

e cuidar do meio ambiente e projetos que promovam a autonomia, compreensão das regras 

da escola e a valorização dos estudantes em suas conquistas pessoais. 

Para que o processo da construção do Projeto Pedagógico se consolidasse, constitu-

ímos uma comissão organizadora para elaboração desse documento, pois ele favorece o 

planejamento coletivo e o encaminhamento das ações fortalecendo a ação democrática. 
Afim de garantir a participação dos responsáveis pelos estudantes no processo de 

construção da escola, as famílias são convocadas desde o início do ano para conhecer pro-

jetos, regimentos internos, rotina e cotidiano de nossos alunos, proporcionando um amplo di-

álogo, para fortalecer as relações entre escola, estudante e família. Foi realizado também 

Avaliações Institucionais com as famílias, estudantes e professores, essa ferramenta, serviu 

como um diagnóstico, indicando situações socioeconômicas, graus de instruções e podemos 

perceber como as famílias avaliam desde a parte pedagógica até a parte administrativa. O-

portunizando ainda espaço para sugestões e críticas. 

As coordenações coletivas também são um poderoso instrumento para auxiliar na 

formulação da Projeto Pedagógico, pois nela, ouvimos dos professores as necessidades, dú-

vidas, idéias, sugestões de como estamos materializando a presente proposta. Além das co-

ordenações entre equipe pedagógica e o corpo docente da Escola Parque, temos coordena-

do em alguns momentos com o corpo docente das Escolas Classes, algo que tem nos auxili-

ado a estar cada vez mais em consonância com a proposta de uma educação integral pro-

movendo o protagonismo dos nossos alunos. 

Outro procedimento para elaboração do Projeto Político Pedagógico é o estudo cons-

tante do Currículo em Movimento e do Replanejamento Curricular, que norteia a elaboração 

do planejamento dos professores, de forma flexível e dinâmica, instrumento que tem servido 

de ponte para desenvolvimento de planejamento coletivo entre as Escolas Classes e Parque, 

oportunizando uma formação de maior proporção aos estudantes, que experimentam a práti-
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ca e a teoria de forma mais concreta. 

Com o advento da pandemia, continuamos nesse processo de forma remota, utilizan-

do as plataformas digitais e os recursos oferecidos pela Secretaria de Educação para cons-

truir um Projeto Político Pedagógico flexível, adaptado a essa nova realidade. 

A Projeto Político Pedagógico almeja mostrar a realidade da escola, revelando seus 

êxitos, dificuldades e desafios. Pretende despertar na sociedade a importância de sua parti-

cipação na construção do universo escolar, de forma democrática e coletiva realizando a-

ções das práticas sociais, materializando as necessidades da comunidade. Isto significa res-

gatar a autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade. Veiga 

(2004, p14). 

. Reunião virtual de pais e servidores para a construção do PPP 
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2. HISTÓRICO 

 

. CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 
 

O ensino da Arte na Escola foi institucionalizado em 11 de agosto de 1971, pela Lei 

5.692/71, pelo então Conselho Federal de Educação que criou o Curso de Educação Artísti-

ca que compreende: a Música, as Artes Visuais e as Artes Cênicas (Teatro). 

Cientes de que a educação deve proporcionar ambiente favorável ao cidadão quanto 

a experiências e vivências, possibilitando a reflexão e a crítica no seu dia a dia acreditando 

que o professor como facilitador, tem papel de fundamental importância na construção de 

saberes. 

O acesso às artes e a cultura é restrito a determinadas classes sociais. Neste sentido 

a Escola Parque 210/211 Sul proporciona aos alunos vivências lúdicas e possibilidades de 

transformação de si próprio e do contexto em que estão inseridos, por meio de experimenta-

ções das artes como bens culturais. 

A Escola Parque, idealizada por Anísio Spínola Teixeira constitui ainda hoje, um desa-

fio para os educadores de Brasília. 

Atualmente, a Escola Parque 210/211 Sul oferece aulas de Artes Visuais, Teatro, Mú-

sica, Educação Física e dança que tem importante papel no desenvolvimento das potenciali-

dades do aluno no que concerne à espontaneidade, à expressão criativa, à expressão cor-

poral, a dança, a valorização cultural e social, ao estudo da história do teatro, das artes visu-

ais, da música e sua linguagem musical básica. 

Destinada a complementar o currículo das Escolas Classe 204 Sul e 305 Sul, segue 

uma concepção pedagógica proposta por Anísio Spínola Teixeira que tem por 

finalidadeaformaçãointegraldoalunoconstituindoaformaçãodeumaconsciênciacrítica, o cres-

cimento individual harmonioso e a participação efetiva da comunidade em que vive e na so-

ciedade. 

A metodologia utilizada nas áreas de conhecimentos, oferecidos nesta Escola Parque 

objetiva despertar em todos os alunos a percepção dos múltiplos aspectos da realidade indi-

vidual, social e cultural, assim como organizar conhecimentos e habilidades específicas e, 

principalmente, desenvolver sua sensibilidade criando respostas a diferentes estímulos. 

O fazer pedagógico na Escola Parque 210/211 Sul tem compromisso com a pesquisa 

constante de novas técnicas de conhecimento e abordagens de ensino, adequando-os ao 

seu contexto. A criação e adaptação de materiais diversificados e alternativos em consonân-
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cia com o atual Currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal e 

com o Projeto de Educação para Todos e o Novo Mais Educação pelo MEC, são norteados 

por critérios de avaliações baseados em processos contínuos no qual o aluno é observado 

em todas as suas ações e desempenhos ao longo do ano letivo. O aluno participa de forma 

efetiva na construção deste projeto. É através do aluno que a Escola Parque coloca em prá-

tica o que foi construído, elaborado e revisado para este ano de 2021. 

A Escola Parque é uma expressão, em Brasília, da concepção pedagógica proposta 

por Anísio Teixeira e foi concretizada pela Comissão Administrativa do Sistema Educacional 

de Brasília - CASEB, responsável pelo Plano Educacional de Brasília, no que tangia à orga-

nização da educação elementar e da educação média. 

O Plano Original determinava que a educação elementar deveria ser oferecida em 

Centros de Educação Elementar; integrados por quatro quadras e, assim discriminadas em 

suas finalidades: 

1. Jardins de Infância destinadosàeducaçãodecriançasnasidadesde04 a 06anos; 

2. Escolas Classe, para a educação intelectual sistemática de menores, nas idades de 

07 a 12 anos, em curso completo de seis anos ou séries escolares; 

3. Escolas Parque, destinadas a complementar a tarefa das escolas classes, median-

te o desenvolvimento artístico, físico, social e sua iniciação no trabalho, através de uma rede 

de instituições ligadas entre si, dentro da mesma área e constituidade: 

- Biblioteca infantil e museu; 

- Pavilhão para atividades de artes industriais; 
 

- Conjunto para atividades de recreação; 
 

- Conjunto para atividades sociais (música, dança, teatro, clubes,exposições); 
 

- Dependência para refeitório e administração. 
 

Com a elaboração do Plano Educacional pretendia-se não só implantar um projeto 

pedagógico que viesse a se constituir em um modelo para as outras Unidades Federadas, 

como também dispor o sistema educacional de um conjunto de estabelecimentos de ensino 

"com funções diversas e considerável variedade de formas e objetivos, a fim de atender às 

necessidades específicas de ensino e educação e, além disso, à necessidade de convívio 

social." 

O primeiro Centro de Educação Elementar foi instituído em 20 de novembro de 1960 

e dele faziam parte: Escola Parque 307/308 Sul e as Escolas Classe 108 e 308 Sul. Em 

1961, atendeu a Escola Classe 107 Sul e, em 1962 a Escola Classe 106 Sul. 
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Posteriormente foram criadas mais 06 Escolas Parque, a saber: 

 

. Escola Parque 313/314 Sul, em 21 de abril de 1977; 
 

. Escola Parque 303/304 Norte, em 21 de abril de 1977; 
 

. Escola Parque 210/211 Norte, em 27 de março de 1980; 
 

. Escola Parque 210/211 Sul, em 20 de novembro de 1992. 
 

. Escola Parque Anísio Teixeira – Ceilândia. (data desconhecida). 
 

. Escola Parque da Natureza de Brazlândia, em setembro de 2014. 
 

Dessa concepção inicial, emerge a função de, em intercomplementariedade com as 

Escolas de Origem e Centros de Ensino, assumir o desenvolvimento do currículo de Educa-

ção Básica da rede oficial de ensino do Distrito Federal, nas áreas de Educação Física e 

Educação Artística. 

Hoje, a Escola Parque, no quadro educacional brasileiro, configura-se como a utopia 

pioneira de um modelo de educação. É parte integrante do Sistema Educacional de Brasília 

sob a influência dos ditames da Escola Nova, num quadro político altamente democrático, 

então vigente no país. 

Idealizada pelo grande educador Anísio Teixeira, destinava-se a realizar a função e-

ducativa do ensino, pois considerava a Arte e a Educação Física como centro do conheci-

mento indispensável à formação das personalidades individuais e à formação integral do es-

tudante. 

Nessa perspectiva a Escola Parque aparece para somar para acrescentar ao Sistema 

de Ensino Brasileiro um modelo de educação que tem, como princípio fundamental a valori-

zação do homem como ser integral, visto em seus aspectos físico, psicológico e social. 

O caminho encontrado foi o da inclusão da Escola Parque no modelo educacional de 

Brasília, uma escola com ambiente apropriado e salas especialmente preparadas, onde se-

riam realizadas as atividades orientadas por professores com formação específica. 

A Escola Parque 210/211 Sul foi inaugurada no dia 20 de novembro de 1992, aten-

dendo às Escolas Classe 408, 410, 413, 111 e 416, todas na Asa Sul. Em 1994 foi reinaugu-

rada como Escola Inclusiva. 

Desde a sua fundação até a presente data, a Escola desenvolve sua ação, atendendo 

alunos com necessidades educativas especiais, realizando o processo de inclusão destes 

alunos no ensino regular, num esforço que alia profissionalismo,sensibilidade, competência 
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e formação continuada de toda a equipe escolar. 
 

Ao longo desses anos, a Escola Parque 210/211 Sul tem promovido mostras de traba-

lhos artísticos realizados pelos alunos, bem como eventos socioculturais no âmbito da co-

munidade escolar com apresentações de teatro, dança e música no auditório e pátio da es-

cola e festivais esportivos, com o apoio e participação da comunidade escolar. Com o ad-

vento da pandemia estamos realizando essas ações de forma virtual. 

A Escola Parque 210/211 Sul está localizada na EQS 210/211 – Brasília-DF e atende 

alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental –Anos Iniciais, provenientes das Escolas 

Classe 204 Sul e 305 Sul, em jornada ampliada. 

. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

A escola possui uma estrutura física de médio porte. As instalações e a manutenção 

estão sendo constantemente adaptada às novas demandas que vão surgindo. O Momento 

do descanso das crianças é feito em sala de aula em colchonetes simples, o momento da 

escovação é feito nos banheiros e, além disso, contamos com a ajuda das pias que ficam 

dentro de algumas salas de aula. A alimentação é realizada no refeitório da escola e as sa-

las são apropriadas para as linguagens oferecidas. Apesar de não termos um quantitativo al-

to de alunos com necessidades especiais, temos banheiros adaptados, rampa de acesso, 

porta adaptada para passagem de cadeirantes, estacionamento sinalizado para deficientes 

físicos e piso emborrachado para guiar alunos com problemas de visão. 

A Escola Parque 210/211 Sul conta com 12 (doze) salas de aula, 02 (duas) salas de 

coordenação, 01(uma) sala de Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem/Orientação 

Educacional, 01(um) auditório, 01(uma) sala multiuso 01(uma) sala para os Educadores Vo-

luntário Social, 01 (um) refeitório, 01(uma) piscina, 01(uma) quadra poliesportiva com rampa 

de acesso, 02 (duas) quadras de vôlei, 01 (um) campo de futebol, 01 (uma) sala de Dire-

ção/Supervisão Pedagógica, 01 (uma) sala para a Coordenação Pedagógica, 01 (uma) sala 

para a Supervisão Administrativa, 01 (uma) sala para a Secretaria, 01 (uma) sala para os 

professores 10 (dez) banheiros, sendo 01 (um) banheiro adaptado para os alunos especiais.  

Os blocos, pátio interno e parte externa estão em ótimas condições e as salas estão 

ambientadas de acordo com a especificidade de cada área com material didático específico 

para cada área de atuação. 

Nas áreas externas e interna foram instalados e pias com sabão líquido e álcool em 

gel para a higienização dos estudantes e tapete higienizador para limpeza dos calçados. A 

piscina foi totalmente reformada com troca de piso, reforma nas bordas e instalação de tela 

para proteção do sol. 
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O parquinho, localizado na área externa, passou por um processo de pintura e manu-

tenção de seus equipamentos, além de troca da areia.  

 
. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

ESCOLA PARQUE 210/211 SUL 

EQS 210/211– Área Especial, CEP – 70.273-400 

Telefones:3901.7601 

Fax:3346.3592 

E-mail: ep210211sul@gmail.com / ep210s.ppc@edu.se.df.gov.br 

Site: escolaparque210sul.com  

Data da Criação:20/11/1992 

CNPJ: 38.051.116/0001-22 

Diretor: Roberto Tadeu Ramos 

Vice-Diretor: Adelman Rony Ramos Dourado 

Chefe de Secretaria: Kátia Cilene Marques Mangabeira 

Auxiliar de Secretaria: Rosyane Alves Coimbra 

Supervisor (a) Pedagógica (a): Mariana Göpfert 

Supervisor (a) Administrativo (a): Ana Cláudia Leal Schall 

Coordenadores Pedagógicos: Cásio F. Ribeiro, José Fernando da Silva, Simone Regina B. 

Arado e Erlane Coelho Vieira. 

Professores Regentes: Alessandra Barbosa Luis (Teatro), Cirilo de Albernaz Quartim (Artes 

Visuais), Elisabele Ferreira da Cunha de Sousa (Teatro), Elisete Pires Chagas (Música), Es-

terfania F. da Cunha (Artes Visuais), Gabriela Guimarães Starling de Souza (Música), Fábio 

R. Pacheco (Ed. Física), Francisco Viana Filho (Teatro),  Jardel da Silva Câmara (Ed. Físi-

ca), Joselina Augusto de Oliveira (Teatro), Leôni Cristina dos Santos Dias (Artes Visuais), 

Márcio (Ed. Física), Maria Beatriz Alves C. Souza (Biblioteca), Mariana P. D. Guimarães (Ed. 

Física),Mônica A. Moreira (SOE), Natan R. Alves (Música), Nívea Maria Ferreira Fernandes 

(Pedagoga), Renato C. da Costa (Ed. Física), Robson G. B. da Silva (Artes Visuais), Rodrigo 

B. do Prado (Música), Rosângela Mary Delphino (Teatro), Rosilane da S. L. D’Ameida (Artes 

Visuais), Tatiane Conceição da S. Romeu (Artes Visuais),  
Professores Readaptados e Colaboradores: Júlio Cesar B. Miguel, Maria de Fátima C. Dos 

Santos e Margareth M. Bianch (Apoio da Direção). 

Servidores Auxiliares do Serviço Administrativo: Gilson P. Rodrigues e Rosemary P. de 

mailto:ep210211sul@gmail.com
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Sousa 

Educadores Sociais Voluntários: Não consta devido a pandemia de COVID. 

Membros do Conselho Escolar: Roberto Tadeu Ramos (Membro Nato), Mariana Golpfert 

(Presidente), Kátia Cilene Marques Mangabeira (Secretária). 
Empresa Terceirizada: Empresa Global de Vigilância. 

Empresa de Cocção - Merendeiras  

Empresa Juiz de Fora –Limpeza 

 

Comissão Organizadora 

Diretor: Roberto Tadeu Ramos 

Vice-Diretor: Adelman Rony Ramos Dourado 

Supervisora Pedagógica: Mariana Gopfert 

Soe: Mônica Araújo Moreira 

EEAA: Nivea Maria Ferreira Fernandes 

Coordenadores(as) Pedagógico: Cásio Frederico, Simone Regina, José Fer-

nando e Erlane Coelho Vieira. 

Professores (as): Júlio Cesar, Maria de Fátima e Margareth Medina. 

Carreira Assistência: Ana Cláudia Leal e Rosyane Alves. 

 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Os alunos em sua maioria residem nas cidades satélites do Distrito Federal e frequen-

tam a escola em outra região administrativa, atendendo a necessidade das famílias que tra-

balha próximo à escola. Isso facilita o transporte e locomoção do estudante. A renda familiar 

é bem diversificada envolvendo famílias de estudantes menos favorecidos economicamente 

até famílias de situações financeira mais favoráveis. Muitas famílias tiveram que se adaptar 

a essa nova realidade de ensino buscando alternativas tecnológicas para acompanhar o de-

senvolvimento pedagógico dos estudantes. Aquisição de aparelhos celulares, tablet, notebo-

ok para acessar as plataformas virtuais, foram de extrema importância. 

Para as famílias em situação de vulnerabilidade, a escola promoveu campanha de 

doação de equipamentos eletrônicos para ajudar no processo de aprendizagem. Além disso, 

todo o material pedagógico oferecido nas plataformas virtuais ficou à disposição daqueles 

que não tinham nenhum acesso a internet de forma impressa. A família buscava na escola 
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com horário e data marcada, respeitando os protocolos de higiene e segurança orientado 

pela Secretaria de Estado de Educação. 
 

 
. CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS DA CO-

MUNIDADE ESCOLAR 

 
Os dados abaixo são referentes à Avaliação Institucional realizada neste ano letivo 

que através das plataformas virtuais e aplicativos. Seu objetivo é de apurar dados mais con-

cretos no que diz respeito a características social, econômica e cultural da comunidade, a  

origem dos estudantes, faixa etária, grau de escolaridade das famílias, levantamento dos es-

tudantes com deficiência, transtornos funcionais e altas habilidades, classes especiais). Ca-

racterísticas gerais do corpo docente e servidores da unidade escolar, tais como formação, 

tempo de serviço na unidade de ensino, experiência acadêmica, dentre outros. 

 

ESCOLA PARQUE 210/211 SUL DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLARSEGMEN-
TO FAMÍLIAS   EP 210SUL E EC 305 SUL 

 

 

 
 

 

Ident ificação 

Qual é a turma do est udante? 

-B -C -D 
4 

2 

o 
1° Ano 

Quem é o responsável pelo estudante diante a escola 7 

14 respostas 

2"'Ano 

1 Pa~ (ambos) 

I Pai. 

I Mâe. 
1 Palias to ou madrasta. 

I Avi,; 

1 T• materna 

3º Ano 4ºAno 

Qual a faixa etária do responsável? 

24 respostas 

5"'Ano 

t De18a30anos 
1 Dell a4-0anos 
t De4la50anos. 
t De5la60anos. 
f 6tanosooma, 
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Como você se autodeclara? 

13respostas 

Qual é a faixa de renda mensal da familia 1 

14respostas 

Onde você mora 1 

24respostas 

f Arnarelo (a). 

f Braoco (a) 

f lndígl!ll, (a). 

t Pardo (a) 

t Preto (a) 

t Nãodedarado. 

t Até um s~ário mírumo (RS 1.100,00oo 
menos) 

t Até do$ salários mínin-0s (de RS 
1.100,01 a RSl.090,00) 

t Até rrês salários mírimos (de RS 
2.090,0l a RSJ.135,00). 

t Até quatro sa~nos míninos (de RS 
3.135,01 a RS 4180,00) 

t Ma$ do que quarro sa~os mínmos 
(Rl4180,01oom~sl 

f ÁguasCl~as. 

f llapoanga 
f llnK1Ue1as. 
t BraZlándia. 
t Candango~nma 

t cooânilia 
t Cruz~ro. 
t F~cal. 

1i5T 

Qual é a sua religião? 

13 respostas 

Qual o seu grau de escolaridade 1 

14respo~as 

lnclusão~ital 

Qual tipo de moradia que você vive 1 

24respostas 

t Nãos~onenh11Tiare~iàoespecffica 

t Ateu 
f Bullsta 
t catooca. 

t Espínta 

t Evangélca 

t Testemunhas de Jeová 

t Umbanda ~oo Canilom~é. 

f lllrtras 

t Nàoalfa~~ado. 

t Ensmo rundarnentat de 1' ao 5' ano. 

t E111mofundarnentat de 5' a 9' ano. 

t Ensmo médio 11C001Pleto. 

t Elll~o médio comp~to 

t E111ilo SlJpaio,' mcomp~to 

t Elllmo Supaio,' COOIJjelo. 

t Especiaizaçào. 

t Mesrrado ~oo dout~ado. 

f Uibana. 

t Rur~ 

f lndígena 

f O~lcrnbola 

t Acampamento. 

t ,wartarnento- Urbano 
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Você tem acesso a internet 1 

24respostas 

1 Não. 

•~· 

Alllndlmenlo dll Famla na Rede fducaclonal 

Você possui filhos(as) matriculados em outras Unidades Escolares 

24 1espostas 

t son.Um 
t Son.Dotsoomais 
t Nãopossuo 

Assin a le o que você costuma assisti r na TV e/ou p lataf o r mas de internet. 

24 respostas 

Documentários e programas e __ _ 

Desenhos infantis 

Esportes 

Jornais 

Documentários 

Gameplay 

Videociips mus icais 

Novelas, séries, programa de a __ . 

. -O (0%) 

Outros 

Você possui quantos filhos matrkulados nesta UE) 

24respo~as 

o 

1 Um 

I Diis 
I Três 

~ 16 (66,7%) 

~ 12 (50%) 

4 (1 6,7%) 

12 (50%) 

7 (29,2%) 

3 (12,5%) 

1 0 (4 1,7%) 

~ s c20,8%) 

5 10 15 20 

Este(s) estudante(s) pertence(m) ao grupo de risco para Covid-19: 

24 respostas 

1 Não perteoce{m) 

l /.sma 
1 Bronquite 

1 Diabetes 

1 Insuficiência cardíaca 

1 Pressão alta 

1 Insuficiência ren~ 

1 Câncer 

1 Imunodeficiência (IM'oblemas QUe 
afetam a defesa do organ~mo) 

[hl 
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leu (s) filho(s) possuem acesso a internet1 

14 resposlas 

Dados de Infraestrutura 

O(s) estudante(s) precisa(m) compartilhar o dispositivo com outras pessoas na residência 1 

24 resposlas 

t Nâ-0 

t Sim. Com mai uma pessoa 

t Sim. Com duas ou maIB pe.~oas 

O acesso a internet ocor r e por qua is d isposit ivos: 

2 4 respostas 

Computa do r 11 (45,8 %) 

Table t 6 (25% ) 

Celu la r 2 1 (87,5 % ) 

o 

0(s) estudanteis) 1X1de(m) utilizar a internet 1uantas locas poc dia) 

f m110S~elnocaspord1. 

t atilnpocma 

fali 4hpoc da 

t mai ~e4hpocda 

t O tempo ~e li! neressáno. 

10 15 20 25 

Qual é o melhor turno para a realização das atividades por meio da internet: 

~ 24 resposlas 

Manhã. 

Tarde. 11 (45,8%) 

Noile. 

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 

[hl 
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Apoiokadêm~ 

A familia fez opção por adquirir o material impresso? 

24 respostas 

1~m 
I Não 

O estudante possui auxilio nas atividades escolares em casa 1 

24respostas 

Quem auxilia o est udant e nas atividades escolares em casa? 

24 respost as 

Pai. 

Mãe. 

Avó. 

irmãos. 

nottia. 

Acompanhamento pedagógico 

prima 

Não tem quem o ajude. 

o 

2 (8,3%) 

2 (8,3%) 

3 (12,5%) 

5 

10 (41,7%) 

10 15 

l &m 
f Nào. 
t i.rnzes 

20 

~ 

21 (87,5%) 

25 

Qual n ivel de inst rução/ escolar ização dos(as) responsável(veis) por esse acompanhamento? [kl 
24 respostas 

Nenhum. Q-1 (4,2%) 

Ensino Fundamental incompleto. - o (0%) 

Ensino Fundamental completo. -o (0%) 

Ensino Médio incompleto. 2 (8 ,3%) 

Ensino Médio completo. 

Ensino Superior incompleto. 2 (8 ,3%) 

Ens ino superior completo. 

o 

7 (29,2%) 

5 10 

13 (54,2%) 

15 
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A família tem tomado os cuidados necessários para prevenir a infecção pelo Corona~rus1 ~ 

14 respo~as 

Um 
1 Não 

t Sem~e ~e poss™e 

Houve algum caso diagnosticado com a Cov~· 19 na lamília, amigos ou parentes próximcsl 

14resposlas 

Caso sim: vocês conseguiram apoio: 
18resp:l~as 

tsin 
t Não. 

1 Goveroo federal 
I GOF 
1 Redes soiôárias. 

1 Ajllfa de amigos e lillllliares. 

1 Não recebelOOS apao. 

Há alguem no gru~ de risco (diabetes e hipertensão, asma e individuos acima de 60 anos) da sua 

lamília, que resida na mesma casa que vocês 1 

14resp:lslas 

Esse momento de Pandemia interferiu na renda familiar) 

24res~las 

Um. 
t Não. 

tsrn. 
t N3:I. 

Houve alguma perda familiar recente na familia que afetou emocionalmente o estudante? 
18 respostas 

Um. 
I Não. 
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Avaliação da ESCOLA PARQUE 

Aval iação da q u a l idade das ações/proj e tos desenvolvidos na escola. Assinale o con ceito que iQ 
você con s ider a adequado: 

- Muito bom - Bom R egula r - R uim - Não se i 

10 

5 

o 
Comunicação escola-família. Reuniões de pa is. Projetos da escola. Eventos da escola (Eventos online ). 

Avaliação dos meios de comunicação com a escola no ensino remoto. Assinale o conceito que 

você considera adequado: 

10 

5 

o 

- Excelente - Satisfatório - lnsatisfatório - Não utilizado 

Plataforma Google sala Grupos de WhasApp. 
de aula. 

Contato por telefone Redes Sociais 
(Facebook, canal no 
youtube, instagram). 

Email 

Avaliação das relações com a escola. Assinale o conceito que você con~dera adequado: 

■ Mu!o Bom ■ Bom ■ Reg~il' ■ Ruim ■ Não~ 

10 

f illUfa-Oi'eçoo famma-seaelaiia f~ilia-Prolessaes Famiia-Olordenadll'(es) famiia-Servidll'es da Limpeza e da Canli1a fam~te de Plltaril 
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Avaliação da oficina de Artes Visuais: 

- Excelente - Satisfatório - Precisa melhorar - Não sei 
10 

5 

o 
A aprendizagem do A atuação do professor Qualidade das aulas Qualidade das Qualidade do material 

estudante. com o estudante. remotas. atividades postadas na impresso. 
plataforma. 

Avaliação da oficina de Ed. Física: 

10 

5 

o 

- Excelente - Satisfatório - Precisa melhorar - Não sei 

A aprendizagem do 
estudante. 

A atuação do professor Qualidade das aulas 
com o estudante. remotas. 

Qualidade das Qualidade do material 
atividades postadas na impresso. 

plataforma. 

Avaliação da oficina de Música: 

10 

5 

o 

- Excelente - Satisfatório - Precisa melhorar - Não sei 

A aprendizagem do 
estudante. 

A atuação do professor Qualidade das aulas 
com o estudante. remotas. 

Qualidade das Qualidade do material 
atividades postadas na impresso. 

plataforma. 
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Avaliação da oficina de Teatro: 

- Excelente - Satisfatório - Precisa melhorar - Não sei 
10 

5 

o 
A aprendizagem do A atuação do professor Qualidade das aulas Qualidade das Qualidade do material 

estudante. com o estudante. remotas. atividades postadas na impresso. 

Avaliação da participação família/escola parque. Assinale o conceito que você considera adequado: 

■ Sim ■ Não ■ As vezes (quando aplicável) 

15 

10 

! uma boa comunicalà<J com os professores? Participa das atividades e eventos promos pela escola? Cooversa com o estudante sobre a imr:ortância dos estudos? 

Como você avalia a sua participação/colaboração nas reuniões e programações da escola? 
18 respostas 

t Muilo bom. 

t Suficienle. 

t Precisa melhorar. 

plataforma. 

Contribui com a APM? Coohece o Regimento Interno ( 
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EP 210/211 Sul- Questionário – Segmento Estudantes 
 

 

 

 

Qual o seu sexo1 

il r~~slas 

Qual é o seu ano e sua turma? 

10 

1° Ano 

A quanto tempo é aluno nesta escola? 
81 respostas 

f fe,iinioo 

f Ma,ruloo 

2° Ano 

1 Meros de 1 ano. 

f 1.m, 

1 2.ms. 

• 3.ms. 

• 4.ms. 

1 5.ms. 
16 .ms oo mais. 

Qual a sua idade? 
81 resposlas 

3° Ano 

Qual a cor da sua pele? 
81 respostas 

4° Ano 

1 Até 4 anos. 

l 5anos. 

l 6anos. 

17 anos. 

1 8anos. 
l 9anos. 

l 10 anos. 

l 11 anos. 

t Amar~o la). 

f Branro la). 

l indigena. 

f Pardo la) . 

t Preto (a) . 

t N!osei. 

5° Ano 
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Marque com quem você mora atualmente. 
81 respostas 

Mãe. 
Pai. 

Avó e/ou avô. 5 (6,2%) 
Em Instituições Sociais (abri. .. - 0 (0%) 

Irmã 2 (2,5%) 
Irmãs 2 (2,5%) 

E irmãos 2 (2,5%) 
Irmã também 2 (2,5%) 

Irmão 1 (1,2%) 
Meus padrinhos 1 (1,2%) 

Mana maninhs 1 (1,2%) 
Padrastro 1 (1,2%) 

Minha mãe ,avó 1 (1,2%) 
Meu irmão 1 (1,2%) 

Irmãos 1 (1,2%) 

o 20 

48 (59,3%) 

40 60 

Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet. 
81 respostas 

Documentários e programas e ... 

Esportes. 

Filmes. 

Gameplay. 

Jornais. 

Videoclips musicais. 

Novelas, séries , programa de a ... 

Desenhos 

Desenho, séries ... 

Desenho 

o 

22 (27,2%) 

7 (8,6%) 

21 (25,9%) 

3 (3,7%) 

2 (2,5%) 

20 

O acesso a internet ocorre por quais dispositivos? 
80 respostas 

Computador. 

Tablet. 

Celular. 

o 20 40 

32 (39,5%) 

40 

60 

78 (96,3%) 

80 

46 (56,8%) 

55 (67,9%) 

60 

68 (85%) 

80 



 
 

23  

 

 

 

 

Você possui acesso a internet 1 

80 1esposlas 

Você usa o material UlljX'esso1 

81resios!ls 

Quantas pessoas rroam na sua casa 1 
81resposlas 

tsún. 
f Não. 

• Duas. 

l lrisoo~b'o. 
f Ciiooooseis 

f !bisoose~ 

Você precisa dividir o dispositivo com outras pessoas na residência? 

81 resposlas 

A~uém ajuda você a realizar suas tarefas em casa? 

81 resposlas 

Qual é a sua religião? 
81 resposlas 

ISim 
1 Não. 

1 Não. 

1 Sim. Com mais uma pessoa. 

1 Sim. Com duas ou mais pessoas 

1 Às vezes 

1 Não sigo nenhuma rel~oo especílica . 

I Aleu. 

1 8udisla. 

I Calólica. 

1 Espirita. 

1 Eva~érira 

1 Teslemunhas de Jeová. 

1 Untanda e/ou Candonfü. 

1 Outras. 
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Pandemia 

Você tem tomado os cuidados necessarios para prevenir a infecção pelo Corona~rus ! 

81 respostas 

ISim 
f Nào 
t Sem~e que possi'I~ 

Houve algum caso diagnosticado com a Covid-19 na sua familia 1 

81 respostas 

I Sim. 
1 Não. 

Há alguém no grupo de risco (diabetes e hipertensão, asma e individues acima de 60 anos) da sua 

familia, que moce na sua casa? 
81 respostas 

t srn. 
t Não 

Houve alguma perda familiar recente que te afetou emocionalmente 1 
81 respostas 

1 Sin. 

1 Não. 
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Avaliação do trabalho desenvolvido na escola. Conte para nós o que você acha: 

80 
• Muito bom • Suficiente • Precisa melhorar • Nâo tem 

60 

40 

20 

o 
Da sua escola. Da direção. Da secretaria. Dos coordenadores Dos professores. Da orientação Educacional. 

