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3. APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico (PP) da Escola Classe Catingueiro apresenta a
Identidade da escola no contexto atual, e que por meio das ações práticas de todos
os envolvidos na comunidade escolar, ele vai ressignificando o papel sócio
educativo, cultural, político e ambiental da escola,como sua organização e bem
como uma exigência legal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Portaria Nº 419, De 20 De Dezembro De
2018 Institui a Política de Educação Básica do Campo, no âmbito da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal,

e a BNCC, Base estabelece

conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes
desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos,
políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a
formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva
Além dos documentos acima o PP foi construído, seguindo a
Orientação Pedagógica da SEDF, as Diretrizes Pedagógicas para a Organização
Escolar em Ciclo, as Diretrizes de avaliação Educacional, o Currículo em Movimento
do Distrito Federal da do Ensino Fundamental aos iniciais e anos finais e da
Educação Infantil, como também pesquisas diagnósticas da realidade das famílias,
debates, estudos e avaliações das experiências vivenciadas no PP com os
professores e pais, sendo possível a (re)elaboração do Projeto Pedagógico.

.
As estratégias utilizadas para que houvesse a participação efetiva de toda
a comunidade foram às seguintes: os docentes juntamente com a direção tem
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avaliado, refletido e construído nas coletivas, Conselho de Classe o PP, por meio de
estudos,

práticas pedagógicas; os pais participaram por meio de questionários,

enviados para casa e também por meio de dinâmicas na escola, refletindo sobre
importância da participação da família na escola; os alunos fizeram discussões e
relataram por turma coletivamente a escola que tem e que gostaria de ter,
estudaram o regimento da escola pública , seus direitos e deveres e construíram em
sala seus combinados para melhor convivência com professores e alunos.
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4. HISTÓRICO
4.1 CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA
Está localizada na zona rural de Sobradinho. A Comunidade
Catingueira antigamente era conhecida por Fazenda do Buracão, recebeu este
nome devido à presença numerosa de uma espécie animal da família Cervídea,
vulgarmente conhecido por veado catingueiro (Mazamagouazoubira). O veado-virá
ou catingueiro, como é conhecido apresenta geralmente a cor marrom acinzentada,
cauda branca no lado inferior, chifres pequenos e simples, com cerca de 7 cm de
altura. O nascimento é de um filhote por cria e este possui manchas, formando
linhas longitudinais nos lados do corpo. É muito rápido, capaz de desenvolver boa
velocidade quando perseguido. Em fuga, atira-se na água, nadando bem, o que
serve para salvar a vida de alguns exemplares da perseguição assassina de cães de
caça ou do próprio homem.
Esse animal encontra-se ameaçado de extinção por causa de sua
carne saborosa, muito apreciada pelos caçadores. Na região, a existência de
exemplares dessa espécie é rara. Os alunos narram fatos isolados de suas
aparições e que, quando isso acontece, os animais são abatidos pela ação do
homem ou pela ação de cães de guarda, já a moradora Dona Mércia afirma que as
aparições desses animais são bem rápidas, veado-virá ou catingueiro, se assusta ao
vê pessoas e logo some nas matas.
Para atender as crianças que moravam na região e que devido à
falta de transporte não tinham acesso às escolas de Sobradinho, criou-se a Escola
Classe Catingueiro. Registros de sua fundação mostram a importância de seu
surgimento na região. A escola recebeu crianças com idades que variavam entre 06
e 16 anos nas séries inicias. A fundação da Escola Classe Catingueiro deu-se no dia
24 de março de 1970, sob os cuidados da professora Neuman Vanda Ferreira
Nascimento, atendendo 57 alunos que habitavam nas proximidades. Isso significou
para essas crianças e esses jovens a oportunidade de ir pela primeira vez a uma
escola.
A realidade da população é absorvida pelo setor agrícola, onde a
pecuária de leite e de corte, predominante, convive com a avicultura, a suinocultura
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e a horticultura. Há anos atrás havia Programas de Extensão Rural da Emater/DF
para fomentar a formação de pequenas e microempresas na região. Durante a
segunda metade dos anos 90, o Programa de Agroindústria Familiar chegou a levar
a Dona Josa, moradora e doceira do Catingueiro, a participar da Feira Industrial de
Hanover, na Alemanha, como exemplo bem-sucedido do programa de verticalização
da produção. Atualmente, destacam-se micro indústrias de produção de alimentos e
de doces caseiros, e pequenos abatedouros de aves e suínos.
Os serviços comunitários existentes resumem-se a uma escola, e um
posto de saúde, aparelhado para o atendimento das ações básicas de saúde. Os
casos mais delicados são encaminhados ao Hospital Regional de Sobradinho. O
posto de saúde realiza um trabalho educativo, através de palestras de prevenção na
área da saúde e quando necessário faz pronto atendimento aos alunos da escola.
Os serviços comunitários existentes resumem-se a uma escola, e um
posto de saúde, aparelhado para o atendimento das ações básicas de saúde. Os
casos mais delicados são encaminhados ao Hospital Regional de Sobradinho. O
posto de saúde realiza um trabalho educativo, através de palestras de prevenção na
área da saúde e quando necessário faz pronto atendimento aos alunos da escola.
4.2 CARACTERIZAÇÕES FÍSICA
A Escola Classe Catingueiro atende em dois turnos: no turno matutino a
Educação Infantil, 2º período, 1º, 2º anos do Ensino Fundamental anos iniciais; no
turno vespertino 3º ano inicial e 4º e 5º Ensino fundamental, segundo bloco, dando
um quantitativo aproximado de 107 alunos.
A comunidade do Catingueiro está localizada às margens do Ribeirão
Água Doce ou Cafuringa, na Zona Rural de Uso Controlado da R.A. de Sobradinho,
segundo o PDOT-DF, e nas zonas ZDAG I e II e ZPVS do Zoneamento Ambiental,
porém a Escola Classe Catingueiro, localizada a 28 km de Sobradinho, tendo a
Rodoviária de Sobradinho como referência, dentre os quais 5 km são de terra,
possui duas vias de acesso, a partir da DF-205. As ruas internas são estreitas e de
terra, sem previsão para a implantação de redes de drenagem e pavimentação.
A escola é composta por três salas de aula em cada sala há uma TV
com ar condicionado, um banheiro para os meninos e um para meninas com duas
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divisórias, um banheiro para portadores de necessidades especiais (sendo utilizado
pelos servidores masculinos), um banheiro para as servidoras, uma direção que
serve também como secretaria, uma sala para professores, uma cozinha com
depósito da Merenda Escolar, uma cozinha para todos os servidores, corredores e
pátio coberto que serve como refeitório, pátio descoberto. Não há na escola: salas
de recursos, quadra esportiva, auditório, sala de leitura, biblioteca. Todos os
ambientes físicos da escola são pequenos, não tendo possibilidade de escola
integral.
4.3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
A Escola Classe Catingueiro está localizada na DF 205 Oeste Km 13
Colônia Agrícola Catingueiro, telefone 3500-2373 ( orelhão com defeito), email
e.c.catingueiro@hotmail.com.
A equipe gestora da escola é composta pela diretora Cleise Coelho de
Oliveira Alves e a vice-diretora Elaine Cristina da Silva Macedo e o chefe de
Secretaria Antonio Rodrigues Fernandes.
Há na escola professores efetivos e de contratos: professora Meyriele de
Jesus Carvalho, do 2º período da Educação Infantil; professora Majorye Aparecida
Sabóia do 1 ano do Ensino fundamental; professora Suely Mota da Rocha do 2º ano
do ensino fundamental; professora Erica Edwigges Gonçalves do 3º ano do Ensino
Fundamental; professora Lucilene Alves da Costa de Sousa do 4 º ano do Ensino
Fundamental, professora Deuzilma Maria Dourado Cardoso do 5º ano do Ensino
Fundamental,professor Lamartine da Mata ( restrição de sala de aula), a educadora
voluntária Raiane Sousa Rosa.
Nosso Conselho de Classe é formado pela presidente nata diretora
Cleise Coelho de Oliveira Alves, 1º tesoureira Elaine Cristina da Silva Macedo, vice
diretora, 2º tesoureira Suely Mota da Rocha, professora, 1º secretaria professora
Erica Edwigges Gonçalves, 2º secretaria maãe Leidiane da Sila cardoso, membros
suplentes do Conselho Fiscal mães Ildenira Marques Pereira e Silvanira Marques
Pereira.
Na carreira a assistência a Educação temos uma funcionária excedente
Eleuzina dos Santos. Segue as empresas terceirizadas com seus servidores:
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CONFERE: Cozinheira Sueli Alves da Silva.
GLOBAL SEGURANÇA LTDA, Vigilância Desarmada 24 Horas:
Weldon José B. Magalhães, Macionilda Oliveira dos Santos., Valdir Barbosa de
Alarcão, Cristiano Henrique Barbosa da Silva.
JUIZ DE FORA LTDA, Conservação E Limpeza:
Claudia Ribeiro Dos Santos, Mauricio Felipe Alves De Andrade, Laiane Rosa Gomes
Rocha.
4.4 ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
O Ato da Criação da Escola Decreto nº 1.353- GDF de 20/05/1970
Escola Classe Catingueiro, credenciamento: portaria nº 07/07/1980 sec 17/07/80,
data de inauguração e inicio de suas atividades 30/03/1970 tendo como pimeira
diretora a professora Neuman Vanda Ferreira Nascimento.
O Ato de transformação e mudança de denominação da escola :
Resolução nº 95-CD, de 21/10/1976 ( DODF Nº 30, de 11/07/1977 Escola Classe
Rural Catingueiro.) Artigo 95 Incisos VII e XXVI, do artigo 100, da Lei Orgânica do
Distrito Federal, Inciso III do artigo 3º e de seu parágrafo unico, da Lei 2.229, de 21
de janeiro de 1999. Artigo 1º do Decreto nº 33.409 de 12 de dezembro de 2009 nos
termos dos artigo 15, do decreto nº 32.716 de 1º janeiro de 201124.22 ESCOLA
CLASSE CATINGUEIRO.
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5. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Foi enviado para casa um QUESTIONÁRIOS SOCIOECONÔMICO E
PEDAGÓGICO, para todos os aluno, mas apenas sessenta e seis (66) famílias
responderam ao questionário,sendo portando um número considerável, pela
quantidade de alunos que temos em nossa escola.

LOCAL DA MORADIA
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O gráfico aponta que a maioria dos responsáveis dos alunos estão
entre a idade de 25 a 35 anos ou mais, um ponto positivo os alunos, pois demonstra
a maturidade dos pais, assegurando as crianças seus direitos fundamentais à vida e
a saúde, á alimentação, á educação conforme o estatuto da Criança e do
adolescente.
Apesar de nossa escola está inserida na zona rural, percebe-se que a
51% dos alunos residem na Fercal ( Alto Bela Vista, Rua das curvas e Engenho
Velho, Rua do Mato, Boa Vista e outros locais), apenas 15% dos alunos fazem
parte da comunidade do Catingueiro ( Taquari). Por certo que esses alunos oriundos
de outras comunidade, trata-se do transporte escolar que de certa forma facilita e
tranqüiliza os responsáveis pelos alunos.
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QUANTAS PESSOAS MORAM NA
CASA (COM A CRIANÇA)
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Percebe-se que 45% de nossos alunos moram em casas próprias e
que o número de pessoas que residem nas casas de nossos alunos são de duas a
cinco pessoas. Mas 15% de alunos moram e casas alugadas com mais de 5 a 10
moradores.
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O que chama a atenção aqui é que 17% pai, 15% mãe, não
completaram o 5º ano do Ensino Fundamental, 17% pai e 20% mãe não
completaram o 9º ano do ensino fundamental; 19% pai e 16% mãe não
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completaram o Ensino Médio e apenas 3% pai e 2% mãe fizeram o curso
superior.
A FAMÍLIA TEM HÁBITOS DE LEITURA
(LIVROS, JORNAIS, GIBIS E OUTROS)
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Observa-se que 45% das famílias têm algum hábito de leitura, mas
24% ainda 24%, não tem essa prática em casa, dificultando o desenvolvimento da
escrita, do vocabulário, da ortografia e da oralidade.
Diante da observação da escolaridade dos responsáveis, percebe-se que as
maiorias das profissões são de níveis de Ensino Fundamental e Médio e que de2%
a 3%%, apenas são nível superior.
ESTÁ TRABALHANDO
ATUALMENTE

PROFISSÃO DA MÃE
30

50

25

45

20
15

40
35
30

10

25

5

20

0

15
10
5
0
Sim/pai

Não/pai

Sim/mãe Não/mãe

12

QUANTAS PESSOAS
CONTRIBUEM COM RENDA EM
CASA

TEM CARTEIRA ASSINADA
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Atualmente 45% dos pais, e 40% das mães estão trabalhando, sendo
que com carteira assinada, 30% pai e 14% mãe, trazendo uma renda entre 1 salário
mínimo a mil quinhentos reais. É preocupante o número dos responsáveis que estão
desempregados, 23%pai e 40% mãe. Cabe ressaltar que somente pai e mãe que
contribui com a renda familiar.
LAZER DAS CRIANÇAS NOS FINAIS DE
SEMANA
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RELIGIÃO
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A religião faz parte da rotina dos familiares, sendo 35% católicos, 23%
evangélicos e 8% não declaram. Observa-se que o lazer das famílias tem relação
com a religião: jogos de futebol, festejos tradicionais da região, especialmente na
época das festas juninas “Festa do Divino, cavalgadas e folias são festas católicas;
os evangélicos costumam usar seus finais de semana para visitar familiares e ir a
igreja. Poucas crianças vão ao shopping, parques de diversão, cinema e outros.
Cabe a escola acrescentar na rotina dos alunos um estímulo nas aprendizagens e
oferecer as melhores condições possíveis de educação e inserção no ambiente
social. E estes são pontos culminantes para que a equipe gestora provenha
momentos culturais, lazer, passeio e convivência diária com direitos e deveres do
cidadão.
ALUNO RECEBE AUXÍLIO DO
GOVERNO
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A maioria

dos responsáveis pelos alunos são oriundos da região

Centro Oeste e Nordeste, tendo também alunos de outras regiões do país, a
migração na Fercal acontece devido razões econômicas que são as fábricas de
cimentos.
COMO VOCÊ AVALIA A
ESCOLA CLASSE
CATINGUEIRO
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NA CASA ONDE A CRIANÇA
RESIDE TEM