Marque o quanto você concorda com cada uma das afirmações abaixo: 

- Concordo - Concordo muito - Concordo pouco - Não concordo 

40 

20 

o 
Eu gosto muito de estudar nessa escola. Alguns estudantes da sala atrapalham a aula. 

Marque a ocorrência das seguintes situações. O(s) professor(es) de sua turma: 

60 
• Sempre • Muitas vezes • Algumas vezes • Nunca • Não sei 

40 

20 

o 
São atenciosos e pacientes ao ensinar. Incentivam a colaboração dos alunos no planejamento das atividades. Realizam atividades individualizai 
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Você já sofreu alguma das situações abaixo na sua escola? 

80 • Sempre • Muitas vezes • Algumas vezes • Nunca 

60 

40 

20 

o 
repetitivos, de difícil defesa que possam lhe causar danos físicos ou psicológicos). Homofobia. 

Marque com que frequência as sit uações abaixo ocorrem em sua escola: 

60 - Sempre - Muitas vezes - Algumas vezes - Nunca 

40 

20 

o 
Os estudantes participam da elaboração e das... Os conflitos são resolvidos de forma justa para todos os en ... 

As regras são justas e valem para todos (alunos, professor... Alguns alunos ofendem ou a ... 

O quanto cada item abaixo te mot iva a participar do ensino remoto? 

- Gosto muito - Gost mais ou menos - Não gosto - Não usei 

60 

40 

20 

o 
Meus colegas Professor(a) O Google Sala de Aula As aulas no Meet Equipe da direção 
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EP 210/211 Sul- Questionário – Segmento Professores 

 

 
 

 

Marque os itens que você mais gosta nas aulas remotas: 
81 respostas 

Vídeos. 

Aplicativos. 

Aulas com jogos. 

Atividades postadas. 

Tira dúvidas pelo WhatsApp. 

Materiais impressos. 

Ver meus colegas. 

MÚSICA, DANÇA l-1 (1,2%) 

Professor l--1 (1 ,2%) 

Meus professores l-1 (1 ,2%) 

Jogos l--1 (1,2%) 

Qual ê a sua faixa etaria 1 

22resposlas 

Com qual gênero você se identifica 1 
22 respostas 

o 

l !Jé24anos 

I Oe 25a29m. 

I Oe30a39m. 

I Oe40a49aoo;. 

1Deflla54m 

l 55i110SOOll3~. 

1 Mulher cisgênero. 

1 Mulher transgênero. 

1 Homem cisgênero. 

1 Homem transgênero. 

I Outro: 

22 (27,2%) 

20 

Como você se autodeclara? 
22 respostas 

Onde você mora 1 
22 respostas 

34 (42%) 

39 (48,1%) 

39 (48,1%) 

40 

51 (63%) 

60 (74,1%) 

56 (69,1%) 

t Amarelo(a). 

t Branco{a). 

t Indígena. 

t Pard~a). 

t Prel~a). 

t Não declarado(a). 

1 Águas C~ras. 

1 Arapoanga 

1 Am~ueiras. 

1 Brazlãndia. 

1 Candango~ndia. 

t c~~ndia. 

1 Cruzeiro. 

1 Fercal. 

1/5 ' 

60 
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Qual tipo de moradia que você vive? 
22respostas 

t urba11a. 
t RuraL 

t lndigena. 

t Quílombola. 

t Acampamenlo. 

t ,¾)artamento. 

l ,¾ito. 

O acesso a internet ocorre por quais dispositivos: 
22 respost as 

Computador 

Tablet 

Celular 

Não possuo acesso à internet. O (0% ) 

o 5 10 

Você dispõe de quais desses recursos? 
22 respostas 

Celular próprio com whatsapp. 
Celular com capacidade par .. . 
Celular com capacidade par .. . 

Computador próprio em bom .. . 
Computador compartilhado .. . 5 (22,7%) 
Computador em mal estado ... ---- 2 (9,1%) 

Internet com bom sinal. 
Internet com sinal fraco. 

Internet com pacote limitado .. . 
5 (22,7%) 

3 (13,6%) 

Qual é a faixa de renda mensal da sua família? 
22 respostas 

t Até um salár~ minino (RI 1.100,00 ou 
menos). 

t Até trés salários mínimos (de RS 
1.100,01 a RS 3.135.00). 

t Até quatro salários mínimos (de R$ 
3.135,01 a RS 4.180,00). 

t Até cinco saláoos míniroos (de RS 4.1... 

t Até sete salários mínimos (de R$ 5.22 ... 

t Até dezsaláoos mínimos (de RS 7.31... 

t Mais do que dez sa~rios mínimos (m ... 

22 (100% ) 

15 20 

16 (72,7%) 
16 (72,7%) 
16 (72,7%) 

14 (63,6%) 

25 

21 (95,5%) 

Impressora que funcione, co .. . 7 (31 ,8%) 
Caixa de som que se conect. .. 
Um cômodo próprio para me .. . 
Uma mesa de trabalho adeq .. . 

o 5 10 

10 (45,5%) 
11 (50%) 

15 (68,2%) 

15 20 25 
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Você precisa compartilhar o dispositivo com outras pessoas na residência 1 
11 resposlas 

Você e do grupo de riscos (diabetes e hipertensão, asma e iooivíduos acima d€ oO anos) 1 
22 resposlas 

t Não. 

t Sim. Com mais uma~-

t Sim. Com duas ou mais ~s. 

Um. 
1 Nào 

Há alguém no grupo de risco (diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos) da sua Houve algum caso diagnosticado com a Covid-19 na sua familia? 

familia, que resida na mesma casa que você? 22resposlas 

22 respostas 

Houve alguma perda famil~r recente que te afetou emocioralmentel 
21respostas 

Um. 
I Não 

f Sim. 

1 Não. 

Formação Profissional 

Oual é o seu nivel de escolaridade 1 

22 resposlas 

1 Ensmo Sllpeo~ 

I Pós-Orailiaçào 
I Mestrarlo. 
I Dout~arlo. 
1 Pós-Oout~ado. 

Um. 
I Nào 
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Há quantos anos você obteve o nível de escolarídade assínalado anteríormente? 
22 respostas 

~i ~uantos anos você traoalM como ~rofessor nessa escola 1 

11res~slas 

t Há roonos de do5 aoos. 

t De do5 a sete anos. 

t De oito a quatoue aoos. 

t De qu111e a vinte aoos. 

t Há mais de ~nte anos. 

I Meoosooumaoo. 

1 De umaocisaoos. 

f Detrêsaci001aoos. 

f Dese~adezaoos. 

I Deoozea1uinzeaoos. 

1 Delezesseisa~nleaoos. 

1 Ma~le~nleanos. 

Durante os últimos três anos, você particixxJ de curso de especializaçoo (mirirno de 360 horas) 

oo a~rfeçoamento (miniroo de liO horas) sebe .. de ensino aireooizagem 111 sua área de alua~o1 
11respo~as 

f Nàlpa1$ 

h n\lllÍIIOOJY!~d~ 

h 1T1erotr~111~111· pa:11. 

t sm,e~111· pailrro1era!o 

h m,elllir~lll!J!IIEÍmpilil. 

Há quantos anos você trabalha como professor? 
22 respostas 

t Menos de um ano. 

t De um a dois anos. 

t De três a cinco aoos. 

t De seis a dez anos. 

t De onze a quinze aoos. 

t De dezesse5 a ~nte aoos. 

t Mais de ~nle anos. 

Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra 

neste memento? 

22respostas 

Quantos livros você costuma ler !XI' semestre) 

12respostas 

41 

f . 

IMendumaoo. 

f Oeumaó:ism. 

I Oetrêsacinroanos. 

I Oeseisaoozaoos. 

1 Oeonzeaquinzeaoos. 

1 De dezesse~ a ville aoos. 

1 Maisde li11eaoos. 

h rrun. 
t Umoor!is. 

f Trêsoof113iD. 

f Croioos.! 

f l.làslf~ 
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Qual a sua pertença r~igiosal 
11respo~as 

1 Nãosi111 nemirra rejpl especifl:a. 

• Cal/ta. 

1 Es~ria Kardecis!a 

t Mm afro-ocasr'eia (umbaooa, 
cardooitlé, 1amti:11iernila, ., ... 

I Eia11Jéoca,Proles!ante,Tes'.eourll!óe 
Jeová. 

1 Reijies de ma!riz asialca (wlsroo, ... 

U eu. 
I Mas 

Com quantas pessoas você vive? 
21 respostas 

l ~nha(o) . 
1 Euerrais um. 

t Eu e mais dois. 

t Euerraistrês. 

t Saoos5ouma·s. 

Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet. 
22 respostas 

Documentários e programas e .. . 

Esportes. 

Jornais. 

Documentários. 

Videoclips musicais. 

Novelas, séries, programa de a ... 

Gameplay. 

Outros. 

o 5 

Como você classificaria o último ano da sua vida pessoal? 
22 respostas 

8 

6 

4 

2 

0(0%) 

o 
2 3 

10 (45,5%) 

9 (40 ,9%) 

10 

4 

12 (54,5%) 

15 (68,2°/c 

12 (54,5%) 

15 

5 
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Como é a estrutura da sua casa? 
20 respostas 

8 

6 

4 

2 

0(0%) 

o 

Com quantas pessoas você vive? 

22 respostas 

0(0%) 

2 

t So~nha(o). 

t Eue mais um. 

t Eu e mais dcis. 

t Eu e mais três. 

t Somos 5ournais. 

3 4 

Como se dá a denni~o das tareias domésticas na sua casa 1 
20re,p-0slas 

Você é cuidaoor(a) de uma ou ma~ criar.;asl 

21~~as 

Como você avalia o espaço em que vive? 
22 respostas 

15 

I Sin,mdi:loosmcrt.1ootra 
plSS03 

1 S:m.mosaml:'6comootra 10 

~mas~~ leSj!lll~iei 

1 S:rn,mam~r~ 
raa(s)~(s) 

I Nào 

0(0%) 0(0%) 
1 1 

5 

1 Nàoseap!ra, l)lslivosonina(o). 

I Nào realzotarelasdomis!ras. 

1 fro com a meoor parte das !areias 
domisôras. 

t ~slr~iroosdeequita!Na~ualas 
tareias. 

f frocomamai~partedas tarelas 
domisliras. 

t fro com to:las as tareias mésocas 
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Como você avalia a qualidade das suas relações mais próximas, aquelas que ficaram confinadas Como você classiocaria a sua qual~ade de v~a. em termos gerais, nesse periodo de isolamento) 

contigo? 22 respostas 

11 respostas 

0(0%) 
1 

Avaliação da Escola 

0(0¾) 

Como você avalia os serviços pedagógicos e administ rativos da escola? 

• Muito bom • Suficiente Precisa melhorar • Não tem 

20 

10 

o 
Secretaria. Direção. Vice-direção. Supervisão. 

[bl 

Coordenação. 
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Como você avalia os relacionamentos entre: 

20 

15 

10 

5 

o 

- Muito bom - Suficiente - Precisa melhorar 

Professores e a 

equipe gestora. 

Professores e a 

coordenação. 

Professores e 

professores. 

Professores e 

servidores/ 
funcionários. 

Professores e 

famílias. 

Professores e 

estudantes. 

Avalie os projetos e os eventos da escola quanto ao impacto nas aprendizagens dos estudantes: 

20 - Muito bom - Bom - Precisa melhorar - Ainda não sei 

15 

10 

5 

o 
Projetos da escola. Proposta Pedagógica. Semana Pedagógica. Acolhimento dos estudante 

Indique o quanto essas situações ocorrem: 

• Sempre • Muitas vezes • Algumas vezes • Nunca 
15 

10 

o 
a escola são eficazes para a superação das dificuldades de aprendizagem. Os professores são orientados e acompanhados pela gestão e coordenadores. 
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Prática Pedagógica 

Marq ue o quanto você co ncorda com cada uma das afirmações abaixo: [hl 

20 
- Concordo - Concordo parcialmente Não concordo - Não sei 

■ -15 As pessoas demonstram boa vontade para resolver os problemas nesta escol, 
Concordo: 19 

10 

5 

o 
to motivado e com vontade de dar aulas nessa escola. As pessoas demonstram boa vontade para resolver os problemas nesta escola 

Indique o quanto essas siruações ocorrem: 

15 

10 

!llSÍlo aos meus akros é impo!lan!e pa-a a vida deES. mnlMl que meus ~u/llS usem de maneia aulôfona, ma',riais <iYersos (MOS- filffl. revislas e~) iball!e as aulas. Os meus es!udarnescomde!i:iência lém o meu 'l'Í"P'ra se sentirem ildJid, 

Como você avalia o seu trabalho? 

■ Muilo bom ■ Suficiente · satisfatório ■ Preciso melhorar 

20 

10 

Planejamento semanal das atMdades. Nível de satisfação com o Trabalho. Pontualidade. Comprometimento. Participação nas formações internas. 
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Como você faz o seu planejamento para o ano? 
22 respostas 

Sigo o Currículo em Movimento 

do Distrito Federal. 

Sigo a ordem do livro didático. 

Sigo a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) do MEC. 

Utilizo-me da autonomia de 

professor para escolher o que ... 

Planejo junto com meus pares. 

Planejo individualmente. 

o 5 

22 (100%) 

10 15 20 25 

Quais ações realizo/realizei a fim de atingir os objetivos de aprendizagens não alcançados pelo 

estudante? 
21 respostas 

Todos ou a maioria dos meu .. . 
Não há tempo hábil para tra .. . 

Faço um mapeamento dos o .. . 
Promovo atendimentos em g .. . 
Realizo uma revisão/alteraç .. . 
Por meio de reagrumanteos .. . 
Por meio de reagrumantos i .. . 
Por meio de projetos interve .. . 
Por meio de atendimentos in .. . 
Promovo atividades diversifi .. . 

Gravo vídeos para orientar o .. . 
Não estou em regência 

ATRAVÉS DE PROCESSOS ... 

o 

1 (4,8%) 

1 (4,8%) 
1 (4,8%) 
1 (4,8%) 

5 

6 (28,6%) 

9 (42,9%) 
1 O (47,6%) 

6 (28,6%) 

8 (38,1%) 
6 (28,6%) 

10 

Você se sente confortável (com disposição) para: 
21 respostas 

Acessar o Google Sala de aula e 
postar atividades remotas ? 

Realizar aulas síncronas por 
vídeo chamada (Google Meet), ... 

Gravar vídeos e compartilhar? 

Ler textos pelo computador? 

Acessar o Google Drive para 
realizar trabalhos compartilhad ... 

Utilizar ferramentas digitais em 
suas aulas? 

o 5 10 

18 (85,7%) 

15 20 

20 (95,2%) 

15 20 
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Quais ferramentas você utiliza em suas aulas? 
22 respostas 

Google Meet. 
WhatsApp. 

Google Form. 
Jamboard. 1 (4,5%) 

Word. 
Power Point. 

Padlet. O (0%) 
Genially. - 0 (0%) 

Canva. 
Jogos e quizzes. 

museueducativo.com.br 
Espetáculos teatrais e vídeo ... 

YouTube 
Não estou em regência 

CORELDRAW 

o 

1 (4,5%) 
1 (4,5%) 
1 (4,5%) 
1 (4,5%) 
1 (4,5%) 

9 (40,9%) 

11 (50%) 
9 (40,9%) 

7 (31 ,8%) 
4 (18,2%) 

5 10 

Você já foi vítima de alguma tipo de v iolência nessa escola? 
22 respostas 

Não, nunca fui vítima de violência 
na escola. 

S im , já sofri violência f ísica. 

S im, já sofri v iolência verbal. 

Sim , já fui vítima de roubo nas 
proximidades da escola. 

Sim , já tive objetos furtados 
dentro da escola . 

o 

O (0%) 

O (0%) 

5 10 

Você se sente confortável e entusiasmada(o) com seu trabalho mesmo em formato remoto?* 
22 respostas 

ISim 
1 Não 

1 Mais ou menos 

15 

21 (95,5%) 
19 (86,4%) 

20 25 

15 

20 (90,9%) 

20 



 
 

38  

EC 204 SUL QUESTIONÁRIO – SEGMENTO FAMÍLIAS – INTEGRAL 

 

 
 

 

Qual é a turma do estudante? 

8 - A - B • e 
6 -

4 

2 

o 
1° Ano 

Quem é o responsavel pelo estudante diante a escola 1 
4~ respos1as 

Como você se autodeclara r 
49 res~os1as 

• o -E 

2° Ano 

I Pais (ambos). 

f Pai. 

I Mãe. 

I Padraslooumadrasta. 

f Avós. 

I Amarelo(a). 

1 Branco (a). 

l lndígena (a). 

1 Pardo (a). 

1 Preto(a). 

I Nãodeclarado. 

3° Ano 

Qual a faixa etária do responsável? 
49 respos1as 

Qual é a faixa de renda mensal da familia 1 
49 res~ostas 

4° Ano 

1 De 18 a 30 anos. 

1 De 31 a 40 anos. 

1 De 41 a 50 anos. 

1 De 51 a 60 anos. 

1 61 anos ou mais. 

5° Ano 

1 Até um salário mfnimo (Ri 1.100,00 ou 

menos). 

1 A1é dois salários mínimos (de R~ 

1.100,01 a Ri 2.090,00). 

1 A1é 1rês salários mínimos (de Ri 
2.090,01 a Ri 3.135,00). 

1 A1é quatro salários mínimos (de Ri 
3.135,01 a R~ 4.180,00). 

1 Mais do que qua1ro salários mínimos 

(Ri 4.180,01 ou mais). 
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Qual o seu ~rau de escolaridade r 
49 resros1as 

Qual tipo de moradia que você vive 1 
49respostas 

I Nãoalfaoelizaao. 

1 Ensinofundamental:de1ªao5ªano. 

1 Ensinofundamen1al:ae5ªa~ªano. 

1 Ensino méaio incom~leto. 

I Ensinomeaiocomrleto. 

I EnsinoSureriorincomrleto. 

1 Ensino Su~erior com~le!o. 

1 Es~ecializayão, 

I Mes!raaoelouaou!oraao. 

I Urbana. 

I Rural. 

l lndígena. 

I Ouilombola. 

I Acampamenlo. 

I Funcional 

Onde você mora 1 
49 respostas 

Você tem acesso a internetr 
49respostas 

Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet. 
49 respostas 

Documentários e programas e ... 17 (34,7%) 

Desenhos infantis . 

Esportes. 7 (14.3%) 

Jornais. 

Documentários. 12 (24,5%) 

Gameplay. 4 (8,2%) 

Videoclips musicais. 16 (32,7%) 

1 Águas Claras. 

1 Arapoanga. 

1 Arniqueiras. 

1 Brazlândia. 

1 Candangolândia. 

1 Ceilândia. 

1 Cruzeiro. 

1 Fercal. 

I Não. 

I Sim. 

115 T 

Novelas, séries, programa de a . .. 20 (40,8%) 

Outros. 9 (18,4%) 

o 10 20 

28 (57,1%) 

28 (57 ,1%) 

30 
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Qual é a sua religião? 
49 respostas 

Você possui quantos filhos matriculados nesta UE? 
49 respostas 

Seu (s) filho(s) possuem acesso a internet! 

49 respostas 

I Sim 

1 Não 

1 Não sigo nenhuma religião específica. 

I Ateu. 

1 Budista. 

1 Católica. 

1 Espírita. 

1 Evangélica. 

1 Testemunhas de Jeová. 

1 Umbanda e/ou Candomblé. 

1 Outras. 

I Um 

1 Dois 

I Três 

Você possui filhos(as) matriculados em outras Unidades tscolares 

49 respostas 

1 Sim.Um 

1 Sim. Dois ou mais 

1 Não possuo 

tste(s) estudante(s) pertence(m) ao grupo de risco para Covid-19: 

4~ respostas 

O acesso a internet ocorre por quais dispositivos: 
46 respostas 

Computador 

Tablet .... 13 (28,3%) 

Celular 

10 20 

1 Não pertence(m) 

I Asma 

f Bronquite 

I Diabetes 

l lnsunciênciacardíaca 

I Pressãoalta 

l lnsuficiênciarenal 

f Câncer 

11LT 

27 (58,7%) 

30 

-39 (84,8%) 

40 
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O(s) estudante(s) precisa(m) compartilhar o dispositivo com outras pessoas na residência? 
46 respostas 

O estudante possui auxilio nas atividades escolares em casa? 
49 respostas 

1 Não. 

1 Sim. Com mais uma pessoa. 

1 Sim. Com duas ou mais pessoas 

I Sim. 

1 Não. 

1 Às vezes. 

O(s) estudante(s) pode(m) utilizar a internet quantas horas por dia? 
46 respostas 

A família fez opção por adquirir o material impresso? 
49 respostas 

1 menos que 1 horas por dia. 

1 até 2h por dia. 

1 até 4h por dia. 

1 mais que 4h por dia. 

1 O tempo que for necessário. 

I Sim. 

1 Não. 

Qual é o melhor turno para a realização das atividades por meio da internet: 
46 respostas 

Manhã. 33 (71 ,7%) 

Tarde. 18 (39,1%) 

Noite . 8 (17,4%) 

o 10 20 30 40 
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Quem auxilia o estudante nas atividades escolares em casa? 
49 respostas 

Pai. 

Mãe. 

Avó. 

irmãos. 

Tio/tia. 

Madrasta 

Prima 

o 

5 (1 0,2%) 

3 (6,1%) 

1 (2%) 

1 (2%) 

10 (20,4%) 

10 

22 (44,9%) 

20 

42 (85.7%) 

30 40 50 

Qual nível de instrução/ escolarização dos(as) responsável(veis) por esse acompanhamento? 
49 respostas 

Nenhum. 1 (2%) 

Ensino Fundamental incompleto. 4 (8,2%) 

Ensino Fundamental completo. 4 (8,2 %) 

E nsino Médio incompleto. 5 ( 10,2 %) 

Ensino Médio completo . 19 (38 ,8%) 

Ensino Superior incompleto. 6(12,2%) 

Ensino superior comple to. 

o 5 

A familia tem tomado os cuidados necessarios para prevenir a infec~ão pelo Coronavirus 1 
4~ respostas 

I Sim. 

t Não, 

1 Sempre que passivei. 

10 15 20 

22 (44 ,9%) 

25 

Há alguém no grupo de risco (diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos) da sua 

familia, que resida na mesma casa que vocês? 
49 respostas 

1 Sim. 

1 Não. 
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AVALIAÇÃO DA ESCOLA PARQUE 

 

 

Houve algum caso diagnosticado com a Covid-19 na familia, amigos ou parentes próximosr 
49 respostas 

Caso sim: vocês conseguiram apoio: 
29 respostas 

I Sim. 

1 Não. 

1 Governo Federal. 

1 GDF. 

1 Redes solidárias. 

1 Ajuda de amigos e familiares. 

1 Não recebemos apoio. 

tsse momento de Pandemia interferiu na renda familiarr 
49 respostas 

I Sim. 

1 Não. 

Houve alguma perda familiar recente na família que afetou emocionalmente o estudante? 
29 respostas 

I Sim. 

1 Não. 

Avaliação da qualidade das ações/projetos desenvolvidos na escola. Assinale o conceito que você considera adequado: 

20 
- Muito bom - Bom - Regular - Ruim - Não se,i 

15 

10 

Com unicação escola-famí lia. Reuniões de pais. Proje tos da e sco la . Eventos da esco la (Eventos on line). Proposta Pedagóg ica da escol, 
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Avaliação dos meios de comunicação com a escola no ensino remoto. Assinale o conceito que 

você considera adequado: 

20 

10 

o 

- Excelente - Satisfatório - lnsatisfatório - Não util izado 

Plataforma Google sala Grupos de WhasApp . Contato por telefone Redes Sociais 
(Facebook, canal no 
youtube, instagram). 

de aula . 
Email 

Avalíação das relaçóes com a escola. Assinale o conceito que você considera adequado: 

20 

15 

10 

■ Multo Bom ■ Bom ■ Regular ■ Ruim ■ NM sei 

Familia-Direção Familia-Secretaria Fsmilia-Pmfessores F am ilia-Coordenador(es} Familia-Servidores ds Limpeza e ds Canlina 

Avaliação da oficina de Artes V isuais: 

20 - Satisfatório - Precisa melhorar - Não sei 

15 

10 

5 

o 
A aprendizagem do 

estudante. 
A atuação do professor 

com o est udante. 
Qualidade das aulas 

remotas. 
Qua lidade das 

atividades postadas na 
plataforma. 

Familia-Agenle de Portaria 

Qual idade do material 
impresso. 



 
 

45  

Av a liaç ão da oficina d e Ed. Física: 

- Excelente - Satisfatório - Precisa melhorar - N ão sei 

20 

1 0 

o 
A aprendizagem do 

estudan te. 
A atuação do professor 

com o estudante. 

Av a liaç ão da oficina de M úsica: 

Qual idade das aulas 
remotas. 

Qualidade das 
atividades postadas na 

plataforma. 

Qualidade do material 
impresso . 

- E xcelente - Satisfatório - Precisa melhorar - Não sei 

20 

10 

o 
A aprendizagem do 

estudante. 
A atuação do professor 

com o estudante. 

Av a liaç ão da oficina de Teatro: 

Qual idade das aulas 
remotas. 

Qualidade das Qualidade do material 
ativ idades postadas na im p resso. 

p lataforma. 

- E xcelen te - Satisfatório - Precisa melhorar - Não sei 
20 

10 

o 
A aprendizagem do 

estudante. 
A atuação do professor 

com o estudante. 
Qualidade das aulas 

remotas. 
Qualidade das Qualidade do material 

ativ idades postadas na impresso. 
p lataforma. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

Quando se fala em educação, não se pode esquecer que hoje há grande necessida-

de de buscar mudanças profundas e significativas que fundamentem uma atuação eficaz 

nas questões sociais, culturais, políticas e econômicas. 

A escola, como uma das instituições educativas dessa sociedade aprendiz, tem um 

papel fundamental na promoção de uma educação que contribua para o desenvolvimento 

dos alunos no que concerne à auto estima, autonomia, responsabilidade, entre outros; pa-

pel esse que visa também promover a convivência com as diversidades para além dos con-

teúdos formais. 

Portanto, a escola busca promover a aprendizagem de todos, possibilitar um espaço 

de construção e aprendizagens significativas e contextualizadas, proporcionando vivências 

de experiências diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, 

considerando as múltiplas dimensões que os constituem. Oferecer oportunidades iguais pa-

ra todos, como caminho para emancipação e a humanização dos indivíduos. 

O ensino das artes na escola, em todos os anos escolares, tem por objetivos ampliar 

as formas de ver e sentir os objetos artísticos; reconhecer outros objetos que não fazem 

Avaliação da participação familia/escola parque. Assinale o conceito que você considera adequado: 

- Sim - Não - As vezes (quando aplicâvel) 

20 

10 

o 
i uma boa çomunicação çom os prnfessores? Parlidpa das atividades e eventos promovidos pela escola? Conversa çom o estudante sobre a impo,tànda dos estudos? 

Como você avalia a sua participação/colaboração nas reuniões e programações da escola? 
29 respostas 

1 Muito bom. 

1 Suficiente. 

1 Precisa melhorar. 

Contribui çom a AP M? Conhece o Regimento Interno< 
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parte de seu acervo imediato; preservar esses objetos como representação de culturas, de 

identidades, de patrimônio da humanidade. Que o aluno aprenda a dar significado aos seus 

objetos de artes. 

Os conteúdos de Artes devem ser vistos como modos de ampliar o conhecimento do 

aluno. De acordo com suas funções sociais, as Artes Visuais são identificadas por sua “lin-

guagem visual”, a Música por sua “linguagem musical”, o Teatro por sua “linguagem tea-

tral”, a Dança por sua “linguagem corporal” e a Educação Física por sua “linguagem do 

movimento”. 

As expectativas de aprendizagens relacionam-se ao desenvolvimento das habilida-

des relativas à produção – percepção, experimentação, criação e produção; fruição (a-

preciação) - comunicação, leitura, compreensão, análise e interpretação; reflexão (contex-

tualização) – pesquisa, crítica, autocrítica. 

 
5. PRINCÍPIOS 

 
. PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem 

observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações de 

Educação Integral são: 
 . Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar 

o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir 

o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral 

a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser enten-

dida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devi-

da atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendi-

zagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo 

todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais 

como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvi-

mento das potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da 

Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto político pedagógico, repense 

a formação de seus alunos de forma plena, crítica e cidadã. 

 . Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização 
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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 o-

ferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da e-

ducação. 

               . Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de 

ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. 

A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimen-

to, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da co-

munidade. 

               . Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da 

educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). 

Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, le-

gitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto 

pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais 

e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para 

receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas po-

pulares. 

. Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como 

um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente es-

colar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, cen-

tros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, 

clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no 

trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educati-

vo. Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos 

do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e buscando 

uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil organizada e poder local, 

com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento 

das possibilidades educativas. 
              . Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crian-

ças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, 

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. Nessa 

ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da esco-

la e da rede de ensino. Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distri-

to Federal pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem difi-
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cultado o acesso ao conhecimento em todas suas formas de manifestação e contribuído 

para aprofundar o fosso social entre os estudantes da escola pública. Parafraseando Boa-

ventura de Sousa Santos, este é o momento de despedida desse modelo com algumas re-

sistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, porém não mais 

convincentes e adequados ao tempo presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida 

melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais fundado e a racionalidade 

mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a ser uma aventura encantada” (SAN-

TOS, 2003, p. 58). O projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da Pedago-

gia Histórico- Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. 

 

 
. PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO 

 
Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do 

lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios epistemoló-

gicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que compreendemos co-

mo princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que con-

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

Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: teoria e práti-

ca, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos 

enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em arti-

culação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 

 

. Princípio da unicidade entre teoria e prática 

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham no-

vos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, 

também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, 

tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez 

(1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a auto-

nomia e a dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em 

relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que 

a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e assume 

como instrumento teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de modelar ideal-

mente um processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na 

práxis produtiva ou social” (idem, p. 215).Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é in-
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tegrado, há uma visão articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de 

saberes e de ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos 

conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando 

passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de 

aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, 

síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados 

por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensi-

no que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada de consciência, 

revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, es-

tudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do professor, especifica-

mente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a or-

ganização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? 
Como ensinar? O que e como avaliar? 

São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes cur-

riculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos 

de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, com vis-

tas à apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o cur-

rículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes no contexto 

social. 

. Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um 

currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que 

ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a frag-

mentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e políti-

co a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático pedagógicos, propici-

ando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avali-

ar). 

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e sis-

temática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações impor-

tantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e acadêmi-

cos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situa-

ção próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favo-

rece as aprendizagens dos estudantes. 
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. Princípio da Flexibilização 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma base 

comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus projetos 

político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com 

outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. 

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

de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer 

a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a 

rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aber-

ta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização das 

grades curriculares repletas de pré-requisitos. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, 

articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos pré-

vios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, ressignifi-

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

senso comum são transformados com base na ciência, com vistas a “[...] um senso comum 

esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 

41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e social. 

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos es-

tudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco 

elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior (SA-

VIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos 

sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e experiên-

cias construídas em espaços sociais diversos. 

 
. Princípios da Educação Inclusiva 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de 

atender às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a opor-

tunizar condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes princí-

pios: 

                 . respeito à dignidade humana; 

. educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometi-

mentos que possam apresentar; 
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                 . direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

. direito à liberdade de aprender e de expressar-se; 

. direito a ser diferente. 

A Escola Parque procura adaptar melhoria de espaço físico e material escolar para 

promover a interação dos alunos com necessidades especiais educacionais nas atividades 

escolares de forma que eles se sintam positivamente participantes e integrados no meio 

escolar. Estimula a auto estima do aluno deficiente por meio de sua integração como ser 

produtivo respeitando suas peculiaridades. 

 
6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 
Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, 

os tempos e as oportunidades de aprendizagem, dando ênfase ao protagonismo estudantil, 

favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir 

construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a 

participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação 

entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: ofici-

nas; participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos 

voluntários – conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvi-

mento de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, 

construção de painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação públi-

ca, gratuita e democrática, voltada a formação integral do ser humano para que possa atu-

ar como agente de transformação social e de construção científica, cultural e política da so-

ciedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito 

no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida. 
 
. Objetivo Geral 

 

Ampliar tempos, espaços e oportunidade de ensino e aprendizagem aos estudantes 

da Rede Pública, por meio de oferta de atividades pedagógicas, culturais, artísticas, técni-

co-científicas e esportivas relacionadas às áreas de conhecimento, concepções e eixos 

transversais do Currículo de Educação Básica, bem como contribuir com a formação de ci-

dadãos para o mundo do trabalho, na perspectiva da Educação Integral em jornada ampli-

ada de 10 horas de trabalho pedagógico efetivo. 
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. Objetivos Específicos 

 
A Comunidade Escolar como uma comunidade de aprendizagem articula-se a outra 

mais ampla com a preocupação de desenvolver um projeto comum, em que cada uma das 

instituições sociais e culturais dialoguem, compartilhem responsabilidades, relacionem-se e 

transformem-se, a fim de: 

. Promover a ampliação de tempos e oportunidades educacionais, sociais, culturais, 

tecnológicos, científico, esportivas, de saúde e de lazer, com vistas a aprendizagens signi-

ficativas, que privilegiem a formação multidimensional do estudante; 

. Fortalecer as estratégias de ensino por meio de um trabalho articulado, intersetorial 

e interdisciplinar, com vistas às aprendizagens dos estudantes e à redução defasagem/ano, 

da evasão e da reprovação escolar; 

. Estimular e promover o protagonismo juvenil, a fim de despertar no estudante a 

responsabilidade quanto à sua trajetória de vida; 

. Estimular o vínculo da escola com a comunidade, com vistas às necessidades de 

desenvolvimento de habilidades procedimentais e sócio emocionais dos estudantes, por 

meio de vivências teórico-práticas nos diversos seguimentos que constituem a sua trajetó-

ria de vida; 

. Oferecer educação com qualidade humanística, democrática e inclusiva; 

. Contribuir com a formação integral dos estudantes mediante atividades pedagógi-

cas que valorizem a integralidade humana, que os preparem para o mundo do trabalho, pa-

ra o prosseguimento a níveis de estudos posteriores, com base em valores como o respeito 

às diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, perseverança. 

 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 
 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da e-

ducação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de 

ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como: 

a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições para a-

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

pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a gratui-

dade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais do 

ensino e a garantia de padrão de qualidade. 
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Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas co-

muns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta Pe-

dagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da elabo-

ração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de traba-

lho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos educandos. Ainda 

de acordo com a LDB nº9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, 

considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos profissionais da 

educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e habilidades essenciais à 

formação dos nossos educandos no decorrer da Educação Básica, conforme com o que 

define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes 

de ensino das Unidades Federativas, assim como o PPP de todas as unidades escolares 

públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e 

Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados 

pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação do Pro-

jeto Político Pedagógico, mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de 

ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a 

organização do trabalho pedagógico nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica que perpassam as dimensões cogniti-

vas (conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicati-

vas (linguagens; tecnologias; argumentação) e sócio emocionais (autonomia e autogestão; 

autoconhecimento e auto cuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração do PPP das escolas, precisamos considerar as 

competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade es-

colar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na 

Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais 

que compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um PPP que implemente 

uma escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca 

práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em 

prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para 
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exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como 

agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de Edu-

cação (PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacio-

nais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos norteadores que embasarão a 

fundamentação teórico-metodológica do PPP das unidades escolares do Distrito Federal. 

Dessa forma, o Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes 

a essa abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós- críticas, a concepção e os princí-

pios de educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o 

currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da avaliação para as aprendiza-

gens e não avaliação das aprendizagens - formativa. 

Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho pe-

dagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à forma-

ção humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de cons-

truir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes da 

educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito 

de construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às es-

pecificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive quanto 

à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de evasão e abandono, 

ampliando as possibilidades de sucesso escolar. 

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pe-

la Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural. 

 
. Pedagogia Histórico-Crítica 

 
A Pedagogia Histórico-Crítica teve sua formação, no final da década de 70, marcada 

pelo desenvolvimento das análises críticas da educação. Como resposta ao movimento 

pedagógico, veio atender à necessidade de encontrar alternativas à pedagogia dominante 

(Pedagogia Tecnicista- cuja base foi a promulgação da Lei 5692/71), num momento históri-

co de crítica dos educadores às orientações pedagógicas impostas pelo Regime Militar, 

como relata Saviani (2005) ao contextualizar historicamente a Pedagogia Histórico-Crítica. 
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Saviani (2005, p.142), seguindo a lógica do método dialético de elaboração do co-

nhecimento científico proposto por Marx, explicita o movimento do pensamento como “a 

passagem da síncrese à síntese, pela mediação da análise”. Onde a síncrese corresponde 

à visão caótica do todo, a síntese corresponde à visão rica desta totalidade e a análise, às 

abstrações e reflexões. Ou seja, o pensamento parte de uma visão caótica do todo e atra-

vés da reflexão chega a uma visão mais clara deste todo, em suas diferentes dimensões. 

Este é o esquema do método dialético: SÍNCRESE - ANÁLISE - SÍNTESE 

E Saviani, seguindo, ainda, esta lógica, propôs para o método de ensino os seguin-

tes passos: a prática social, como ponto de partida; a problematização; a instrumentaliza-

ção; a catarse; e a prática social, como ponto de chegada: 

 

. Passos/Momentos do método de ensino ou método pedagógico: 

1º- A Prática Social, comum a professor e alunos, onde o professor tem uma com-

preensão sintética precária sobre essa prática, enquanto o aluno tem uma compreensão 

sincrética da mesma. 

2º- A Problematização é o momento onde são detectadas as questões que precisam 

ser resolvidas no âmbito da prática social e os conhecimentos que são necessários para 

solução da problemática levantada. 

3º- A Instrumentalização consiste na apropriação dos instrumentos teóricos e práti-

cos necessários para resolver os problemas detectados na prática social. De acordo com 

Saviani (2007b, p. 71), “trata-se da apropriação pelas camadas populares das ferramentas 

culturais necessárias à luta social que travam diuturnamente para se libertar das condições 

de exploração em que vivem”. 

4º- A Catarse é o momento da efetiva aprendizagem pelo aluno, a passagem da sín-

crese à síntese. Segundo Saviani (2007, p.71), “trata-se da efetiva incorporação dos ins-

trumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de transformação social”. 

5º- O ponto de chegada é a própria Prática Social, porém compreendida, agora, pe-

los alunos, não mais de forma sincrética. Reduz-se, também, nesta etapa, a precariedade 

do professor, cuja compreensão se torna mais orgânica. “Esta elevação dos alunos ao nível 

do professor é essencial para se compreender a especificidade da relação pedagógi-

ca”.(SAVIANI, 2007, p. 72). 

PráticaSocial ..,. P bl r . ..,. Instrumentalização .,.. Catarsee 
dos Estudantes ro ema izaçao Teórica Síntese 

PRÁTICA SOCIAL FINAL 

Fonte Pressupostos Teóricos, página:34 



 
 

57  

Um exemplo prático para nossa escola é a construção da nossa Festa Junina. 

Em nossas coordenações pedagógicas levantamos um “tema” a ser discutido com a 

comunidade escolar e pesquisado por todos. Aqui colocaremos a Literatura de Cordel co-

mo a alavanca para a construção deste evento. 

Para construção desse processo, precisamos oferecer conhecimento aos professo-

res, alunos e comunidade escolar buscando adaptar e interdisciplinar conhecimentos ad-

quiridos pelos nossos alunos no ambiente, trocando experiências vividas no ambiente em 

que vivem. 

Partindo desta realidade, professores e alunos pesquisam sobre a história cultural, 

leitura, vídeos e danças típicas, adequando-os aos conhecimentos adquiridos na convivên-

cia social do dia a dia. A construção desses elementos acontece durante esse processo. 

Movimentos de dança e performance e expressão corporal são construídos em sala de au-

la pelos alunos. Pinturas, desenhos, cartazes são confeccionados além de exposição de li-

teratura de cordel aonde o aluno, através da escrita, tem a possibilidade de criar histórias 

partindo de uma fantasia ou colocando elementos de sua realidade social. 

A culminância se dá com o envolvimento de toda comunidade escolar na montagem 

e participação da Festa com um olhar crítico observando-se a capacidade de adquirir novos 

conhecimentos e a possibilidade de praticá-los em sua vida. 

Deve-se levar em conta avaliar todo processo utilizando elementos como questioná-

rios, áudio visual, fotos e debates em sala de aula com os alunos, professores e funcioná-

rios e a comunidade escolar para levantar possíveis dúvidas e questionamentos observan-

do-se a propriedade de levar a todos a construção de conhecimentos não só teórico, mas 

também na sua prática. 

 
. Psicologia Histórico-Cultural 

 
A Teoria Histórico-Cultural explica o aprendizado humano a partir de sua natureza 

social. É através das relações com os outros homens, por meio da mediação de instrumen-

tos, principalmente por meio da linguagem (instrumento simbólico básico de todos os gru-

pos humanos) e dos objetos (instrumentos concretos), que o indivíduo chega a interiorizar 

os elementos culturalmente estruturados. Vigotski chama de internalização, essa recons-

trução interna de uma operação externa. De acordo com ele, todas as funções no desen-

volvimento da criança aparecem duas vezes, ou seja, em dois momentos: no nível social 

(interpsicológico) e depois no nível individual (intrapsicológico): 

1º Interpsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre entre pessoas. Este 
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primeiro momento é decisivo no processo de ensino-aprendizagem, pois é o momento da 

mediação docente; 

2º Intrapsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre no interior da criança. 

No processo de ensino-aprendizagem corresponde ao momento da apropriação dos conte-

údos pelo aluno. A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal 

acontece ao longo do desenvolvimento da criança, como resultado de uma série de even-

tos ocorridos. 

Podemos citar que a Escola Parque possibilita ao aluno desenvolver individualmente 

e socialmente a descoberta do corpo através de atividades práticas socioeducativas explo-

rando suas emoções e a capacidade criativa. Um exemplo prático é a descoberta das cores 

e todas as possibilidades que elas podem influenciar no cotidiano deste aluno. A combina-

ção das cores, a matéria prima utilizada e a desconstrução da estética possibilitam uma vi-

são criativa por todos os envolvidos no processo. A avaliação é processual envolvendo ex-

posição dos trabalhos e discussão em grupo. 

 
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
PLANO DE AÇÃO – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (2021) 
 

 
OBJETIVOS ESPE-

CÍFICOS 

 
AÇÕES/ ESTRA-

TÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVI-
DAS NAS 
AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONO-
GRAMA 

 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Realizar coordena-
ções coletivas volta-
das para o estudo e 

reflexão das questões 
pedagógicas; 

Promoção de estu-
dos e atividades de 
formação continua-
da norteando o tra-

balho pedagógico do 
professor, voltando-
o para a intervenção 
na aprendizagem do 

aluno. 

Especialistas 
convidados a 
realizar for-
mações es-
pecíficas. 

Professo-
res regen-
tes, alu-

nos. 

Anual. Estudos e pla-
nejamentos 
realizados. 

 
Processual e 
por meio de 

feedback dos 
envolvidos. 

Orientar e coordenar 
a participação docen-

te na elaboração e 
execução de projetos 
que propiciem a me-
lhor aprendizagem 

dos alunos. 

Integrar os diversos 
projetos da escola, 
voltando-os para 

uma prática peda-
gógica; 

 
Busca de parcerias 
para a realização de 
atividades pedagó-

gicas na escola. 

Especialistas 
convidados a 
realizar for-
mações es-
pecíficas. 

Professo-
res regen-

tes. 

Anual Por meio do 
envolvimento e 

participação 
dos professo-

res. 

Participar da elabora-
ção, da implementa-
ção, do acompanha-
mento e da avaliação 
dos alunos, a fim  de 
auxiliar as interven-

Definição dos crité-
rios de avaliação de 

forma coletiva. 
 

Promover reuniões 
para planejamento 

EEAA, SOE, 
professores, 
Coordenador 
e supervisão 
pedagógica. 

Professo-
res e alu-

nos. 

Anual Por meio do 
envolvimento e 

participação 
dos professo-
res e equipe 
pedagógica. 



 
 

59  

ções do professor nas 
aprendizagens. 

conjunto. 

Integrar os diversos 
projetos da escola, 

voltando-os para uma 
prática pedagógica 

coletiva. 

Promover reuniões 
para planejamento 

em conjunto. 

Direção, EE-
AA, SOE, 

professores, 
coordenador 
e supervisão 

escolar 

Professor, 
alunos e 

pais 

Bimestral Por meio do 
envolvimento 
de toda a co-
munidade es-

colar. 

Incentivar a participa-
ção dos professores 

nas oficinas, palestras 
e demais atividades 
voltadas para a for-
mação continuada. 

Promover reuniões 
para planejamento 

em conjunto 

Especialistas 
convidados a 
realizar for-
mações es-
pecíficas. 

Direção, 
EEAA, 

SOE, pro-
fessor, 

coordena- 
dores e 
supervi-

são peda-
gógica 

Bimestral Estudos e pla-
nejamentos 
realizados. 

 
Processual e 
por meio do 

feedback dos 
envolvidos. 

Avaliar os Temas 
Transversais aos Pro-

jetos Pedagógicos 

Promover estudos 
dos Temas Trans-
versais através de 
encontros e  deba-

tes. 
 

Análise e construção 
de projetos. 

Direção, EE-
AA, SOE, 

professores, 
coordenador 
e supervisão 
pedagógica. 

Professo-
res regen-

tes. 

Anual Estudos e pla-
nejamentos 
realizados. 

 
Processual e 
por meio do 

feedback dos 
envolvidos. 

Propiciar desenvolvi-
mento de valores in-

dispensáveis à forma-
ção humana. 

 
Intensificar o trabalho 
de valores  oportuni-
zando as reflexões e 
atitudes que visem o 
bem-estar de todos. 

 
Desenvolver a auto-
estima e o respeito. 

Intensificar o traba-
lho de Valores. 

 
Oportunizar refle-

xões e atitudes que 
visam o bem-estar 

de todos. 
 

Desenvolver a auto-
estima e o respeito. 

Direção, EE-
AA, SOE, 

professores, 
coordenador 
e supervisão 
pedagógica. 

Alunos, 
professo-
res e pais. 

Anual. Por meio do 
envolvimento e 

participação 
dos professo-
res e equipe 
pedagógica. 
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. ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFIS-
SIONAIS DE EDUCAÇÃO 

A valorização e a formação continuada dos profissionais de educação são funda-

mentais para a construção de uma educação de qualidade. Por isso a Escola Parque 

possibilita ao profissional de educação cursos, palestras e instrumentos para o seu aper-

feiçoamento profissional. Durante a semana pedagógica, são convidados palestrantes pa-

ra abordar temas relacionados a nossa realidade escolar bem como capacitar todos os 

envolvidos. Em 2020, buscamos a parceria de um representante do Conselho Escolar pa-

ra ministrar palestra sobre o “abuso infantil” além de orientações quanto ao que fazer so-

bre evasão escolar, crianças em vulnerabilidade e algumas orientações sobre a legislação 

vigente. 

Outro momento importante foi a Palestra sobre Educação Ambiental oferecida por 

uma professora da UNB esclarecendo sobre a importância do uso correto do lixo no ambi-

ente escolar, evitando desperdícios. Além de oferecer suporte na construção de uma horta 

e da compostagem. 

Neste ano, tivemos um momento de formação com a professora Rosângela Mary 

Delphino, que proporcionou uma roda de conversa virtual com todo o corpo docente da es-

cola, abordando o tema: “O que é o BIA? De que maneira a OTP da Escola Parque fortale-

ce o seu papel e influência nas aprendizagens?” 

Além disso, a escola divulga cursos oferecidos de EAPE, pelo IBE e UNB, além de 

oferecer a toda equipe possibilidades de afastamento para especialização, mestrado e 

doutorado, desde que avaliados pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado de 

Educação. 

Realizamos confraternizações para comemorar os aniversariantes do mês ou do 

semestre além de buscarmos criar um ambiente acolhedor para todos os funcionários da 

escola com salas limpas e arejadas com boa iluminação. Todo o material pedagógico ne-

cessário é adquirido dentro da necessidade de cada professor para que o seu trabalho 

possa ter fluidez e atingir os objetivos propostos. Caso haja dificuldade com algum materi-

al, o professor tem a possibilidade de substituir por outro de igual qualidade. 

Devido a pandemia tivemos que nos reinventar. Nas reuniões pedagógicas criamos 

o nosso café virtual, uma troca de experiências entre os professores da escola. Um mo-

mento de descontração, relaxamento e ludicidade entre os professores e equipe gestora. 

Mesmo sem a presença dos alunos e professores, a escola mantém a higiene em 

todo o seu ambiente escolar mantendo a organização e a limpeza da escola. As salas de 

aula são limpas além dos banheiros, refeitório, auditório e área externa. 
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. METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADAS 

 
 . Artes Visuais 

 

Em artes visuais os alunos são contemplados com aulas práticas e teóricas sob ori-

entação dos professores. Busca-se trabalhar os elementos básicos da linguagem visual - 

ponto, plano, linha, espaço, volume (bi e tridimensional), textura, forma, cor (primária, se-

cundária, terciária, cor pigmento, luminosidade, quente fria, simbologia das cores), luz, li-

nha (de contorno, tracejada, cheia, curva, paralela), ritmo, movimento, equilíbrio (simetria e 

assimetria) que são a base para o desenvolvimento da sensibilidade artística e da imagina-

ção criadora, por meio da apreciação e da contextualização. 

No decorrer dessas experiências buscamos transformar idéias, sentimentos, ima-

gens, desenvolvendo a criatividade, a auto expressão, valorizando a espontaneidade e o 

crescimento progressivo, usando a linguagem do desenho, da pintura, escultura, modela-

gem, recorte, colagem e da construção desenvolvendo as habilidades artísticas expressi-

vas, motoras e intelectuais através da linguagem estética e história da arte, permeado pe-

los eixos transversais, revelando assim diferentes possibilidades de comunicação, além de 

facilitar o processo de construção do grafismo que irá, consequentemente, auxiliar o letra-

mento. 

As Artes Visuais possibilitam aos alunos a comunicação, registro e liberdade de ex-
pressão. Comunicação porque ele se expressa usando os elementos da linguagem visual 

e suas representações; registro porque demonstra sua fruição estética e crítica usando 

meios materiais (lápis, tinta, fios, cola) para fixar sua criatividade num determinado suporte 

(papel, tecido, jornal): liberdade de expressão porque permite fluir os sentimentos do indi-

víduo Tais conhecimentos possibilitam ao aluno representar e perceber melhor sua experi-

ência de vida atribuindo-lhe novos significados. 

Também é estimulado o olhar por meio de exercícios da observação de obras artís-

ticas, que levam à compreensão do sentido e do significado das imagens, levando-o a fazer 

uma leitura global, observando-se a aparência, a função, suas formas e as relações soci-

ais, interagindo com manifestações culturais valorizando sua cultura e de outros povos, 

(Festa Junina, manifestações folclóricas, Jogos Olímpicos, Consciência Negra, Luta contra 

o mosquito Aedes Aegypi) e Dia Nacional da Educação Ambiental. Discutir temas transver-

sais como, Conscientização do uso da Água, Inclusão e Educação para a Vida. Os senti-
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dos, e o olhar em especial, constituem canais de conhecimento do mundo. 

Este ano,a Escola Parque,além de trabalhar os conteúdos da Base Nacional Curricular, 

oferecerá oficinas: 
 

. Pintura e Desenho: A referida oficina tem por objetivo desenvolver no aluno a a-

preciação de obras artísticas e de elaboração de trabalhos em suportes variados, além de 

realizar desenhos e criações artísticas para a exposição de artes. 

. Criatividade: A referida oficina tem como objetivo explorar as potencialidades cria-

tivas pelo fazer artístico. Desenvolver o autoconhecimento, o sento crítico. Conhecer a di-

versidade cultural presente em manifestações artísticas brasileiras e explorar diversas lin-

guagens, suportes, técnicas e materiais. Criação de desenhos, pinturas, recorte e colagem, 

modelagem, construção e textura. 

. Mestre das Artes:  A referida oficina tem por objetivo conhecer alguns dos gran-

des mestres da pintura da história da arte. Realizar leitura interpretativa das obras de arte. 

Inspirar-se em grandes artistas para criar suas próprias obras de arte. 

. Desenho de Personagem: A referida oficina tem por objetivo vivenciar experiên-

cias por meio de mídias digitais nos processos de criação artística. Experimentar processos 

de criação, explorando pensamentos, emoções e percepções. 

. Elementos Visuais e o Teatro de Sombras: A referida oficina tem por objetivos  e 

lecionar técnicas, materiais e suportes para a produção de imagens justificando suas esco-

lhas a fim de desenvolver o processo criativo. Pesquisar, criar, desenhar personagens e 

cenários. Confeccionar Teatro de Sombras. 

. Desenho Criativo: A referida oficina tem por objetivo trabalhar técnicas básicas de 

desenho. Aprender técnicas para o uso do lápis de cor. Exercitar a concentração, a obser-

vação e a linha no desenho. Perceber, analisar e criar formas artísticas, exercitando a ima-

ginação criadora. 
 

. Teatro 

É uma forma de representação dramática cujos objetivos visam ampliar possibilida-

des individuais e coletivas dos indivíduos, por meio lúdico onde o prazer e o aprender se 

completam. 

É um conjunto de signos e símbolos que visa a comunicação da expressão dramáti-

ca por meio da linguagem teatral fazendo uso do corpo, voz, emoção e elementos visuais e 
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sonoros que dão significado à expressão dramática. 

O teatro integra o aluno por meio de produções teatrais, explorando a postura, late-

ralidade, locomoção e respiração, direção e consciência corporal. A dramatização de livros, 

textos literários, peças teatrais, expande a capacidade de improvisar, criar, atuar, criticar e 

socializar-se, melhorando a concentração, a auto estima e promoção da vivência grupal e 

social. 

O teatro, como linguagem artística, proporciona a “inclusão social” do aluno levando-

o à reflexão e transformação da realidade cultural, social e política em que está inserido, 

por meio da composição de movimentos corporais a partir de temas, explorando os ele-

mentos teatrais – cenário (espaços, ambientes sociais); iluminação, indumentária, objetos 

de cena; questões sociais - meio ambiente, família, violência; questões políticas - cidadani-

a, civismo. 

Para isso o teatro trabalha seus elementos básicos (ator, texto, platéia), elementos 

básicos da estrutura dramática (personagem, ação dramática, jogo cênico: o quê, onde, 

quem), técnicas teatrais, corpo, voz, emoção, uma breve introdução da história do teatro no 

Brasil e no mundo. 

Partindo da ideia de que o teatro possui dois aspectos: espaço físico e um “metier” 

ou seja, uma prática ou técnica, devemos considerar que a linguagem cênica perpassa pe-

los dois conceitos, entretanto não se esgota neles. Ao falar de educação teatral nos depa-

ramos com um universo multifacetário desde a conservação, utilização   e apropriação do 

espaço cênico, bem como a apreciação. É importante estimular a criança ao exercício de 

plateia, não só a prática (que consiste na performance dramática) mas como contemplador 

da atividade teatral e a formação social do indivíduo. 

Quando nos referimos a linguagem cênica estamos diante de uma arte de incontá-

veis possibilidades com relação a sua prática. Os elementos expressivos que compõem o 

teatro permitem um diálogo com todas as outras áreas de códigos e linguagens, principal-

mente se tratando das artes no geral, sonoplastia em diálogo com música e percepções 

sonoras, cenografia, figurino, maquiagem e adereços em um diálogo com artes visuais. 

Preparação dos atores por meio da expressão corporal com a dança e educação física, in-

serção da linguagem oral através da literatura, poesia,contos e aspectos populares de lin-

guagem em suas peculiaridades regionais. Dessa maneira é possível desenvolver a lin-

guagem teatral em partes separadas ou em sua totalidade resultando em um espetáculo. O 

cotidiano da sala de aula no exercício teatral passa por fenômenos interessantes e comple-

xos, pois, trata-se de uma atividade efêmera, o aqui e agora, seu resultado é processual e 
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sofre influência das relações psicológicas e comportamentais de cada indivíduo e do grupo. 

Na impossibilidade de se mostrar um resultado grandioso e complexo como a monta-

gem de um espetáculo, as equipes podem registrar as partes separadas do processo cênico 

que não a tornam menos importantes tão pouco menos eficazes, nem todos os alunos estão 

preparados para exposições de grande porte e tais circunstâncias devem ser levadas em 

consideração pelos docentes. Apresentações coreográficas, jogos teatrais e de improviso, 

desfile de figurinos de personagens consagrados ou de épocas, estátuas vivas, aspectos da 

linguagem circense e álbuns com fotos de produções cênicas feitas em sala, vídeos e diários 

podem dar vida a escola como resultante do processo teatral na semana destinada ao tea-

tro. Devemos sempre considerar que a criança está em desenvolvimento cognitivo e emo-

cional. A arte tem um papel fundamental para fortalecer esse processo, na formação de sua 

identidade, sem excluir a sua formação social e o convívio em grupo. Nessa linha, grandes 

pensadores contribuem para desenvolver com qualidade a linguagem teatral do indivíduo, 

como Augusto Boal na visão de que o indivíduo é um ator  social e por meio da linguagem 

cênica pode mudar situações de opressão, Carl  Rogers incentivando a arte como um fator 

terapêutico, contribuindo na solução de conflitos internos, Ricardo Japiassu defendendo a 

troca de experiências teatrais por meio de diários e portfólios como forma de registro das ati-

vidades lúdicas, Flávio Desgranges reforçando a importância da educação de plateia como 

uma força motriz para a atividade cênica como um exercício da crítica teatral. 

Dessa forma acreditamos no sucesso da formação dos alunos da Escola Parque co-

mo futuros e criteriosos consumidores culturais. 

Neste ano, o teatro além de trabalhar os conteúdos da Base Nacional Curricular, ofe-

recerá oficinas: 

. Bonecos: A referida oficina tem por objetivo mostrar ao aluno a importância do Tea-

tro de Bonecos na cultura, associando movimentos e a sonoridade ao gestual. Utilizar-se de 

modalidades teatrais para desenvolver a confiança em si mesmo, a autodisciplina e a liber-

dade de auto expressão. 

. Contação de Histórias: A referida oficina tem por objetivo incentivar a criatividade e 

estimular a criatividade possibilitando diversas formas de expressão e de interação entre os 

alunos. 

.Rodas Colaborativas: A referida oficina tem por objetivo produzir e encenar espetá-

culo teatral colaborativo, a partir das manifestações culturais utilizando vídeos e realizando 

jogos teatrais. 

. Teatro de Sombras: A referida oficina tem por objetivo experimentar diversas for-

mas de criação de imagens e personagens por meio do corpo e suportes materiais, utilizan-
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do ainda a sonoplastia e a cenografia. 

.Jogos Teatrais: A referida oficina tem por objetivo perceber por meio do corpo e voz 

as possibilidades de criação de personagens. Interagir por meio do improviso no jogo teatral, 

além de ampliar a percepção espacial interagindo com o outro. 

. Música 

A música tem expressão por meio dos sons que estão presentes em nossas vidas 

como tradição e cultura. Pensando assim a música não pode estar desconectada do proces-

so ensino-aprendizagem. A vivência musical para a criança, em geral é extremamente agra-

dável. Ela aprende novos conceitos e desenvolve diferentes habilidades, melhora a comuni-

cação e desenvolve a criatividade, a coordenação e a memória, além de possibilitar um me-

lhor desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo, facilita e promove a inclusão social por meio 

do processo metodológico que é o fazer musical (cantar, tocar, criar, dançar, contextualizar), 

desenvolvimento da linguagem musical básica. 

É importante salientar que os trabalhos desenvolvidos na área de música não visam a 

formação técnica, e sim, o refinamento do gosto musical no saber ouvir e pensar música. 

Por intermédio do fazer musical, os alunos adquirirem conhecimentos básicos da linguagem 

musical como percepção rítmica e melódica, teoria elementar básica, estudo dos sons (cor-

porais e ambientais), canto em conjunto (cantigas de roda, canções populares, bandinhas), 

técnica vocal, classificação dos instrumentos e experimentação de instrumentos convencio-

nais e não convencionais de materiais reaproveitáveis, não esquecendo os cuidados com a 

voz como meio de expressão e comunicação musical. 

Fazer música possibilita o aumento da capacidade de expressão, raciocínio lógico e 

coordenação motora, elementos fundamentais no desenvolvimento da aprendizagem. Por-

tanto, o trabalho tem como objetivo desenvolver nos alunos a oralidade, a leitura, a escrita, a 

concentração, a memória, a criatividade, autoestima, autoconfiança e a socialização, contri-

buindo na diminuição das dificuldades no processo ensino-aprendizagem. 

Neste ano, a música além de trabalhar os conteúdos da Base Nacional Curricular, o-

ferecerá oficinas: 

. Canto: Propiciar a vivência musical em grupo com a música vocal para aquisição de 

habilidades musicais e intrapessoais. 

. Construção de Instrumentos: A referida oficina tem por objetivo experimentar pro-

cessos de criação, explorando pensamentos, emoções, e percepções ritmo/sonora. Desen-

volver memória auditiva e imaginação. Reaproveitar materiais para construir instrumentos 

percussivos. 
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. Percussão: Identificar e explorara sons que nos cercam em diversos contextos 

(corpo, natureza, instrumentos). Perceber diferentes elementos que compreendem o som. 

Parâmetros do som (altura, intensidade, duração). Perceber o silêncio como parte de se-

quências sonoras. 

. Elementos da Música: A referida oficina tem por objetivo experimentar processos 

de criação, explorando pensamentos, emoções e percepções. Vivenciar brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções presentes em sua cultura, que resgatem o universo infantil da criança. 
. Sonoplastia no Teatro de Sombras: A referida oficina tem por objetivo conhecer o 

conceito de sonoplastia em diferentes contextos artísticos (teatro, teatro de sombras, radio-

novela, filmes, animações). Registrar em multimídia produções musicais criadas pelos pares 

e o coletivo da comunidade escolar utilizando os conteúdos musicais desenvolvidos para a-

preciação crítica. 

 

. Educação Física 

O trabalho na área de educação física tem seus fundamentos nas concepções de 

corpo e movimento. A natureza do trabalho desenvolvido nessa área tem íntima relação 

com a compreensão que se tem desses dois conceitos. Originalmente, tanto a prática como 

a reflexão teórica da educação física restringiram os conceitos de corpo e movimento aos 

seus aspectos fisiológicos e técnicos. Atualmente a análise crítica busca um corpo que inte-

rage e se movimenta como sujeito social e como cidadão. 

A educação física tem um histórico de pelo menos um século e meio no mundo oci-

dental moderno, possui tradição e um estilo pessoal próprios procurando elaborar uma teo-

ria do conhecimento humano a partir de nossas práticas investigativas e educacionais. 

As habilidades que farão parte do trabalho pedagógico da equipe de professores da 

educação física, visam proporcionar aos alunos o desenvolvimento psicomotor; as relações 

com as variações de tempo, espaço e meio; coordenação locomotora (movimentos funda-

mentais – andar, correr, pular, saltar, lançar, chutar, rolar); coordenação motora (grossa, fi-

na) em variações de movimento: desenvolver a eficiência postural e o equilíbrio nas habili-

dades básicas, respeitando o esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial, tônus 

muscular), adaptação ao meio líquido, respiração e propulsão, favorecendo a integração, a 

participação e a atuação consciente do aluno na sociedade. 

Incluímos aí as atividades com xadrez, buscando desenvolver a concentração, aten-

ção, além dos momentos de lazer e o conhecimento do jogo e suas características. Além 

de disso a escola oferece dentro do seu espaço físico parquinho, quadras externas, piscina 
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aquecida e sala multiuso equipada com mesas de jogos proporcionando ao aluno melhor 

assimilação do trabalho pedagógico em desenvolvimento. 