As famílias da escola são compostas por pessoas humildes e simples,
mas é importante ressaltar que elas tem acesso a TV, aparelho celular, internet e
possuem geladeiras, algumas famílias possuem computadores, carro e maquina de
lavar. Mesmo diante das dificuldades financeiras o acesso ao meio de comunicação
é comum quase todos.
Os alunos estão na faixa etária de 05 a 10 anos (com alguns alunos fora
de faixa etária). As famílias de 58 alunos recebem o benefício do Programa Renda
Minha. A escola atende um aluno diagnosticado com Deficiências Intelectual (DI)
que é atendido na Sala de Atendimento Especializado (Boa Vista), este ano está
fazendo uma diferença muito grande na vida do aluno a presença da Educadora
Voluntária. A escola dispõe de uma pedagoga que tem apresentado aos professores
varias formas de intervenção para os alunos com dificuldade de aprendizagem..
A comunidade não conta com nenhum serviço de segurança pública. O
transporte público é feito por uma única linha de ônibus, ligando a localidade a
Sobradinho, das 7 às 22 horas, durante toda a semana. O transporte dos alunos é
feito por empresa de transporte escolar locado pela SEDF, nos turnos matutinos e
vespertinos.
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As condições de saneamento básico da comunidade são precárias,
pois coexistem residências com fossas sépticas e barracos com o esgoto a céu
aberto. A limpeza das ruas e o recolhimento do lixo são garantidos pelo caminhão da
SLU. Abastecimento de água é feito por meio de poço artesiano, perfurado pela
CAESB e localizado próximo à escola. Existem, ainda, algumas captações e
derivações de drenagens perenes.
Todas as residências são ligadas à rede de energia elétrica da CEB e
as ruas da comunidade são equipadas com postes de iluminação pública. Nas
proximidades da escola, foi instalado um posto telefônico (orelhão).
A Associação de Moradores já existe há mais de 23 anos e foi
responsável por importantes conquistas da comunidade, mas atualmente não tem
sido atuantes.Os contatos dos moradores com o mundo exterior se dão pelas ondas
dos rádios AM e FM e por televisões equipadas com antenas parabólicas e por
internet via rádio.
Em um Dia Letivo Temático a

comunidade escolar

teve a

oportunidade de pensar na escola que temos, e na escola que queremos, onde foi
colhido informações de forma coletiva

ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ALUNOS DO 2º ANO DA PROFESSORA SUELY E 3º

PROFESSORA MEYRIELE E 1º ANO

ANO PROFESSORA ERICA

PROFESSORA MAJORYE
ESCOLA QUE

ESCOLA QUE

ESCOLA QUE

TEMOS

QUEREMOS

TEMOS
Ar condicionado;

ESCOLA QUE QUEREMOS

Bonita;

Escola maior;

Biblioteca;

Professoras boas;

Melhorar o parque;

Televisão;

Quadra de esportes;

Diversão;

Pátio;

Parquinho

Sala de computador;

Escola limpa;

Alimentação

Almoço;

Piscina;

Diretora legal;

saudável

Ventilador;

TV a cabo;

Escola querida;

Lanche;

Internet;

Sala linda.

Brinquedos;

Sala de dança e música co

Atividades

instrumentos;

Professores;

Auditório;

Diretora;

Brinquedos novos o parque;
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Mobiliário

Ônibus novos.

ALUNOS DO 4 ANO DA PROFESSORA LUILENE E 5º ANO
A ESCOLA QUE TEMOS

PROFESSORA DEUZILMA

A ESCOLA QUE QUEREMOS

Pequena;

Um parque grande;

Professores exemplares;

Uma quadra;

Boa

Campo de futebol grande;

Parquinho pequeno;

Bebedouro com teto;

Campo pequeno;

Pintura alegre;

pintura não agradável

Biblioteca;
Pátio maior

PROFESSORES DA ESCOLA E DIREÇÃO PAIS E SERVIDORES
A ESCOLA QUE TEMOS

A ESCOLA QUE
QUEREMOS

A ESCOLA

A ESCOLA QUE

QUE TEMOS

QUEREMOS

Que o sistema

Uma escola histórica

Boa;

Atenção as

faz com que a

critica libertária, com

Afetividade;

aprendizagens; limites:

escola

comprometimento

Poucas salas;

um desafio para pais e

ainda

da

seja

família e parceria na

Conteúdista,

escola,

engessada,

recursos pedagógicos

hierárquica
burocrática.

e

com

mais

Limpa e organizada;
Organização física;
Organização pedagógica;
Escola animada;
Bom convívio pela
comunidade escolar;

educadores,
- Quem tem tempo de
educar?Porque você
não me obedece?
- reciclagem
- Pais brincando com os
filhos
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6. FUNÇÃO SOCIAL
A E.C Catingueiro, por ser uma escola do campo de acordo com o
Plano Distrital de Educação, em sua meta 8, estratégia 8.1 aponta que devemos:
garantir a estruturação Curricular pedagógica, voltada à realidade do campo
em todos os níveis de ensino, enfatizando as diferentes linguagens e os
diversos espaços pedagógicos.. Já o Currículo em movimento do Ensino
Fundamental aponta a escola como um espaço cuja função precípua é a de
democratizar saberes. E a BNCC que se embasa a Constituição Federal de 1985,
em seu Artigo 205, reconhece ao determinar que a educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).
Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta
Constitucional, no Artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam “fixados
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”
(BRASIL, 1988).
A escola Classe Catingueiro tem como grande desafio na função, pois
conforme o diagnóstico da realidade escolar somente 15% dos nossos alunos são
oriundos da comunidade rural, com isso a escola proporcionará um equilíbrio entre
os dos conhecimentos do Ensino dos Saberes e Fazeres do campo valorizando o
ambiente rural, sem deixar de lado os conhecimentos comuns do currículo em
movimento do Ensino Fundamental, anos iniciais e da Educação Infantil, nesse
sentido, a escola não apenas contribui significativamente para a aprendizagem dos
alunos, como também passa a ser um lugar privilegiado provocando mudanças
dentro do contexto educativo e social nas áreas rurais e urbanas de forma
democrática e participativa.
O ser cidadão é o ser político, capaz de questionar, criticar, reivindicar,
participar, ser militante e engajado, contribuindo para a transformação de
uma ordem social injusta e excludente. (Paulo Freire).
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Dessa forma, a escola contribui de forma significativa dando
oportunidades para que o aluno se posicione frente aos problemas ocorridos, numa
perspectiva de construção de conhecimentos, atitudes e valores que tornem os
estudantes, autônomos solidários, críticos, éticos, participativos e construtores de
sua realidade.
A educação é tríade: governo, escola e família, quando um não cumpre
as funções compromete o desenvolvimento integral dos sujeitos. É necessário que
haja mudança de postura da escola no engajamento da família, quanto à
participação

de

atividades promovidas com objetivo

de

informar,

alertar,

conscientizar, construir, vivenciar momentos de lazer na comunidade escolar.
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7. PRINCÍPIOS
Dos princípios e fins da educação nacional LDB:
Art.2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

A escola Classe Catingueiro se inspira no princípio em que a liberdade de
opiniões, criticas, são caminhos para construir, modificar e transformar,tornando a
comunidade escolar agentes participativos e ativos, na sociedade em que vive.
7.1 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS
Os princípios do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental,
anos

inicial

e

da

Educação

Infantil

são

de

unicidade

teoria-prática,

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização, onde fortalece propósitos
educacionais relevantes para a formação dos estudantes. Nesse contexto, abre-se
espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam
e compartilham conhecimentos e vivências construídos em espaços sociais diversos
( Currículo em Movimento – Ensino Fundamental, pag.8), com isso a escola do
Catingueiro dentro dos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, associado ao diagnóstico da realidade escolar e ao conjunto de princípios
do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental, anos iniciais e da Educação
Infantil, terá com foco o pluralismo de idéias (diversidade), com objetivo de um
desenvolvimento pleno, nisso à escola irá propor projetos e ações pedagógicas aos
alunos e familiares, para que os estimulem a presença cotidiana na instituição de
ensino,dando

a

liberdade

de

serem

protagonista

do

conhecimento

e

transformadores da própria realidade seja ela na comunidade semi-urbana, ou na
comunidade rural.
a) PRINCÍPIO UNICIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA
Na concepção de Freire, teoria e prática são inseparáveis tornando-se, por
meio de sua relação, práxis autêntica, que possibilita aos sujeitos reflexão
sobre a ação, proporcionando educação para a liberdade. “A práxis, porém,
é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela,
é impossível a superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE,
1987, p. 38).
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Conforme Paulo Freire destaca acima, a teoria e a prática caminham
juntas, e quando os docentes entendem a importância desta unicidade a educação
consegue atingir seus objetivos, princípios, funções e entre outros. A escola em seus
planejamentos coletivos sempre buscará meios de aproximar ao máximo os
conteúdos do Currículo em movimento do Ensino Fundamental anos iniciais, como
também o da Educação Infantil à realidade, tornando no aluno um agente
transformador. Somente baseado nisso é que o conhecimento ganhará significado
real para o aluno, o professor definirá o tratamento a ser dado ao conteúdo que será
ensinado e, depois, tomar as decisões didáticas e metodológicas necessárias para
que o ambiente de aprendizagem contextualizada seja eficaz: Para que ensinar? O
que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar?

b) PRINCÍPIO DA INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO
A interdisciplinaridade e contextualização favorecem a abordagem de um mesmo
tema em diferentes disciplinas / componentes curriculares, fazendo com que
ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. Durante as
quinzenais o coletivo escolhe temas relevantes, onde as ações da escola, como
também da sala de aula, serão integrada e contextualizada aos conhecimentos de
forma continua e sistemática, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades,
atitudes, conceitos, ações, importantes para o estudante em contato real, com os
espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir.
c) PRINCÍPIO FLEXIBILIZAÇÃO
A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas praticas pedagógicas dos professores
e articulada ao Projeto da escola, pois buscamos considerar os conhecimentos
prévios dos estudantes, onde se torna possível a construção de novos saberes,
ressignificando os saberes científico se do senso comum, ao promover a articulação
entre o conhecimento científico os saberes dos estudantes abrindo espaço para
experiências, saberes, praticas dos sujeitos comuns que protagonizam e
compartilham com professores saberes e experiências construídas em espaços
sociais diversos.
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7.2 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
a) INTEGRALIDADE:
A Integralidade é a formação integral dos alunos, onde se busca da a atenção
para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre aspectos cognitivos,
afetivos, psicomotores e sociais. A escola considera que esse processo formativo
de aprendizagens ao longo da vida dos alunos, onde aprendem o tempo todo.
Por esse motivo a escola irá propor ao longo do ano, dentro de suas
possibilidades aos alunos o acesso as práticas educativas, nas diversas áreas do
conhecimento,

tais

como

cultura,

artes, esporte, lazer,

visando

o

pleno

desenvolvimento das potencialidades humano.
b) INTERSETORIALIZAÇÃO
A escola buscará parcerias no âmbito do governo,políticas públicas de
diferentes campos, para assegurar a Educação Integral e deverá ser assegurada a
intersetorialização, em que os projetos sociais, econômicos, culturais esportivos
sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma
de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. Quando a Tocantins
desenvolve com a turma do 4º ano um projeto sobre o meio ambiente, ou quando
levamos nossos alunos a Transitolândia há uma articulação entre essas políticas e a
escola.
c) TRANSVERSALIDADE
A educação integral só será garantida, por meia ampliação do tempo e de
permanência do aluno na escola, onde a transversalidade só faz sentido dentro de
uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculado a aprendizagem aos
interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. A escola promove
ações educativas para que onde às 800 horas aulas e os 200 dias letivos, proposto
pela LDB, efetivamente cumpridos de forma qualitativa.
d) DIÁLOGO ESCOLA E COMUNIDADE:
A Educação Integral se faz necessária também no diálogo da escola com a
comunidade, onde há necessidade, da transformação da escola num espaço
comunitário, legitimando-se os saberes comunitários do mundo e da vida. A escola
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do Catingueiro, por ser do campo, durante todo o ano letivo trabalha com o
inventário, onde há trocas culturais e afirmação de identidade social dos diferentes
grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da
comunidade, resgatando, tradições em culturas populares, no mês de setembro ou
outubro a escola faz uma exposição dos trabalhos realizados ao longo do ano dos
Saberes e fazeres do campo, como também convida personagens da comunidade
para apresentarem culturas locais como: Catira, Calvagadas, músicas gospel, som
da viola, tanto o corpo escolar como a comunidade local tem a oportunidade de
apreciar a valorização do contexto escolar.
e) TERRITORIALIDADE
Por meio da construção contínua do inventário da escola, o romper com os
muros escolares, já estão internalizados, as ações pedagógicas fora da escola, que
damos o nome como Aula Campo são riquíssimas, onde a igreja, salões de festas,
chácaras, rios, caminho da escola. Nas quinzenais é planejada a Aula Campo
buscando uma estreita parceria local, com vistas a criação de projetos socioculturais
significativos.
f) TRABALHO EM REDE
Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações
com objetivo de criar oportunidades de aprendizagens para todas as crianças. Esse
é um desafio para a escola, formar no estudante a consciência da coresponsabilidade pela educação e pela formação do educando.
7.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Conforme o Currículo da Educação Básica, Educação Especial, na
perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se em principio de equidade, de
direito a dignidade humana, na educabilidade, de todos os seres humanos , in
dependente do comprometimento , que possam apresentar em decorrência as suas
especificidades,

no

direito

a

igualdade

e

oportunidades

educacionais,

reconhecedoras das diferenças e das necessidades de condição distintas para
efetivação do processo de ensino aprendizagem de estudantes com deficiência ,
transtornos global do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação.
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Conforme Wikipédia a transformação de uma sociedade inclusiva e é
um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos
estabelecimentos de ensino regular, o movimento mundial pela educação inclusiva é
uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito
de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum
tipo de discriminação.
Com a LBD (Lei e diretrizes de base da educação) Lei nº 9.394/96, as
políticas educacionais atuais têm como princípio a inclusão de crianças no ensino
regular. O processo de inclusão gera uma exigência da transformação da escola,
pois acarreta na inserção no ensino regular de alunos que fazem parte do grupo de
educados atendidos pela educação especial na perspectiva de educação inclusiva,
cabendo às escolas se adaptarem às necessidades deles, desta forma inclusão
acaba por exigir uma ruptura com o modelo tradicional de ensino
A escola sempre buscará meios de incluir, considerando que todos
os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida
escolar. Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no
processo de aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola
como, por exemplo, a utilização da Sala de recursos e Apoio Especializado, no
nosso caso pela pedagoga e orientadora, para garantir a aprendizagem de todos os
alunos. Com a inclusão, as diferenças não são vistas como problema, mas como
diversidade. A inclusão perpassa pelas várias dimensões humanas, sociais e
políticas, e vem gradualmente se expandindo em nossa escola, de forma a auxiliar
no desenvolvimento das pessoas em geral de maneira e contribuir para a
reestruturação de práticas e ações cada vez mais inclusivas e sem preconceitos .
7.3 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na perspectiva de integralidade ao considerar a criança como um ser
indivisível, inteiro e único, o trabalho em Educação Infantil deve basear-se em
princípios;
a) PRINCÍPIOS ÉTICOS
Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, a diferentes culturas,
identidades e singularidades, assegurarem nas crianças a manifestação de seus
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interesses, desejos e curiosidades a valorização de suas produções o apoio na
conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades.
b) PRINCÍPIOS POLÍTICOS
Referem-se à garantia de direitos de cidadania, o exercício da criticidade
e do respeito à democracia. A criança produtora e consumidora de cultura é
participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece
com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens.
c) PRINCIPIOS ESTÉTICOS
A valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
pluralidade de manifestação artística cultural, oportunizando o desenvolvimento da
imaginação, de habilidades criativas,, da curiosidade, da capacidade de expressão
nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical , escrita, entre
outras),