As estratégias a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem levam em 

conta as características individuais inserindo a inclusão dos alunos no planejamento, res-

peitando as diferenças, tendo como base a integração de toda a comunidade escolar, inse-

rindo festividades (festa junina, Semana da Educação Ambiental), conscientização e com-

bate ao mosquito Aedes Aegypti, campeonatos, torneio de natação e gincanas que envol-

vam a família. 

Ainda, com base na resolução n°02/2001,do Conselho Nacional de Educação, no i-

tem III do art.8°, preconiza por sua vez, que escolas da rede regular de ensino devem or-

ganizar suas classes comuns com o intuito de oferecer suporte para: 

. Flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático ins-

trumental de conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diversificados 

e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento de estudantes que apresentam 

necessidades especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada 

a frequência obrigatória. 

A expectativa de aprendizagem se concentra no desenvolvimento das habilidades 

motoras, respeitando as regras de convívio escolar, bem como limitações e respeito mútuo, 

domínio das habilidades fundamentais de locomoção, estabilização e manipulação; reco-

nhecer o corpo como organismo integral que interage com o meio físico; compartilhar idei-

as, espaços e equipamentos com os colegas; reconhecer diferentes movimentos e posi-

ções em situações de relaxamento e tensão; compreender as noções de lateralidade tempo 

e espaço; compreender a prática esportiva de forma recreativa; compreender as regras no 

contexto dos jogos e brincadeiras, adaptação ao meio líquido através de exercícios de flu-

tuação e deslizamento, braçada e respiração (frontal e lateral), pernada, costas e borboleta, 

exercícios educativos para os nados com auxílio de pranchas e espaguetes, nado conjuga-

do (braço crawl, pernada peito, braço peito e perna craw), atividades de apnéia com uso de 

brinquedos, letras e bastanetes. 

Neste ano, a Educação Física além de trabalhar os conteúdos da Base Nacional 

Curricular, oferecerá oficina: 

. Natação: A referida oficina tem por objetivo oferecer ao aluno a multiplicação de 

suas experiências psicomotoras, através do contato com o espaço e os materiais de nata-

ção. 

. Jogos Populares: A referida oficina tem por objetivo garantir o acesso dos alunos 
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às práticas da cultura corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de viven-

ciá-las e oferecer instrumentos para apreciação crítica dessas vivências. Participar de ativi-

dades lúdicas que envolvam as capacidades motoras: coordenação, agilidade e equilíbrio. 

. Karatê: A referida oficina tem por objetivo desenvolver através da luta o respeito, 

disciplina, confiança e aspectos psicomotores. Preparar o aluno tanto emocionalmente, 

quanto fisicamente para o seu dia a dia, a fim de torná-lo capaz de superar as dificuldades. 

. Conhecendo Sobre o Esporte: A referida oficina tem por objetivo dar ao aluno a 

oportunidade de conhecer a história, os fundamentos e as regras de vários esportes. 

. Jogos Recreativos: A referida oficina tem por objetivo perceber e respeitar as dife-

renças individuais e os limites do outro para uma convivência coletiva segura. Experimentar 
e conhecer novos meios de aprendizagem como mídias sociais (classroom. Meet, what-

sapp). 

 

 

 
. ALINHAMENTO COM AS DIRETRIZES/OP 

 
     A organização do trabalho pedagógico também está em consonância com as 

teorias propostas no Currículo em Movimento da SEDF, que propõe a mediação dialéti-

ca que envolve o saber ser, o saber fazer, de estudantes e professores de forma dinâmi-

ca e recíproca em que a prática social, a mediação, a instrumentalização teórica deve 

estar sempre presente visando à transformação na vida dos estudantes. 

 

. CICLOS E SEMESTRES  
 

    O ciclo de aprendizagem é uma organização do tempo e espaço escolar que 

visa o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes considerando 

a lógica do processo. Este está relacionado com a necessidade de se pensar uma nova 

concepção de currículo com maior integração e articulação entre as fases do ensino 

fundamental, com as demais etapas e modalidades da educação básica, possibilitando 

uma inserção com melhor adequação pedagógica entre eles. Ao organizar o 2º Ciclo de 

Aprendizagem, nas Unidades Escolares, nos Blocos I e II, é importante considerar que a 

proposta de trabalho se mantém pautada nos eixos integradores e nos projetos aplica-

dos pela escola, conforme as Diretrizes Pedagógicas para os 2º e 3º ciclos para as a-

prendizagens, entre outras ações didáticas e pedagógicas pensadas pelos profissionais 
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da escola, com a finalidade de assegurar as aprendizagens de todos. Uma vez que as 

aprendizagens incidem diretamente no desenvolvimento do sujeito (VIGOTSKI, 2000), a 

qualidade desse desenvolvimento quanto à alfabetização, implica em que ao final do 1º 

ano os estudantes possam ler e escrever um texto simples; quanto a continuidade desse 

processo que vai do 2º ao 3º e do 4º ao 5º ano, ler e escrever se sustenta no sentido 

pleno da alfabetização, que leva em considerações as especificidades morfológicas, sin-

táticas e semânticas da língua escrita (Magda Soares, 2008). Assim, a ideia de letra-

mento é agregada as demais áreas de conhecimento: matemática, ciências sociais, ci-

ências naturais, códigos e linguagens, artes, educação física e ensino religioso. No uni-

verso das Escolas Parque, considerar a ludicidade neste universo, nos remete a ativida-

de que envolve o jogo, o brincar e as atividades diárias de forma que não fique restrita 

ao prazer, mas que se estenda a uma vivência significativa. 

 

. RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE 

 
A parceria com a família é uma ponte para a relação entre escola e comunidade. 

Por isso, a participação das famílias abre as portas da escola para a população. 

É importante que os pais e responsáveis sintam-se acolhidos pela equipe peda-

gógica e tenham canais de comunicação efetivos com a escola. Eles devem ser incluídos 

não só quando for preciso resolver alguma questão do aluno, mas em diversos momen-

tos da rotina escolar. Na atual conjuntura um dos canais mais eficientes para essa co-

municação tem sido pelo aplicativo Whatsapp, onde os coordenadores, professores e di-

reção possuem acesso direto as famílias. É através dela que a comunicação consegue 

chegar aos pais com mais clareza e objetividade e tem proporcionado maior dinamismo 

de informações e propicia uma rotina para o cotidiano dos alunos e pais. 

Além disso, realizamos reuniões de pais e mestres ao final de cada bimestre leti-

vo, respeitando e adequando as datas conforme calendário escolar, para alinhar infor-

mações pertinentes a vida escolar do aluno. Aproveitamos para realizar exposições de 

trabalhos dos alunos e mini palestras de forma virtual, utilizando as ferramentas disponí-

veis e de fácil acesso para as famílias. 

Outra forma de acolhimento é a realização da nossa Festa Junina. Ela acontece 

sempre na segunda semana do mês de junho e propicia o encontro das Escolas Classes 

com a Escola Parque em um mesmo ambiente unificando o planejamento e interdiscipli-

nar todas as áreas específicas movimentando toda a comunidade escolar. 

Quando as famílias têm uma imagem positiva da escola, elas expressam isso nas 
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suas relações pessoais e sociais. Ao participarem do cotidiano escolar, os pais podem 

falar sobre isso no bairro e construir novas parcerias entre a gestão e a comunidade. 

Neste momento de pandemia, estamos realizando nossas reuniões através de 
plataformas virtuais como a ferramenta whatsapp, googlemeet e ligação telefônica. Fa-

zemos o agendamento das famílias com horário marcado para tratarmos de diversos as-

suntos relacionados ao andamento pedagógico das atividades, relação professor e aluno 

e informes. 

Não podemos deixar de relatar os atendimentos feitos aos nossos alunos especi-

ais. Com a pandemia, a escola procurou estar cada vez mais próximo dessa família e do 

estudante. Usamos como estratégia reuniões virtuais com professores, equipe gestora e 

família para elaborar planejamentos adequados a cada deficiência além da adaptação 

curricular em alguns casos para atender o estudante. A EEAA acompanha essas famí-

lias, inclusive na análise dos laudos médicos quando solicitado pela escola para adequar 

as atividades de cada disciplina as necessidades dos alunos. 

 
. OUTROS PROFISSIONAIS 
 
. Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EAAA) 

 
A Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) encontra respaldo legal 

em documento de âmbito internacional, nacional e distrital. Trata-se de uma equipe mul-

tidisciplinar a ser composta por psicólogo e pedagogo, atuando com ações preventivas e 

interventivas com o objetivo de facilitar a construção de estratégias para superar os obs-

táculos e para melhorar o desempenho dos alunos com e sem necessidades, além da 

conscientização dos papéis e responsabilidades dos sujeitos (escola, família e criança). 

Segundo as Orientações Pedagógicas (documento que orienta a atuação da EE-

AA), a equipe busca o trabalho de assessoria à prática dos professores e o rompimento 

com o modelo clínico, prioritariamente por meio de oficinas pedagógicas, sendo organi-

zado em 2 eixos: discussão das práticas de ensino e intervenção nas situações de quei-

xa escolar. 

A intervenção da EEAA é iniciada junto ao corpo docente; se essa intervenção 

não for suficiente, a intervenção inicia um trabalho com a família; na persistência da de-

manda, chega-se a um trabalho diretamente com o aluno. Não é necessário passar por 

essas 3 etapas e a última não é obrigatória. 

A atuação da equipe é pautada por 3 dimensões: o mapeamento institucional da 

escola, a assessoria ao trabalho coletivo e o acompanhamento do processo de ensino e 
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aprendizagem. 

A discussão das práticas de ensino visa a reflexão sistemática das ações na esco-

la, que devem se tornar mais lúcidas e intencionais. 

Correspondendo à Orientação Pedagógica a respeito do estabelecimento de mo-

mentos de reflexão e formação do corpo docente, a EEAA da Escola Parque 210/211 

Sul, após apresentação da OP, tem organizado e realizado palestras sobre os transtor-

nos de aprendizagem, além de conversas a partir de leituras propostas aos professores 

por meio do “Clube da leitura” sobre o mesmo tempo. 
 

. Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

A Orientação Educacional caracteriza-se por um trabalho abrangente, no sentido de 

sua dimensão pedagógica. Possui caráter mediador junto aos demais educadores atuando 

com todos os protagonistas da instituição educacional no resgate de uma educação mais 

efetiva e de uma educação de qualidade. O Orientador Educacional está comprometido 

com a formação da cidadania dos alunos, considerando, em especial, o caráter da forma-

ção da subjetividade. O profissional de orientação educacional busca conhecer a realidade 

para transformá-la, para que seja mais justa e humana. São os orientadores, os coadju-

vantes da prática docente (Grinspun, 2006). 

O trabalho da Orientação organiza-se de forma interdisciplinar e em harmonia com 

os outros profissionais para a efetivação de um trabalho pedagógico integrado, compreen-

dendo criticamente as relações que se estabelecem no processo de educação. Portanto, 

todos estão comprometidos com o processo e os resultados. 

Entende-se que cada aluno tem uma maneira muito singular de ser e de estar no 

mundo, uma modalidade de funcionamento que é única e que, portanto, nenhuma teoria 

ou idéia pré-construída é capaz de capturar totalmente. 

Há quatro pilares propostos a partir da reforma curricular nacional que sustentam a 

intervenção com os alunos. Vale explicitá-los: 

 
¨ aprender a conhecer, que significa ser capaz de aprender ao longo de toda a vida; 

¨ aprender a fazer, que pressupõe desenvolver a competência do saber se relacio-

nar em grupo, saber resolver problemas e adquirir uma qualificação profissional; 
¨ aprender a viver com os outros, que consiste em desenvolver a compreensão 

do outro e a percepção das interdependências, na realização de projetos comuns, prepa-

rando-se para gerir conflitos, fortalecendo sua identidade e respeitando a dos outros, res-

peitando valores de pluralismo, de compreensão mútua e de busca da paz; 
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¨ aprender a ser, para melhor desenvolver sua personalidade e poder agir com au-

tonomia, expressando opiniões e assumindo as responsabilidades pessoais. ”(Brasil - Pa-

râmetros Curriculares Nacionais Secretaria de Ensino Fundamental. MEC/SEF: Brasí-

lia,1998.) 

A atuação da Orientação Educacional na Escola Parque 210/211 Sul objetiva ofere-

cer opções aos alunos durante os diversos momentos da sua constituição, em vários as-

pectos: social, afetivo, físico e cognitivo. 

O olhar “educativo” e cuidadoso para cada pequena atitude ou questão do dia a dia 

favorece a compreensão da cidadania como participação social e política, assim como o 

exercício de direitos e deveres. O trabalho possibilita aos alunos, posicionarem-se de ma-

neira ética, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. 
Em todos os momentos do cotidiano escolar, o diálogo é incentivado como forma 

de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

O papel do Orientador Educacional também é o de mediar as relações entre edu-

cadores, alunos e familiares. O objetivo deste trabalho é promover a ação reflexiva no que 

se refere às questões relacionadas à aprendizagem, questões atitudinais e sociais, bus-

cando criar oportunidades para que o aluno construa paulatinamente posturas de respon-

sabilidade e autonomia. 

Ao longo da escolaridade, as crianças têm possibilidade de efetuar escolhas e as-

sumir pequenas responsabilidades, favorecendo o desenvolvimento da autoestima, es-

sencial para que se sintam confiantes. Conhecer suas características e potencialidades e 

reconhecer seus limites são aspectos fundamentais para o desenvolvimento da identidade 

e para a conquista da independência. O fato de confiarem em si próprias e de sentirem-se 

respeitadas, oferece segurança para a formação pessoal e social. 

A escola é um espaço de socialização no qual se dá a ampliação dos laços relacio-

nais (com outras crianças e adultos), e se valoriza a percepção do outro e a constatação 

das diferenças entre as pessoas como fatores importantes para o desenvolvimento. 

O trabalho da Orientação Educacional pretende levar os estudantes a reflexão e 
ação constantes sobre três eixos básicos: viver em grupo (aprender a viver com os ou-

tros), ser aluno (aprender a conhecer e aprender a fazer) e ser eu mesmo (aprender a 

ser). A fim de atingir este propósito, algumas atividades são desenvolvidas baseada na 

pedagogia de projetos. 

Este trabalho educativo promove condições para os alunos conhecerem novos sen-

timentos, valores, ideias, costumes e papéis sociais. Nesse projeto,são desenvolvidas di-

ferentes temáticas que variam de acordo com a proposta de discutida com toda a equipe 
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pedagógica e com as necessidades apresentadas pelos alunos, por meio do Projeto Vi-

venciando Valores. Sob o olhar dos docentes e orientação educacional,os alunos assu-

mem paulatinamente a responsabilidade por equacionar diferentes pontos de vista e de-

senvolver estratégias que aprimorem a convivência com base em princípios éticos univer-

sais. 
 
. Biblioteca 

 

A nossa Biblioteca tem como objetivo fomentar o hábito da leitura desde a primeira 

infância e disseminar a comunicação como uma forma de informação, pesquisa, cultura e 

lazer. 

O espaço físico arejado, amplo e decorado para estimular a leitura e promover a cu-

riosidade dos alunos possui um vasto acervo de obras renomadas de autores nacionais e 

internacionais, assim como uma gibiteca atualizada. Os livros infantis, bem como juvenis e 

adultos, servem inclusive aos professores e à comunidade. Os alunos contam ainda com 

orientação pedagógica adequada e sistemática para acompanhamento de suas leituras. 

A Biblioteca conta com um computador que possui o cadastro de todo o acervo da 

escola. Através de leitura de código de barra o aluno adquire o empréstimo dos livros para 

pesquisa 

Para atender os dois turnos a Biblioteca precisa de 02 servidores para trabalhar em 

regime de carga ampliada.  
 
 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

 
Os estudantes que frequentam a Escola Parque quase em sua totalidade não pos-

suem dificuldade em permanecer na escola. Por sermos parte da Rede Integradora das 

Escolas Públicas do DF, dividimos a carga horária com as Escolas Classes e isso facilita a 

frequência do aluno na escola dificultando a evasão escolar. 

Os estudantes com baixa frequência são acionados através de suas famílias para 

conversa com a equipe pedagógica para sanar possíveis dificuldades observando-se a 

capacidade do aluno em frequentar e permanecer na escola em um regime de 10 horas 

aulas por dia. 

Quando se trata de rendimento escolar, a EEAA promove ações pedagógicas atra-
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vés de projetos interventivos em consonância com as Escolas Classes. O SOE promove, 

através do Projeto Valores citado nesta Proposta Pedagógica, atividades para todos os a-

lunos, pais, professores e funcionários da escola para prevenção de violência escolar, bul-

lying, buscando a diversidade em todos os seus aspectos. Somado a isso, citamos abaixo 

programas e projetos específicos para fortalecer a permanência e o êxito escolar dos es-

tudantes. 

. Projeto Vivenciando Valores: Este projeto nasceu no ano de 2017 e foi elabora-

do para desenvolver um ambiente escolar focado nos valores humanos, sugerido pela e-

quipe de professores. Uma educação voltada para os valores servirá de apoio e pilar aos 

estudantes, principalmente em situações de conflito e adversidades entre eles. Para viver 

bem socialmente é necessário aplicá-los diariamente a fim de desenvolver maior sensibili-

dade humana. 

. Projeto Promoção á Saúde: A necessidade surgiu com a implantação da Escola 

Integral e a necessidade do estudante ter uma melhor qualidade na sua alimentação. Po-

rém o objetivo não é só difundir no aluno a prática do cultivo de hortaliças, mas também 

através da utilização de técnicas interdisciplinares, ensinar, planejar, implantar e manter 

ecosistemas produtivos; realizar a reeducação alimentar, ensinando o valor nutricional dos 

vegetais e introduzir a educação ambiental, construindo a noção de que o equilíbrio do 

meio ambiente é fundamental para sustentabilidade de nosso planeta. 

 

 

 

09. ESTRATÉGIAS DEAVALIAÇÃO 

 

Avaliação em Larga Escala/Rede/Institucional 

 

       O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um 

conjunto de avaliações externas em larga escala que permitem ao Inep realizar um di-

agnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no 

desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino o-

fertado. 

         Por meio de provas e questionários, aplicados periodicamente pelo Inep, 

o Saeb permite que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educa-

ção praticada no país, de modo a oferecer subsídios para a elaboração, o monitora-
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mento e o aprimoramento de políticas com base em evidências. 

         As médias de desempenho do Saeb, juntamente com os dados sobre a-

provação, obtidos no Censo Escolar, compõem o índice de Desenvolvimento da Edu-

cação Básica (Ideb). 

         É importante utilizar o índice para repensar como se dá o ensino e a     

aprendizagem na Escola Classe em consonância com a Escola Parque. 

 

 

Avaliação das Aprendizagens 

 
A avaliação, como instrumento para melhorar o processo educacional e como e-

lemento qualificador das aprendizagens, tem de ser uma das prioridades das políticas 

educacionais em todos os níveis de ensino e, em especial, nos programas destinados a 

ampliar os tempos e espaços de permanência do estudante na escola. 

O planejamento deve ser flexível, com possibilidades de ajustes e adequações 

necessárias, tendo por base a diversidade social e individual que a clientela traz e a 

quantidade de recursos pedagógicos próprios das Artes Visuais, Teatro, Música, e Edu-

cação Física, disciplinas constantes do currículo da Escola Parque 210/211 Sul. 

A organização curricular visa proporcionar ao aluno a percepção dos múltiplos 

aspectos da realidade e sua contextualização, a aquisição de conhecimentos e habilida-

des específicas e, fundamentalmente, o desenvolvimento da sensibilidade – no que diz 

respeito à atividade física e à expressão artística – para que as motivações pedagógicas 

incentivem o surgimento de respostas individuais e transformadoras. 

O fazer pedagógico nesta escola tem um compromisso com a pesquisa e a ino-

vação, na medida em que procura conhecer e aplicar novas técnicas de ensino e utilizar 

recursos materiais diversificados e alternativos. 

O método proposto visa garantir ao aluno o prazer na experimentação e na ativi-

dade lúdica – fatores importantes para o sucesso no aprendizado, para sua formação in-

tegral e sua autonomia. 

Os temas transversais elencados para o ano de 2021 visam a integração das á-

reas, transmissão e vivência de valores para contribuição do desenvolvimento do edu-

cando e nas relações interpessoais no âmbito da escola. 

Este Estabelecimento de Ensino definiu como temas transversais importantes de 
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acordo com a realidade da comunidade: o meio ambiente; a pluralidade cultural, assim 

como estudar a cultura afro-brasileira, estimular a reflexão e favorecer a revisão dos 

conceitos e pré-conceitos que envolvem a condição do negro em nossa sociedade; a 
conscientização do uso da água; a educação para a vida; o combate ao mosquito Aedes 

Egypti; a ética, a cidadania, os valores e a inclusão. Esses temas estarão presentes nas 

disciplinas oferecidas em seus objetivos, conteúdos e orientações didáticas. 

Abrangendo a plenitude do ato de educar, entende-se por avaliação um processo 

mais amplo do que simples aferição de conhecimentos construídos pelos alunos em um 

determinado momento de sua trajetória escolar. 

Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é um instrumento que tem por objetivo deliberar várias 

ações de naturezas diferentes. É um momento em que se reúne o corpo docente e 

equipe pedagógica para conhecer, avaliar o rendimento da turma e alunos de forma 

individualizada, além de manter ou criar estratégias didáticas para a melhoria de 

aprendizagem e relacionamento pessoal de professores e alunos. 

O modelo de conselho de classe sofre alterações sempre que necessário, a 

cada bimestre. A equipe pedagógica procura aprimorar as metodologias para a rea-

lização desse processo.  

Desde a implementação da escola integral, tem sido notado cada vez mais a 

importância da comunicação entre Escolas Classe e Escola Parque, para garantir o 

máximo de aproveitamento da ação do conselho de classe. O procedimento ocorre 

da seguinte forma: 

. São realizados primeiramente o pré-conselho na Escola Parque. Nesse 

momento reúnem-se o grupo de professores, coordenadores, orientadora educa-

cional, pedagoga e supervisão pedagógica. 

. É feito o registro da relação docente e a turma e são apuradas situações 

sobre a aprendizagem em cada área de conhecimento curricular. Esse registro é 

realizado em documento extra oficial para depois formalizarmos em documento ofi-

cial (RAV). 

O pré-conselho é realizado aproximadamente de duas a três semanas em 

coordenações coletivas e ao final dessa primeira etapa, começam os conselhos de 

classe que são realizados nas Escolas Classes. São encaminhados alguns profis-

sionais da Escola Parque juntamente com as considerações feitas no registro de 

pré-conselho. Nesse mesmo documento são coletadas as informações dos profes-
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sores da Escola Classe. Ao final do processo é gerado um relatório que é socializa-

do entre as equipes de cada escola. 

Exemplo: 

 

ALUNO POR ALUNO 204 SUL – AMARELA 1º ANO 1º BIMESTRE 
 

ALUNO DESCRIÇÃO E.P DESCRIÇÃO E.C 204 SUL 

TURMA: A PROFESSORA: ERICA 

AILA MENEZES 

GAMA 

 

  

 

É importante ressaltar que esse documento não é oficial e não substitui os 

documentos oficiais da rede RAV – Registro de Avaliação do Estudante, este 

documento também é utilizado, embora possua características diagnósticas e 

avaliativas que não são adequadas a Escola Parque e nem ao atendimento inte-

gral. 

Mesmo com muitos esforços para realização de um conselho de classe 

proveitoso, ainda não estamos no modelo ideal, pois não há compatibilidade de 

carga horária dos professores que estão envolvidas nesse processo. Para garan-

tir maior eficiência na ação, é imprescindível o encontro de todos os professores 

envolvidos no processo educativo do estudante, algo que ainda não consegui-

mos realizar com total eficiência. Nesse sentido, muitos esforços são feitos para 

aproximar o corpo docente. Vale ressaltar que o pré-conselho e o conselho de 

classe passam por adaptações a cada bimestre, na tentativa de melhorar o pro-

cesso de informações entre as escolas. 

Dentre os objetivos oriundos do conselho de classe, ressaltamos aqui o 

processo de avaliação, que tem início desde o primeiro dia do ano letivo, pois 

ele está relacionado a toda vivência no recinto escolar, além de criar estratégias 

que auxiliam na constituição formativa global do aluno. Quando se evidenciam 

índices de dificuldade de aprendizagem os professores e o núcleo de assistência 

pedagógica deliberam a melhor estratégia para garantir a eficácia do processo 

de ensino-aprendizagem. 



 
 

78  

A avaliação de ensino aprendizagem é realizada bimestralmente em for-

mulário próprio e de acordo com as normas fixadas pela Lei de Diretrizes e Ba-

ses e Diretrizes de Avaliação Educacional, Aprendizagem Institucional e em lar-

ga escala (2014-2016) SEEDF. 

Essa avaliação não acontece em momentos isolados. É um processo con-

tínuo.  

É um instrumento para estimular o interesse e motivar o aluno a maior es-

forço e maior aproveitamento. O aluno é observado em todas as suas ações, em 

suas conquistas os estudantes recebem de seus professores o reforço positivo 

quando suas ações são exitosas e reorientado quando o resultado não for ade-

quado aos objetivos propostos. 

A avaliação está relacionada com as oportunidades oferecidas, é inicial, 

diagnóstica e continuada, oferece indicadores para a prática educacional. É 

também utilizada como instrumento para o desenvolvimento das atividades didá-

ticas, norteadas por critérios previamente estabelecidos no Regimento Escolar 

das Instituições de Ensino de Rede Pública do Distrito Federal. 

Conclui-se a proposta educativa mostrando toda a abrangência avaliativa 

e suas particularidades tendo como referência a LDB - Lei de Diretrizes e Bases 

e Diretrizes de Avaliação sugeridas pelo Currículo Em Movimento – Ensino Fun-

damental –Anos Iniciais, como processo contínuo e continuando a plenitude do 

ato de educar. 

 

 

Matriz Curricular 

 

A Educação em Tempo Integral na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

tem por base uma proposta educacional formativa, que visa ao pleno desenvolvimento 

das potencialidades humanas, conforme preconiza o Currículo da Educação Básica. A-

tende a estudantes desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

No contexto atual, busca-se uma ampliação qualificada do tempo, composta por 

atividades educativas diferenciadas no campo das ciências, da cultura, das artes, das 

tecnologias, entre outras, as quais articuladas aos componentes curriculares e às diver-

sas áreas do conhecimento, bem como às vivências e práticas socioculturais, compõem 

o currículo integrado e forma essa nova matriz curricular; 
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No intervalo entre o período matutino e vespertino, será desenvolvido o Projeto 

Formação de Hábitos Individual e Social. Essa atividade deverá estar alinhada com o 

PPP e o Regimento Escolar, com finalidade formativa de âmbito pedagógico, no qual 

estejam previstos: o acompanhamento e a orientação para a formação de bons hábitos 

durante a refeição, o auxílio na higienização. Assim como os momentos de caráter lúdi-

co, socializador e descanso. 

É importante registrar que a Portaria nº 247, de 2/12/2018, em seu art.3º, deter-

mina que não haja reprovação dos estudantes nos Projetos Interdisciplinares, constan-

tes na parte diversificada das matrizes curriculares. 

A matriz curricular de referência para as Unidades Escolares inseridas na pers-

pectiva de Educação em Tempo Integral, como em todas as outras escolas da rede, de-

verá atender a concepção da educação estabelecida pela política educacional da SE-

EDF, considerando, sobretudo, os preceitos legais vigentes, os documentos norteadores 

dessa política e as expectativas da comunidade na qual a Unidade Escolar está inseri-

da. 

Comparando a proposta educacional formulada por Anísio Teixeira e a atual da 

Educação em Tempo Integral, observa-se que ambas encontram-se na perspectiva da 

ampliação de tempos, espaços e oportunidades como premissa para preparo dos estu-

dantes quanto às mudanças constantes do mundo contemporâneo. Nessa direção, a 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto implementou, em 2017 uma rede de 

atendimento escolar por meio de parceria entre as Escolas Classe e as Escolas Parque, 

as quais, juntas, atuarão na materialização das políticas educacionais vigentes para a 

Educação em Tempo Integral. 

A Rede Integradora da Educação Integral da CRE PP é constituída por 17 Esco-

las Classe e cinco Escolas Parque. Nessa proposta, é oferecida aos estudantes uma 

jornada escolar diária de 10 horas, dividida em dois períodos de 5 horas em cada uni-

dade escolar (Escola Classe e Escola Parque). Destaca-se que essa modalidade con-

templa 100% dos estudantes de um turno da escola. 

Assim, os estudantes iniciam o percurso na Escola Classe com o turno escolar de 

5 horas e professor regente pedagogo de anos iniciais e, após, continuam pedagógico 

da Escola Parque, também com professores regentes das áreas específicas de Artes e 

Educação Física, por mais 5 horas. O percurso pedagógico dos estudantes pode, tam-

bém, acontecer de forma inversa, ou seja, ter início na Escola Parque e continuidade na 

Escola Classe. 

O quadro 01 demonstra, de forma objetiva, as atividades e suas respectivas car-

gas horárias: 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
Estudos e Reflexões 
 

 Para um melhor desempenho na execução das práticas pedagógicas dos profes-

sores, a E.P tem ao longo dos anos mobilizado momentos constantes de formação, tra-

zendo ao corpo docente debates para suscitar reflexões sobre como as aprendizagens 

podem ser mais eficazes. Durante a semana pedagógica contamos com a participação 

da professora Rosangela Mary Delphino– professora, ex-diretora, aposentada da rede, 

colaboradora da implementação do BIA Bloco Inicial de Alfabetização e atualmente con-

trato temporário em música, com longa carreira dentro da Secretaria de Educação nos 

trouxe a palestra: “O que é o BIA? De que Maneira a OTP da E.P Fortalece o Seu Papel 

e Influencia nas Aprendizagens? ” 

 Esse momento foi de grande relevância para reafirmar o papel da Escola Parque 

na formação integral dos estudantes, sendo um ator importante no processo de alfabeti-

zação. Outro tocante foi a abordagem da importância da organização do trabalho peda-

gógico, que permite que o professor atue em um terreno seguro, sabendo a importância 

do trabalho interdisciplinar, com clareza a respeito dos procedimentos para elaboração 

Unidade Esco-

lar 

Atividade Quantidade de ho-

ras poratividade 
Total de Horas 

 

 

Esco-

la Classe 

Base Nacional Comum de Língua Portugue-

sa,Matemática, Geografia, História e Ciên-

cias 

 

17 Horas 

 

 

25 horas 
Acompanhamento Pedagógico em Língua 

Portuguesa e Matemática. 

 

8 horas 

 

 

Esco-

la Parque 

Formação de Hábitos Individual e Social  

10 horas 

 

 

 

25 horas 

Base Nacional Comum de Educação Física e 

Artes 

 

8 horas 

Atividades Artísticas, Culturais, Esportivas e 

Motoras 

7 horas 
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de seus planejamentos e o quão se faz necessário adoção de procedimentos  como a 

sequência didática auxiliando uma melhor organização do trabalho, nesse sentido os 

planejamentos são elaborados da seguinte forma: anual, semestral, bimestral,  aula a 

aula. 

 
Estruturando o Planejamento 
 
 Tendo como norteador principal o Currículo em Movimento, todo o trabalho é ex-

traído a partir do entendimento e da aplicação desse, que tem início primeiramente por 

uma apreciação das áreas (teatro, artes, educação física e música), a partir desse estu-

do é construído o planejamento anual que serve como dorso principal para elaboração 

dos planejamentos bimestrais, que por sua vez é individual de cada professor. 

 A ideia de se fazer um planejamento bimestral se dá em respeito a própria con-

cepção de que as aprendizagens estão “em movimento” ela não carrega consigo con-

cepções antigas conteuditas, respeitado os princípios da unicidade entre teoria e prática, 

interdisciplinaridade e da contextualização e o princípio da flexibilização. Sem deixar de 

lado outro ponto extremamente importante – A avaliação diagnóstica, que deve estar 

prevista desde o 1º bimestre. Essa prática é de fundamental importância para elabora-

ção de todo o planejamento. Conhecer o estudante culturalmente, o que ele traz de ca-

sa, de suas vivências e levar em conta o que ele sabe, preservando as concepções da 

rede- Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural. 

 Assim sendo, o professor elabora sua prática pedagógica tendo flexibilidade para 

alterar o que for necessário ao longo dos bimestres, para fortalecer e orientar essa práti-

ca, existem duas coordenações bimestrais destinadas a apreciação do que foi arquiteta-

do para o bimestre, nesse momento os professores que atuam em quarteto (artes, tea-

tro, educação física e música) se encontram com a supervisão pedagógica e são discu-

tidos os pontos interdisciplinares entre as áreas, além de trazer a luz os eixos norteado-

res do currículo e de que forma podem ser melhores desenvolvidos. Eixos esses que ga-

rantem a promoção a cidadania respeitando a diversidade.  
 
Eixos Integradores 
 
Entender o que é o eixo integrador torna-se fundamental para atingir os objetivos 

almejados no planejamento. Os eixos integradores devem fortalecer o processo de alfa-

betização, letramentos e ludicidade. As práticas artísticas ajudam a promovê-los. Por se 

tratar de eixos que integram as linguagens, as áreas de conhecimento passam a com-
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partilhar pontos em comuns entre a língua portuguesa, as artes e educação física. Es-

ses pontos são articulados entre os professores da E.P com fluidez, por se tratar de se-

rem trabalhados no mesmo espaço físico, com encontros pedagógicos proporcionados 

pelas coordenações. Infelizmente a troca de experiência entre os professores da escola 

classe é algo mais difícil de promover, pois existem algumas situações problemas que 

ainda não conseguimos sanar, por exemplo coordenação entre os professores das duas 

escolas, entretanto os saberes são desenvolvidos mesmo que a distância.  

Nas aulas de teatro os eixos transversais são trabalhados de forma expressiva na 

introdução, percepção, leitura e produção textual como por exemplo diálogos, monólo-

gos, poemas, letras de músicas, inclusive de autoria dos próprios estudantes. Para o 

bloco inicial, quando o letramento está sendo iniciado, a improvisação e a contação de 

histórias são substituídas pela leitura de textos, o trabalho com a ludicidade torna-se al-

go muito poderoso para essa etapa. No segundo bloco a leitura e o acesso ao acervo 

dramático literário fortalece não só o letramento, mas permite a ampliação de mundo es-

timulando o senso crítico. As apresentações de peças e esquetes se encarregam em 

fortalecer a comunicação humana por meio da ludicidade.  

Nas artes visuais os eixos integradores promovem um diálogo que vai além da 

linguagem escrita, pois ela reside na subjetividade auxiliando na construção do repertó-

rio cultural do indivíduo. As obras de Tarsila do Amaral são um exemplo claro de como o 

eixo integrador é trabalhado pelos professores, quando o estudante entra em contato 

com a obra – Operários – permite-se não só a leitura estética das formas, linhas e co-

res, mas o reconhecimento da própria identidade brasileira. Os professores trabalham 

essa percepção de várias formas, como por exemplo a releitura para os estudantes do 

bloco 2, que já possuem uma maior a capacidade de compreensão da formação social 

brasileira vinculada à concepção histórico-cultural. 

A música por sua vez, integra os eixos de forma generosa, somando as experiên-

cias do letramento, uma vez que a música como código linguístico estimula o reconhe-

cimento de signos e significados que não residem apenas nos aspectos de partitura, 

mas permitem igualmente como todas as artes, a formação integral do indivíduo-social. 

As práticas musicais na E.P estimulam possibilidades vocais, corporais e instrumentais 

vinculadas a experiência de expressar com liberdade o mundo sonoro respeitando indi-

vidualmente as ideias próprias, como previsto em nosso currículo, assim sendo, temos 

atividades musicais voltadas para composições de autoria dos estudantes, além disso, 

são exploradas as diversas formas de musicalização, que passam a integrar facilmente 

com as outras linguagens ofertadas na E.P, como por exemplo a percepção corporal, 

sonoplastia e a paisagem sonora como reconhecimento de mundo. 
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Na área da Educação Física os eixos integradores atuam em um conceito da cul-

tura corporal na qual reside um conjunto de ações que vão desde as brincadeiras, jogos, 

dança, estimulando o lado da ludicidade até a introdução de esportes, sempre relacio-

nados as práticas sociais que privilegiam o corpo e o movimento, levando em conside-

ração a cultura humana. As práticas da educação física na E.P colaboram não só com o 

aprimoramento das funções motoras, mas também permitem que os estudantes cons-

truam respeitosamente a relação coletiva de forma saudável, compreendendo por meio 

da experiência dos jogos por exemplo, regras de convívio, valores olímpicos trazidos pe-

los esportes com tomada de consciência corporal.   

 

Eixos Transversais 

 
 Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, con-

cebemos três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Assim, incluímos temas 

e conteúdos atuais e de relevância social. Esses Eixos Transversais estão contemplados 

nos planejamentos anuais de cada área e também se relacionam aos eixos integradores. 

Os eixos transversais são desenvolvidos com bastante criatividade por cada professor in-

dividualmente, dupla, trio ou quarteto. 

 Os temas trabalhados são contemplados pelos professores respeitando as suges-

tões da rede, previstas no calendário, esses servem de base para que cada um dentro da 

sua linguagem possa desenvolver o senso crítico na formação dos valores trazidos pelos 

eixos integradores. A cada bimestre os professores convidam os temas como: Semana da 

Conscientização do Uso Sustentável da Água, Semana da Educação Para a Vida, Dia Na-

cional da Educação Ambiental, Dia do Patrimônio Cultural, Dia Nacional da Consciência 

Negra e todos que se fizerem necessários e que promovam os eixos transversais.  

 O Projeto Valores, citado neste documento na parte de anexos, serve como um 

suporte para o desenvolvimento dos temas, pois a sua abrangência permite dialogar em 

todas as relações humanas que mobilize respeito levando em conta o universo emocional 

do estudante, sendo assim, além dos materiais oferecidos pela secretária, tanto conceitu-

al, como o de sugestões de atividades artísticas e recreativas, os professores proporcio-

nam momentos e espaços para a escuta e elaboram ações que colocam o estudante co-

mo protagonista. Um exemplo realizado ainda esse ano, foi o trabalho de artes visuais, na 

qual a professora Tatiana Conceição da Silva Romeu criou um fanzine com os estudantes, 

que traziam em suas revistas temas sobre o uso da água em sua cidade, em algumas re-
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portagens realizadas pelos próprios estudantes, haviam relatos de falta de saneamentos 

básico e entupimento das valas nas ruas, o que consequentemente causavam enchentes. 

Chamando a atenção da importância de trazer a comunidade os problemas de saúde que 

essa situação pode causar, sendo demonstrado sensibilidade por parte dos estudantes 

com a construção de valores como ética, cidadania e sustentabilidade. Abaixo a atividade 

proposta do fanzine que foi enviado aos estudantes. 

CCanllan«:.m.llll.oll.an .m. mm.iii.an llll.m mm.m.ma.m. 

Você sabe<> que é Fanzine? 

A palavra fanzine vem da contração da 
expressão em inglês fanatic magazine, que 
significa em português revista de fãs. E o que 
isso significa? Significa que os fanzines são 
publicações feitas por pessoas e para as 
pessoas que gostam de um determinado 
tema em comum, sejam elas amadoras ou 
profissionais. 

Exemplos: 

~ES 
C;jil -· 
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Atividade FANZINE - Faça um fanzine 
(um livrinho) com o tema "Uso responsável 

da água". 

Seção 
----------------------------------------------------------- -

Agora vamos aos 5 passos para fazer um 
fanzine perfeito: 

1 - Para fazer um Fanzine é necessária uma 
folha mais grossa para ser a capa, vale até 
pensar em folh as coloridas, e outras três 
fo lhas A4. Para que fique no ta:manho menor 
vale dobrar as folhas ao mei.o e juntá-las 
formando um caderninho. No tota l teremos 
12 folhas para ilustrar e, vai por m im, parece 
pouco mas é 1muita coisa! Tem pessoas que 
preferem usar o sulfite dobrado duas vezes, 
mas aí vai do tamanho que você preferir 
uti lizar. 

2 - Escolha um tema: 
aqui nós já temos um tema 
"Uso responsável da água". 
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Fonte. Print Screen da Atividade Impressa de Artes Visuais – Professora Tatiana. 

  

3 - Qual será o estilo do seu fanzine? As 
histórias em quadrinhos são a principal 
pedida, além de assuntos ligados à política. 

4 - Por fim pense nas cores que utilizará, 
separe as revistas para fazer colagens e 
pense no conteúdo de acordo com o tema 
escolhido. 

5 - Arrume uma mesa com um espaço bom 
para separar as imagens que achar, seus 
lápis de cor, canetas. 

Secão 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

 Gestão Pedagógica e de Resultados Educacionais 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

 
 

 

 

Incentivar o aluno a 

desenvolver a criativida-

de, o pensamento críti-

co, a formação estética 

e psicomotora, compre-

ensão dos conteúdos 

significativos, aplicando 

o Currículo em Movi-

mento, além de formar 

um cidadão completo 

em seus aspectos cultu-

rais, emocionais, físicas 

e sociais afim de contri-

buir futuramente para 

transformar suas vidas e 

da sociedade. 

Manter em 

100% a unidade 

pedagógica e 

compreensão dos 

conteúdos signifi-

cativos em uso, 

num processo 

reflexivo, objeti-

vando aprendiza-

gens significati-

vas e o desen-

volvimento de 

habilidades e 

competências 

previstas para 

cada ano. 

Fomentar o uso con-

tínuo da proposta cur-

ricular nas coordena-

ções. 
 

Acompanhar o 

cumprimento do cur-

rículo contido na Pro-

posta Pedagógica. 

 
Acompanhar o fazer 

pedagógico,garantindo 

a qualidade de ensino. 
 

Promover análise e 

o estudo das habilida-

des e competências 

necessárias a cada 

ano, 

para melhor de-

senvolvê-las. 

Por meio de reu-

niões semanais, de 

conselhos de clas-

se e das observa-

ções diárias do 

desempenho aca-

dêmico dos estu-

dantes. 

 
Atas e registros 

dos encontros reali-

zados. 

Equipe Pedagógica, 

SOE, EEAA, 

Supervisão Pedagógi-

ca e Gestores. 

Durante todo o ano. 

Garantir 100% a 

aplicação do currí-

culo com qualidade. 

Acompanhar o 

cumprimento da 

proposta curricular. 
 

Acompanhar o plane-

jamento e o fazer pe-

dagógico pelo docen-

Através da análise 

coletiva e do de-

senvolvimento dos 

estudantes e a-

companhamento 

dos planejamentos. 

Supervisão Pedagó-

gica, Coordenação e 

Equipe Gestora. 

Durante todo o ano. 
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te. 

Acompanhar 

100% dos ins-

trumentos ava-

liativos e ativida-

des elaboradas 

pelo professor. 

Acompanhar a ativi-

dades elaboradas pe-

lo professor. 
 

Orientar e sugerir pos-

síveis modificações. 

Por meio de avali-

ação do instrumen-

to elaborado. 

Supervisão e Coorde-

nação Pedagógica. 

Durante todo o ano. 

 

Sensibilizar os profis-

sionais de educação da 

nossa escola e comuni-

dade em geral para a 

importância das Artes e 

da Educação Física no 

seu dia-dia, na formação 

cultural e motora como 

forma de melhorar a vi-

são de mundo de cada 

indivíduo. 

Realizar 80% das 

formações plane-

jadas. 

Supervisionar e contri-

buir nos momentos de 

coordenação pedagógi-

ca. 
 

Promover estudos de 

temas específicos nas 

coordenações peda-

gógicas. 

Através da partici-

pação e interesse 

dos envolvidos. 

Supervisão Pedagógi-

ca, Coordenação, E-

quipe Gestora, SOE, 

EEAA e professores. 

Durante todo o ano. 

Incluir alunos ANEE´S e 

defender uma educação 

completa e de qualidade 

em todos os seus as-

pectos. 

Atender 100% das 

famílias e dos es-

tudantes envolvi-

dos. 

Ofertas atendimento 

especializado; orientar 

as famílias para o seu 

envolvimento e sua par-

ticipação no processo 

educacional do ANEE. 

Através de relató-

rio da EEAA, do 

professor regente e 

do SOE caso ne-

cessário. 

Professores e demais 

profissionais envolvi-

dos com o estudante. 

Durante todo o ano. 
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  Construção de ade-

quação pedagógica e 

curricular conforme as 

necessidades do aluno. 

   

 

Melhorar a qualidade 

do trabalho pedagógico. 

Garantir 100% 

do uso de mate-

riais pedagógi-

cos, quando soli-

citados, de acor-

do com o plane-

jamento. 

Propiciar coordena-

ções coletivas, momen-

tos de estudos siste-

matizados com o corpo 

docente garantindo a 

formação continuada e 

o uso de recursos pe-

dagógicos e tecnológi-

cos. 

Por meio da utili-

zação adequada 

dos recursos ma-

teriais. 

Supervisão Pedagógi-

ca e Coordenação. 

Durante todo o ano. 

  Organizar espaços 

comuns com o corpo 

docente conforme a 

necessidade. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar 100% 

dos professores 

da escola a reali-

zar cursos de 

formação ofere-

cidos pela SE-

EDF. 

Divulgar cursos ofereci-

dos pela EAPE e órgãos 

cadastrados e habilita-

dos pela SEEDF. 

Por meio de ade-

são e frequência dos 

docentes aos cursos. 

Supervisão Pedagógi-

ca e Coordenação. 

Durante todo o ano. 

Desenvolver Projetos 

Pedagógicos. 

Realizar 100% das 

atividades planeja-

das. 

Realizar o projeto Vi-

venciando Valores. 

Através da partici-

pação e envolvimen-

to com os estudan-

tes. 

Toda a equipe peda-

gógica envolvida. 

Durante todo o ano. 
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Garantir e promover a 

participação efetiva da 

comunidade escolar nas 

atividades socioculturais 

e educativas. 

Atingir 75% da 

comunidade es-

colar envolvida. 

Organizar por bi-

mestre reunião de pais 

e/ou responsáveis pa-

ra apresentação e 

avaliação do desem-

penho escolar do alu-

no. 

Realizar palestras 

convidando toda a 

comunidade escolar 

para abordar temas de 

acordo com a neces-

sidade do momento. 

Através da partici-

pação e frequência 

às reuniões. 

Equipe Gestora, Su-

pervisão e Coorde-

nação Pedagógica. 

Durante todo o ano. 

Proporcionar 

100% dos alunos 

acesso as 

ativida-

des culturais. 

Organizar momentos 

culturais, saídas de 

campo com fins peda-

gógicos. 

Através do interes-

se e participação 

dos alunos. 

Equipe Gestora, Su-

pervisão Pedagógica, 

Coordenação e pro-

fessores. 

Durante o ano letivo de 

2020. 

Promover ações que 

contribuam para o de-

senvolvimento de uma 

vida saudável. 

Realizar 100% 

das atividades 

planejadas. 

Desenvolver hábitos 

de higiene pessoal e 

ambiental. 

Desenvolver ativida-

des pedagógicas vol-

tadas para o estudo da 

valorização da alimen-

tação saudável e saú-

de. 

Através da partici-

pação e envolvi-

mento dos estu-

dantes nas ativi-

dades realizadas. 

Participar de pro-

grama nutricional 

com a participação 

de professores e 

estudantes de nu-

trição do UNI-

CEUB. 

Equipe Gestora, Su-

pervisão Pedagógica, 

Coordenação e pro-

fessores. 

Equipe Gestora, Su-

pervisão Pedagógica, 

Coordenação e pro-

fessores. 

Durante todo o ano. 

Acompanhar as ativida-

des promovidas pelas 

escolas Classes, estrei-

Realizar 100% 

das atividades 

planejadas. 

Visitar as Escolas 

Classes periodicamen-

te para conhecer sua 

Por meio da Coor-

denação Integral 

favorecendo o inter-

Coordenação integral, 

Equipe Gesto-

ra,Supervisão e Co-

Durante todo o ano. 
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Promover e desenvolver 

os Temas Transversais 

inseridos no Calendário 

da SEEDF. 

Realizar 100% 

das atividades pla-

nejadas. 

Organizar momentos 

culturais, eventos e 

atividades: Festa Juni-

na, Dia da Criança, Dia 

da Nacional de Luta de 

Pessoas com Deficiên-

cia, Dia da Consciência 

Negra, Semana da 

Conscientização do 

Uso Sustentável da 

Água, Semana da E-

ducação para Vida. 

Através de ativida-

des ofertadas fora e 

dentro do ambiente 

escolar, visitas a 

museus e parques 

temáticos, 

apresentação de 

música e teatro, 

palestras e 

atividades sócio 

educativas e 

culturais. 

Toda a comunidade 

escolar. 

Bimestralmente. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

tando o elo entre as es-

colas. 

realidade e o atendi-

mento prestado aos 

estudantes. 

Participar do Conselho 

de Classe estabele-

cendo intercâmbio en-

tre as escolas. 

Participar sempre que 

possível dos eventos 

promovidos pelas 

Escolas Classe. 

câmbio entre as 

escolas. 

ordenação Pedagógi-

ca. 
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 Gestão Participativa e de Pessoas 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Fortalecer os vínculos 

entre a escola e a comu-

nidade, visando o desen-

volvimento do aluno, co-

locando em práticas as 

diretrizes da gestão de-

mocrática, promovendo a 

prática de um bom rela-

cionamento interpessoal 

e estabelecendo canais 

de comunicação na 

comunidade escolar. 

Garantir e promo-

ver a participação 

de 75% da comu-

nidade escolar nas 

atividades educati-

vas e sociocultu-

rais. 

Realizar atividades 

que colaborem para 

integração da comuni-

dade escolar. 

 
Realização de even-

tos. 

No decorrer do 

ano letivo por todos 

os envolvidos no 

processo. 

Todo a comunidade es-

colar. 

Ano letivo de 2021. 

 

Promover e orientar a 

troca de experiências 

entre professores como 

estratégia de capacita-

ção e melhoria de suas 

práticas. 

Garantir 100% a 

aplicação do currí-

culo com qualidade. 

Realizar atividades na 

coordenação que con-

tribuam para a troca de 

experiências e cresci-

mento profissional. 

Divulgar cur-

sos de capacitação 

promovidos pela SE-

EDF e seus parceiros. 

Processual e contí-

nua. 

Supervisão Pedagó-

gica, Coordenação e 

Equipe Gestora e pro-

fessores. 

Quinzenalmente. 
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Oportunizar de forma 

dinâmica, a formação 

continuada dos servi-

dores desta Instituição 

de Ensino. 

Aperfeiçoar 

100% das ações 

previstas para 

este ano. 

Promover estudos di-

rigidos na coordenação 

pedagógica, com vistas 

ao aprimoramento do 

trabalho pedagógico, 

tendo como instrumen-

tos norteadores: a Pro-

posta Pedagógica da 

SEEDF, as Diretrizes 

Pedagógicas, o Currí-

culo em Movimento e 

literaturas afins. 

 
Desenvolver ações 

relacionadas a con-

servação e manuten-

ção das áreas verdes 

da escola, construir 

horta para ocultivo co-

letivo de alimentos. 

Processual e contí-

nua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Através de questi-

onários e formulá-

rios para sugestão. 

Supervisão Pedagó-

gica, Coordenação e 

Equipe Gestora e pro-

fessores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisão Pedagógi-

ca, Coordenação e 

Equipe Gestora, pro-

fessores e alunos. 

Bimestralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o ano letivo. 

 
 

 Gestão Administrativa e Financeira 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Atender todos os servi-

dores em suas necessi-

dades e observar crité-

rios legais pertinentes a 

cada segmento. 

Manter atualizado 

100% os dados 

funcionais e pesso-

ais. 

 

Orientar quanto a 

recessos, abonos, 

férias, requerimen-

tos gerais. 

Convocar os membros 

da escola para realiza-

ção de atualização ca-

dastral. 

 

Realizar reunião cole-

tivas para dar as orien-

tações necessárias. 

 

No decorrer do 

ano letivo por todos 

os envolvidos no 

processo. 

Equipe Gestora. Mensalmente. 
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Cumprir prazos 

para entrega de 

documentos. 

 

Informar datas e horá-

rios para realização e 

entrega de documentos. 

Garantir encontro com 

os Membros do Conse-

lho Escolar e Associação 

de Pais e Mestres. 

Assegurar con-

dições de encon-

tro entre os 

membros do 

Conselho Escolar 

e Associação de 

Pais e Mestres. 

Convocar os mem-

bros do Conselho Es-

colar para o efetivo 

cumprimento do seu 

papel. 

Participação e 

envolvimento dos 

membros nas a-

ções da escola. 

Equipe Gestora. Durante todo o ano 

letivo de 2021. 

Manter clareza, trans-

parência e unidade na 

comunicação. 

Envolver 100% 

da Comunidade 

Escolar no diá-

logo aberto, 

claro e transpa-

rente. 

Registrar recados, 

comunicados e reuni-

ões em livro de Ata. 
 

Tornando comuns to-

das as informações 

oficiais que envolvam a 

equipe e comunidade 

escolar. 

 
 
 

 
Análise de resul-

tados, coerência e 

unidade das ações. 

 
 
 
 
 

 
Equipe Gestora. 

Bimestralmente. 

  Fazer comunicados 

sempre que necessá-

rio. 

   

  Democratizar informa-

ções. 

   

Utilizar os recursos fi-

nanceiros, de verbas 

públicas e doações da 

comunidade escolar, de 

acordo com as necessi-

dades pedagógicas, 

administrativas de modo 

Elaborar planos 

de aplicação dos 

recursos financei-

ros de acordo 

com as necessi-

dades pedagógi-

cas,administrativ

Planejar e a-

companhar as contri-

buições e aplicações 

dos recursos financei-

ros. 
 

Discutir com a comu-

Análise dos resul-

tados, supervisão e 

controle. 

Equipe Gestora Durante todo o ano 

letivo. 
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a assegurar melhorias e 

manutenção da escola. 

as com acompa-

nhamento e su-

pervisão 100% 

nidade escolar as 

necessidades da es-

cola. 
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 Da comunidade 

escolar. 

Convocando as insti-

tuições responsáveis, 

Conselho Escolar para 

participar de todo o 

processo de utilização 

dos recursos financei-

ros. 

 
Planejando coletiva-

mente o uso de verbas 

do PDAF de acordo 

com os critérios esta-

belecidos pelos res-

pectivos programas. 

 
Renovar o estoque de 

material pedagógico 

sempre que necessá-

rio. 
 

Fazer reforma na co-

zinha da escola. 

 
Substituir estantes do 

almoxarifado por armá-

rios fechados confec-

cionados. 

 
Fazer manutenção no 

sistema de vigilância 

por câmeras na escola. 

 
Fazer pintura e manu-
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tenção nas telhas de 

zinco, no alambrado na 

frente e laterais da es-

cola. 

 
Fazer manutenção e 

pintura nas áreas in-

ternas e externas da 

escola. 
 

Fazer manutenção 

nas portas e fechadu-

ras da escola. 
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Fazer reparo e manu-

tenção na parte elétrica 

da escola, refletores da 

quadra de esporte e 

interfone. 

 
Reparar e revisar o 

toldo da escola. 

 
Reparar as longarinas 

da escola. 

 

Realizar manutenção, 

troca de torneiras e 

pequenos reparos nos 

banheiros da escola. 

 
Realizar reparo na 

caixa d’água da escola, 

bem como manutenção 

nos canos, bomba e 

parte elétrica. 

 
Dedetizar as áreas 

internas e externas da 

escola. 

 
Realizar manutenção 

e reforma na piscina 

da escola. 
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Realizar manutenção 

e reforma nos bebe-

douros da escola. 

 

Instalar lavabos com 

sabão líquido e álcool 

gel na área interna e 

externa da escola. 

 
Realizar manutenção 

no auditório da escola. 

Pintura, reparo na parte 

elétrica dos equipa-

mentos eletrônicos. 
 

Realizar compra e 

confecção de meda-

lhas para premiação 

dos alunos nas premi-

ações desportivas e 

sócio culturais. 

 

Realizar reparos e 

conserto em possíveis 

vazamentos nas de-

pendências da escola. 

 

Realizar reforma na 

Caixa d’água da esco-

la. (Obra em parceria 

com CRE/PLANO PI-

LOTO) 
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Realizar cobertura da 

piscina com tela de 

sombreamento. 



145 
 

 

12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PPP 

 

. AVALIAÇÃO COLETIVA, PERIODICIDADE E PROCEDIMENTOS E REGISTROS 

 

"A concepção de uma escola que possua a sua gestão democrática é aquela 

que concebe a gestão como a construção de cidadania brasileira e não como um 

processo mecânico e sem compromisso. Ela só existirá na medida em que forem de-

senvolvidas a autonomia e a participação de todos, num clima e numa estrutura or-

ganizacional compatível com essa prática, visando à emancipação". (GRACINDO-

BORDIGNON, 2001, p.169) 

A avaliação institucional é um instrumento de melhoria da educação, da quali-

dade e democratização com impacto no processo de transformação social e que tem 

como principal característica o aperfeiçoamento e a reconstrução de gestão demo-

crática. 

A avaliação institucional implica, necessariamente, na melhoria do ensino, da 

aprendizagem, e na construção efetiva de uma escola de qualidade como preconiza 

o compromisso de uma educação para todos. 

A concepção de avaliação institucional que permeia o presente projeto consi-

dera que, aplicada à realidade escolar, esse tipo de avaliação visa seu "[...] autoco-

nhecimento e a tomada de decisão, e tem uma grande finalidade: aperfeiçoar seu 

funcionamento e melhorar os resultados das instituições educacionais". (BELLO-

NI,1999,p..41).Nessa perspectiva, seus princípios fundantes são explicados a seguir. 

A globalidade na avaliação diz respeito as atividades que permeiam as rela-

ções educacionais, em suas várias instâncias. Fazem parte dessa relação os atores 

escolares e suas principais atividades aos professores, a construção e interpretação 

dos conhecimentos do mundo, sua interação com os alunos; ao corpo discente, o a-

prendizado do mundo e a construção sistemática dos conhecimentos historicamente 

acumulados; aos pais, o acompanhamento e a participação responsável na gestão 

da escola; aos dirigentes, o aprendizado de como lidar com"[...] conflitos e opiniões 

diferentes,no intuito de transformação qualificada da escola. 

A continuidade das ações escolares,a auto avaliação e a avaliação externa 

devem fazer parte da cultura institucional como um todo, envolvendo os sujeitos in-

ternos e externos, num processo contínuo e sistemático, técnico e político. Nesse 

contexto, "[...] a qualidade técnica e a legitimidade política do processo avaliativo 
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são fundamentais para que os seus resultados possam ser transformados em ações 

efetivamente relevantes e transformadoras". 

A avaliação institucional é um processo sistemático que deve envolver a ade-

são voluntária da comunidade escolar na tomada de decisão, através da conscienti-

zação coletivas obre as características únicas que compõem a instituição, tais como: 

comunidade, corpos docentes e discente, proposta pedagógica, local onde a escola 

se situa, entre outras. 

É importante que se tenha bem claro, as objetividades e subjetividades refe-

rentes à escola que vai ser objeto de avaliação, para evitar o fomento de ações que 

não poderão ser implementadas, o que pode gerar a culpabilidade tão típica do sen-

so comum (a culpa é do governo, dos professores ou dos alunos). 

Nesse cenário, ao gestor cabe criar espaços para a participação qualitativa 

dos demais membros, gerando assim uma responsabilidade coletiva pelo bem-estar 

da comunidade, somando experiências e alçando projetos comuns a todos os usuá-

rios da escola. O gestor, após avaliar a instituição, poderá delegar responsabilidades 

a todos os atores, contribuindo, assim, para o verdadeiro sentido da gestão demo-

crática com autonomia e participação qualitativa de todos. Ao mesmo tempo, as reu-

niões coletivas com o corpo docente se tornarão mais produtivas, pois este se vai 

estar mais comprometido com a gestão e valorizado em suas relações pedagógicas, 

gerando relações interpessoais democráticas e com um caráter coletivo e não indivi-

dualizado. 

Essas ações concebidas, implementadas e executadas que são: a participação 

voluntária e qualitativa da comunidade, a criação de espaços para o trabalho coletivo 

e fortalecimento dos colegiados junto à gestão, serão capazes de legitimar as toma-

das de decisões no âmbito escolar com competência e qualidade transformando a 

escola que temos na escola que queremos. 

Nesse contexto "a avaliação institucional em educação, busca tornar seu ins-

trumento para o aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa das escolas, 

ela é um instrumento de melhoria da educação - da sua qualidade e democratização 

- com impacto no processo de transformação social" (BELLONI, 1999,p.32). 

 
. Objetivos da Avaliação Institucional 

 

. Objetivo Geral 
 

Analisar a percepção da comunidade escolar, na perspectiva de fazer um le-
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vantamento sobre a importância da instituição na sociedade que está inserida e o 

que eles esperam como retorno social da escola. 

. Objetivo Específico 

- Identificar os procedimentos da equipe gestora, suas relações com a comu-

nidade e as interferências na construção de um projeto político pedagógico participa-

tivo, como mecanismo de integração na tomada de decisões na escola. 

- Considerar a participação da comunidade na construção, implementação e 

execução da avaliação institucional da escola. 
 

A avaliação do PPP na Escola Parque 210/211 Sul é feita em três momentos: 
 

. Semestralmente: é feita a avaliação institucional com representantes de to-

dos os segmentos de nossa comunidade escolar. 

. Em um segundo momento, com base em dados coletados no ano anterior, é 

feita uma análise para ajustes necessários durante as coordenações com gestores, 

professores e servidores. 

. Ao final do primeiro semestre é realizada a reunião para a avaliação institu-

cional, aberta a comunidade e com a participação dos segmentos, gestores, servido-

res da carreira magistério e servidores da carreira assistência. Nesse momento é a-

plicado um questionário diagnose* onde são avaliados diversos aspectos acerca do 

atendimento, da estrutura física da escola, dos recursos materiais/pedagógicos, da 

formação continuada para servidores, recursos humanos, participação da comunida-

de e proposições de melhorias. Após tabulação de dados é divulgado o resultado da 

pesquisa para ajustes necessários. 

Ao final do segundo semestre, novamente é aplicado o instrumento diagnose, 

para que haja um comparativo e reestruturação do PPP para o ano seguinte. 

 
13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
A Escola Parque 210/211 Sul tem um papel de fundamental importância quan-

to ao desenvolvimento do indivíduo no que concerne à espontaneidade, à expressão 

criativa, à expressão corporal, à valorização cultural e social. Por isso, buscamos fa-

cilitar o processo de ensino e aprendizagem, realizando adequações necessárias pa-

ra o envolvimento e aproveitamento dos alunos nas atividades oferecidas nos aspec-

tos educacionais, físicos e sociais. 

Preocupados com este ensino que busca realmente uma educação de qualida-



 
 

104  

de, no qual a aprendizagem significativa é o foco principal, elaboramos este projeto 

visando uma verdadeira escola que construa competências e habilidades e que pos-

sibilite aos alunos uma visão mais consciente, orientada e crítica no contexto em que 

eles vivem. 

Atividades curriculares nas áreas de Educação Física, que caminha no sentido 

de capacitar o aluno a refletir sobre suas possibilidades corporais e, com autonomia, 

exercê-las de maneira social e culturalmente significativa e adequada, e nas artes 

(Artes Visuais, Teatro e Música) o aluno poderá vivenciar cada atividade, questio-

nando em caso de dúvidas ou muitas vezes enriquecendo-a com suas próprias      

vivências culturais e sociais. 

A compreensão das Artes e da Educação Física como áreas de conhecimento 

estimulam a produção, a fruição e a reflexão, meio legítimo pelo qual o indivíduo 

conquista sua cidadania. Na Escola Parque 210/211 Sul, são oferecidas atividades 

que proporcionam ao aluno vivências globais que favorecem o conhecimento de si 

próprio e do contexto que está inserido, usando a leitura e experimentando as artes 

e as atividades físicas, como bens culturais. 

Na construção coletiva elaboramos, com a participação de toda a comunidade 
escolar, planos de trabalho e projetos que possam sanar ou diminuir nossas difi-

culdades, encurtar nossas distâncias e alcançar nossos objetivos. Visamos uma “Es-

cola” onde o “saber” está vinculado ao “fazer” para que se chegue finalmente ao 

“ser”, e possamos formar seres humanos mais críticos, trabalhadores mais compe-

tentes e pessoas mais felizes. 