a partir de estímulos sensoriais

e pela leitura e releitura , criação e

recriação, apropriando de muitos saberes
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8. MISSÃO
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases a Missão da escola tem por finalidade
o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho, para isso a escola irá garantir uma aprendizagem,
que atenda todas as necessidades individuais dos estudantes, garantindo a
permanência na escola.
Para cumprir sua missão a comunidade escolar em suas ações pedagógicas:
projetos de leitura, educação financeira, inventário, temas atuais, festas culturais
valorizando o meio em que vive, Semana de Educação para a Vida e outros, por
meio destes movimentos os alunos irão vivenciar, conscientizar, construir

e

transformar sua própria realidade.
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9. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO
Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, é
fundamental que este Currículo seja, vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar
sendo, para tanto, imprescindível a organização do trabalho pedagógico da escola.
A utilização de estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e provocativa,
levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na
resolução de problemas apresentados. Como aspectos fundamentais para esse
Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental Anos Iniciais,
construção, constituem-se o Conselho de Classe, preferencialmente participativo; a
análise das aprendizagens para reorganização da prática docente; a formação
continuada no lócus da escola; a coordenação pedagógica, como espaço e tempo
primordiais para o trabalho coletivo; entre outros. Um ambiente educativo com
recursos variados, materiais didáticos atrativos e diversificados e situações
problematizadoras

que

contemplem

todas

as

áreas

do

conhecimento

disponibilizadas aos estudantes são elementos capazes de promover as
aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora.

10. OBJETIVOS DO ENSINO
▪ Garantir que todas as áreas do conhecimento sejam exploradas, respeitando a
localização em que a escola está inserida valorizando os Saberes e Fazeres do
Campo.
▪ Conscientizara família sobre a importância de sua participação efetiva na escola
como protagonista nas aprendizagens dos alunos como também na contribuição da
construção do Projeto Político Pedagógico como também a melhoria do espaço
físico.
▪ Convocar os pais para reuniões bimestrais, objetivando informar, estabelecer
parcerias sobre a vida escolar de seu filho, bem como, a participação efetiva do
PPP.
▪ Convidar quando for preciso, os pais a participar de mutirões para manutenção do
espaço físico da escola.
▪ Conscientizar a importância da conservação do patrimônio público;
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▪ Avaliar as ações pedagógicas, físicas da escola com objetivo de futuras melhorias;
▪ Desenvolver uma educação de qualidade inclusiva, onde atenda às necessidades
dos alunos diagnosticados, como também daqueles, que não são, mas, apresentam
deficiências ou dificuldades nas aprendizagens.
▪Provocar no aluno o interesse pelos estudos, apresentando os futuros benefícios na
vida pessoal e da família (casa própria, salário, lazer);
▪Proporcionar o acesso a natureza para aguçar a curiosidade, a criatividade e
desenvolver atitudes cientificas de observar, analisar e descobrir.
▪Proporcionar momentos de lazer e cultura aos estudantes ( passeios a clubes,
zoológicos, teatros, museus etc...).
▪Utilizar os recursos do PDAF e PDDE, com transparências e de forma democrática
juntamente com o Conselho Escolar, buscando sanar eventuais problemas,
focalizando assim uma escola pública de qualidade.
▪Divulgar bimestralmente em reuniões de pais uma planilha de prestação de contas
dos recursos financeiros recebidos PDDE, PDAF, para toda a comunidade escolar;
▪Criar meios e estratégias para o cumprimento da PP em todas as áreas:
pedagógica, administrativas e financeiras;
▪Analisar, estudar e avaliar as ações do PP da escola nas coordenações
pedagógicas, no Conselho escolar, encerramento do ano letivo, verificando as
fragilidades e potencialidades de todos os envolvidos.

11 . OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS
Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas
normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica – DCN (2013) visam:
▪Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma
perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para
a Sustentabilidade;
▪Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do
cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos
letramentos;
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▪Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos históricos
geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se
fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial;
▪Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos
éticos e a co-responsabilidade de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso,
permanência e formação integral dos estudantes;
▪Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de
atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na
perspectiva do protagonizo estudantil.
▪Explorar as potencialidades dos alunos por meio de práticas educacionais lúdicas
que assegure ao aluno o funcionamento do sistema de escrita, proporcionando-lhe a
compreensão e apropriação dos usos e convenções da linguagem escrita;
▪Promover o projeto Ler para Crescer, com objetivo de despertar o interesse das
crianças pela leitura e conseqüentemente pela escrita de forma a envolver toda a
família, no intuito do hábito da leitura;
▪Compreender o funcionamento do sistema de escrita alfabética para escrever
segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas e refletir sobre as
regularidades e seus usos;
▪Desenvolver confiança para utilização de estratégias próprias e na capacidade para
lidar com situações matemáticas novas, utilizando conhecimentos prévios;
▪Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados
encontrados em situações-problemas relativos às quantidades, espaço físico e
medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem matemática;
▪Resolver

situações-problema

envolvendo

as

operações

matemáticas

contextualizados.
▪Desenvolver Projeto Economizando e Calculando (cofrinho) de forma lúdica, para
aprimorar o raciocínio lógico matemático, cálculos mentais, educação financeira e
acesso a moeda nacional.
▪Fortalecer a criatividade na arte, nas encenações, teatros e músicas, apreciação de
manifestações culturais.
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11.1 OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
▪ Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
▪ Mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
▪ Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre
natureza, seus fenômenos, sua conservação
▪ Registrar observações, manipulações e medidas,
▪Usando

múltiplas linguagens (desenho, registro

por

números ou

escrita

espontânea), em diferentes suportes.
▪Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças
▪Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos
seus familiares e da sua comunidade.
▪Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois
e o entre em uma seqüência.
▪Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.
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12. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
12.1 PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICO
O Currículo da Educação básica fundamenta-se nos referenciais da
Pedagogia Histórico- Critica e da Psicologia Histórico- Cultural, por apresentarem
elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional,
buscando não somente explicações para as contradições sociais para superá-los
identificando causas para o fracasso escolar e garantindo as aprendizagens para
todos, para isso a escola estabeleceu metas, objetivos, e ações que orientem o
trabalho pedagógico, considerando a pluralidade diversidade social e cultural em
nível global e local.
A pedagogia Histórica- Critico esclarece sobre a importância dos
sujeitos na construção da historia. Sujeitos que são formados nas relações sociais e
na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua
realidade,

estabelecendo

relações

entre

seres

humanos

e

a

natureza.

Conseqüentemente o trabalho educativo é um ato de produzir direta e
intencionalmente, em cada individuo singular, a humanidade que é produzida
histórica, e coletivamente pelo conjunto de homens “ ( SAVANI,2003, P.07) exigindo
que seja uma pratica intencional e planejada.
A perspectiva da Pedagogia Histórica – Critico, o estudo dos conteúdos
curriculares tomara a prática social dos estudantes, como elementos para a
problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação
necessária entre os sujeitos , por meio da linguagem que revelam os signos e
sentidos culturais. A prática social é compreendida como um conjunto de saberes
experiências e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e
acadêmica que transposto para os estudos dos conhecimentos científicos.
O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam
situações quando o colocam como protagonista do processo de ensino
aprendizagem, tendo o professor como mediador do conhecimento historicamente
acumulado, por meios de ações intencionais didaticamente, organizados para a
formação de um sujeito histórico social.
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12.2 PSICOLOGIAS HISTÓRICAS CULTURAL
Psicologia Histórica Cultural destaca no desenvolvimento psiquismo e
das

capacidades

humanas

relacionada

ao

processo

de

aprendizagens,

compreendendo a educação como um fenômeno de experiências significativas,
organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente,
mas na relação com o outro, favorecendo a criança, jovens e adultos a interação e
resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de
seu desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração
pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento
imediato” ( VIGOSTSKY, 2001, P.326). Assim a educação deixa ser vista como uma
educação isolada, passando a ser compreendida como um processo de interações
de estudantes, com o mundo, com seus pares, com o objeto, com a linguagem e
com os professores no ambiente favorável a humanização.
Sob a ótica da psicologia histórica cultural, nosso Projeto Pedagógico
só se torna viável, porque contempla a organização escolar, considera as práticas e
interesses sociais da comunidade, como vivencia do conteúdo pelo educando,
sendo um ponto de partida do processo de ensino aprendizagem e influi na definição
de todo percurso metodológico na ser construído pelos professores. A partir dessa
identificação,

a

problematização

favorece

o

questionamento

critico

dos

conhecimentos prévios da pratica social e desencadeia outro processo mediado pelo
docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos
saberes e possibilita a construção de novos conhecimentos.
12.3 OS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA BNCC.
O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão
pedagógica e social das últimas décadas, ao adotar esse enfoque, a BNCC indica
que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de
competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber”
(considerando constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e,
sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), Para
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isso a escola promoverá ações, como brincadeiras, contação de histórias, teatros,
momentos de discussões e reflexões em que os alunos terão o fortalecimento de
ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC o estímulo à
sua aplicação na vida real,a importância do contexto para dar sentido ao que se
aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de
seu projeto tornará sua aprendizagem significativa.
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13. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO
De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da Organização Escolar do
2º a Organização do Trabalho Pedagógico pressupõe ação da escola com vistas à
elaboração, implementação e avaliação constantes do Projeto Pedagógico (PP) nos
diversos espaços e tempos. Organizar o trabalho pedagógico por meio de diferentes
modalidades,

como

seqüência

e

projetos

didáticos,

proporciona

variadas

oportunidades de aprendizagem, o que pode ser um ganho significativo na formação
dos estudantes.
13.1 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS
A predeterminação dos tempos para ensinar e aprender é importante,
pois transforma o tempo cronológico em termo circular dinâmico, buscando a
retomada e o aprofundamento contínuo dos conhecimentos tratados em diferentes
situações didáticas. O tempo da escola está organizado no matutino das 07h30min
às 12h30min (Educação Infantil, 1º e 2º ano iniciais do Ensino Fundamental) e
vespertino das 12h30min às 17h30min (3º ano ao 5º ano).
O primeiro momento de aprendizagens é no chão do pátio da escola, a
cada dia da semana direção ou professores ficam responsáveis para fazerem a
Entrada (trabalhando temas atuais, transversais, musicalidade, psicomotricidade,
histórias, debates, horas cívicas e outros), cabe ressaltar que tudo que é feito na
entrada é planejado na coletiva para atingir todos os níveis de ensino.
Em seguida às crianças do turno matutino tomam café, e as crianças do
turno vespertino almoçam, utilizando o pátio coberto, onde foi improvisado um
refeitório, logo após utilizam a sala de aula para as aprendizagens até o recreio
(matutino 10 horas e vespertino 15 horas), que acontece no pátio coberto e
descoberto e também na lateral da escola pequena quadra de futsal, passado esse
tempo as crianças utilizam os banheiros, o bebedouro e segue para a sala, no turno
vespertino lancham em sala continuam em atividades. Os alunos do 3º ao 5º uma
vez na semana têm recreação, onde podem utilizar o parquinho, como também, os
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espaço externos da escola, com atividades dirigidas ou livres, exceto os alunos do 1º
e 2º anos que tem recreação duas vezes na semana.
Todos os dias após o recreio a Educação Infantil, tem o momento de
escovação,

psicomotricidade,

parquinho,

histórias

contadas

nas

rodinhas,

musicalidade e outros...
Além do uso da parte interior e exterior, a escola por ser do campo trabalhase com o inventário, onde é utilizado o espaço além da escola, que damos o nome
de Aula Campo, ou seja, a visita a natureza, vizinhanças, chácaras, rios, caminho da
escola, são comuns em nossa prática, oportunizando as aprendizagens dos Saberes
e Fazeres do Campo, esses espaços são importantíssimos para que os alunos
vivenciem o contexto escolar.
13.2 ORGANIZACAO ESCOLAR
A escola é composta pela Educação Infantil, 1º bloco: BIA (Bloco Inicial
de Alfabetização, 1º, 2º e 3º anos), e o 2º bloco (4º e 5 º anos). A organização
escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se na concepção de educação
integral assumida pela SEEDF, que implica compreender o sujeito como ser
multidimensional em processo permanente de humanização e desenvolvimento do
pensamento crítico a partir da problematização da realidade que o cerca e atuação
consciente e responsável na construção de uma sociedade mais justa e solidária.
Dentro dessa perspectiva, a organização escolar em ciclos apresenta-se como
alternativa favorável permitindo ao estudante o livre trânsito entre os anos escolares
sem a interrupção abrupta da reprovação ano a ano. Essa sistemática de
organização garante o respeito à heterogeneidade dos tempos e modos de aprender
que caracterizam os sujeitos e amplia suas chances de sucesso.
13.3 RELAÇAO ESCOLA E COMUNIDADE

A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas
sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos
objetivos que desejam atingir. Ressalta-se que mesmo tendo objetivos em comum,
cada uma deve fazer sua parte para que atinja o caminho do sucesso, que visa
conduzir crianças e jovens a um futuro melhor. As estratégias utilizadas pela escola
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para trabalhar com a família tornando parceiras da escola são por meios de
reuniões, palestras, festa de valorização da família, projetos em que a família esteja
envolvida: Projetos Ler para Crescer, Economizando e Calculando desenvolvendo o
hábito de poupar, Projeto do inventário, nas Trilhas dos Saberes e Fazeres do
Campo e outros.
13.4 ATUAÇAO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS
A Escola Classe Catingueiro tem apoio da pedagoga, que está
promovendo investigações e ações para os alunos, com dificuldade de
aprendizagem e aqueles que apresentam alguns traços de necessidades especiais.
Nossa pedagoga é itinerante, atua na escola três vezes na semana, na sala dos
professores ou no pátio coberto.
Como nossa escola não tem Sala de recursos ou de Apoio o único aluno
diagnosticado, da escola recebe atendimento individualizado na Sala de Recursos
Multifuncionais da Escola Classe Boa Vista, no contra turno, ou seja, no turno
matutino. O atendimento nesta sala deverá ser entendido como complemento
curricular, de forma a atender às necessidades educacionais do aluno, sendo
propostas atividades que permitam a descoberta, a inventividade e a criatividade no
processo ensino-aprendizagem. Segundo a política da Educação Especial, sempre
que for mais benéfico para o aluno com necessidades especiais fará juz da
Adequação Curricular a ser elaborada pela professora e subsidiada pela gestão
escolar, Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem e o profissional atuante da
Sala de Recursos.
13.5 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇAO
De acordo com as Diretrizes pedagógicas de organização escolar do 2º
ciclo o projeto interventivo é um projeto que parte do diagnóstico e consiste no
atendimento imediato aos estudantes que, após experimentarem todas as
estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciam dificuldades
nas aprendizagens. O projeto interventivo é contínuo por ser desenvolvido ao longo
de todo o ano letivo, porém temporário no atendimento dos estudantes.
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O projeto interventivo em nossa escola acontecerá quinzenalmente na
terça feira. Os professores ficarão em sala com grupos de cinco a sete alunos,
trabalhando com jogos e atividades diferenciadas dentro das necessidades
específicas, enquanto a pedagoga fará atividades de psicomotricidade com os
outros alunos no pátio, após uma hora será feito o rodízio.

13.6 REAGRUPAMENTOS
De acordo com as Diretrizes pedagógicas de organização escolar do 2º
ciclo o reagrupamento uma estratégia de trabalho em grupo, que atende todos os
estudantes, permitindo o avanço contínuo das aprendizagens a partir da produção
de conhecimentos que contemplem as possibilidades necessidades de cada
estudante, devem acontecer durante todo o ano letivo. O reagrupamento intraclasse
é o mais comum da escola, pois os professores fazem constantemente formação de
grupos de alunos com dificuldades e níveis diferentes, durante o horário das aulas
para desenvolver as necessidades de cada grupo. A escola também promoverá o
reagrupamento interclasse, onde formará grupos de turmas diferentes a partir de
suas necessidades e possibilidades diagnosticadas.
13.7 VIVÊNCIA
A vivência pressupõe permanência do estudante no ano subseqüente,
com objetivo de conviver com experiências, atividades e conhecimentos mais
ampliados e aprofundados em relação ao previsto para ano ou turma de origem. O
período para a realização da vivência é de no mínimo cinco dias e no máximo dez
dias letivos e consecutivos. No entanto, caso o professor avalie a necessidade de
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um tempo maior, deve discutir a possibilidade com a equipe pedagógica da escola.
Para decidirem sobre o avanço do estudante, os professores envolvidos na vivência
farão a análise de seu desempenho, retratando não só o aspecto cognitivo, como
também os aspectos afetivos, sociais e outros. Essa prática faz parte da realidade
da escola, as crianças que avançaram tiveram um excelente êxito, como as também
as crianças que retornaram a sala de origem.
13.8 PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES
Com as estratégias de intervenções, vivências, formações dentro das
necessidades e realidade da escola, trocam de experiências, valorização das
coordenações pedagógicas dos professores, os projetos, o olhar sensível aos alunos
com dificuldade de aprendizagem, a escuta e intervenção das queixas dos
professores pela pedagoga, as ações de conscientização da importância da
presença dos pais na escola e envolvimento dos alunos nas ações da escola têm
proporcionado o êxito dos nossos estudantes.
13.9 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
A Coordenação Pedagógico é, por excelência, o momento primordial para a
organização de uma prático pedagógica coletiva, que tenha por base a
interdisciplinaridade, fundamentada numa atividade necessariamente
curricular, que integre os conhecimentos das diversas matérias,
promovendo, assim, o avançodo proposta político-pedagógica do “Escola
Candanga”.(CADERNOS DA ESCOLA CANDANGA), 1996, p. 10)
OJETIVOS

• Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do planejamento

ESPECÍFIOS

pedagógico desenvolvido pelos professores.
• Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do
Projeto Interventivo e do Reagrupamento.
• Viabilizar a vivência dos estudantes no ano escolar subsequente, conforme análise
da equipe pedagógica da escola, com o objetivo de promover o seu avanço.
• Planejar momentos de estudos relacionados ao aprimoramento das estratégias
pedagógicas utilizadas pelos professores.
• Planejar, orientar e acompanhar a análise do desempenho dos estudantes a partir
da avaliação realizada em seus três níveis (da aprendizagem, institucional e larga
escala).

AÇÕE/

● Segunda e sexta- CPI- Coordenação Pedagógica individual;

ESTRATÉGIAS

● Terça e quinta- a coordenação na escola, onde os professores, fazem o plano de
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aula, pensam nas atividades de sala, corrigem atividades avaliativas, trocam
experiências, planejando, criam estratégias para alcançar determinados alunos.
Formação pela EAPE ( para os professores que se inscrevem).
●Quarta feira: Quinzenalmente há

planejamentos coletivos e formações;- Nos

planejamentos coletivos utilizamos o Plano de Ação da escola, que são todas as
ações pedagógicas do PP( incluindo o inventário), e o Currículo em Movimento do
Ensino Fundamental, anos iniciais, como também temas atuais ou transversais,
contextualizando a vida escolar ao mundo em vivemos (selecionamos a música da
entrada de acordo com o tema, gênero literário, histórias, autores, conteúdos do
currículo contextualizados com tema da quinzenal, festas da escola, dias moveis,
Conselho de Classe, palestras, oficinas e avaliações).
- Nas formações trabalhamos com estudo da PP, OP, DPO, oficinas dos projetos
internos da escola, oficinas de produção de textos, formações de temas relevantes
as reais necessidades da escola etc...
PARCERIAS

o coordenador pedagógico,

ENVOLVIDAS

professores, pedagoga da escola e de outras instituição de ensino.

diretora pedagógica,

outros profissionais: como os

NA AÇÕES
PÚBLICO

Professores

CRONOGRAMA

Nove horas semanais

AVALIAÇÕES

Nos conselhos de classes, nas coletivas, por meio de questionários, queixas, elogios

DAS AÇÕES

e autoavaliações.

De acordo como o nosso Regimento escolar a Coordenação
Pedagógica é um espaço-tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos de
ensino e de aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade planejar,
orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao
Projeto Político Pedagógico.
O espaço e tempo da coordenação pedagógica quando organizados
coletivamente possibilitam a reflexão e análise do fazer pedagógico visando o seu
aperfeiçoamento. Somente por meio do acompanhamento e avaliação sistemática
da prática pedagógica, a partir da teoria que a orienta, será possível a superação
dos obstáculos que se apresentam cotidianamente na escola. Essa qualidade na
organização do trabalho pedagógico é alcançada sob uma gestão escolar
democrática que possibilite o diálogo aberto e a comunicação horizontal entre
profissionais da escola, estudantes e famílias
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13.10

ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO

CONTINUADA DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
A formação continuada é o segundo elemento constitutivo da
organização escolar em ciclos deve contribuir para a melhoria dos processos de
ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, como também deve ocorrer ao longo de toda
a vida profissional e não pode ser encarada como um complemento para suprir
lacunas e fragilidades teóricas metodológicas, mas como um repensar permanente
da prática pedagógica no contexto do cotidiano escolar, à luz dos estudos e
pesquisas. Rudduck (1991). Nossa formação continuada na escola acontece
quinzenalmente nas quartas, onde são realizadas oficinas dentro das necessidades
dos docentes, para busca de soluções que emergem no exercício da docência, os
formadores são os profissionais da educação da escola e de outros locais, mas os
professores têm acesso a cursos com certificação pela EAPE – Centro de
Aperfeiçoamentos dos Profissionais da Educação, nas terças e quinta no horário de
coordenação, ou outras instituições autorizadas.
13.10.1 METODOLÓGIAS DE ENSINOS ADOTADOS
As coordenações acontecem da seguinte forma: segunda e sexta pela
lei o professor tem direito a Coordenação Pedagógica Individual Programada, na
terça e quinta os professores, planejam individualmente, fazem murais, corrigem
trabalhos, formulam atividades avaliativas, fazem estudos de casos de seus alunos,
apresentam suas queixas, fazem cursos pela EAPE...
Na quarta feira há planejamentos quinzenais coletivos e oficinas
realizados com vários profissionais dentro das dificuldades vivenciadas pelos
professores na escola. As coordenações propositivas acontecem quando vem uma
circular

da UNIEB com temas específicos, onde são estudados e levantados

questionamentos

sobre o assunto, Quanto a Virada Pedagógica acontecem no

horário de coordenação, nas quartas no auditório do CRE ou no Teatro de
Sobradinho, para que os professores possam participar é necessário fazer inscrição
pelo site , onde recebem Certificado de participação.
Os programas e projetos que desenvolvem a organização do trabalho
pedagógico são: Cine mais Cultura, Teatro na escola, Teatro Rodovia, zoológico na
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escola. Observando o diagnóstico da escola, nossos alunos, quase não tem acesso
as culturas citadas acima, a escola procura de várias formas promover o acesso à
cultura. Os parceiros da escola é a Votorantim, com projeto ambiental, o
coordenador Itinerante Michael, onde sempre procura outros parceiros para
colaborar com o pedagógico da escola (premiações).
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14. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
14.1 AVALIAÇÃO FORMATIVA
Conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional a avaliação possui
concepções práticas avaliar para aprender possui diversas funções, contudo a
escola entende que na avaliação formativa há as melhores intenções, para acolher,
apreciar e avaliar o que se ensina o que se aprende, ou seja, a avaliação para as
aprendizagens promove intervenção enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve.
Segue abaixo os instrumentos e procedimentos que irão potencializar a avaliação
formativa da Escola Classe Catingueiro.


Avaliação por pares ou colegas: Consistem em colocar os estudantes avaliando os
outros, pode ser acompanhada de registros escritos, ou realizando atividades em
duplas ou grupos;



Provas: Devem incluir questões contextuais e instigantes, resumo, conclusões
inferência, raciocínio lógico, os enunciados devem ser elaborados com precisão de
sentido no contexto, com imagens, tabelas, gráfico, texto. As questões devem ter
informações que promovam aprendizagem durante a resolução. Devem-selevar em
conta os objetivos de aprendizagem e o nível em que se encontram os estudantes.
Não haverá notas/menção para as mesmas, uma vez que se trata de uma avaliação
diagnóstica e relatada os objetivos através das RAV´s;



Portfólios:Coleção de atividades avaliativas ou produções as quais apresentam
evidências das aprendizagens. É um instrumento que permite o aluno, a família e os
professores a realizar a autoavaliação, além de favorecer o feedback constante.



Registros Reflexivos: Anotações diárias ou em dias combinados com a turma
relacionadas as aprendizagens conquistadas. O que você aprendeu durante a
semana?



Seminários, pesquisas e trabalhos: Principalmente os alunos do 5º ano são
orientados a realarem trabalhos e as avaliações constituídas pelo grupo.



Autoavaliação: Processo que oportuniza ao estudante analisar seu desempenho e
perceber-se como co-responsável pelas atividades registrada ou oral, o aluno se
auto-avalia, bimestralmente.
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Na Educação Infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação,
sistemática, registros em cadernos de campo, fichas, questionários, relatórios e
portfólios, exposição das produções pelas crianças, sem objetivos de promoção.



Os alunos com necessidades especiais (ANEE) serão avaliados conforme disposto
na adequação curricular, atendendo a individualidade, necessidades de tempo,
espaço de cada um.
A avaliação formativa na escola será diariamente em atividades individuais,
coletivas, orais e escritas, avaliação diagnóstica, portfólios, autoavaliações, teste da
psicogênese para o primeiro bloco, e teste do letramento dando ênfase aos níveis de
leitura 1 ao 3, acompanhamento diário no cotidiano escolar, numa perspectiva
cumulativa, abrangente contínua e processual com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os fatores quantitativos do desempenho do aluno.
Os Instrumentos utilizados para acompanhar e registrar a evolução individual
do aluno será os relatórios individuais bimestralmente, exceto educação Infantil que
será semestralmente, feitos pelo professor regente e apreciada pela Direção e
equipe pedagógica;

Conselhos de Classe bimestrais, para analisar os objetivos

alcançados e solução de eventuais dificuldades, sendo os mesmos registrados em
Ata específica e no RAV de cada turma.
Os alunos com necessidades especiais (ANEE) serão avaliados
conforme