Os projetos desenvolvidos são frutos de necessidades observadas por toda a 

comunidade escolar com o objetivo de melhorar as relações interpessoais, amplian-

do a capacidade crítica e a formação de um ser humano rico em possibilidades.  
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 

ESCOLA. 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-
PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 
E NO PROJETO 

Projeto Vivenciando 
Valores 

Visa desenvolver um am-

biente escolar focado nos 

valores humanos, uma e-

ducação voltada para os 

valores servirá de apoio e 

pilar aos estudantes, prin-

cipalmente em situações 

de conflitos e adversida-

des entre eles. 

Para viver bem socialmen-

te é necessário aplicá-los 

diariamente a fim de de-

senvolver maior sensibili-

dade humana. 

Proporcionar vivencias em 

ações práticas, para conhecer 

e aplicar os valores humanos 

no seu cotidiano por meio a 

dinâmicas, trabalhos artísti-

cos, campanhas, intervenções 

artísticas entre outros. 

Equipe escolar Durante todo o ano letivo 
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Projeto Promoção à 
Saúde 

Visa criar bons hábitos de 

alimentação e higiene nos 

estudantes. Conhecer o va-

lor nutricional dos alimen-

tos, praticar escovação 

dentária, adquirir hábitos de 

descanso. 

 Momentos das principais refei-

ções do dia (café da manhã e al-

moço), higienização das mãos 

antes das refeições, escovação 

dentária após as refeições. 

Difundir a prática do culti-

vo de hortaliças, como também, 

através da utilização de técnicas 

interdisciplinares, ensinar a pla-

nejar, implantar e manter ecossis-

temas produtivos. 

Equipe escolar Durante todo o ano letivo 
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15. ANEXOS 
 
 
. Projeto Valores 

 
 
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 
ESCOLA PARQUE 210/211 SUL 
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 PROJETO VIVENCIANDO VALORES 

 

INTRODUÇÃO: 

 
Seria ineficiente e vazia a escola que omitisse resgatar valores “adormecidos” na 

consciência humana. Sendo assim, é essencial refletir o mundo atual, a fim de fortalecer e 

renovar “crenças”, inserindo no processo pedagógico valores que possibilitem a formação 

integral dos estudantes. 

Por ser um espaço social privilegiado na construção do conhecimento é necessário 

trabalhar com dados científicos, históricos e humanos. Diante das necessidades ou até 

mesmo uma problematização a ser resolvida nas relações interpessoais, é lançado um o-

lhar positivo diante das mais diversas situações de conflito, pois mesmo sendo grande o 

desafio, vivenciar e praticar valores na busca do aprimoramento das boas relações huma-

nas, tem levado a um maior do crescimento cognitivo dos estudantes. 

Esse diferencial do positivo na formação do cidadão trata-se do comprometimento 

com o social. É preciso fazer valer cada gesto e palavra no ambiente escolar, lembrando 

que se refere a figura de um Educador. Por acreditar numa sociedade mais humana e jus-

ta, sem preconceitos, na qual os cidadãos atuam compromissados com o bem-estar de 

todos, foi proposto o projeto “Vivenciando Valores”, onde no dia a dia, através das ativida-

des planejadas pelos professores e situações que forem surgindo no convívio com o ou-

tro, será explorado valores indispensáveis na formação humana do indivíduo. 

JUSTIFICATIVA: 

 
Este projeto nasceu no ano letivo de 2017 e foi elaborado para desenvolver um 

ambiente escolar focado nos valores humanos, sugerido pela equipe de professores. Uma 

educação voltada para os valores servirá de apoio e pilar aos estudantes, principalmente 

em situações de conflitos e adversidades entre eles. Para viver bem socialmente é neces-

sário aplicá-los diariamente a fim de desenvolver maior sensibilidade humana. 

Uma das áreas mais inovadoras que vem sendo pesquisada e aplicada pela comu-

nidade acadêmica educacional é a “Inteligência Emocional” que defende que o desenvol-

vimento cognitivo e comportamental saudável, está relacionada ao autoconhecimento, au-

tocontrole, entre vários outros aspectos que dialogam com os valores na construção de 

um indivíduo virtuoso. Sendo assim, a equipe pedagógica vem buscando se apropriar me-

lhor de tais práticas e aplicá-las dentro do projeto. 
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Atualmente a Escola Parque está inserida no sistema integrado de educação, os 

estudantes irão vivenciar os valores no dia a dia na relação com seus pares, professores 

e família. 
OBJETIVOS: 
 

− Ter consciência sobre a importância dos valores nas relações com o outro e 

torná-los mais sensíveis com seus pares; 

− Apropriar-se de si mesmo, com o autoconhecimento e aperfeiçoar o autocon-

trole diante dos conflitos com o outro; 

− Valorizar a si próprio e ao próximo; 

− Ter maior sensibilidade e harmonia nos relacionamentos; 

− Diminuir a agressividade e agitação no ambiente escolar; 

− Fazer amizades aplicando os valores; 

− Respeitar e valorizar as diferenças como um todo; 

− Compreender e aplicar valores voltadas para a ética e amoral. 

 

METODOLOGIA: 

 
Após a socialização com o grupo de professores de valores considerados pertinen-

tes ao nosso contexto escolar e discutir sobre eles, serão elencados bimestralmente, valo-

res a serem ensinados e vivenciados pelo corpo docente, estudantes e toda a comunidade 

escolar. 

A vivência se dará por meio de aulas, diálogos, ilustrações, além um trabalho exter-

no, que acontecerá uma vez ou mais no ano letivo. Por bimestre será feito uma lista dos 

valores escolhidos pela equipe de professores, para que seja feito um trabalho contextuali-

zado e interdisciplinar, como segue o exemplo abaixo: 

2º bimestre 

Valores: Autoconhecimento, Autocontrole, Empatia, Amizade, Família, \\, Ética, 
Honra, Integridade, Disciplina, Caráter, Valorização da Vida. 

 
3º bimestre 

Valores: Liberdade, Excelência, Respeito, Confidencialidade, Cidadania, Ho-
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nestidade, Solidariedade, Respeito, Verdade, Sinceridade, Confiança. 
 
4º bimestre 

Valores: Igualdade, Fé, Ética, Desafios, Criatividade\\ Tolerância, Humildade, 
Valorizar Diferenças, Igualdade, Justiça, Compaixão. 

Os temas/datas serão sorteados para que seja realizado com organização e tempo 

hábil para o planejamento. Este sorteio não impede que os professores trabalhem, ao longo 

do ano, outros valores que norteiem o trabalho e outros temas transversais. A equipe de 

apoio pedagógico (supervisão, orientação e coordenação) dará suporte estrutural e peda-

gógico aos professores. A prática do projeto deve ser aplicada de forma criativa e lúdica. As 

atividades podem ser executadas em vários formatos. Seguem ideias para sua aplicação. 

− Desenvolver atividades, como: Desenhos, músicas, peças teatrais, dinâmicas, jo-

gos, desafios, paródias, correios, intercâmbio de turmas, leitura de textos, meditação, yo-

ga, relaxamento guiado, conversas e palestras, dentre outras ações conforme o interesse 

do professor; 

− Registrar cada atividade desenvolvida com vídeos e fotos; 

 
PÚBLICO ALVO: Toda a comunidade escolar. 

 
CRONOGRAMA: 
Ano letivo. 

 
CRONOGRAMA PROJETO “VIVENCIANDO VALORES” 

 

VALORES E VIRTUDES BASEADOS NA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
 

2º BIMESTRE 
 

Valores: Autoconhecimento, Autocontrole, Empatia, Amizade, Família, \\, Ética, 

Honra, Integridade, Disciplina, Caráter, Valorização Da Vida. 
 

 

 
 
 

 

DATA PROFESSOR ATIVIDADE MATERIAL 
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3° BIMESTRE 
 

Valores: Liberdade, Excelência, Respeito, Confidencialidade, \\ Cidadania, Ho-

nestidade, Solidariedade, Respeito, Verdade, Sinceridade, Confiança. 
 

DATA PROFESSOR ATIVIDADE MATERIAL 
    

    

    

    

    

 
 
4º BIMESTRE 
 

Valores: Igualdade, Fé, Ética, Desafios, Criatividade\\ Tolerância, Humildade, Valorizar 

Diferenças, Igualdade, Justiça, Compaixão. 
 

DATA PROFESSOR ATIVIDADE MATERIAL 
    

    

    

    

 
 

 EQUIPE ENCERRAMENTO  

 
 

AVALIAÇÃO: 
 

Dar-se-á, de acordo com a participação do corpo docente e discente, continuamente 

durante todo o desenvolvimento do projeto. 

CULMINÂNCIA: 

 

− Quinzenalmente professores estruturam uma dinâmica interativa, de preferência 

para toda escola apreciar, com os temas sugeridos no bimestre, dessa forma vamos con-
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cluindo gradativamente. 

− Ao final do projeto será construído um histórico dos momentos vivenciados, utili-

zando os registros (fotos, vídeos e relatos) que foram dando vida as atividades, podendo 

ser representada por meio de escultura, móbile, performance, curta metragem, livros 

ilustrativos, dentre outros. 

 

PARTICIPANTES: Comunidade escolar. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

. DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal: Ensino Fun-
damental – Anos Iniciais- Anos Finais. 2. Ed. Brasília: SEEDF, 2018. 

. Currículo em Movimento do Distrito Federal: Pressupostos Teóricos. Brasília: 

SEEDF, 2014. 
 

. Orientações Pedagógicas: Projeto Político Pedagógico. Brasília: SEEDF, 2104. 
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. Promoção da Saúde e Melhora na Alimentação de Estudantes na Escola Integral. 
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. INTRODUÇÃO 

 
 

Sabemos que a Organização Mundial da Saúde (2000) define que uma das melhores 

formas de se promover a saúde é através da escola, já que é um espaço social onde muitas 

pessoas convivem, aprendem, trabalham, passando assim grande parte de seu tempo. Os 

programas de educação para a saúde têm uma maior repercussão, beneficiando não só os 

alunos, mas também suas famílias e a comunidade na qual estão inseridos. Nesse sentido, a 

literatura enfatiza que a escola é um ambiente propicio para aplicação de programas para e-

ducação em saúde, envolvendo os vários aspectos a ela relacionados. (FERNANDES, RO-

CHA & SOUZA, 2005) 

A necessidade da pesquisa surgiu com a implantação das escola integral e a necessi-

dade dos alunos de alimentarem com uma melhor qualidade , porém o objetivo não só de di-

fundir a prática do cultivo de hortaliças, como também, através da utilização de técnicas inter-

disciplinares, ensinar a planejar, implantar e manter ecossistemas produtivos; realizar a ree-

ducação alimentar, ensinando o valor nutricional dos vegetais e introduzir a educação ambien-

tal, construindo a noção de que o equilíbrio do meio ambiente é fundamental para a sustenta-

bilidade de nosso planeta. (IRALA & FERNANDEZ, 2001). 

Os hábitos alimentares estão diretamente relacionados com a qualidade de vida das 

pessoas e percebemos que as famílias também não estão preparadas para essa nova reali-

dade. 

A vida agitada, a produção em grande escala e até mesmo as propagandas acabam 

por influenciar o modo pelo qual as pessoas se alimentam e principalmente foi constatado em 

nossa escola a má qualidade de alimentos oferecidos aos estudantes. Essa proposta na Esco-

la Parque pode se tornar um fator de conscientização e motivação dos alunos e da comunida-

de para a realização de refeições mais saudáveis em vista da possibilidade de participação a-

tiva nos processos de produção, colheita e preparo dos alimentos. 

A participação de alunos, professores e funcionários na implantação da horta é de su-

ma importância para que haja uma integração entre as diferentes fontes de informação, permi-

tindo assim uma maior troca de experiências. Com um breve levantamento durante as refei-

ções realizadas na escola e uma entrevista constatamos que as famílias oferecem alimentos 

ricos em gorduras saturadas e açúcar, como salgadinhos e refrigerantes. 

É preciso que se quebre esse paradigma passando a oferecer alimentos mais saudá-

veis como hortaliças, frutas e sucos, como bananas e maçãs, que são de fácil armazenamen-

to e baixo custo. Não cumprir as recomendações nutricionais pode resultar em aumento de 

peso e deficiência de vitaminas e minerais. Boccaletto e Vilarta(2007) verificaram uma alta 

prevalência de baixo peso,obesidade e níveis de adiposidade entre os estudantes da Escola 

Parque facilmente percebido após uma iniciativa de estudantes de nutrição que atualmente 
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vem desenvolvendo uma pesquisa na Escola Parque 210/211 Sul na faixa dos 7

aos 10 anos de idade, sugerindo assim, a necessidade urgente da implantação do projeto no 

sentido de solucionar este desafio. 

A implantação de horta nessa escola pode ser um dos instrumentos de auxílio para 

promover hábitos e comportamentos alimentares saudáveis e estimular a realização de ativi-

dade física no cotidiano. Essas atividades permitem também o resgate da cultura alimentar ao 

introduzir alimentos de diferentes regiões do Brasil, promovendo assim práticas mais saudá-

veis. 

 
. IMPLANTAÇÃO DA HORTA NA ESCOLA 

 
 

. Objetivos gerais 

 
. Estimular hábitos saudáveis de alimentação 

. Utilizar a horta como espaço de observação, pesquisa e responsabilidade com a ali-

mentação. 

. Ensino através de técnicas de aprendizagem mais ativas sobre ecologia e educação  

ambiental, apresentando temas, tais como: cadeia alimentar; ciclos da matéria; de composi-

ção; fotossíntese; equilíbrio e sustentabilidade ambiental;criação e manutenção de ecossiste-

mas produtivos; uso e conservação do solo; erosão, assoreamento, adubação e agrotóxicos; 

qualidade da água, solo e ar; desenvolvimento de culturas alimentares.Promover a interação 

homem/meio ambiente estimulando a realização de um trabalho interdisciplinar. Facilitar aos 

alunos o aprendizado do cultivo de horta e ampliando a sugestão as famílias e comunidade da 

Escola. 

. Criar área verde na escola, sobre a qual todos se sintam responsáveis. 

. Compreender a importância da reciclagem, por meio da confecção de composteiras, 

reduzindo assim o impacto ambiental ocasionado pelo acúmulo de lixo orgânico. 

 
ETAPAS e IMPLANTAÇÃO – HORTA NA ESCOLA PARQUE 
 

Sensibilização: 

 
Discussão sobre a importância do cuidado com a horta e compoteira, dando ênfase à 

participação e envolvimento dos alunos, funcionários, professores e comunidade, sempre so-
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bre a supervisão do professor organizador que possui experiência da prática do cultivo de hor-

taliças. 

.Implantaçãoe manutenção da horta pelos alunos e todos os envolvidos. Definição do 

local mais adequado: 

.Escolhadas espécies a serem cultivadas. 

. Divisão dos canteiros 

. Semeadura 

. Manejo da horta: adubação, tratamento das pragas e fungos e podas sempre com 

material orgânico. 

. Educação ambiental. Desenvolvimento de temas, em aulas teóricas e práticas. 

. Desenvolvimento de temas em sala de aula para envolvimentos de todos. 

. Abordar temas como reciclagem que é muito utilizado em aulas de Artes Visuais. Ar-

mazenamento do lixo orgânico. Reciclagem de materiais descartáveis: sua importância para a 

preservação do meio ambiente. Qualidade, preservação e uso consciente da água, nos ba-

nheiros da escola, bebedouros e semear o conhecimento em casa 

. Solo e ar: sua importância para a saúde da coletividade e sustentabilidade do meio 

ambiente. Confecção de materiais didáticos. Criação de apostilas para orientação do manejo, 

desenhos e imagens 

. Visita a outras hortas de escolas circunvizinhas sempre ressaltando os temas aborda-

dos, publicação das atividades realizadas. 

. Avaliação e divulgação para a comunidade dos resultados obtidos, apresentação atra-

vés de livros, vídeos, aulas e conferências destinadas à comunidade a fim de reforçar os te-

mas trabalhados. Realização de seminários para avaliação participativa do programa. 

 
AVALIAÇÃO 

 
. Avaliação será diagnóstica processual e contínua. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM 

EEAA (ANO 2021) 
 

MAPEAMENTO INSTUTICIONAL 
Dimensões da 

atuação 
Ações Envolvidos Cronograma/ 

Duração 
Avaliação 

◆ Refletir e ◆ Levantamento e EEAA e, Acontece com mais A avaliação ocorre 
analisar o construção de possivelmente, intensidade no de forma 
Contexto onde a informações por meio SOE, gestão, começo dos qualitativa, 
EEAA intervém/ de reuniões com a coordenação e trabalhos, mas deve contínua e 
atua direção e a docentes ser revisitado durante processual 

 coordenação da  a atuação na escola  
 escola;    
 ◆ Discussão e    
 percepção sobre as    
 concepções    
 pedagógicas da    
 gestão, da    
 coordenação e dos    
 professores;    
 ◆ Levantamento de    
 informações históricas    
 da instituição e sobre a    
 conjuntura;    
 ◆ Análise de dados    
 estatísticos do    
 rendimento escolar.    
 ◆ Análise das EEAA   
 informações    
 construídas por meio    
 de discussão e reflexão    
 intra-equipe (psicólogo    
 e pedagogo);    
 ◆ Organização do    
 
 
 
 
 
 

plano de atuação da 
EEAA. 

   

     
ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 

Dimensões da 
atuação 

Ações Envolvidos Cronograma/ 
Duração 

Avaliação 

◆ Contribuir/ ◆ Participar na EEAA e, Ao longo do ano A avaliação ocorre 
promover a elaboração do Projeto possivelmente, letivo de forma 
análise crítica da Pedagógico; SOE, gestão,  qualitativa, 
identidade ◆ Articular a reflexão coordenação e  contínua e 
profissional e permanente sobre o docentes  processual 
provocar a contexto;    
revisão/ ◆ Participação nas    
atualização das atividades de    
atuações planejamento e    

 avaliação do trabalho    
 em coordenações    
 coletivas, semana    
 pedagógica, conselhos    
 de classe, reuniões de    
 pais e funcionários,    
 reuniões    
 extraordinárias,    
 projetos pedagógicos e    
 festas comemorativas;    
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 ◆ Contribuição coma    
 formação continuada    
 dos professores por    
 meio de vivências e    

 oficinas.    

 
  

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Dimensões da 

atuação 
Ações Envolvidos Cronograma/ 

Duração 
Avaliação 

◆ Incentivar a ◆ Observação da EEAA e, Ao longo do ano A avaliação ocorre 
reflexão acerca dinâmica de sala de possivelmente, letivo de forma 
das práticas de aula; SOE, gestão,  qualitativa, 
ensino; ◆ Análise com coordenação,  contínua e 
◆ Favorecer o professores e outros docentes, pais  processual 
desempenho profissionais, da e/ou   
escolar dos produção do aluno; responsáveis e   
alunos; ◆ Discussão sobre as alunos   
◆ Incentivar a concepções de ensino    
melhora do e aprendizagem e seus    
planejamento e impactos no    
da construção de planejamento das    
alternativas atividades;    
teórico- ◆ Desenvolvimento de    
metodológicas estratégias para    
de ensino; comprometimento dos    
◆ Contribuir para professores no    
a diminuição da processo de    
queixa escolar e acompanhamento/    
do fracasso intervenção aos alunos    
escolar. com queixas escolares;    

 ◆ Criação de espaço de    
 escuta dos    
 professores;    
 ◆ Avaliação dos alunos    
 para    
 acompanhamentos,    
 adequações e/ou    
 intervenções    
 necessárias;    
 ◆ Promoção de estudo    
 de caso.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

123  

. PLANO DE AÇÃO SOE (ANO 2021) 

 

Dimensões 

da Atuação 

Ações Respon-

sáveis 

Crono-

grama 

Avaliação 

. Participar 

do processo de ela-

boração, execução e 

acompanhamento da 

Proposta Pedagógi-

ca, promovendo a-

ções que contribuam 

para implementação 

das Orientações 

Curriculares. 

 

. Participar 

das reuniões e coleti-

vas pedagógicas e 

discutir junto com 

docentes propostas 

pedagógicas que 

atendam às necessi-

dades curriculares. 

. Pedago-

go, Orientador 

Educacional, E-

quipe Gestora e 

professores. 

1º se-

mestre 

. Promo-

ver junto ao corpo 

docente e equipe 

diretiva discus-

sões para garantir 

e melhorar as 

Orientações Curri-

culares. 

. Promover 

atividades pedagógi-

cas orientadas para 

que os alunos da 

instituição sejam 

orientados em sua 

formação acadêmica, 

profissional e pesso-

al estimulando o 

desenvolvimento de 

suas habilidades e 

competências. 

. Acompanhar 

os projetos e plane-

jamentos, dando su-

gestões de atividades 

aos professores e 

elaborar oficinas 

quando for necessá-

rio. 

. Criar cami-

nhos por meio de 

projetos, conversas, 

oficinas e atitudes 

diárias que contribu-

am para uma educa-

ção inclusiva. 

. Orienta-

dor Educacional, 

Pedagogo, Equi-

pe Gestora e pro-

fessores. 

. Du-

rante todo o 

ano letivo. 

Avaliar de 

forma qualitativa, 

contínua e pro-

cessual. 

. Auxiliar na 

sensibilização da 

comunidade escolar 

para a educação 

inclusiva, favorecen-

do sua implementa-

ção no contexto edu-

cativo. 

. Conversas 

com a comunidade 

escolar, reuniões com 

os pais frequente-

mente. Conversas 

formativas com os 

estudantes. 

. Orienta-

dor Educacional, 

Pedagogo, Equi-

pe Gestora e pro-

fessores. 

. Du-

rante todo o 

ano letivo. 

Avaliar de 

forma contínua e 

processual. 

. Proporcio-

nar reflexões com a 

comunidade escolar 

. Identificar 

dificuldades apresen-

tadas pelos estudan-

. Orienta-

dor Educacional, 

Pedagogo, Equi-

. Du-

rante todo o 

ano letivo. 

Avaliar de 

forma contínua e 

processual. 
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sobre a prática pe-

dagógica, por meio 

de discussões quan-

to ao sistema de 

avaliação, questões 

de evasão, repetên-

cia e normas discipli-

nares. 

tes, convocar as fa-

mílias, acompanhar o 

estudante e fazer os 

encaminhamentos 

que se fizerem ne-

cessários. 

pe Gestora e pro-

fessores. 

. Participar 

da identificação e 

encaminhamento de 

alunos que apresen-

tem queixas escola-

res, incluindo dificul-

dades de aprendiza-

gem, comportamen-

tais ou outras que 

influenciem o seu 

processo escolar. 

. Envolvimen-

to do aluno no Projeto 

Vivenciando Valores, 

convocação das famí-

lias para intervenções 

e eventos da escola. 

Reunião de pais. 

. Realizar co-

letivas regulares com 

professores, equipe 

diretiva e outras ins-

tâncias quando for 

necessário. 

. Orienta-

dor Educacional, 

Pedagogo, Equi-

pe Gestora e pro-

fessores. 

. Du-

rante todo o 

ano letivo. 

Avaliar de 

forma contínua e 

processual. 

. Participar 

ativamente do pro-

cesso de integração 

escola-família, co-

munidade, realizando 

ações que favoreçam 

o envolvimento dos 

pais e familiares no 

processo educativo. 

. Promover 

palestras conforme a 

necessidade, respei-

tando o tempo de 

cada um enquanto 

indivíduo em cada 

grupo. 

. Orienta-

dor Educacional, 

Pedagogo, Equi-

pe Gestora e pro-

fessores. 

. Du-

rante todo o 

ano letivo. 

Avaliar de 

forma contínua e 

processual. 

. Participar 

com demais instân-

cias pedagógicas da 

escola da identifica-

ção das causas que 

impedem o avanço 

do processo de ensi-

no e de aprendiza-

gem. 

 

. Avaliar e 

discutir com o grupo 

de professores estra-

tégias de ações que 

visam a ajudar o es-

tudante no processo 

educativo e no seu 

desenvolvimento 

integral. 

. Orienta-

dor Educacional, 

Pedagogo, Equi-

pe Gestora e pro-

fessores. 

. Du-

rante todo o 

ano letivo. 

Avaliar de 

forma contínua e 

processual. 

. Realizar . Avaliar e . Orienta- . Ao fi- Avaliar de 
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ações integradas 

com a comunidade 

escolar no desenvol-

vimento de projetos 

como: saúde, educa-

ção sexual, preven-

ção ao uso de dro-

gas, meio ambiente, 

ética, cidadania, 

cultura de paz e ou-

tros priorizados pela 

escola, visando à 

formação integral do 

aluno 

discutir com o grupo 

de professores estra-

tégias de ações que 

visam a ajudar o alu-

no no processo edu-

cativo e no seu de-

senvolvimento inte-

gral. 

. Promover 

palestras e rodas de 

conversa com toda a 

comunidade escolar e 

seus seguimentos. 

dor Educacional, 

Pedagogo, Equi-

pe Gestora e pro-

fessores. 

nal de cada 

bimestre. 

forma contínua e 

processual. 

 
 
PLANEJAMENTO ANUAL: ARTES VISUAIS: 
 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagem – Arte: Artes Visuais 

Planejamento Anual   ARTES VISUAIS - 2021 

1º Bloco do 2º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 

1º BIMESTRE - UNIDADE I:  – PROJETO: VALORES E PROMOÇÃO À SAÚDE 

. Tema Transversal: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da água. 
OBJETIVOS - 1º Ano 

. Experimentar processos de criação, explorando pensamentos, emoções e percep-

ções.(Replanejamento) 
. Reconhecer semelhanças e diferenças em imagens e obras de arte observando os ele-

mentos da composição visual. (Replanejamento) 
. Vivenciar experiências por meio das mídias digitais nos processos de criação artística. 

CONTEÚDOS - 1º Ano 

. Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais (pinceis, lápis, giz de cera, pa-

peis, tintas e argila). (Replanejamento) 
. Desenho, pintura, colagem, modelagem e construção a partir de temas, contextos, objetos 

e imagens. (Replanejamento) 

. Espaços naturais como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros. 

. Monumentos/ pontos turísticos do Distrito Federal, através de plataformas digitais. 
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. Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, escultura, colagem, instalação e objetos). 

OBJETIVOS - 2º Ano 

. Explorar, reconhecer e identificar elementos constitutivos das artes visu-

ais.(Replanejamento) 
. Associar imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas com temas, contextos e 

pensamentos distintos, reconhecendo a diversidade cultural presente nas manifestações artísticas 

brasileiras. 

. Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturas locais e regionais. (Replanejamento) 

CONTEÚDOS - 2º Ano 

 . Experimentação com desenhos, pinturas, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo e fotografia. (Replanejamento) 

. Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias e temas. 

. Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros. (Replanejamento) 

. Diferenciação entre museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a ação 

criadora. 

. Selecionar técnicas, materiais e suportes para a produção de imagens justificando suas 

escolhas a fim de desenvolver o processo criativo. (Replanejamento) 
. Relacionar e compreender criticamente formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas etc.). 

. Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas locais e regio-

nais.(Replanejamento) 
. Desenhos, pinturas, escultura etc. (Replanejamento) 
. Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas para elaboração de trabalhos. (Repla-

nejamento) 
. Conhecer os monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal a fim de despertar o senti-

mento de pertencimento e a apropriação do patrimônio cultural e ambiental das regiões administra-

tivas, através de plataformas digitais. 

 

 

2º BIMESTRE - UNIDADE II: –PROJETO:VALORES E PROMOÇÃO À SAÚDE 

. Tema Transversal:Semana da Educação Para Vida / Educação Ambiental 

OBJETIVOS - 1º Ano 

. Explorar a imaginação, a criatividade e a expressividade a partir de temas e observação 

do meio ambiente.(Replanejamento) 
. Conhecer imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas reconhecendo a diver-
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sidade cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras.(Replanejamento) 
. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artísticas, 

utilizando plataforma virtual. 

CONTEÚDOS - 1º Ano 

. Explorar a imaginação, a criatividade e a expressividade a partir de temas e observação 

do meio ambiente. 

. Elementos da linguagem visual: cores, linhas, ponto, formas e textura. (Replanejamento) 

. Manifestações populares retratadas em diferentes imagens. 

. Conhecer imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas reconhecendo a diver-

sidade cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras. 

OBJETIVOS - 2º Ano 

. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação artísti-

ca.(Replanejamento) 
. Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais locais e regionais. 

CONTEÚDOS - 2º Ano 

. Espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múlti-

plas funções, Jardim Botânico e outros. 

. Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Produzir trabalhos artísticos a partir de temas e observação do meio ambien-

te.(Replanejamento) 
. Analisar imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas brasileiras com temas, 

contextos, pensamentos, reconhecendo a diversidade cultural presente nas manifestações artísti-

cas brasileiras para ampliar o repertorio cultural. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, ritmos, movimen-

tos e equilíbrio.(Replanejamento) 
. Leitura de imagens (fotografia, desenho, escultura, colagem, instalação, obje-

tos).(Replanejamento) 
. Composição com cores quentes e cores frias. 

3º BIMESTRE - UNIDADE III: – PROJETO: VALORES E PROMOÇÃO À SAÚDE 

Tema Transversal: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 

OBJETIVOS - 1º Ano 

. Conhecer diferentes cores e experimentar materiais e suportes diversos da natureza. 

. Conhecer espaços culturais diversos. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 1º Ano 

. Composição de imagens em suportes de tamanhos, formas e texturas variados. 

. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação, vivência, ex-

perimentação, apreciação, compartilhamento artístico. (Replanejamento) 
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OBJETIVOS - 2º Ano 

. Identificar diferentes cores e experimentar materiais e suportes diversos da nature-

za.(Replanejamento) 
. Reconhecer categorias das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, 

curadores etc.).  

CONTEÚDOS - 2º Ano 

. Composição de imagens em suportes de tamanhos, formas e texturas varia-

dos.(Replanejamento) 
. Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Compreender as diferentes características das cores, como forma de elaborar novos pa-

râmetros de conhecimento e observação da natureza. (Replanejamento) 
. Conhecer e identificar a diversidade cultural presente em manifestações artísticas brasilei-

ras.  

CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes claro e escuro. 

. Espaços de informação e de comunicação artística/cultural: museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas ateliês e outros. (Replanejamento) 
4º BIMESTRE - UNIDADE IV:  – PROJETO:VALORES E PROMOÇÃO À SAÚDE 

Tema Transversal:Dia Nacional da Consciência Negra. 

OBJETIVOS - 1º Ano 

. Conhecer elementos que contribuam para formação do espectador. 

. Apresentar produções dos estudantes aos colegas, aos professores e a comunidade, nar-
rando o seu processo de construção. (Replanejamento) 

. Apreciar e reconhecer formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas.  

. Participar do aniversário da escola. 

CONTEÚDOS - 1º Ano 

. Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros. 

. Conhecer espaços culturais diversos, utilizando plataformas virtuais. 

OBJETIVOS - 2º Ano 

. Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, aplicando os seus princípios na cria-

ção de trabalhos artísticos variados. (Replanejamento) 
. Estabelecer relações entre elementos (objetos e formas) de diferentes proporções. 

. Criar desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir de diferentes tipos de histórias. 

. Participar do aniversário da escola. 

CONTEÚDOS -2 º Ano 

. Apreciação de exposições a fim de despertar a apreciação estética. (Replanejamento) 

. Noções de plano, volume espaço com a prática de modelagem em diferentes tipos de ma-

teriais. 
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OBJETIVOS - 3º Ano 

. Relacionar e compreender criticamente formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais. (Replanejamento) 
. Participar do aniversário da escola. 

CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múlti-

plas funções, Jardim Botânico e outros, de forma virtual. 

 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagem – Arte: Artes Visuais 

Planejamento Anual   ARTES VISUAIS - 2021 

2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 

1º BIMESTRE - UNIDADE I:  – PROJETO: VALORES E PROMOÇÃO À SAÚDE 

. Tema Transversal: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água / Dia do 
Patrimônio Cultural 

OBJETIVOS - 4º Ano 

. Conhecer o patrimônio artístico do Distrito Federal 

. Experimentar materiais e suportes diversos. 

. Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor.(Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 4º Ano 

. Cores primárias, secundárias e terciárias. (Replanejamento) 

. Cores frias e cores quentes. (Replanejamento) 

. Cores na natureza e produzidas pelo ser humano. (Replanejamento) 

. Desenho de observação (paisagens, pessoas, objetos) 

. Criação livre de desenhos. 