disposto

na

Adequação Curricular,

atendendo

a individualidade,

necessidades de tempo, espaço de cada um
14.2 CONSELHO DE CLASSE:
Conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional o Conselho de
Classe é um órgão colegiado da gestão democrática que se destina a acompanhar e
avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagens, ocorrerá na escola
após o final de da bimestre com professores, equipe gestora e apoio pedagógico, e
um representante de pais.
No conselho é apresentado as fragilidades e potencialidades da turma,
os alunos destaques e aqueles que não tiveram rendimento, é sugerido por meio
diferentes olhares formas de trabalhar com estes alunos e reorganizar as práticas
pedagógicas, buscando alternativas para que os projetos interventivos atenda as
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dificuldades dos alunos. No conselho se fará um autoavaliação das ações
pedagógicas.
14.3 REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
A Reunião de Pais e Mestres será feita, logo após os primeiros dias de aula
para que haja uma interação escola, professores e pais no desenvolvimento e
compartilhamento das aprendizagens, após a finalização de cada bimestre letivo, ou
quando se fizer necessário. Ressaltamos que os responsáveis poderão ser
chamados na escola para eventuais reuniões, palestras ou quaisquer momentos de
interesse da escola ou familiares.
14.4 MATRIZ CURRICULAR
Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentado nas
normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica – DCN (2013) visam:
1. Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma
perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para
a Sustentabilidade;
2. Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e
do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos
letramentos;
3. Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos
históricos geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de
princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial;
4. Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos
éticos e a cor responsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de
acesso, permanência e formação integral dos estudantes;
5. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de
atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na
perspectiva do protagonismo estudantil.
Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, a
escola fará com que o Currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar,
por meio da organização do trabalho pedagógico da escola, planejamento coletivo
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fazendo com que as estratégias didático-pedagógicas, sejam desafiadoras e
provocativas, levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e
estratégias na resolução de problemas apresentados.
Como aspectos fundamentais para essa construção, constituem-se o
Conselho de Classe, preferencialmente participativo; análise das aprendizagens
para reorganização da prática docente; a formação continuada no lócus da escola; a
coordenação pedagógica, como espaço e tempo primordiais para o trabalho coletivo;
entre outros. Um ambiente educativo com recursos variados, materiais didáticos
atrativos e diversificados e situações problematizadoras que contemplem todas as
áreas do conhecimento disponibilizadas aos estudantes são elementos capazes de
promover as aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora
14.5 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, EM REDE E EM LARGA ESCALA
A Avaliação Institucional, denominada a Avaliação do Trabalho da
Escola, destina-se a analisar a implementação da PP e identificar suas
potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da
qualidade social do trabalho escolar. Por meio do Conselho Escolar, das coletivas,
dos dias temáticos, planejamentos quinzenais (currículo), a escola provocará
reflexões coletivas, para analisar, retomar, reorganizar, os processos utilizados nas
ações pedagógicas da escola. O espaço das coordenações pedagógicas e do
Conselho de Classe são diálogos constantes, autoavalições, tendo como referência
a PP, e são utilizados como instrumentos, fichas, escutas, queixas, questionários,
reuniões, e é nesse momento que entende onde se localiza a mediação capaz de
ser realizada por meio da avaliação institucional, avaliação das aprendizagens de
redes ou em larga escala. As avaliações contemplam avaliações todas as instâncias,
como parte qualidade da estrutura física e organizacional da escola, projetos
didáticos, interventivos, atendimento ao público e outros...
A avaliação em larga escala realizada pelo próprio sistema de ensino, em
nível nacional, Avaliação Nacional da Alfabetização ( ANA), Provinha Brasil e Prova
Brasil. Atualmente a escola atende 107 alunos, e por ter um número inferior de
estudantes, não recebe a classificação pelo IDEB, mas procura oferecer um ensino
de qualidade aos seus alunos, apesar de ser uma escola do campo não está na lista
das prioritárias.
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15. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A Organização Curricular abrange todas as atividades educacionais
desenvolvidas no ambiente escolar propiciando aos estudantes a formação de
relações democráticas, solidárias, éticas e críticas na perspectiva de uma Educação
Integral que valorize a diversidade, a sustentabilidade, a cidadania, a conquista e a
garantia dos direitos humanos.
Os conteúdos que serão trabalhados nesta Instituição Educacional estão em
consonância com o Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito
Federal (SEEDF, 2013), conforme a modalidade de Ensino Fundamental – Séries
Iniciais, atendida (1º ao 5º ano).
O conteúdo definido será contextualizado de acordo com a realidade escolar,
sempre que possível para que assumem papel relevante, uma vez que é
basicamente na aprendizagem e domínio desses conteúdos que se dá a construção
e a aquisição de competências. Neste sentido, os conteúdos devem ser
significativos, contextualizados e encorajadores de modo que os conceitos
construídos sejam ampliados levando o aluno a aplicá-los nas situações do seu diaa-dia.
15. 1 EIXOS INTEGRADORES DE CADA ETAPA / MODALIDADE
No Currículo em Movimento da Educação Infantil diz que a Resolução
do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro de2009, fixa as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil delibera, em seu artigo 9º,
as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil
que devem ter como eixos norteadores a brincadeira e as interações. Os Eixos
Integradores do Currículo estes elementos basilares do trabalho educativo com as
crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir.
No Currículo em Movimento do Ensino Fundamental os Eixos Integradores
(para os Anos Iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade; e, para os Anos
Finais: Ludicidade e Letramentos), dentro dessa perspectiva a escola trabalha com
esses eixos integradores de forma bem contextualizada, usando os animais do
cerrados, costumes e valores do campo para alfabetizar, como também,utiliza
estratégias pedagógicas lúdicas: materiais pedagógicos como filmes, músicas,
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alfabeto móvel, aula campo, brincadeiras e vários outros, com intuito deformar nos
alunos, a leitura e interpretação do meio que vivem e do local, onde a escola está
inserida, proporcionando argumentos para que consigam produzir textos coletivos ou
individuais.
O eixo integrador especifica da Educação Infantil, precisa ser
considerado juntamente com os eixos gerais do Currículo da Educação Básica da
SEEDF: Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos e Educação para a sustentabilidade, nesse sentido, o trabalho pedagógico
com a infância implica considerar esses eixos , ensinando a formar opinião levando
em consideração a base familiar e valores éticos e sociais.
A educação do campo no DF, modalidade de Educação Básica em
construção, o principal eixo integrador é garantir o direito de uma educação no e do
campo, assegurar que as pessoas sejam educadas , no lugar onde vivem sendo
participantes do processo de construção da própria história , cultura e necessidade.
15.2 CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS
Conforme o Currículo em Movimento da Educação Básica, Pressupostos
Teóricos, a cidadania jamais podem estar dissociados dos direitos humanos em
sociedades democráticas. A organização política e social baseada na cidadania é
um

avanço

importante

de

minorias

nas

políticas

sociais,

destaca-se

o

desdobramento da cidadania em três tipos de direito: os civis, considerados
fundamentais e, portanto, ligado a vida, a liberdade, á propriedade e a igualdade
diante das leis; os políticos, referentes à participação do cidadão no governo e nas
ações da sociedade civil, especialmente na possibilidade de votar e ser votado e os
sociais, ligados á riqueza coletiva e materializado pelo direito a educação , ao
trabalho, á saúde e outros benefícios, Marshall(1967).
Do ponto vista histórico, uma pessoa se torna cidadã, a partir do
momento em que se sente pertencente ao país surgindo a lealdade e a identificação
com o povo.
O papel da escola é de grande importância para promover, garantir e
possibilitar a restauração de direitos dos milhares cidadãos brasiliense em seu
espaço privilegiado exercer o papel transformador da realidade, conforme vem
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discutido em inúmeras convenções nacionais e internacionais, a educação é um
direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais direitos
humanos.
Na mesma perspectiva, o plano Nacional em Educação em direitos humanos (
BRASIL , 2007) define a Educação em direitos humanos como um processo
sistemático

e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos

articulando as seguintes dimensões:
a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e
sua relação com os contextos internacionais, nacional e local
b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos
direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político.
d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados
e) Fortalecimento de praticas individuais e sociais que geram ações e instrumentos em
favor da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos em como a reparação
das violações.
A escola do Catingueiro almeja que as pessoas, ou, grupos sociais se
reconheçam como sujeitos de direitos capaz de exercê-los e promove-los , ao
mesmo tempo que respeitem o direito do outro, portando a escola buscará
desenvolver a sensibilidade ética nas relações interpessoais e com todas as formas
de vida, ou seja a finalidade da Educação em e para os direitos humanos é a
formação pela vida e convivência.
15.3 EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE
De acordo com Currículo em Movimento da Educação Básica,
Pressupostos Teóricos a diversidade pode ser entendida como percepção evidente
a variedade humana, física e ambiental presente na sociedade. A SEEDF
reestrutura seu Currículo partindo da definição de, com base na natureza de
diferenças de gênero, de intelectualidade, e raça / etnia, e orientação sexual, de
pertencimento, de personalidade, de cultura, de patrimônio, de classe social,
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diferenças motoras, sensoriais, enfim diversidade vista como possibilidade de
adapta-se e de sobreviver como espécie na sociedade.
Para tratar destas questões a escola há de se observar os estatutos dos
povos “etnicamente diferentes”, aloirando sua identidade étnico-cultural

e dos

direitos humanos e toda a sua população, contribuindo para o tratamento específico,
e distintos de saberes construídos por esses povos , no decorrer da história do
Brasil.
A escola oferecerá um espaço propicio, onde serão trabalhadas as
políticas públicas, criando estratégias de, onde os alunos poderão construir sua
própria opinião
Na linha de atuação dos direitos humanos a educação para a
sustentabilidade implanta atividades pedagógicas por meio de saberes populares,
científicos e de interação com a comunidade que visem uma educação ambiental
baseada no ato de cuidar em todas as fases e tipos, nesse sentido são exemplos de
subtemas da educação para a sustentabilidade: produção e consumo consciente,
qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo
social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros,
temas esses que vão de encontro educação do campo que deve ser compreendido
como um território de produção de vida, de produção de novas relações sociais, de
novas relações entre pessoas e a natureza, essa teoria tem sido prática em nossa
escola.
15.5 EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE
A história humana é marcada pela relação entre os seres humanos e o
meio ambiente, mas com a invenção da propriedade privada, o surgimento das
indústrias, as revoluções industriais, e o surgimento do capitalismo, causaram um
aumento da demanda por recursos da natureza, as cidades começavam a inchar e a
população planetária cresceu como nunca , as áreas agricultáveis foram expandidas
e as florestas européias, norte americana se asiáticas foram dizimadas.
A revolução francesa foi um marco importante para as novas relações
humanas e para os direitos sociais elencados na igualdade, liberdade e fraternidade,
nessa época surgiu o movimento naturalista. Somente na década 1960 que as
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questões ambientais passaram a ser percebidas pela humanidade, a partir daí,
correntes científicas começaram a entender o planeta como forma sistêmica, “ em
termos de relação e integração”. Com isso na década de 1980 surgiu o novo
conceito de desenvolvimento sustentável que conduz a um raciocínio de um
desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma
equilibrada.
Como explica Sanchs: “devemos nos esforçar por desenhar uma estratégia
de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, economicamente
sustentada e socialmente includente”( 2004, p118 ).

Com a ruptura do paradigma surgiram vários movimentos no Brasil o
Rio 92em decorrência surgiu também o Tratado de Educação Ambiental para
sociedades sustentáveis como outros.
Diante deste histórico o eixo transversal da Educação para a
sustentabilidade no currículo, sugere um fazer pedagógico que busque a construção
de cidadão comprometido com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos,
pensando no hoje e nas próximas gerações. Promover no aluno por meio de
debates, informativos ações que elas possam desenvolver um entendimento critico,
individual e coletivo, de viver em rede e de pensar, refletir, acerca da produção e
consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária,
agroecologia, ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da
diversidade, entre outros.
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16. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO PROJETO
PEDAGÓGICO
Para

implementação

do

Projeto

Político

Pedagógico,

serão

acrescentados nas metas da equipe gestora as ações nas dimensões de gestão
pedagógica, gestão de resultados educacionais, gestão participativa, gestão
financeira, gestão de pessoas e administrativa.
16.1 PLANO DE GESTÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS

Liderar e executar políticas educacionais e projetos específicos na qualidade de
mediador, entre essas e o Projeto Pedagógico - PP da unidade escolar em
consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica, identificado por
Currículo da Educação Básica, Diretrizes e as Orientações Pedagógicas desta
SEEDF;

AÇÕES

Art. 8º São atribuições da equipe gestora:
I.Elaborar e avaliar coletiva e continuamente o Projeto Político Pedagógico - PPP
da unidade escolar, durante a sua gestão;
II. Elaborar o Plano de Ação Anual plenamente aliado e integrado ao respectivo
Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar;
IV. Garantir o cumprimento da carga horária, de acordo com as Matrizes
Curriculares, aprovadas para todas as etapas e modalidades da Educação Básica;
V. Fazer cumprir os dias letivos e as horas estabelecidas por turma,
separadamente, conforme legislação vigente;
XIII. Zelar pelo cumprimento do plano de ensino dos docentes;
XIII. Informar ao estudante, quando maior de idade, às famílias e/ ou responsáveis
legais sobre a freqüência e o desempenho dos estudantes e sobre a execução do
Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar;
XVII. Acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem na
unidade escolar;
I Zelar para que as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante
sejam rigorosamente atualizadas, não sofrendo interrupção em casos de
movimentação, aposentadoria, licença-prêmio ou outras ausências do professor;
II. Assegurar o cumprimento da legislação que dispõe sobre a universalização das
Bibliotecas Escolares;
III.. Viabilizar a escolha dos livros didáticos com efetiva participação de seu corpo
docente e dirigente, registrando os títulos escolhidos (em primeira e segunda
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opção) e as demais informações requeridas no sistema disponibilizado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
IV. Atuar para que os livros escolhidos estejam de acordo com o Projeto Político
Pedagógico - PPP da unidade escolar e sejam aproveitados por professores e
estudantes durante todo o triênio de atendimento;
II. Liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre essas
e o Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar em consonância com o
Currículo em Movimento da Educação Básica, identificado por Currículo da
Educação Básica, Diretrizes e as Orientações Pedagógicas desta SEEDF;
METAS

- Valorização da Coordenação Pedagógica:
Nos planejamentos individuais e coletivos;
Nos estudos e formações dos documentos da SEDF e outros temas específicos da
escola;
Nos Conselhos e Classe
Nas autoavaliações institucionais;

INDIADORES

- Por meio da semana pedagógica e dias temáticos, fazer um cronograma para que
as ações pedagógicas possam fluir;

RESPOSÁVEIS

Direção pedagógica, coordenação e professores e Conselho Escolar

PRAZOS

Durante todo o ano letivo , cumprindo as três horas semanais.

RECURSOS

- Currículo em Movimento da Educação Básica;

NECESSÁRIO

Plano Anual da escola;

S

Outros recursos materiais para formação

16.2 PLANO DE GESTÃO RESULTADOS EDUCACIONAIS
OBJETIVOS

Promover simulados e trabalhar as habilidades necessárias para o desenvolver bons
resultados internos e externos.

AÇÕES

▪ Garantir o acesso e a permanência do estudante na unidade escolar visando a
qualidade social da educação, de acordo com as normas estabelecidas pela SEEDF;
▪ Assegurar a qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-las,
continuamente, por meio do sistema informatizado, conforme Diretrizes da SEEDF;
▪ Acompanhar, com vistas à proposição de intervenções necessárias, os resultados
das avaliações educacionais realizadas na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, a saber:
a) da aprendizagem;
b) institucional;
c) em larga escala.
▪ Acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem na unidade
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escolar;
▪ Utilizar os resultados das avaliações nos níveis previstos nas Diretrizes de
Avaliação da SEEDF como subsídio à construção do Projeto Político Pedagógico PPP da unidade escolar;
▪Fomentar a Gestão Democrática como forma de garantir o fortalecimento da unidade
escolar e a promoção dos direitos de aprendizagem dos estudantes
▪ Elaborar o seu Regimento Interno;
▪ Debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor
estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos os estudantes.
METAS

▪ Colocar em prática o acompanhamento da PP, de forma contínua e processual,por
meio de queixas, conselho de classe, coletivas, analisando as ações docentes e os
resultados dos alunos intervindo de forma qualitativa no processo.

INDIADORES

Serão os resultados das avaliações institucional, de aprendizagens internas e
externas.

RESPOSÁVE

Direção, professores, coordenação, pedagoga e orientação.

IS
PRAZOS

- Avaliações externas – conforme o Calendário Escolar;
- Avaliações Internas – No decorrer do ano letivo.
- Avaliações institucional – será no final de cada semestre.

RECURSOS

Simulados das provas ANA, Prova Brasil, e Provinha Brasil;

NECESSÁRI

Materiais didáticos diversificados;

OS

Espaço , tempo e outros....

16.3 PLANO DE GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS

▪ Promover e fortalecer a participação das famílias e da comunidade escolar, nos
processos de planejamento e execução da avaliação do trabalho pedagógico, na
perspectiva da corresponsabilidade pelo processo educativo;

AÇÕES

▪ Fortalecer o Conselho Escolar da unidade escolar, em conformidade com a
legislação vigente;
▪Promover a integração e a participação da comunidade escolar, estabelecendo
relações de cooperação que favoreçam a formação de redes de apoio e de
aprendizagem recíproca;
▪ Conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública,
a legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática gestora no cotidiano da
gestão escolar;
▪ Propor e planejar ações que, voltadas para o contexto socioeconômico, ambiental e
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cultural em que a unidade escolar esteja inserida, incorporem as demandas e os
anseios da comunidade local aos propósitos pedagógicos da unidade escolar;
▪Analisar, modificar e aprovar o Plano Administrativo Anual elaborado pela equipe
gestora da unidade escolar sobre a programação e a aplicação dos recursos
necessários à sua manutenção e à sua conservação;
▪ Garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar
na elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar;
▪Estabelecer normas de funcionamento da Assembléia Geral e convocá-la nos
termos deste Regimento;
▪ Participar da elaboração de proposta de Calendário Escolar, a ser encaminhada ao
nível central da SEEDF, observada a legislação vigente;
▪ Fiscalizar a gestão da unidade escolar;
▪ Participar, periodicamente, da avaliação da unidade escolar nos aspectos técnico,
administrativo e pedagógico, considerando, inclusive os indicadores escolares de
rendimento;
▪ Analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos
segmentos que compõem a comunidade escolar;
▪ Intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas as
possibilidades de solução pela equipe gestora e pelo Serviço de Orientação
Educacional;
▪ Propor ações na perspectiva educacional inclusiva, no âmbito de todas as etapas
e modalidades da educação básica.
METAS

Por meio de a Gestão Participativa convocar a comunidade escolar, sempre que
necessário para tomada de decisões pedagógicas, financeiras, administrativa, e
recursos humanos.

INDIADORES

Analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos segmentos
que compõem a comunidade escolar.

RESPONSÁVEL

Comunidade Escolar / Direção / Conselho Escolar.

PRAZOS

Durante todo o ano letivo.

RECURSOS

Atas, documentos da SEDF e outros.

NECESSÁRIOS

16.4 PLANO DE GESTÃO PESSOAS
OBJETIVOS

Agir de modo imparcial com estudantes, professores e servidores;

AÇÕES

▪ Distribuir a carga horária dos professores, segundo as normas estabelecidas
pela SEEDF;
▪ Estimular a formação continuada para o aprimoramento dos profissionais que
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atuam na unidade escolar por meio de ações pedagógicas que favoreçam o seu
desenvolvimento;
▪ Atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência;
▪Garantir que as ações de formação continuada contribuam efetivamente para a
aquisição das aprendizagens;
▪ Atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, nos
recursos interpostos por estudantes, famílias e/ou representantes legalmente
constituídos e por profissionais da educação;
METAS

▪

Mediar

conflitos existentes,

com

praticas conciliatórias,

estimular o

aperfeiçoamento dos professores para o desenvolvimento de habilidades ( fazer
oficinas nas coletivas);
▪ Atualizar folhas de ponto, acompanhar processos dos funcionários
INDICADORES

Primar pelo acolhimento educacional e pedagógico;
Acompanhar processos pelo SEI e SIGEP
▪ Zelar para que o trabalho dos profissionais da unidade escolar seja realizado
de maneira articulada;

RESPONSÁVEIS

Antonio Rodrigues e Elaine Cristina

PRAZOS

Durante todo o ano 2019

RECURSOS

Materiais diversos;

NECESSÁRIOS

16.5 PLANO DE GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS

▪Garantir a lisura, a transparência e a regularidade da prestação de contas dos
recursos repassados à unidade escolar, e daqueles por ela diretamente arrecadados

AÇÕES

▪Fortalecer o Conselho Escolar da unidade escolar, em conformidade com a
legislação vigente;
▪Analisar, modificar e aprovar o Plano Administrativo Anual elaborado pela equipe
gestora da unidade escolar sobre a programação e a aplicação dos recursos
necessários à sua manutenção e à sua conservação;
.

METAS

▪Manter a prestação de contas do PDAF e PDDE, em dia, para que a escola possa
receber os recursos públicos;
▪Tomar decisões conjunta com o Conselho Escolar nas compras de materiais,
reparos na escola;
▪ Planejar os recursos para pagamentos da contabilidade e gás de cozinha;
▪Angariar recursos com festas culturais.

INDIADORES

▪Divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos recursos
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financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos resultados obtidos
RESPONSÁVEIS

Direção e Conselho Escolar

PRAZOS

Durante o ano 2019

RECURSOS

PDAF E PDDE

NECESSÁRIOS

14.6 PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA
OBJETIVOS

Coordenar, supervisionar, as atividades da instituição educacional

AÇÕES

▪ Distribuir a carga horária dos professores, segundo as normas estabelecidas pela
SEEDF;
▪ Garantir a qualificação das informações declaradas anualmente ao Censo Escolar
nos termos da legislação vigente;
▪ Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das
instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar;
▪Notificar a o Conselho Tutelar do Distrito Federal e à Coordenação Regional de
Ensino casos de:
a) Maus tratos, envolvendo os estudantes da sua unidade escolar;
b) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, uma vez esgotados os
Recursos escolares;
c) Elevados níveis de repetência.
▪ Zelar pelo controle e recebimento das remessas de correspondências;
▪ Zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento.
▪ Acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe;
▪ Acompanhar e garantir o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o
cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF;
▪Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das
instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar;
▪ Instruir processos sobre assuntos pertinentes às atividades da Secretaria Escolar; ▪
Atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à Secretaria Escolar e
demais documentos, respeitando o sigilo profissional;
▪ Articular-se com os setores técnico-pedagógicos da unidade escolar para que, nos
prazos previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos estudantes; X.
Manter atualizados, no arquivo corrente, as pastas e os registros individuais dos
estudantes e dos profissionais da unidade escolar;
▪ Manter todo o arquivo permanente da unidade escolar organizado e conservado,
em razão de seu valor probatório;
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▪ Participar de reuniões de planejamento geral, incluindo a elaboração do Plano de
Ação Anual, do Projeto Pedagógico – PP da unidade escolar e demais reuniões;
Adotar medidas que garantam a preservação de toda a documentação sob sua
responsabilidade;
▪. Lavrar atas e anotações de resultados finais, de estudos de recuperação, de
exames especiais e outros processos de avaliação, cujo registro de resultado for
necessário;
▪ Coordenar os processos de remanejamento escolar, de renovação de matrículas e
de matrículas novas, observando os critérios estabelecidos na Estratégia de
Matrícula vigente;
▪ Participar do planejamento e formação de turmas de acordo com a Estratégia de
Matrícula sob supervisão da equipe pedagógica da unidade escolar;
▪ Emitir e assinar documentos escolares, juntamente com o Diretor, de acordo com a
legislação vigente, sendo ambos corresponsáveis pela veracidade do fato escolar;
▪Incinerar documentos escolares, de acordo com a legislação vigente;
▪ Atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência;
▪ Utilizar o Sistema de Informação, definido para a Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal, para registro da escrituração escolar;
▪ Manter atualizadas as informações no Sistema de Informação, para registro da
escrituração e emissão de documentação escolar;
▪ Executar rotinas de segurança das informações por meio dos recursos de
informática;
▪ Inserir a indicação da necessidade educacional especial e/ou deficiências TGD e
Altas Habilidades dos estudantes no Sistema de Informação, em articulação com os
profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA e Sala de
Recursos, quando houver;
METAS

▪Assistir à Direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, os referentes
à vida escolar dos estudantes da unidade escolar;
▪ Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria Escolar;
▪ Organizar e manter atualizados a escrituração escolar, as normas, as diretrizes,
legislações e demais documentos relativos à organização e ao funcionamento da
unidade escolar;
▪ Analisar documentos para efetivação de matrícula, submetendo-os à apreciação da
Direção e da Coordenação Pedagógica;
▪ Atender às solicitações dos órgãos competentes da SEEDF no que se refere ao
fornecimento de informações relativas à unidade escolar, à vida escolar dos
estudantes e dos profissionais que ali atuam;
▪ Preparar processos e elaborar relatórios a serem encaminhados aos órgãos
Inserir, no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
▪SISTEC, os Planos de Cursos aprovados pelo Conselho de Educação do Distrito
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Federal - CEDF;
▪ Prestar, anualmente, as informações relativas ao Censo Escolar, solicitadas pela
SEEDF, nos termos da legislação vigente;
▪. Acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe;
▪ Acompanhar, o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o cumprimento da
carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo Conselho de Educação
do Distrito Federal - CEDF;
▪ Praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades da
Secretaria Escolar;
▪ Zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento
INDICADORES

▪. Garantir a prestação de informações, quando solicitadas de maneira tempestiva,
pela Coordenação Regional de Ensino e pelos órgãos próprios da SEEDF

▪Conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a
legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática gestora no cotidiano da
gestão escolar;
RESPONSAVEIS
PRAZOS
RECURSOS

Direção e Conselho Escolar
Durante o ano 2019
Documentos pessoais, atas, materiais diversos,acompanhamento do SEI, etc..

NECESSÁRIOS
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17. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA
A Avaliação Institucional destina-se a analisar a implementação de seu
projeto político pedagógico para identificar suas potencialidades e fragilidades e
orientar sua revisão com vistas a garantia da qualidade social do trabalho escolar.
O desafio para esta proposta pedagógica, em especial, é o de avaliar a
nossa escola, a reflexão coletiva é imprescindível para as novas ações sejam
estabelecidas em função da realidade e da necessidade de seus atores de forma a
promover as aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que ali atuam.
A avaliação institucional é processo global, contínuo e sistemático,
competente e legítimo, de participação, que envolve todos para a melhoria da
qualidade da instituição escolar analisando assim os processos e os resultados
alcançados. Serão levados em consideração aspectos para a avaliação do PP
como:
17.1 AVALIAÇÃO COLETIVA
Faz-se necessário reconhecer as limitações da Proposta Política
Pedagógica e fortalecer a avaliação a um diálogo entre si e com a comunidade
promovendo o sentido da qualidade negociada. Esse processo avaliativo necessitará
da participação ativa dos docentes, desde sua concepção, bem como a discussão
dos resultados. Na semana pedagógica com os professores, no dia temático com
pais, alunos e funcionários, serão apresentadas as fragilidades do PP, para
tentarmos sanar.
17.2 PERIODICIDADE
A avaliação ou a autoavaliação do Projeto Pedagógico (PP) é interna e
permanente, e tem como objetivo verificar as fragilidades e transformá-las em
potencialidades na escola, para isso, a avaliação ocorrerá de forma contínua e
processual,

nas

coletivas

e

Conselho

de

Classe,

registrando as contribuições surgidas nesses espaços para que não se percam os
elementos significativos para a reorganização do trabalho na escola. Serão
promovidos diversos momentos propícios para que a discussão e reflexão coletiva
aconteçam com toda a comunidade escolar (famílias, alunos, servidores,
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professores) se fazem de extrema importância para que novas ações possam ser
estabelecidas em função da realidade e das necessidades de todos.
17.3 PROCEDIMENTO E REGISTRO
O acompanhamento da prática do PP se dará por meio de
planejamentos coletivos, reuniões de pais e mestres, momentos formais e informais,
convocações dias temáticos, onde serão realizadas anotações de situações comuns
e atípicas, em cadernos de anotações livro de ocorrência, questionários para
preenchimento por parte de toda a comunidade escolar, atas para relatos de todos
os encontros de avaliação, bem como lista de presença de todos os participantes
nos encontros.
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18. PROJETOS ESPECÍFICOS
São projetos interdisciplinares da escola que tem como objetivo
acrescentar no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e envolver os pais
neste processo.
JUSTIFICATIVA.

18.1
PROJETO

O Projeto Ler para Crescer visa despertar o interesse das crianças pela
leitura e conseqüentemente pela escrita, de forma a envolver toda a
comunidade escolar, partindo de objetivos claros, da realidade do aluno
que possa levá-lo a maturidade e autonomia da escrita e leitura.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Despertar o gosto pela leitura;
- Conhecer, identificar e analisar os diversos gêneros textuais;
-Motivar o exercício da imaginação, fantasia e emoções;
-Possibilitar a leitura compartilhada;
-Avaliar textos lidos;
-Estimular produções orais e escritas;
- Relacionar o texto que está sendo lido a outros textos;
- Trabalhar a leitura interdisciplinar;
- aumentar o vocabulário do aluno

PRINCIPAIS AÇÕES

- MOMENTO DE LEITURA COM TODA ESCOLA , APÓS O RECREIO:
Todas as sextas feiras os professores irão selecionar livros para que os
alunos leiam em sala. ( os alunos menores que ainda não lêem o
professor poderá pedi-los que façam leitura das ilustrações, ou fazer
leitura compartilhada);
- Em sala o professor fará coletivamente ou individualmente a ficha
literária;
- Todas as sextas-feiras, um aluno de cada turma levará para casa uma
sacola, um mascote ( animais da realidade dos alunos x inventario), um
livro e uma apostila meia pauta;
- Na segunda feira, durante a entrada no pátio, a direção pedirá ao aluno
que apresente o

trabalho realizado com a família; ( Podendo ser

premiado).
- Na quinzenal será escolhido um Gênero Textual, onde será trabalhado
temas na entrada e em sala, os melhores textos produzidos
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individualmente serão, premiados em festas da escola.

AVALIAÇOES DO

A avaliação deverá ser realizada de forma sistemática e contínua durante

PROJETO E NO

o processo de desenvolvimento do projeto Ler Para Crescer. A avaliação

PROJETO

se dará por meio da observação, onde será verificado o interesse do
aluno em levar a sacolinha para casa, o momento do reconto, do relato
de

experiência com o leitura em família, com mascote e com

da

apresentação as atividades escritas.
PROFESSOR

O professor tem um papel fundamental para que o projeto tenha bom

RESPONSÁVEL

êxito, pois possui um caráter audacioso, onde que poderá desfrutar de
um avanço significativo na aprendizagem do aluno. Opapel da família, em
casa é promover um momento fortalecerão laços afetivos como sentar,
deitar,ouvir, vivenciar o mundo da leitura, onde despertará o prazer pela
leitura.