. Desenho de observação e imaginação sobre a cidade (casa, rua, quadra, escola, bairro, 

cidade). 

. Arte do Distrito Federal e seus artistas locais. 

OBJETIVOS - 5º Ano 

. Conhecer o patrimônio artístico do Distrito Federal. (Replanejamento) 

. Experimentar materiais e suportes diversos. 

. Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor. 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

. Cores primárias, secundárias e terciárias.(Replanejamento) 

. Cores frias e cores quentes. 

. Cores na natureza e produzidas pelo ser humano. 
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. Desenho de observação (paisagens, pessoas, objetos) 

. Criação livre de desenhos. 

. Desenho de observação e imaginação sobre a cidade (casa, rua, quadra, escola, bairro, 

cidade). 
. Arte do Distrito Federal e seus artistas locais.(Replanejamento) 

2º BIMESTRE - UNIDADE I:  –PROJETO: VALORES E PROMOÇÃO À SAÚDE 

. Tema Transversal: Semana da Educação Para Vida / Educação Ambiental 
OBJETIVOS - 4º Ano 

. Perceber, analisar e criar formas artísticas, exercitando a imaginação criadora, cultivando 

a curiosidade e a autonomia no agir e no pensar arte. 

. Desenvolver a criatividade, sensibilidade e pesquisa em arte, por meio de observação, i-

maginação, fantasia, a partir da exploração e experimentação de diversas linguagens, suportes, 

técnicas e materiais. 

. Conhecer os fundamentos da linguagem visual (ponto e linha) e aplicar seus princípios em 

criação de trabalhos artísticos variados.(Replanejamento) 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artísticas. 

CONTEÚDOS - 4º Ano 

. Produções artísticas próprias e dos outros. 

. Elaboração plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros. 

. Elementos básicos da linguagem visual: Relação entre ponto e linha, plano, cor, textura, 

forma, volume, luz, ritmo, movimento e equilíbrio. (Replanejamento) 
. Manifestações folclóricas populares. 

OBJETIVOS - 5º Ano 

. Perceber, analisar e criar formas artísticas, exercitando a imaginação criadora, cultivando 

a curiosidade e a autonomia no agir e no pensar arte. 

. Desenvolver a criatividade, sensibilidade e pesquisa em arte, por meio de observação, i-

maginação, fantasia, a partir da exploração e experimentação de diversas linguagens, suportes, 

técnicas e materiais. 

. Conhecer os fundamentos da linguagem visual (ponto e linha) e aplicar seus princípios em 

criação de trabalhos artísticos variados.(Replanejamento) 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artísticas. 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

. Produções artísticas próprias e dos outros. 

. Elaboração plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros. 

. Elementos básicos da linguagem visual: Relação entre ponto e linha, plano, cor, textura, 

forma, volume, luz, ritmo, movimento e equilíbrio.(Replanejamento) 
. Manifestações folclóricas populares. 

3º BIMESTRE - UNIDADE I:  –PROJETO:VALORES E PROMOÇÃO À SAÚDE 

Tema Transversal: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 
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OBJETIVOS - 4º Ano 
. Explorar a criatividade a partir de temas e observação da natureza. 

. Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, aplicando seus princípios na criação 

de trabalhos artísticos variados (cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e 

escuro). (Replanejamento) 
. Experimentar materiais e suportes diversos. 

. Explorar a relação entre textura, formas, ritmos, movimentos e equilíbrios. 

CONTEÚDOS - 4º Ano 

. Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas. 

. Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados. (Replanejamen-
to) 

. Criação livre de desenhos, pinturas, construções, esculturas, fotografias, colagens, mosai-

cos, cinema e vídeo. 

. Circuito de Artes Visuais: Exposição dos trabalhos de forma virtual utilizando plataformas 

diversas. 

OBJETIVOS - 5º Ano 

. Explorar a criatividade a partir de temas e observação da natureza. 

. Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, aplicando seus princípios na criação 

de trabalhos artísticos variados (cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e 

escuro). (Replanejamento) 
. Experimentar materiais e suportes diversos. 

. Explorar a relação entre textura, formas, ritmos, movimentos e equilíbrios. 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

. Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas. 

. Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados. 

. Criação livre de desenhos, pinturas, construções, esculturas, fotografias, colagens, mosai-

cos, cinema e vídeo.(Replanejamento) 
. Circuito de Artes Visuais: Exposição dos trabalhos de forma virtual utilizando plataformas 

diversas. 

4º BIMESTRE - UNIDADE I:  –PROJETO: VALORES E PROMOÇÃO À SAÚDE 

Tema Transversal: Dia Nacional da Consciência Negra. 
OBJETIVOS - 4º Ano 

. Estabelecer relações entre elementos (objetos e formas) de diferentes proporções. 

. Investigar e elaborar trabalhos em arte sobre a diversidade cultural brasileira e folclore 

com atividades lúdicas e diferentes linguagens artísticas. 

. Pesquisar e conhecer artistas brasileiros, explorando técnicas bem como suas obras e 

inspirações em atividades artísticas variadas. 

. Apreciar obras artísticas observando fundamentos da linguagem visual e, procurando es-
tabelecer conceitos e significados propostos por artistas.(Replanejamento) 
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. Participar do aniversário da Escola 

CONTEÚDOS - 4º Ano 

. Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional. 

. Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem e construções. 

. Primeiras noções de perspectiva/profundidade. 

. Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo (matrizes brasilei-

ras)(Replanejamento) 
OBJETIVOS - 5º Ano 

. Estabelecer relações entre elementos (objetos e formas) de diferentes proporções. 

. Investigar e elaborar trabalhos em arte sobre a diversidade cultural brasileira e folclore 

com atividades lúdicas e diferentes linguagens artísticas. 

. Pesquisar e conhecer artistas brasileiros, explorando técnicas bem como suas obras e 

inspirações em atividades artísticas variadas. 

. Apreciar obras artísticas observando fundamentos da linguagem visual e, procurando es-

tabelecer conceitos e significados propostos por artistas.(Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 5º Ano 

. Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional. 

. Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem e construções. 

. Primeiras noções de perspectiva/profundidade. 

. Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo (matrizes brasileiras). (Re-
planejamento) 

 

PLANEJAMENTO ANUAL TEATRO: 
 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e Educação em e Para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagem – Arte: Teatro 

Planejamento Anual   TEATRO - 2021 

1º Bloco do 2º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 

1º BIMESTRE - UNIDADE 1:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

. Tema Transversal: Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água /Semana 

Da Educação Para A Vida. 

OBJETIVOS-  1º Ano 

Conhecer espaços culturais de comunicação artística teatral que estejam em torno da esco-

la ou da comunidade do estudante. (Replanejamento) 
Desenvolver a percepção sobre formas distintas de manifestações do teatro em diferentes 

contextos, conhecendo aspectos de formação de plateia. 

Experimentar processos de criação, explorando pensamentos, emoções e percepções. 
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(Replanejamento) 
Experimentar ações corporais. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS -  1º Ano 

Espaços de informação e de comunicação artística presente na cultura: teatros, salas de 

apresentação e outros.  

Espetáculos cênicos: teatro em espaços convencionais e de rua. 

Conto e reconto de histórias: jogos dramáticos e teatrais; improvisação teatral e represen-

tações corporais  

 Palco, plateia, figurino, maquiagem e sonoplastia. 

Ações Corporais: Caminhar, correr, saltar, gritar, pausar. (Replanejamento) 
Níveis do Espaço (alto e baixo) e direções básicas (frente, atrás e de lado). (Replaneja-

mento) 
OBJETIVOS - 2º Ano 

Utilizar espaços culturais de comunicação artística teatral que estejam na cidade ou em re-

giões vizinhas. (Replanejamento) 
Apreciar diferentes formas de manifestações do teatro em diferentes contextos, conhecen-

do aspectos de formação de plateia. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 2º Ano 

Espaços de informação e de comunicação artística presente na cultura: teatros, salas de 

apresentação e outros. 

Espetáculos cênicos: teatro em espaços convencionais e de rua. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

Conhecer espaços culturais de comunicação artística teatral do Distrito Federal.  

Compreender diferentes formas de manifestações do teatro em diversos contextos, conhe-

cendo aspectos de formação de plateia. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 3º Ano 

Teatro Nacional, Centro Cultural Banco do Brasil, Complexo Cultural Funarte Brasília, Tea-

tro Dulcina, Espaço Cultural Renato Russo, Teatro Mapati, Espaço Cena, Espaço Cultural Baga-

gem, Espaço Semente, Teatro da Escola Parque 307/308 Sul, entre outros. 

Espetáculos cênicos: teatro de rua, teatro de sombras, teatro de bonecos/ marionetes. 

2º BIMESTRE - UNIDADE 2: – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

. Tema Transversal: Festa Junina/Dia Nacional da Educação Ambiental 

OBJETIVOS - 1º Ano 

Exercitar a criatividade por meio do faz de conta e imitação utilizando o corpo. (Replaneja-
mento) 

Conhecer elementos da teatralidade e suas relações expressivas e compositivas. 

Utilizar-se de modalidades teatrais para desenvolver a confiança em si mesmo, a autodisci-

plina e a liberdade de autoexpressão. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 1º Ano 
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Conto e reconto de histórias: jogos dramáticos e teatrais; improvisação teatral e represen-

tações corporais. 

Palco, plateia, figurino, maquiagem e sonoplastia.  

Variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrati-

vas. 

OBJETIVOS - 2º Ano 

Criar cenas dramáticas por meio de histórias ou memórias utilizando o corpo. (Replaneja-
mento) 

Conhecer elementos da teatralidade e suas relações expressivas e compositivas. 

Interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a autocrítica, o senso estético 

e desenvolver a autodisciplina e liberdade de autoexpressão. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 2º Ano 

Cenas dramáticas: jogos dramáticos e teatrais; improvisação teatral e representações cor-

porais.  

Elementos do teatro: palco, plateia, cortina, figurino, máscaras, maquiagem e sonoplastia.  

Variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, estereótipos, diversidade de persona-

gens e narrativas. 

Narrativas teatrais: textos infantis, peças infantis, musicais, entre outros. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

Expressar-se cenicamente por meio do corpo, visando criar hábitos sociais, organizar ideias 

e pensamentos. (Replanejamento) 

Dramatizar cenas explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até 

elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 Utilizar os elementos teatrais nas produções cênicas. 

CONTEÚDOS - 3º Ano 

 Expressão corporal e vocal. 

Improvisação teatral, enquetes, dramatização de cenas e situações.  

 

3º BIMESTRE - UNIDADE 3: – PROJETO:PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

Tema Transversal: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência/Dia do Patrimônio 

Cultural. 

OBJETIVOS - 1º Ano 

 Reconhecer a estrutura do texto dramático: início, meio e fim.  

Interpretar narrativas infantis. 

CONTEÚDOS - 1º Ano 

 Histórias dramatizadas e repertório ficcional.  

 Texto dramático e elementos do espetáculo (personagem, cena, texto, iluminação e sono-

plastia). 

OBJETIVOS - 2º Ano 



 

135  

Produzir e encenar pequenas peças teatrais. (Replanejamento) 
Produzir individual e coletivamente textos dramáticos com início, meio e fim. 

CONTEÚDOS - 2º Ano 

Diálogos e enquetes. Improvisação de pequenas cenas.  

Elaboração de texto dramático com início, meio e fim.  

Histórias criadas e dramatizadas, repertório ficcional. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

Utilizar os elementos teatrais nas produções cênicas.  

Criar e interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a confiança em si 

mesmo, desenvolver a autodisciplina e liberdade de autoexpressão. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 3º Ano 

 Elementos do teatro: palco, bastidores, camarim, cenário, cortina, plateia, sonoplastia, figu-

rino e maquiagem. 

Criação e interpretação de personagens de filmes, livros, contos, desenhos animados, pe-

ças infantis, entre outros. 

4º BIMESTRE - UNIDADE 4:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

Tema Transversal:Dia Nacional da Consciência Negra/Aniversário da Escola Parque. 

OBJETIVOS - 1º Ano 

Perceber o teatro como fonte de cultura e sua relação com a história, respeitando as diver-

sidades étnicas, religiosas, culturais e sociais.  

Confeccionar e utilizar máscaras com referências indígenas, africanas japonesas, gregas, 

indianas e outras. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 1º Ano 

Movimentos socioculturais (frevo maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do contex-

to.  

Máscaras com referências indígenas, africanas japonesas, gregas, indianas e outras. 

OBJETIVOS - 2º Ano 

Reconhecer e compreender o teatro como fonte de cultura e sua relação com a história, 

respeitando as diversidades étnicas, religiosas, culturais e sociais. (Replanejamento) 

 Encenar pequenas cenas teatrais, utilizando máscaras com referências indígenas, africa-

nas japonesas, gregas, indianas e outras. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS -2 º Ano 

 Histórias criadas e dramatizadas, repertório ficcional.  

 Movimentos socioculturais (frevo maracatu, quadrilha, samba, capoeira, rock, gospel, rap) 

e outros do contexto. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

Produzir e encenar espetáculos teatrais. (Replanejamento) 

Produzir com autonomia textos de diferentes gêneros dramáticos com início, meio e fim.  

Conhecer cenas cotidianas das culturas indígenas, quilombolas e afro-brasileiras respei-
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tando suas especificidades. 

CONTEÚDOS - 3º Ano 

Elaboração de espetáculos em grupo.  

Gêneros dramáticos: comédia, drama, musical, entre outros.  

Encenação de cenas a partir de ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais (indígenas, quilombolas, afro-brasileiras, entre outras). 

 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e Educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagem – Arte: Teatro 

Planejamento Anual   TEATRO - 2021 

2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 

1º BIMESTRE -UNIDADE 1:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

. Tema Transversal: Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água /Semana 

Da Educação Para A Vida. 

OBJETIVOS - 4º Ano 

Reconhecer e experienciar os elementos teatrais em espetáculos cênicos. (Replanejamen-
to) 

Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais em produções cênicas. 

CONTEÚDOS - 4º Ano 

Elementos do teatro: palco, bastidores, camarim, cenário, cortina, plateia, sonoplastia, figu-

rino, maquiagem, iluminação, entre outros. 

Tecnologia e recursos digitais em produções cênicas. Exemplo: filmadora, gravador, câme-

ras, celulares, jogos eletrônicos, aplicativos, websites, entre outros. 

OBJETIVOS - 5º Ano 

Experienciar e comparar diferentes formas de manifestações do teatro em diversos contex-
tos, observando os aspectos de plateia. (Replanejamento) 

Utilizar diferentes tecnologias e recursos digitais em produções cênicas. (Replanejamento) 
Conhecer espaços culturais históricos de comunicação artística nas regiões do Brasil. 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

Espetáculos cênicos convencionais e não convencionais. Formação de plateia.  

Tecnologia e recursos digitais em produções cênicas. Exemplo: filmadora, gravador, câme-

ras, celulares, jogos eletrônicos, aplicativos, websites, entre outros. 

Pesquisa de espaços teatrais nas regiões do Brasil por meio de recursos tecnológicos e di-

gitais. Exemplo: Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro da Paz 

– Belém, Teatro José de Alencar – Fortaleza, Teatro Ópera de Arame – Curitiba, Teatro Nacional – 

Brasília. 

2º BIMESTRE - UNIDADE 2: – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 
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. Tema Transversal: Festa Junina/Dia Nacional da Educação Ambiental 

OBJETIVOS - 4º Ano 

 Combinar movimentos corporais e vocais em atividades cênicas em grupo ou individual. 

(Replanejamento) 
 Produzir textos dramáticos e encená-los expressando-se por meio do corpo, voz e sensa-

ções. 

CONTEÚDOS - 4º Ano 

Dramatização de histórias diversas. 

 Produção e encenação textos dramáticos: expressão corporal; expressão vocal: articula-

ção, dicção e projeção e comunicação espontânea das diferentes sensações (olhar, ver, escutar, 

ouvir, comer, pegar, cheirar, andar etc.). 

OBJETIVOS - 5º Ano 

Compor movimentos corporais e vocais em atividades cênicas em grupo ou individual. (Re-
planejamento) 

Encenar textos dramáticos de peças brasileiras expressando-se por meio do corpo, voz e 

sensações. (Replanejamento) 
CONTEÚDOS - 5º Ano 

Composição de cenas teatrais: monólogo, diálogos, stand-up, enquetes. 

Auto da Compadecida, Pluft o Fantasminha, Os Saltimbancos, entre outros. 

3º BIMESTRE - UNIDADE 3: – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

. Tema Transversal: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência/Dia do Patrimônio 

Cultural. 

OBJETIVOS - 4º Ano 
Criar e exercitar novas formas de linguagens corporal e cênica a partir do circo (palhaça-

das/clown por meio da definição de um personagem. (Replanejamento) 

Identificar as diferentes modalidades teatrais. 

CONTEÚDOS - 4º Ano 

Criação de um personagem (sua própria “cara de palhaço”), maquiagem, mímica, acrobaci-

a, malabarismo e outros. 

Teatro de bonecos/marionetes, teatro de atores, teatro de sombras, teatro de máscaras, 

musicais, entre outros. 

OBJETIVOS - 5º Ano 

Produzir e exercitar novas formas de linguagens corporal e cênica a partir do circo (palha-

çadas/clown) por meio da criação de personagens e ter a possibilidade de brincar com outra per-

sonalidade. 

Pesquisar e conhecer os principais dramaturgos e atores teatrais do Brasil. (Replaneja-
mento) 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

Criação de um personagem (sua própria “cara de palhaço"), maquiagem, mímica, acrobaci-
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a, malabarismo, improvisação, exercícios de equilíbrio, criação de histórias e outros. 

Dramaturgos e atores brasileiros. 

4º BIMESTRE - UNIDADE 4: – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

. Tema Transversal: Dia Nacional da ConsciênciaNegra/Aniversário da Escola Parque. 

OBJETIVOS - 4º Ano 
Experienciar diferentes formas de manifestações do teatro em diversos contextos, obser-

vando os aspectos de plateia. (Replanejamento) 

Vivenciar cenas cotidianas das culturas indígenas, ciganas, quilombolas e afro-brasileira 
dos grupos que residem no DF e entorno respeitando suas especificidades. (Replanejamento) 

CONTEÚDOS - 4º Ano 

Espetáculos cênicos convencionais e não convencionais. Formação de plateia.  

Composição de cenas teatrais: monólogo, stand-up, esquetes. 

Grupos indígenas (Tapuias-Fulniôs, Guajajaras, Pataxós, Tukano e outros), Quilombo Mes-

quita, Ciganos e Afro-brasileiros. 

OBJETIVOS - 5º Ano 

Identificar e compreender as influências das culturas indígenas e afro-brasileiras, marcadas 

pela diversidade de rituais, mitos e imaginários, entendendo a função do corpo como elemento 

expressivo das relações pessoais. 

Produzir peças teatrais com definição de elenco (atores, diretor, sonoplasta, cenógrafo). 
(Replanejamento) 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

Culturas indígenas e afro-brasileiras no teatro: danças, rituais, brincadeiras, jogos, dança. 

Elementos do teatro: palco, bastidores, camarim, cenário, cortina, plateia, sonoplastia, figu-

rino, maquiagem, iluminação, entre outros 

Produção e encenação de peças teatrais em grupo, definição de papeis. Exemplo: diretor, 

atores e atrizes, sonoplasta, cenógrafo. 

 

 
        PLANEJAMENTO ANUAL DE MÚSICA 
 
 

 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Educação Física 

Conteúdo Anual   MÚSICA -2021 
1º Bloco do 2º CICLO (1º, 2° e 3° ano) 
1º BIMESTRE - UNIDADE 1:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

Tema Transversal: Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água / Semana Da 
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Educação Para A Vida. 

OBJETIVOS 1ºANO 

. Perceber o silêncio como pré-requisito para desenvolver a concentração, a criatividade e 

como parte de sequências sonoras. 

. Experimentar processos de criação, explorando pensamentos, emoções e percepções. 

. Observar suas possibilidades vocais bem como cuidados para preservação da voz e da au-

dição. 

. Vivenciar brincadeiras, jogos rítmicos e canções presentes em sua cultura, que resgatem o 

universo infantil da criança.   

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água (22/03 a 26/03). 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana da Educação Para Vida (03/05 a 07/05) 

. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação, vivência, expe-

renciação, apreciação, compartilhamento artístico.  

Experienciar improvisações sonoro-musicais por meio de atividades diversas no intuito de 

desenvolver o seu protagonismo expressivo individual e/ou coletivo.(Replanejamento) 
Apreciar diversas formas, gêneros e estilos de expressão musical, do contexto do estudante, 

seja ele familiar, da comunidade e/ou da escola.(Replanejamento) 

CONTEÚDOS 1º ANO 

. Conceito de som. 

. Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa). 

. Elementos de som 

- Altura: agudo/médio/grave 

- Intensidade: forte/médio/fraco 

- Duração: curtos/médios/longos 

- Timbre  

. Ações corporais: caminhar, correr, saltar, girar e pausar. 

. Canto e cuidados com a voz: aquecimento e respiração correta; ajuste na intensidade da 

voz na fala (grito e fala forçada) e no canto para a preservação da saúde vocal. 

. Ritmo 

- Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

. Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e canções do repertório da criança e de 

seus pares e familiares. 

. Jogo sonoro “o que é o que é”; “que som é esse”; dentre outros.  

. Classificação de sons (timbre): tambores, chocalhos e percussivos 

-  Audição de repertórios: os familiares, os pessoais, os comunitários, o portifólio musical, da 

turma, sons do corpo, materiais da natureza, objetos e instrumentos musicais. 

 

Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, acapela (sem acompanhamento) e com 
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acompanhamento.  
Observação - datas importantes: 19 de abril – dia do índio/21 de abril - aniversário de Bra-

sília   
OBJETIVOS 2º ANO 

. Perceber o silêncio como pré-requisito para desenvolver a concentração, a criatividade e 

como parte de sequências sonoras. (Replanejamento) 
. Experimentar processos de criação, explorando pensamentos, emoções e percepções. 

. Observar suas possibilidades vocais bem como cuidados para preservação da voz e da au-

dição. 

. Vivenciar brincadeiras, jogos rítmicos e canções presentes em sua cultura, que resgatem o 

universo infantil da criança.   

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água (22/03 a 26/03). 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana da Educação Para Vida (03/05 a 07/05) 

. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação, vivência, expe-

renciação, apreciação, compartilhamento artístico.  

Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. (Replanejamento)  
Apreciar e identificar diversas formas, gêneros e estilos de expressão musical, do contexto 

do estudante, seja ele familiar, da comunidade e/ou da escola... (Replanejamento)  
Improvisar em diversos contextosmusicais (corpo, natureza, objetos ambientes, instrumen-

tos) como processo de criação. (Replanejamento) 

Organizar as sonoridades por classificação de fontes sonoras, observando suas característi-
cas. (Replanejamento) 

Experimentar, conhecer e compartilhar de brincadeiras, jogos rítmicos e canções do contexto 

do estudante seja ele familiar, da comunidade e /ou da escola.  

CONTEÚDOS 2º ANO 
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. Conceito de som. 

. Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa). 

. Elementos de som 

- Altura: agudo/médio/grave 

- Intensidade: forte/médio/fraco 

- Duração: curtos/médios/longos 

- Timbre  

. Ações corporais: caminhar, correr, saltar, girar e pausar. 

. Canto e cuidados com a voz: aquecimento e respiração correta; ajuste na intensidade da 

voz na fala (grito e fala forçada) e no canto para a preservação da saúde vocal. 

. Ritmo 

- Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

. Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e canções do repertório da criança e de 

seus pares e familiares. 

. Jogo sonoro “o que é o que é”; “que som é esse”; dentre outros.  

. Classificação de sons (timbre): tambores, chocalhos e percussivos 

-  Audição de repertórios: os familiares, os pessoais, os comunitários, o portifólio musical, da 

turma, sons do corpo, materiais da natureza, objetos e instrumentos musicais. 

 

- Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, acapela (sem acompanhamento) e com 

acompanhamento.  

 

Classificação de sons (timbre): tambores, chocalho e percussivos  

 

Observação - datas importantes: 19 de abril – dia do índio/21 de abril- aniversário de Bra-

sília   
 

OBJETIVOS 3º ANO 

. Perceber o silêncio como pré-requisito para desenvolver a concentração, a criatividade e 

como parte de sequências sonoras. 

. Experimentar processos de criação, explorando pensamentos, emoções e percepções. 

. Observar suas possibilidades vocais bem como cuidados para preservação da voz e da au-

dição. 

. Vivenciar brincadeiras, jogos rítmicos e canções presentes em sua cultura, que resgatem o 

universo infantil da criança.   

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água (22/03 a 26/03). 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana da Educação Para Vida (03/05 a 07/05) 

. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação, vivência, expe-
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renciação, apreciação, compartilhamento artístico.  

- Discriminar o silencio como parte de sequência sonora nas atividades de brinquedos sono-

ros e jogos folclóricos. 

. Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e canções do repertório da criança e de 

seus pares. (Replanejamento) 
Gêneros e estilos musicais (cantigas de roda marchinhas, canções indígenas, cirandas, par-

lendas, canções afro-brasileiras, música popular brasileira - MPB e de massa, jingles, trilha sonoras 

e instrumental) (Replanejamento) 
CONTEÚDOS 3º ANO 

. Conceito de som. 

. Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa). 

. Elementos de som 

- Altura: agudo/médio/grave 

- Intensidade: forte/médio/fraco 

- Duração: curtos/médios/longos 

- Timbre  

. Ações corporais: caminhar, correr, saltar, girar e pausar. 

. Canto e cuidados com a voz: aquecimento e respiração correta; ajuste na intensidade da 

voz na fala (grito e fala forçada) e no canto para a preservação da saúde vocal. 

. Ritmo 

- Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

. Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e canções do repertório da criança e de 

seus pares e familiares. 

. Jogo sonoro “o que é o que é”; “que som é esse”; dentre outros.  

. Classificação de sons (timbre): tambores,chocalho e percussivos 

-  Audição de repertórios: os familiares, os pessoais, os comunitários, o portifólio musical, da 

turma, sons do corpo, materiais da natureza, objetos e instrumentos musicais. 

 

- Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, a capela (sem acompanhamento) e com 

acompanhamento.  

Observação - datas importantes: 19 de abril – dia do índio/21 de abril- aniversário de Bra-

sília   
2º BIMESTRE - UNIDADE 2: – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

OBJETIVOS 1º ANO 

. Apreciar vários estilos/gêneros musicais. 

. Perceber o tempo forte de palavras e de músicas cantadas ou instrumentais. 

. Criar códigos próprios para representação sonora.   

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana do Brincar (24/05 a 28/05) 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Educação Ambiental (07/06 a 11/06) 
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. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

CONTEÚDO 1ºANO 

. Estilos/gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do brasil, do mundo e outros). 

. Noções de ritmo. Melodia e harmonia. 

. Registro dos sons: (escritamusical espontânea, partitura alternativa e convencional). 

. Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 

baião, indígenas e africanas, entre outros. 

. Atividades musicais integradas. 

 

OBJETIVOS 2ºANO 

. Apreciar vários estilos/gêneros musicais. 

. Perceber o tempo forte de palavras e de músicas cantadas ou instrumentais. 

. Criar códigos próprios para representação sonora.   

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana do Brincar (24/05 a 28/05) 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Educação Ambiental (07/06 a 11/06) 

. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

CONTEÚDO 2ºANO 

. Estilos/gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do brasil, do mundo e outros). 

. Noções de ritmo. Melodia e harmonia. 

. Registro dos sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa e convencional). 

. Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 

baião, indígenas e africanas, entre outros. 

. Atividades musicais integradas. 

 

OBJETIVOS 3ºANO  

. Apreciar vários estilos/gêneros musicais. 

. Perceber o tempo forte de palavras e de músicas cantadas ou instrumentais. 

. Criar códigos próprios para representação sonora.   

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana do Brincar (24/05 a 28/05) 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Educação Ambiental (07/06 a 11/06) 

. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 
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CONTEÚDO 3ºANO 

. Estilos/gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do brasil, do mundo e outros). 

. Noções de ritmo. Melodia e harmonia. 

. Registro dos sons: (escrita musical espontânea, partitura alternativa e convencional). 

. Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 

baião, indígenas e africanas, entre outros. 

. Atividades musicais integradas. 

 

 

3º BIMESTRE - UNIDADE 3:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

OBJETIVOS 1º ANO 

. Adquirir noções elementares de ritmo, melodia e harmonia. 

.  Perceber e reconhecer diversas formas, gêneros e estilos musicais bem como seus com-

positores. 

. Criar e produzir contextos sonoro-musicais utilizando intencionalmente os elementos consti-

tutivos da música. 

. Explorar e utilizar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilha sonora para peças 

de teatro, dança, contação de história, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 

. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia do Patrimônio Cultural (17/08) 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 
(21/09). 

.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 

CONTEÚDOS 1º ANO 

. Noções de ritmo, melodia e harmonia. 

. Estilos/gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do brasil, do mundo e outros). 

 

. Música em cada contexto cultural: trilha sonora, peças de teatro, dança, contação de histó-

ria, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 

 

 . Gêneros/ estilos musicais do repertório pessoal e local. 

 

. História dos compositores eruditos. 

 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

Projetos: valores e promoção a saúde. 

 

 

Observação - datas importantes: 19/09 patrono da educação – Paulo Freire21/09 dia na-
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cional de luta das pessoas com deficiência. 01/10: DiadaMúsica. 
 

OBJETIVOS 2º ANO 

. Adquirir noções elementares de ritmo, melodia e harmonia. 

. Perceber e reconhecer diversas formas, gêneros e estilos musicais bem como seus compo-

sitores. 

. Criar e produzir contextos sonoro-musicais utilizando intencionalmente os elementos consti-

tutivos da música. 

. Explorar e utilizar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilha sonora para peças 

de teatro, dança, contação de história, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 

 

. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia do Patrimônio Cultural (17/08) 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 
(21/09). 

.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 

CONTEÚDOS 2º ANO 

. Noções de ritmo, melodia e harmonia. 

. Estilos/gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do brasil, do mundo e outros). 

 

. Música em cada contexto cultural: trilha sonora, peças de teatro, dança,contação de histó-

ria, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 

 

 . Gêneros/ estilos musicais do repertório pessoal e local. 

 

. História dos compositores eruditos. 

 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

OBSERVAÇÃO - DATAS IMPORTANTES:  19/09 Patrono da Educação – Paulo Freire 
21/09 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 01/10: Dia da Música 

OBJETIVOS 3º ANO 

. Adquirir noções elementares de ritmo, melodia e harmonia. 

. Perceber e reconhecer diversas formas, gêneros e estilos musicais bem como seus compo-

sitores. 

. Criar e produzir contextos sonoro-musicais utilizando intencionalmente os elementos consti-

tutivos da música. 

. Explorar e utilizar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilha sonora para peças 

de teatro, dança, contação de história, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 
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. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia do Patrimônio Cultural (17/08) 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 
(21/09). 

.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 

CONTEÚDOS 3º ANO 

. Noções de rítmo, melodia e harmonia. 

. Estilos/gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do brasil, do mundo e outros). 

 

. Música em cada contexto cultural: trilha sonora, peças de teatro, dança, contação de histó-

ria, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 

 

 . Gêneros/ estilos musicais do repertório pessoal e local. 

 

. História dos compositores eruditos. 

 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

Projetos: valores e promoção a saúde. 

 

OBSERVAÇÃO - DATAS IMPORTANTES: 19/09 Patrono da Educação – Paulo Freire 
21/09 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 01/10 Dia da Música 

 

4º BIMESTRE - UNIDADE IV: EXECUÇÃO (14/10 a 22/12) 

OBJETIVOS 1º ANO 

. Criar, dramatizar e sonorizar estórias. 

. Experienciar improvisações sonoro-musicais por meio de atividades diversas em diversos 

contextos (corpo, natureza, objetos, ambiente, instrumentos) no intuito de desenvolver o seu prota-

gonismo expressivo individual e/ou coletivo. 

. Acompanhar música utilizando instrumentos de bandinha e/ou confeccionados. 

. Apreciar criticamente atividades musicais realizadas. 

. Praticar ensaios e apresentações. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra (22/11 a 26/11) 

. Participar do Aniversário da Escola. 