Cada turma levará para casa uma sacola, um mascote ( animais da realidade dos
alunos x inventario), um livro e uma apostila meia pauta.
Educação infantil –

1º ano professora Majorye

2 ano professsora Suely Rocha

4º ano professora Lucilene

5 ano professora Deuzair

professora Meyriele

3º ano professora Erica
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18.2 ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como diretriz a
inclusão da Educação, alimentar e nutricional ( EAN) no processo de ensino e de
aprendizagem o que representa uma estratégia parta adoção de práticas saudáveis.
Nesse sentido a presente proposta tem o potencial de estimular a autonomia
alimentar dos estudantes e promover em toda a equipe maior conscientização e
envolvimento sobre os aspectos sociais , pedagógicos, e nutricionais que o
momento da refeição propicia.
MAIS DO QUE

Este projeto foi elaborado com objetivo de orientar a utilização pedagógica dos

CUIDAR,

utensílios e a distribuição, numa perspectiva de autosservimento, com o intuito

EDUCAR,

de proporcionar autonomia e conscientização nas alimentações das crianças,

BRINCAR E

nas unidades escolares publicas, exclusiva de educação infantil, e escolas do

INTEGRAR

campo da ( SEEDF). Como os utensílios não foram recebidos na unidade
escolar a escola, segue abaixo as ações:

OBJETIVOS

→Realização, de modo independente, de atividades de alimentação e
higienização.
→ Experimentação e degustação de novos alimentos, com ênfase em
sabores, cheiros, co- res.
→ Manipulação de garfos;
→Percepção da importância da higiene após atividades que envolvam tinta,
areia, terra, entre outros, bem como antes e após as refeições, desenvolvendo
atitudes de saúde e bem-estar, individual e coletivo.
→ Diferenciação de alimentos doces e salgados, amargos e azedos, líquidos,
pastosos e só- lidos, percebendo-os nas refeições diárias. (p.103)
→Desenvolvimento do interesse em comer sozinho, num processo de
construção da independência. (p.104)
→ Vivência de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes,
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dos materiais e referência dos adultos, de modo a construir gradualmente sua
independência e autonomia. (p.104)
→ Valorização da limpeza pessoal e ambiental e, sobretudo, da aparência
pessoal. (p.104)
→Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer
contribuem para ausência de doenças e promovem o bem-estar físico e
mental. (p.104)
→ Identificação dos órgãos dos sentidos e conhecer suas funções explorando
o espaço, os objetos, as texturas, os sabores, os cheiros, para reconhecer o
mundo a sua volta e imprimir nele suas marcas. (p.104) ;
PRINCIPAIS
AÇÕES

▪ Adequação do tempo, espaço e materiais:
• Dispor, preferencialmente, de refeitório como espaço para o momento da
alimentação;
• Garantir a higienização diária do ambiente antes e depois do momento da
refeição.
• Zelar pela conservação das mesas, assentos e utensílios, substituindo
aqueles que estejam danificados.
• Criar sistema de rodízio, caso não haja espaço para todos se alimentarem ao
mesmo tempo, garantindo espaço para que as crianças e o professores
possam se sentar.
• Organizar a movimentação de todos no momento/espaço da refeição.
• Manter, visível e acessível às crianças, espaço para o descarte dos resíduos
de alimentos e organização dos pratos e talheres a serem lavados, sem
misturar o lixo comum com os resíduos da ingestão.
• Prever horários de início e término da distribuição das refeições
programadas, de acordo com a rotina prevista no PPP da unidade escolar.
• Propiciar um ambiente tranqüilo para a alimentação e socialização.

RESPONSÁVEIS

EQUIPE GESTORA: Gerir os recursos adquiridos e sua manutenção, desde o
mobiliário aos utensílios utilizados nas diferentes refeições, bem como os
recursos humanos a partir do quadro de funcionários..
Coordenador (a) Pedagógico (a): Observar, avaliar, realizar formação
continuada com os professores e fazer as intervenções necessárias para
garantir a qualidade das aprendizagens específicas sobre a alimentação,
assim como todas as outras que estão sendo exploradas de modo a agregar a
interdisciplinaridade como proposta no Currículo.
PROFESSORES (as): Atentar para os objetivos de aprendizagens envolvidos
neste momento específico, nas interações, nas preferências e escolhas, no
manuseio dos talheres e nas questões afetivas que envolvem o coletivo, bem
como, explorar outros objetivos privilegiando as linguagens na
interdisciplinaridade. Desenvolver os objetivos de modo que as aprendizagens
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avancem com o prazer de quem vivencia algo com muito significado para a
vida.
MERENDEIROS (AS): Preparar as refeições com atenção ao cardápio, fazer
a higienização dos utensílios de forma correta e segura, primar pela
apresentação adequada das refeições, observar a aceitação do alimento pelas
crianças, auxiliar no posicionamento, ou no autosservimento com atitude
acolhedora. Nesse contexto, o merendeiro é também um educador, tendo o
compromisso de reforçar diariamente as habilidades citadas neste projeto, em
especial os hábitos alimentares saudáveis.
EQUIPE DE LIMPEZA:Zelar pela organização e limpeza do ambiente antes e
depois da distribuição das refeições. A participação efetiva dessa equipe
incentiva as crianças a aprenderem sobre a importância de um ambiente
organizado, limpo e saudável. Essa equipe pode se organizar de for ma a
ensinar as crianças diretamente mostrando as suas competências nessa área,
valorizando seu trabalho, mostrando que realizá-lo com capricho. Propicia
mais SAÚDE E PRAZER AO ALIMENTAR-SE.
FAMÍLIA/CUIDADORES(AS): Acompanhar a alimentação dos filhos na
escola, colocando-se à disposi- ção para informações relevantes como
intolerâncias, alergias etc. Incentivá-los a consumir bem os alimentos
oferecidos na escola. Na medida do possível, reforçar as mudanças sugeridas
na escola, de alimentação saudável, bons hábitos, não ao desperdício. Apoiar
a escola com as medidas de mudanças buscando conhecer o projeto e seus
objetivos.
Crianças: devem participar ativamente em todas as etapas do planejamento
pedagógico, sendo sistematicamente observadas e ouvidas e tendo
garantidas múltiplas oportunidades para se expressar por suas diferentes
linguagens.

Como

principais

beneficiárias

deste

Projeto,

com

suas

características exploradoras e investigadoras, serão as principais apoiadoras e
parceiras dessa proposta de inovação da rotina escolar.
AVALIAÇÃO DO

O instrumento de avaliação do projeto será a observação de todos envolvidos

PROJETO E NO

no projeto, para um olhar sensível ao novo, promovendo uma avaliação

PROJETO

reflexiva do caminho percorrido, considerando se houve transformação no
comportamento e atitude das pessoas antes, durante e após a alimentação.

18.3 V II PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na VI Plenarinha, em 2019, é “Brincando Encantando Com Histórias”,
com o foco no universo do brincar e da literatura. O brincar é os seis direitos da
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aprendizagem e do desenvolvimento da criança, descrito pela Base Nacional
Comum curricular (BNCC) e refere-se aos contextos das brincadeiras , corroboradas
pelas Diretrizes Curriculares nacionais

para a Educação Infantil ( DCNEI), que

propõe a organização Curricular pelo eixo integrador de interação e brincadeiras.

BRINCANDO

No Projeto “Brincando e Encantando com Histórias”, foi necessário considerar o

EENCANTANDO

princípio ético, que desenvolve autonomia; princípio político, que proporciona a

COM HISTÓRIAS

criticidade, o respeito aos direitos de cidadania, o princípio estético, que contribui
para o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e liberdade de expressão
das crianças. Todos esses princípios podem ser vivenciados por meio das
narrativas que permeiam o contexto educativo. A partir de cada um desses
princípios, emergem os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: brincar,
conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

OBJETIVOS

→ Proporcionar um contexto educativo permeado pelos encantamentos da
literatura e da leitura;
→ Garantir que as crianças brinquem cotidianamente de diversas formas, em
diferentes espaços e tempos e com diferentes materiais, ampliando e
diversificando seu acesso à cultura, que convivam democraticamente com seus
pares e os adultos, relacionando-se e partilhando suas histórias, ampliando o
conhecimento de si e do outro;
→ Participar ativamente das atividades que envolvem o cotidiano da escola na
constituição de seus mais diversos conhecimentos;
→ Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções e relacionamentos por
meio das inúmeras histórias que possam fazer presentes no contexto educativo;
→ Conhecer e constituir a identidade pessoal, social e cultural, elaborando uma
imagem positiva de si e de seu grupo nas diversas experiências que envolvam o
compartilhamento de histórias.
→ Contar e ouvir história para provocar um contato com o mundo da imaginação;
→“Viajar” na escuta das histórias e senti-las para entendê-las com mais
profundidade e intimidade.
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PRINCIPAIS

→ Leitura compartilhada: Segundo Sales (2018), ouvindo a voz do outro que se

AÇÕES

abre a possibilidade de imaginar, estimular a capacidade inventiva, desenvolver o
contato com a linguagem oral e ampliar os recursos de vocabulário. E, além
disso, as histórias podem ser narrativas inspiradoras...
→Ler ou Contar histórias? Cada uma possui seus encantos, mas é importante
estar disponível a experimentar modos diferentes de viajar pelas histórias.
CONTO COM O AUXÍLIO DO LIVRO PARA:
- Possibilitar a vivência dos pequenos com os livros e outros suportes de textos; valorizar o livro como veículo de aprendizagem;
- Mostrar a ação da leitura como prática cultural de nossa sociedade;
- Apresentar o ritmo das palavras e frases do livro;
- Conhecer escritores e ilustradores;
- Observar a estética da obra literária (texto e ilustração);
- Manusear o livro e mostrar as imagens e texturas que ilustram o texto;
- Apreciar e pensar no trabalho dos profissionais envolvidos com a produção do
livro.
CONTO SEM O LIVRO PARA:
- Usar a voz, o olhar e o corpo para constatar a audiência;
- Explorar recursos de narração;
- Fazer uma apresentação lúdica de uma narrativa.
TÉCNICAS DE HISTÓRIAS: é preciso conhecer diferentes formas e recursos
possíveis de serem escolhidos dentro de um repertório:
OBJETOS: Tecidos, bonecos, luzes, roupas e tantos outros acessórios cênicos
podem ser usados, mas precisam ser cuidadosamente escolhidos de acordo com
cada história em particular
O ESPAÇO: Ser cuidadoso ao ambiente em que a história será contada é
importante. É interessante perceber que objetos, barulhos ou situações estão
presentes e podem ser úteis ou atrapalhar a narração.

PROFESSOR
RESPONSAVEL

→ Professora da Educação Infantil, e todo corpo docente com a direção
pedagógica

AVALIAÇÃO DO

Observar a imaginação, criatividade da criança e seu desenvolvimento dentro dos

PROJETO E NO

princípios do brincar, conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
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PROJETO

18.4 PROJETO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 4º ANO
A Realização do Programa de Educação Ambiental da Votorantim
Cimentos – Sobradinho / DF é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento
ambiental no âmbito do Distrito Federal, conduzido pelo IBRAM” ( IN nº 58/2013anexo I).
EDUCAÇÃO

Este projeto contextualiza a realidade local dos cidadãos envolvidos, as

AMBIENTAL

ações devem seguir um principio interdisciplinar e transversal, de modo
que o trabalho das temáticas aconteçam, numa interação entre sujeitos,
sociedade e conhecimentos., no sentido de fortalecer a relação aluno,
professor e o sentido acolhedor desse envolvimento socioambiental.

OBJETIVOS

→ Promover e assegurar o compromisso com a execução de programas
ambientais em suas Operações e novos projetos;
→ Garantir a eficácia do monitoramento ambiental;
→ Manter a gestão ambiental;
→ Manter a gestão ambiental com foco na proteção dos meios físicos,
bióticos e socioeconômico;
→ Fortalecer a responsabilidade socioambiental com as comunidades e
manter um diálogo aberto, transparente e franco com todos os públicos;
→ Estimular e apoiar ações com objetivo de proteger os recursos hídricos ,
o solo, a qualidade do ar, bem como a flora e fauna.

PRINCIPAIS AÇÕES

→ Uma vez na semana um responsável pela Votorantim entrará na sala
do 4º ano, para trabalhar os objetivos propostos;
→ Cada criança receberá um livreto de Educação Ambiental, com
atividade teórica e prática;

PROFESSOR

→Leitura, reflexão e debates de preservação dos bens renováveis e não
renováveis.
→ Aulas práticas.
→ Representante pela Votorantim Karine

RESPONSÁVEL
AVALIAÇÃO DO

→ Com a prática da Educação Ambiental, pretende-se estimular , inspirar,

PROJETO E NO

os alunos para que possam influenciar pessoas da familia para que

PROJETO

promovam transformação efetiva na vida de todos os envolvidos em
especial , as comunidades locais.
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18.5 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS
O crescimento do país só pode acontecer quando as pessoas (educando)
receberem informações significativas, quanto ao seu desenvolvimento financeiro.. A
formação financeira como um dos componentes curriculares, fortalecerá o ciclo
produtivo do país. Lembrando que um cidadão que receba orientação e formação
financeira, terá mecanismos suficientes para não cair no consumo excessivo, não
ficará preso na teia dos juros exorbitantes, podendo preparar melhor seu consumo e
planejar seu futuro de forma consciente e responsável. Isso acarretará em um país
mais fortalecido, com uma população menos endividada e muito mais próspera.
Importância da educação financeira vem a dar ferramentas para que o aluno
possa perceber que ele pode ter uma vida melhor, que tenha a possibilidade de se
planejar financeiramente. Assim construindo um país mais estruturado e próspero. O
texto publicado foi encaminhado por um usuário do Brasil escola, através do canal
colaborativo meu artigo.
18.6 PROJETO ECONOMIZANDO E CALCULANDO
OBJETIVOS
PRINCIPAIS
AÇÕES

→Proporcionar e instigar nos alunos a poupar e aprender a matemática de maneira
divertida
→Fazer a abertura do projeto contextualizando com a realidade do campo: Criação
de porcos.
→ Escolher com a turma o que irá fazer com o dinheiro economizado;
→Fazer tabela coletiva das moedas e cédulas de dois e cinco reais;
→Escolher a quinta para trabalhar o cofrinho e o incentivo da Educação
Financeira;
→ Trazer uma moeda semanalmente para adicionarmos ao cofrinho da turma;
→ Desenhar, contar e calcular as quantidades de moedas e o valor monetário;
→ Explorar as opções de estudo que os valores monetários nos proporcionarem
ao longo do projeto;
→ Organizar uma LOJA MUNDO DO REAL na escola, semestralmente, de
preferência nas confraternizações de julho e dezembro. No início do projeto os
professores irão incentivar as crianças, quanto ao comportamento, criatividade,
produções. As professoras irão entregar uma quantia para cada criança, comprar,
mas se durante a semana essas crianças não se comportarem poderão perder um
valor x do dinheiro. No dia da compra os alunos poderão utilizar o dinheiro que para
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a compra dos brinquedos. O professor aproveitará para fazer atividade em sala
(contagem do dinheiro, troco, prejuízo).
→Construir coletivamente tabela ou gráfico daquilo que foi comprado.
→ Iniciar o projeto em abril até na primeira semana de dezembro.
AVALIAÇÕES DO
PROJETO NO
PROJETO

→Observar os avanços das crianças por meio de cálculos concretos e mentais e
contagem de moedas.
→Juntar moedas para a turma com apoio da familia durante o inicio do projeto até
a primeira semana de dezembro.
→Conviver de forma dinâmica com o Sistema Monetário Brasileiro

PROFESSOR

Professores, coordenadores, direção e família.