. Participar do Festival de Música e Teatro. 

 

CONTEÚDOS 1º ANO 

. Dramatização e sonorização de histórias. 

. Criação de histórias sonorizadas. 

. Arranjo e composição musical. 
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. Formação de conjuntos instrumentais e vocais. 

. Formação de plateia. 

. Filmes musicais diversos. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

OBSERVAÇÃO - DATAS IMPORTANTES:  
20/11 Consciência Negra, 22/11 Dia do Músico, Semana de apresentações de Música 

 

OBJETIVOS 2º ANO 

. Criar, dramatizar e sonorizar estórias. 

. Experienciar improvisações sonoro-musicais por meio de atividades diversas em diversos 

contextos (corpo, natureza, objetos, ambiente, instrumentos) no intuito de desenvolver o seu prota-

gonismo expressivo individual e/ou coletivo. 

. Acompanhar música utilizando instrumentos de bandinha e/ou confeccionados. 

. Apreciar criticamente atividades musicais realizadas. 

. Praticar ensaios e apresentações. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra (22/11 a 26/11) 

. Participar do Aniversário da Escola. 

. Participar do Festival de Música e Teatro. 

 

CONTEÚDOS 2º ANO 

. Dramatização e sonorização de histórias. 

. Criação de histórias sonorizadas. 

. Arranjo e composição musical. 

. Formação de conjuntos instrumentais e vocais. 

. Formação de plateia. 

. Filmes musicais diversos. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 
Observação - datas importantes: 20/11 Consciência Negra, 22/11 Dia do Músico 
Semana de apresentações de Música 

 

OBJETIVOS 3º ANO 

. Criar, dramatizar e sonorizar estórias. 

. Experienciar improvisações sonoro-musicais por meio de atividades diversas em diversos 

contextos (corpo, natureza, objetos, ambiente, instrumentos) no intuito de desenvolver o seu prota-

gonismo expressivo individual e/ou coletivo. 

. Acompanhar música utilizando instrumentos de bandinha e/ou confeccionados. 

. Apreciar criticamente atividades musicais realizadas. 

. Praticar ensaios e apresentações. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra (22/11 a 26/11) 

. Participar do Aniversário da Escola. 
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CONTEÚDOS 3º ANO 

. Dramatização e sonorização de histórias. 

. Criação de histórias sonorizadas. 

. Arranjo e composição musical. 

. Formação de conjuntos instrumentais e vocais. 

. Formação de plateia. 

. Filmes musicais diversos. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

OBSERVAÇÃO - DATAS IMPORTANTES:  
20/11 Consciência Negra, 22/11 Dia do Músico, Semana de apresentações de Música. 

 

 

 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagens – Arte / Educação Física 

Conteúdo Anual   MÚSICA -2021 
2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 
1º BIMESTRE - UNIDADE 1:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

OBJETIVOS 4º ANO 

. Perceber o silêncio como pré-requisito para desenvolver a concentração e a criatividade. 

. Exercitar atitudes de plateia. 

.  Combinar e analisar movimentos corporais e vocais em atividades musicais em grupo ou 

individual. 

. Selecionar intencionalmente os elementos constitutivos da música em criações musicais 

com o propósito de evocar determinada emoção (medo, raiva, tensão, calma etc.) 

. Explorar, por meio da escuta atenta de obras musicais, a importância e a função do silêncio 

como parte da estrutura musical em diferentes gêneros/estilos musicais. 

. Observar e explorar possibilidades vocais para preservação da voz e da audição. 

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água (22/03 a 26/03). 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana da Educação Para Vida (03/05 a 07/05) 

CONTEÚDO 4ºANO 

. Conceito de som. 

. Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa). 

. Elementos de som: 

- Altura: agudo/médio/grave 

- Intensidade: forte/médio/fraco 

- Duração: lento/moderado/rápido 
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- Timbre  

. Ritmo, melodia e harmonia. 

. Formação de plateia. 

. Canto e cuidados com a voz: aquecimento e respiração correta; ajuste na intensidade da 

voz na fala e no canto para a preservação da saúde vocal. 

. Ritmo: 

- Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

. Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e canções do repertório da criança e de 

seus pares e familiares. 

. Jogo sonoro “o que é o que é”; “que som é esse”; dentre outros.  

. Classificação de sons (timbre): tambores, chocalho e percussivos.  

 

Observação: datas importantes  
19 de abril – dia do índio/21 de abril- aniversário de Brasília   

 

OBJETIVOS 5º ANO 

. Perceber o silêncio como pré-requisito para desenvolver a concentração e a criatividade. 

. Exercitar atitudes de plateia. 

.  Combinar e analisar movimentos corporais e vocais em atividades musicais em grupo ou 

individual. 

. Selecionar intencionalmente os elementos constitutivos da música em criações musicais 

com o propósito de evocar determinada emoção (medo, raiva, tensão, calma etc.) 

. Explorar, por meio da escuta atenta de obras musicais, a importância e a função do silêncio 

como parte da estrutura musical em diferentes gêneros/estilos musicais. 

. Observar e explorar possibilidades vocais para preservação da voz e da audição. 

. Desenvolver e pesquisar a o tema: Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 
Água (22/03 a 26/03). 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana da Educação Para Vida (03/05 a 07/05) 

CONTEÚDO 5ºANO 

. Conceito de som. 

. Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa). 

. Elementos de som: 

- Altura: agudo/médio/grave 

- Intensidade: forte/médio/fraco 

- Duração: lento/moderado/rápido 

- Timbre  

. Ritmo, melodia e harmonia. 

. Formação de plateia. 

. Canto e cuidados com a voz: aquecimento e respiração correta; ajuste na intensidade da 



 

150  

voz na fala e no canto para a preservação da saúde vocal. 

. Ritmo: 

- Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

. Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e canções do repertório da criança e de 

seus pares e familiares. 

. Jogo sonoro “o que é o que é”; “que som é esse”; dentre outros.  

. Classificação de sons (timbre): tambores, chocalho e percussivos.  

 

Observação: datas importantes  
19 de abril – dia do índio/21 de abril- aniversário de Brasília   

 

2º BIMESTRE - UNIDADE 2: – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VALORES 

OBJETIVOS 4º ANO 

. Analisar os elementos constitutivos da música em audições guiadas. 

. Codificar sistematicamente as músicas tocadas com os instrumentos de bandinha, simboli-

zando cada instrumento utilizado com registro próprio. 

. Tocar instrumentos de bandinha de maneira organizada e intencional em projetos temáti-

cos, relacionando gêneros/estilos musicais diversos. 

. Analisar os elementos constitutivos da música em audições guiadas. 

. Reconhecer e decodificar registros estabelecidos para cada instrumento em execução mu-

sical. 

. Perceber diversos ritmos encontrados em cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, 

rock, valsa, baião, indígenas, africanas, entre outras. 

. Adquirir noções de notação musical convencional 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana do Brincar (24/05 a 28/05) 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Educação Ambiental (07/06 a 11/06) 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

 

CONTEÚDOS 4º ANO 

. Percussão corporal. 

. Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 

baião, indígenas e africanas. 

. Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis). 

. Percepção de compassos binário, ternários e quaternários em diversas composições. 

. História dos compositores eruditos tais como Bethoven, Bach, entre outros. 

. Registros de sons: escrita musical espontânea, partitura alternativa e convencional. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 
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OBJETIVOS 5º ANO 
. Analisar os elementos constitutivos da música em audições guiadas. 

. Codificar sistematicamente as músicas tocadas com os instrumentos de bandinha, simboli-

zando cada instrumento utilizado com registro próprio. 

. Tocar instrumentos de bandinha de maneira organizada e intencional em projetos temáti-

cos, relacionando gêneros/estilos musicais diversos. 

. Analisar os elementos constitutivos da música em audições guiadas. 

. Reconhecer e decodificar registros estabelecidos para cada instrumento em execução mu-

sical. (Replanejamento) 
. Perceber diversos ritmos encontrados em cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, 

rock, valsa, baião, indígenas, africanas, entre outras. 

. Adquirir noções de notação musical convencional 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Semana do Brincar (24/05 a 28/05) 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Educação Ambiental (07/06 a 11/06) 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas, 

(Festa Junina). 

CONTEÚDOS 5º ANO 

. Percussão corporal. 

. Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 

baião, indígenas e africanas. 

. Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis). 

. Percepção de compassos binário, ternários e quaternários em diversas composições. 

. História dos compositores eruditos tais como Bethoven, Bach, entre outros. 

. Registros de sons: escrita musical espontânea, partitura alternativa e convencional. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

 

Projetos: valores e promoção a saúde. 

 

3º BIMESTRE - UNIDADE III: APRECIAÇÃO (02/08 a 13/10) 

OBJETIVOS 4º ANO 

. Conhecer as características de ritmo, melodia e harmonia em diversas músicas. 

. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Perceber suas potencialidades vocais na interpretação de obras musicais. 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia do Patrimônio Cultural (17/08) 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 
(21/09). 

.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 

CONTEÚDOS 4º ANO 

. Ritmo, melodia e harmonia. 
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. Jogos folclóricos: canções folclóricas, indígenas, africanas, entre outros. 

. História dos principais estilos e movimentos da música popular brasileira. (Mpb). 

. Rock de Brasília: história de bandas e artistas que surgiram na cidade de Brasília. 

. Cuidados com a voz. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

 

OBJETIVOS 5º ANO 

. Conhecer as características de ritmo, melodia e harmonia em diversas músicas. 

. Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de 

repertório. 

. Utilizar diversas fontes sonoras em criações musicais: trilha sonora para peças de teatro, 

dança, contação de história, canções folclóricas, atividades corporais livres e/ou guiadas. 

 

. Perceber suas potencialidades vocais na interpretação de obras musicais. 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia do Patrimônio Cultural (17/08) 

. Desenvolver e pesquisar os temas: Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 
(21/09). 

.  Participar da Gincana da Educação Física e Vernissage das Artes Visuais. 

CONTEÚDOS 5º ANO 

. Ritmo, melodia e harmonia. 

. Jogos folclóricos: canções folclóricas, indígenas, africanas, entre outros. 

. História dos principais estilos e movimentos da música popular brasileira. (Mpb). 

. Rock de Brasília: história de bandas e artistas que surgiram na cidade de Brasília. 

. Cuidados com a voz. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

4º BIMESTRE - UNIDADE IV: EXECUÇÃO (14/10 a 22/12) 

OBJETIVOS 4º ANO 

. Formar banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis explo-

rando sonoridades, criando e executando músicas). 

. Explorar corporalmente a divisão rítmica em diversos gêneros musicais como samba, frevo, 

valsa, entre outros da preferência da turma. 

. Montar espetáculos temáticos para execução de composições individuais e/ou coletivas uti-

lizando diversas fontes sonoras.  

. Reconhecer sua tessitura vocal com base em registros sonoros graves e agudos. 

. Participar de apresentações musicais tocando instrumentos de bandinha e/ou cantando em 

projetos temáticos do contexto escolar.  

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

. Executar livremente cantigas e canções do repertório próprio e coletivo do contexto escolar, 

observando as pequenas quebras sonoras que constituem o ritmo, pulsação do som. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra (22/11 a 26/11) 
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CONTEÚDOS 4º ANO 

. Percussão corporal. 

. Arranjo e composição musical. 

. Formação de conjuntos instrumentais e vocais. 

. Filmes musicais diversos. 

. Criações musicais: paródias e jingles. 

. Formação de plateia. 

. Execução musical utilizando instrumentos de bandinha e canto. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

 

Projetos: valores e promoção a saúde. 

Observação - datas importantes: 20/11 consciência negra, 22/11 dia do músico 
Semana de apresentações de música 

OBJETIVOS 5º ANO 

. Formar banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis explo-

rando sonoridades, criando e executando músicas). 

. Explorar corporalmente a divisão rítmica em diversos gêneros musicais como samba, frevo, 

valsa, entre outros da preferência da turma. 

. Montar espetáculos temáticos para execução de composições individuais e/ou coletivas uti-
lizando diversas fontes sonoras. (Replanejamento) 

. Reconhecer sua tessitura vocal com base em registros sonoros graves e agudos. 

. Participar de apresentações musicais tocando instrumentos de bandinha e/ou cantando em 

projetos temáticos do contexto escolar. (Replanejamento) 
. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

. Executar livremente cantigas e canções do repertório próprio e coletivo do contexto escolar, 

observando as pequenas quebras sonoras que constituem o ritmo, pulsação do som. 

. Desenvolver e pesquisar o tema: Dia Nacional da Consciência Negra (22/11 a 26/11) 
CONTEÚDOS 5º ANO 

. Percussão corporal. 

. Arranjo e composição musical. 

. Formação de conjuntos instrumentais e vocais. 

. Filmes musicais diversos. 

. Criações musicais: paródias e jingles. 

. Formação de plateia. 

. Execução musical utilizando instrumentos de bandinha e canto. 

. Atividades musicais escolares interdisciplinares. 

Observação - datas importantes: 20/11 Consciência Negra,22/11 Dia do Músico 
Semana de apresentações de Música 
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PLANEJAMENTO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e 
para os Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagem – Educação Física 

Planejamento Anual   EDUCAÇÃO FÍSICA - 2021 

1º Bloco do 2º CICLO (1º - 2º e 3º ano) 

1º BIMESTRE - UNIDADE 1:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VA-
LORES 

. Tema Transversal:  
Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água. 
Semana de conscientização promoção à Educação Inclusiva. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 1º Ano 

Participar de situações- problema de ordem corporal em diferentes contextos com o 

uso de regras simples, compartilhando momentos e sensações que promovam o desenvol-

vimento de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a autoconfiança.  

Experimentar jogos e brincadeiras que exijam a utilização e combinação de habilida-

des motoras fundamentais.  

Vivenciar movimentos utilizando diferentes habilidades perceptivo- motoras no con-

texto de brincadeiras e jogos.  

Conhecer, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brin-

cadeiras e os jogos populares do contexto do estudante.  
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OBJETIVOS - 1º Ano 

. Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade. 

. Desenvolver elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomo-

tores e combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

. Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório motor, a-

través da vivência de habilidades básicas e suas combinações. 

. Experimentar e utilizar novos meios de aprendizagem como mídias sociais. (Class-

Room, Meet e WhatsApp). 

REPLANEJAMENTO CONTÉUDOS - 1º Ano 

Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; jogos com regras simples.  

Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de habilidades estabilizadoras 

(rotar, desviar, equilibrar e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e pular), ma-

nipulativas (chutar, arremessar, apanhar, interceptar e driblar).  

Movimentos que exigem diferentes habilidades perceptivo- motoras (coordenação, la-

teralidade, equilíbrio e organização espaço temporal).  

CONTEÚDOS - 1º Ano 

. Dominância lateral. 

. Esquema corporal.  

. Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e com-

binados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

. Habilidades locomotoras. 

. Caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar obstáculos. 

. Jogos intelectivos: dominó, dama, xadrez, jogos on-line e jogos por app. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 2º Ano 

• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Pro-

fessora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de aprendi-

zagem da criança.  
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OBJETIVOS - 2º Ano 

. Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade. 

. Desenvolver elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomo-

tores e combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

. Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório motor, a-

través da vivência de habilidades básicas e suas combinações. 

. Experimentar e utilizar novos meios de aprendizagem como mídias sociais. (Class-

Room, Meet e WhatsApp). 

CONTEÚDOS - 2º Ano 

. Dominância lateral. 

. Esquema corporal.  

. Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e com-

binados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

. Habilidades locomotoras. 

. Caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar obstáculos. 

. Jogos intelectivos: dominó, dama, xadrez, jogos on-line e jogos por app. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 3º Ano 

• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Pro-

fessora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de aprendi-

zagem da criança.  

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade. 

. Desenvolver elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomo-

tores e combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

. Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório motor, a-

través da vivência de habilidades básicas e suas combinações. 

. Experimentar e utilizar novos meios de aprendizagem como mídias sociais. (Class-

Room, Meet e WhatsApp). 
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CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Dominância lateral. 

. Esquema corporal.  

. Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e com-

binados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

. Habilidades locomotoras. 

. Caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar obstáculos. 

. Jogos intelectivos: dominó, dama, xadrez, jogos on-line e jogos por app. 

2º BIMESTRE - UNIDADE 2:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VA-
LORES 

. Tema Transversal: 
Semana da Educação Para Vida. (Projeto Valores). 

Dia Nacional da Educação Ambiental. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 1º Ano 

Experimentar e fruir diferentes atividades rítmicas ampliando as possibilidades de 

expressão corporal de forma lúdica e prazerosa.  

Conhecer algumas características gerais do corpo humano percebendo e reconhe-

cendo as diferenças individuais.  

Conhecer e manusear brinquedos por meio de materiais alternativos e recicláveis.  

OBJETIVOS - 1º Ano 

. Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente (família) em brinca-

deiras e jogos, respeitando os limites corporais de desempenho próprio e dos companhei-

ros. 

. Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biótipo e 

habilidades. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens ar-
tísticas, (Festa Junina). 
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REPLANEJAMENTO CONTÉUDO - 1º Ano 

Danças populares regionais; brincadeiras cantadas; jogos de expressão corporal. O 

conhecimento sobre o corpo por meio de atividades lúdicas, desenhos, pinturas, espelho, 

argila e desenho animado.  

Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico, pula- corda).  

Brincadeiras de pique etc. 

Brinquedos e jogos com materiais alternativos (sucatas, reutilizados e recicláveis).  

CONTEÚDOS - 1º Ano 

. Habilidades manipulativas. 

. Habilidades estabilizadoras. 

. Posturas estáticas e dinâmicas. 

. Combinações das habilidades básicas. 

. Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 2º Ano 

• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Pro-

fessora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de aprendi-

zagem da criança. 

OBJETIVOS - 2º Ano 

. Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente (família) em brinca-

deiras e jogos, respeitando os limites corporais de desempenho próprio e dos companhei-

ros. 

. Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biótipo e 

habilidades. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens ar-

tísticas, (Festa Junina). 
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CONTEÚDOS - 2º Ano 

. Habilidades manipulativas. 

. Habilidades estabilizadoras. 

. Posturas estáticas e dinâmicas. 

. Combinações das habilidades básicas. 

. Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 3º Ano 

• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Pro-

fessora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de aprendi-

zagem da criança. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente (família) em brinca-

deiras e jogos, respeitando os limites corporais de desempenho próprio e dos companhei-

ros. 

. Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biótipo e 

habilidades. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens ar-

tísticas, (Festa Junina). 

CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Habilidades manipulativas. 

. Habilidades estabilizadoras. 

. Posturas estáticas e dinâmicas. 

. Combinações das habilidades básicas. 

. Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos. 
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3º BIMESTRE - UNIDADE 3:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VA-
LORES 

Tema Transversal:  
Gincana da Educação Física / Dia do Educador Físico.  
Dia do Patrimônio Cultural. 
Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 1º Ano 

Identificar as partes do corpo e o corpo em sua totalidade no movimento.  

Experimentar processos de criação, explorando pensamentos, emoções e percep-

ções.  

OBJETIVOS - 1º Ano 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e 

promoção da autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo 

erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de 

alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

REPLANEJAMENTO CONTÉUDO - 1º Ano 

Partes do corpo: cabeça, braços, pernas, tronco. Forma corporal.  

Jogos de Bingo sonoro intercalados com silêncio e som, brincadeira de estátua, dan-

ça das cadeiras, dentre outras. Objetos (canos de PVC, barbante, jornal, copos, conduítes, 

elásticos, cones de plástico, entre outros).  

Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico, pula- corda).  

CONTEÚDOS - 1º Ano 
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. Jogo simbólico. 

. Regras de convívio social e escolar. 

. Atividades com regras. 

. Trabalho em grupo. 

. Organização coletiva e respeito ao gênero. 

. Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos. 

. Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo jogos cooperati-

vos. 

. Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas em práticas de 

atividades motoras. 

. Jogos com regras que possibilitem a participação de alunos com necessidades es-

peciais. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 2º Ano 

• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Pro-

fessora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de aprendi-

zagem da criança. 

OBJETIVOS - 2º Ano 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e 

promoção da autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo 

erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de 

alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

CONTEÚDOS - 2º Ano 
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. Jogo simbólico. 

. Regras de convívio social e escolar. 

. Atividades com regras. 

. Trabalho em grupo. 

. Organização coletiva e respeito ao gênero. 

. Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos. 

. Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo jogos cooperati-

vos. 

. Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas em práticas de 

atividades motoras. 

. Jogos com regras que possibilitem a participação de alunos com necessidades es-

peciais. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 3º Ano 

• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Pro-

fessora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de aprendi-

zagem da criança. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e 

promoção da autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo 

erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de 

alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 
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CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Jogo simbólico. 

. Regras de convívio social e escolar. 

. Atividades com regras. 

. Trabalho em grupo. 

. Organização coletiva e respeito ao gênero. 

. Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos. 

. Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo jogos cooperati-

vos. 

. Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas em práticas de 

atividades motoras. 

. Jogos com regras que possibilitem a participação de alunos com necessidades es-

peciais. 

4º BIMESTRE - UNIDADE 4:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VA-
LORES 

Tema Transversal:  
Dia Nacional da Consciência Negra. 
Dia da Luta contra medicalização da Educação e da sociedade. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 1º Ano 

Experimentar jogos de tabuleiro tradicionais.  

OBJETIVOS - 1º Ano 
. Conhecer, compreender, e valorizar a inclusão e a diversidade étnico-racial existen-

te no país. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e 

promoção da autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo 

erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de 

alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 
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atividades motoras. 

. Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua expressividade corporal. 

. Vivenciar danças e canções fazendo uso do corpo e da voz. 

. Participar da Semana da criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

REPLANEJAMENTO CONTÉUDO - 1º Ano 

Experimentar jogos de tabuleiro tradicionais. (dominó, damas, xadrez etc.).  

CONTEÚDOS - 1º Ano 

. Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdico-

recreativas. 

. Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações. 

. Jogos de cultura popular, afro-brasileiras e indígena. 

. Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais. 

. Vivenciar normas/ jogos com regras/ brincadeiras de rua. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 2º Ano 

• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Pro-

fessora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de aprendi-

zagem da criança. 

OBJETIVOS - 2º Ano 

. Conhecer, compreender, e valorizar a inclusão e a diversidade étnico-racial existen-

te no país. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e 

promoção da autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo 

erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 
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. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de 

alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua expressividade corporal. 

. Vivenciar danças e canções fazendo uso do corpo e da voz. 

. Participar da Semana da criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

CONTEÚDOS - 2º Ano 

. Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdico-

recreativas. 

. Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações. 

. Jogos de cultura popular, afro-brasileiras e indígena. 

. Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais. 

. Vivenciar normas/ jogos com regras/ brincadeiras de rua. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 3º Ano 

• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Pro-

fessora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de aprendi-

zagem da criança. 

OBJETIVOS - 3º Ano 

. Conhecer, compreender, e valorizar a inclusão e a diversidade étnico-racial existen-

te no país. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e 

promoção da autonomia. 
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Eixos Transversais: Educação Para Diversidade/ Cidadania e educação em e pa-
ra os Direitos Humanos/ Educação para Sustentabilidade 

Eixos Integradores – Alfabetização/ Letramentos/Ludicidade 
Linguagem – Educação Física 

Planejamento Anual   EDUCAÇÃO FÍSICA - 2021 

2º Bloco do 2º CICLO (4º e 5º ano) 

1º BIMESTRE - UNIDADE 1:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VA-
LORES 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo 

erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de 

alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua expressividade corporal. 

. Vivenciar danças e canções fazendo uso do corpo e da voz. 

. Participar da Semana da criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

CONTEÚDOS - 3º Ano 

. Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdico-

recreativas. 

. Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações. 

. Jogos de cultura popular, afro-brasileiras e indígena. 

. Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais. 

. Vivenciar normas/ jogos com regras/ brincadeiras de rua. 
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. Tema Transversal:  
Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água. 
Semana de conscientização promoção à Educação Inclusiva. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 4º Ano 

. Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade. 

. Desenvolver elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomo-

tores e combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

. Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório motor, atra-

vés da vivência de habilidades básicas e suas combinações. 

. Experimentar e utilizar novos meios de aprendizagem como mídias sociais. (Class-

Room, Meet e WhatsApp). 

OBJETIVOS - 4º Ano 

. Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação de habilidades 

motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas. 

. Desenvolver a capacidade de criar jogos adaptando-os a espaços e materiais dispo-

níveis. 

. Preservar a própria integridade física e a dos demais. 

. Perceber a necessidade de respeitar normas básicas de conduta visando uma con-

vivência harmônica. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biotipo e 

habilidades. 

REPLANEJAMENTO CONTÉUDOS - 4º Ano 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a 

Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de apren-

dizagem da criança.  

CONTEÚDOS - 4º Ano 

. Atividades recreativas, brincadeiras e jogos, entre outras, possibilitando a combina-

ção de habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas. jo-

gos pré-desportivos. 
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REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 5º Ano 

• Tendo em vista que os 4o e 5o anos são organizados em Ciclo, os Objetivos de A-

prendizagem e Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. 

Assim, a Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento 

de aprendizagem da criança.  

OBJETIVOS - 5º Ano 

. Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação de habilidades 

motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas. 

. Desenvolver a capacidade de criar jogos adaptando-os a espaços e materiais dispo-

níveis. 

. Preservar a própria integridade física e a dos demais. 

. Perceber a necessidade de respeitar normas básicas de conduta visando uma con-

vivência harmônica. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biotipo e 

habilidades. 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

. Atividades recreativas, brincadeiras e jogos, entre outras, possibilitando a combina-

ção de habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas. jo-

gos pré-desportivos. 

 

2º BIMESTRE - UNIDADE 2:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VA-
LORES 

. Tema Transversal:  
Semana da Educação Para Vida. (Projeto Valores). 
Dia Nacional da Educação Ambiental. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 4º Ano 



 

169  

. Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente (família) em brincadei-

ras e jogos, respeitando os limites corporais de desempenho próprio e dos companheiros. 

. Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biótipo e 

habilidades. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artís-
ticas, (Festa Junina). 

OBJETIVOS - 4º Ano 

. Reconhecer e vivenciar a diversidade de manifestações culturais como fonte de a-

prendizagem de movimentos e expressões. 

. Reconhecer, compreender e valorizar manifestações culturais brasileiras, visando a 

inclusão da diversidade étnico-racial existente no país. (Capoeira) 

. Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em práticas 

de atividades motoras. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artís-
ticas, (Festa Junina). 

REPLANEJAMENTO CONTÉUDOS - 4º Ano 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a 

Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de apren-

dizagem da criança.  

CONTEÚDOS - 4º Ano 

. Atividades lúdicas visando a introdução de práticas de jogos coletivos. 

. Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 5º Ano 

• Tendo em vista que os 4o e 5o anos são organizados em Ciclo, os Objetivos de A-

prendizagem e Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. 

Assim, a Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento 

de aprendizagem da criança.  

OBJETIVOS - 5º Ano 
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. Reconhecer e vivenciar a diversidade de manifestações culturais como fonte de a-

prendizagem de movimentos e expressões. 

. Reconhecer, compreender e valorizar manifestações culturais brasileiras, visando a 

inclusão da diversidade étnico-racial existente no país. (Capoeira) 

. Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em práticas 

de atividades motoras. 

. Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes em linguagens artís-
ticas, (Festa Junina). 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

. Atividades lúdicas visando a introdução de práticas de jogos coletivos. 

. Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira. 

3º BIMESTRE - UNIDADE 3:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VA-
LORES 

. Tema Transversal:  
Gincana da Educação Física / Dia do Educador Físico.  
Dia do Patrimônio Cultural.  
Semana da Prevenção ao Uso de Drogas.  

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 4º Ano 

 . Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e 

promoção da autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo 

erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de a-

lunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

OBJETIVOS - 4º Ano 
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. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de a-

lunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 

. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biotipo e 

habilidades. 

. Participar das atividades propostas praticando com confiança as habilidades já ad-

quiridas. 

. Perceber a necessidade de respeitar as normas básicas de conduta visando uma 

convivência harmônica. (Jogos coletivos com regras oficiais). 

REPLANEJAMENTO CONTÉUDOS - 4º Ano 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a 

Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de apren-

dizagem da criança.  

CONTEÚDOS - 4º Ano 

. Noções sobre competição, cooperação, regras, adversários em ambientes esporti-

vos. 

. Jogos pré-desportivos (queimada, artilheiro, gol-a-gol, garrafão dobasquete, 21, etc. 

. Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com neces-

sidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilida-

des/superdotação. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 5º Ano 

• Tendo em vista que os 4o e 5o anos são organizados em Ciclo, os Objetivos de A-

prendizagem e Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. 

Assim, a Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento 

de aprendizagem da criança.  

OBJETIVOS - 5º Ano 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de a-

lunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 
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. Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biotipo e 

habilidades. 

. Participar das atividades propostas praticando com confiança as habilidades já ad-

quiridas. 

. Perceber a necessidade de respeitar as normas básicas de conduta visando uma 

convivência harmônica. (Jogos coletivos com regras oficiais). 

CONTEÚDOS - 5º Ano 

. Noções sobre competição, cooperação, regras, adversários em ambientes esporti-

vos. 

. Jogos prédesportivos (queimada, artilheiro, gol-a-gol, garrafão do basquete, 21, etc. 

. Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com neces-

sidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilida-

des/superdotação. 

 

4º BIMESTRE - UNIDADE 4:  – PROJETO: PROMOÇÃO A SAÚDE/PROJETO VA-
LORES 

. Tema Transversal:  
Dia Nacional da Consciência Negra. 
Dia da Luta contra medicalização da Educação e da sociedade.  

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 4º Ano 

. Conhecer, compreender, e valorizar a inclusão e a diversidade étnico-racial existente 

no país. 

. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e 

promoção da autonomia. 

. Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo 

erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de a-

lunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação, em atividades proposta. 
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. Desenvolver cooperação, solidariedade compartilhamento de ações em práticas de 

atividades motoras. 

. Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua expressividade corporal. 

. Vivenciar danças e canções fazendo uso do corpo e da voz. 

. Participar da Semana da criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

OBJETIVOS - 4º Ano 

. Desenvolver e criar jogos adaptando-os a espaços e materiais disponíveis. 

. Reconhecer e vivenciar diversidade de manifestações culturais como fonte de a-

prendizagem de movimentos e expressões. 

. Compreender erros como parte fundamental do processo de aprendizagem. 

. Reconhecer o desempenho do outro como subsídio para a própria evolução, sendo 

parte integrante do processo de aprendizagem. 

. Compreender aspectos relacionados à boa postura. 

. Participar da Semana da Criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

. Participar do Aniversário da Escola. 

REPLANEJAMENTO CONTÉUDOS - 4º Ano 

Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a 

Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento de apren-

dizagem da criança.  
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CONTEÚDOS - 4º Ano 

. Oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis. 

. Movimentos expressivos. 

. Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal. 

. Atividades rítmicas das culturas afro-brasileira e indígena. 

. Manifestação do folclore nacional. 

. Competição de futsal e basquete com regras oficiais: 4º e 5º ano. 

. Atividades coletivas, lúdicas, cooperativas e competitivas. 

REPLANEJAMENTO OBJETIVOS - 5º Ano 

• Tendo em vista que os 4o e 5o anos são organizados em Ciclo, os Objetivos de A-

prendizagem e Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. 

Assim, a Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento 

de aprendizagem da criança.  

OBJETIVOS - 5º Ano 

. Desenvolver e criar jogos adaptando-os a espaços e materiais disponíveis. 

. Reconhecer e vivenciar diversidade de manifestações culturais como fonte de a-

prendizagem de movimentos e expressões. 

. Compreender erros como parte fundamental do processo de aprendizagem. 

. Reconhecer o desempenho do outro como subsídio para a própria evolução, sendo 

parte integrante do processo de aprendizagem. 

. Compreender aspectos relacionados à boa postura. 

. Participar da Semana da Criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

. Participar da Semana da Criança. 

. Apreciar exposições, apresentações de Teatro e Música. 

. Participar do Aniversário da Escola. 
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CONTEÚDOS - 5º Ano 

. Oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis. 

. Movimentos expressivos. 

. Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal. 

. Atividades rítmicas das culturas afro-brasileira e indígena. 

. Manifestação do folclore nacional. 

. Competição de futsal e basquete com regras oficiais: 4º e 5º ano. 

. Atividades coletivas, lúdicas, cooperativas e competitivas. 
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