RESPONSAVEL

18.7 INVENTÁRIO NO PROJETO ECONOMIZANDO E CALCULANDO
O cofrinho do Projeto Calculando e Economizando será um porquinho, onde
será contextualizado com a realidade do campo: Criação de porcos. Os alunos
farão a AULA CAMPO na chácara do seu Silvio e conhecerão o modo de vida,
locomoção, alimentação, vantagens e desvantagens dos porcos na vida dos seres
humanos.
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18.8 ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: MAIS DO QUE CUIDAR,
EDUCAR, BRINCAR E INTEGRAR
OBJETIVOS

• Dispor, preferencialmente, de refeitório como espaço para o momento da
alimentação.
• Garantir a higienização diária do ambiente antes e depois do momento da
refeição.
• Zelar pela conservação das mesas, assentos e utensílios, substituindo
aqueles que estejam danificados.
• Criar sistema de rodízio, caso não haja espaço para todos se alimentarem ao
mesmo tempo, garantindo espaço para que as crianças e o professores
possam se sentar.
• Organizar a movimentação de todos no momento/espaço da refeição.
• Manter, visível e acessível às crianças, espaço para o descarte dos resíduos
de alimentos e organização dos pratos e talheres a serem lavados, sem
misturar o lixo comum com os resíduos da ingestão.
• Prever horários de início e término da distribuição das refeições
programadas, de acordo com a rotina prevista no PPP da unidade escolar.

PRINCIPAIS
AÇÕES

• Propiciar um ambiente tranqüilo para a alimentação e socialização
→Realização, de modo independente, de atividades de alimentação e
higienização.
→ Experimentação e degustação de novos alimentos, com ênfase em sabores,
cheiros, co- res.
→Manipulação de talheres, copos e guardanapos, demonstrando progressiva
independência nestes aspectos.
→Percepção da importância da higiene após atividades que envolvam tinta,
areia, terra, entre outros, bem como antes e após as refeições, desenvolvendo
atitudes de saúde e bem-estar, individual e coletivo.
→Estabelecimento do controle progressivo de suas necessidades fisiológicas
(esfincteria- nas alimentares, sono, etc.). (p.103)
→ Diferenciação de alimentos doces e salgados, amargos e azedos, líquidos,
pastosos e só- lidos, percebendo-os nas refeições diárias. (p.103)
→Desenvolvimento do interesse em comer sozinho, num processo de
construção da inde- pendência. (p.104)
→ Vivência de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes,
dos materiais e referência dos adultos, de modo a construir gradualmente sua
independência e autonomia. (p.104)
→ Valorização da limpeza pessoal e ambiental e, sobretudo, da aparência
pessoal. (p.104)
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→Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer
contribuem para ausência de doenças e promovem o bem-estar físico e
mental. (p.104)
→ Identificação dos órgãos dos sentidos e conhecer suas funções explorando
o espaço, os objetos, as texturas, os sabores, os cheiros, para reconhecer o
mundo a sua volta e imprimir nele suas marcas. (p.104)
(Distrito Federal, Currículo Da Educação Básica - Educação Infantil, 2014)
PROFESSOR
RESPONSÁVEL

EQUIPE GESTORA: Gerir os recursos adquiridos e sua manutenção, desde o
mobiliário aos utensílios utilizados nas diferentes refeições, bem como os
recursos humanos a partir do quadro de funcionários, coordenador,
pedagógico.
PROFESSORES (as):Atentar para os objetivos de aprendizagens envolvidos
neste momento específico, nas interações, nas preferências e escolhas, no
manuseio dos talheres e nas questões afetivas que envolvem o coletivo, bem
como, explorar outros objetivos privilegiando as linguagens na
interdisciplinaridade. Desenvolver os objetivos de modo que as aprendizagens
avancem com o prazer de quem vivencia algo com muito significado para a
vida.
MERENDEIROS(AS): Preparar as refeições com atenção ao cardápio, fazer a
higienização dos utensílios de forma correta e segura, primar pela
apresentação adequada das refeições, observar a aceitação do alimento pelas
crianças, auxiliar no porcionamento ou no autosservimento com atitude
acolhedora. Nesse contexto, o merendeiro é também um educador, tendo o
compromisso de refor- çar diariamente as habilidades citadas neste projeto,
em especial os hábitos alimentares saudáveis.
EQUIPE DE LIMPEZA:Zelar pela organização e limpeza do ambiente antes e
depois da distribuição das refeições. A participação efetiva dessa equipe
incentiva as crianças a aprenderem sobre a importância de um ambiente
organizado, limpo e saudável. Essa equipe pode se organizar de for ma a
ensinar as crianças diretamente mostrando as suas competências nessa área,
valorizando seu trabalho, mostrando que realizá-lo com capricho
propicia mais SAÚDE E PRAZER AO ALIMENTAR-SE.
FAMÍLIA/CUIDADORES(AS):acompanhar a alimentação dos filhos na escola,
colocando-se à disposição para informações relevantes como intolerâncias,
alergias etc. Incentivá-los a consumir bem os alimentos oferecidos na escola.
Na medida do possível, reforçar as mudanças sugeridas na escola, de
alimentação saudável, bons hábitos, não ao desperdício. Apoiar a escola com
as medidas de mudanças buscando conhecer o projeto e seus objetivos.
Crianças: devem participar ativamente em todas as etapas do planejamento
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pedagógico, sendo sistematicamente observadas e ouvidas e tendo garantidas
múltiplas oportunidades para se expressar por suas diferentes linguagens.
Como principais beneficiárias deste Projeto, com suas características
exploradoras e investigadoras, serão as principais apoiadoras e parceiras
dessa proposta de inovação da rotina escolar.
Acontecerá durante todo o ano letivo.
AVALIAÇÃO

Observar, avaliar, realizar formação continuada com os professores e fazer as

DO PROJETO

intervenções necessárias para garantir a qualidade das aprendizagens

NO PROJETO

específicas sobre a alimentação, observar a aceitação dos alunos quanto aos
alimentos saudáveis, outras que estão sendo exploradas de modo a agregar a
interdisciplinaridade como proposta no Currículo.
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19. APÊNDICE B
19.1- NAS TRILHAS DOS SABERES E FAZERES DO CAMPO/ CONSTRUINDO O
INVENTÁRIO
A construção do Inventário nas escolas do Campo é o primeiro e fundamental
passo para o conhecimento da comunidade e reconhecimento da escola como parte
integrante da comunidade e, por isso, está vinculada à implementação da política de
Educação do Campo no DF. O Plano Distrital de Educação, em sua Meta 8,
estratégia 8.1, aponta que devemos:
Garantir a estruturação curricular e pedagógica, voltada à realidade do campo
em todos os níveis de ensino, enfatizando as diferentes linguagens e os diversos
espaços pedagógicos conforme as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica
nas Escolas do Campo.
Nesse sentindo, o inventário da Unidade Escolar e da comunidade que
propomos às escolas do campo no DF consiste em uma proposta pedagógica,
pensada a partir do estudante e do seu lugar de produção de vida, das formas de
organização, sua identidade cultural e a relação de pertencimento à sua
comunidade. Propomos a elaboração da mesma como forma de conectar a escola à
vida, dar sentido ao conhecimento escolar por meio da integração curricular,
estimulando os estudantes para a produção de conhecimentos sobre si, seu lugar,
seus valores, suas histórias e sua cultura local.
A proposta de trabalhar com o inventário, não é oferecer conhecimento
pronto, mas sim por meio de pesquisas, entrevistas, buscas, construindo o próprio
conhecimento para transformar o contexto e valorizar a localidade onde a escola
está inserida, ou seja, proporcionar para crianças condições de observar, analisar,
interrogar, vivenciar e apreciar o espaço rural por meio da Aula Campo.
Faz-se necessário algumas ações da escola e do professor para que seja de
fato significante o trabalho com o inventário, segue algumas orientações para que
isso de fato aconteça:
→ Será construído um portfólio coletivo ( atividades desenvolvidas em sala , fotos,
entrevistas, problematização)
→ Serão selecionados três atividades de cada turma para compor o portfólio.
→ O inventário será trabalhado no dia a dia em todas as ações pedagógicas;.
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→ As maquetes, artesanatos e atividades devem ser guardados para a Exposição
Cultural.
→ A exposição Cultural é um momento onde

toda a comunidade escolar e a

comunidade em que a escola está inserida irá vivenciar a construção e a valorização
dos Saberes e Fazeres do Campo.
1º AÇÃO DO INVENTÁRIO / A ESCOLA NA MINHA COMUNIDADE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

→Conhecendo a história da escola e da comunidade Catingueiro;
→Reconhecimento e identificação dos diferentes grupos sociais família, escola;
→Reconhecimento e identificação de si mesma como dos diferentes grupos
sociais família, escola
→Identificação, nomeação localização exploração dos espaços da escola
→ Aula campo

1º ano

→Conhecendo a história da escola e da comunidade Catingueiro;
→Paisagem da sua escola e locais próximos a sua residência
→ Espaço da sala de aula: a posição de objetos e estudantes: frente, atrás, em
cima, embaixo, dimensões, altura comprimento e largura.
→ Espaço da escola: sala de aula, espaços brincantes, sala de leitura e demais
dependências
→E Espaços escolares, pontos comuns, semelhantes, referenciam da escola;
→Posições ( direita, esquerda, exterior, vizinhança, separação e ligação da
escola com outros lugares.
→ Aula campo

2º ano
→Conhecendo a história da escola e da comunidade Catingueiro;
→Paisagem da escola e locais próximos a residência;
→Preservação do ambiente pratica de conservação desenvolvimento de
atitudes sustentáveis na escola.
3º ano

Conhecendo a história da escola e da comunidade Catingueiro;
→Relações sociais: hábitos costumes e religiões do catingueiro;
→Tempo escolar: semana, meses, ano, bimestre, semestre cotidiano escolar,
simultaneidade do tempo na escola e em outros lugares
→Locais rurais e indígenas;
→Espaço no mundo: localização do sujeito na sala de aula, na escola, no
bairro, na cidade, no estado , na região, no Brasil e no mundo.
→ Aula campo
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4º ano

Conhecendo a história da escola e da comunidade Catingueiro;
→O estudante e o tempo: O tempo no cotidiano, fontes históricas ( Catingueiro),
e tempo;
→ A vida em sociedade historia da comunidade local e rural.
. → Aula campo

5º ano

→Conhecendo a história da escola e da comunidade Catingueiro;
→A vida em sociedade: historia de comunidade local e indígena;
→ O estudante e o tempo: O tempo no cotidiano , fontes históricas(
Catingueiro), e tempo histórico e social
→ Realidade das diferentes comunidades ( urbanas, do campo, quilombolas e
rurais.
→Espaços urbanos e rurais suas semelhanças e diferenças.

2º AÇÃO DO INVENTÁRIO/ PECUÁRIA
→ EDUCAÇÃO
INFANTIL, 1º
ANO, 2º ANO, 3º
ANO, 4º ANO E 5º
ANO.

→ Contar uma história sobre uma vaca
→ Fazer comentários a respeito da historia; perguntar se tem alguém que cria
vacas;
→Qual o alimento que a vaca nos proporciona;
→ Para que serve o excremento da vaca?
→ aqui no catingueiro tem vacas?
→Vocês conhecem alguém do Catingueiro que cria vacas?
→ Aula campo- Vamos lá para conhecer o dono das vacas e os benefícios que
elas trazem para ele., mas antes vamos para formular algumas
perguntas.Entregar uma sacolinha para cada crianças para pegarem o esterco,
para utilizarem na horta

Educação Infantil,
1º ano, 2ºano,

Animais classificação e características: habitat, locomoção, alimentação

3ºano

Atividades produtivas: tipos de produção, locais de trabalho, ferramentas,

Vestimenta (currículo)

modificação da natureza
4ºano

Atividades econômicas e desenvolvimento sustentável do DF, ( pecuária na
atividade familiar e industrial e comercio)

5º ano

Ambientes naturais e ambientes construídos e impactos da ação do homem no
ambiente
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3º AÇÃO DO INVENTÁRIOHORTICULTURA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
→ EDUCAÇÃO
INFANTIL, 1º ANO, 2º
ANO, 3º ANO, 4º ANO E
5º ANO.

VISITA CAMPO: Passear pelas chácaras da comunidade para observar
algumas hortas. ( cada turma deverá levar um questionário de perguntas,
tirar fotos e montar sua pesquisa)
SUGESTOES DE PERGUNTAS
Nome da chácara?
Nome do entrevistado?
Horta grande ou pequena?
A horta é para consumo próprio ou para vender?
O que foi utilizado para fazer a horta?
Como foi a etapa para fazer a horta?
O que é importante para se ter uma boa horta?
Em sala anotar todas informações, por meio de relato, desenho, história, e
outros
VAMOS MONTAR UMA HORTA?
AÇÕES
→Passar um vídeo sobre o que a planta vai precisar para viver e crescer;
→Dialogue com os alunos sobre o que uma planta vai precisar para viver e
crescer
→Pergunte se ela precisa de solo, água, nutrientes, ar, sol e temperatura
adequada?
→Observar e perguntar se o local em que vai fazer a horta tem sol? Tem ar?
Sistematizar as respostas dos alunos no quadro, depois de acordo com a
resposta conduza sua explicação.
- Fazer junto com as crianças preparação do solo, e fazer o plantio da horta
e também fazer o plantio de uma sementinha na vasilha, ou copo, onde
ficará dentro de caixa de papelão.
- Quem acha que vai nascer?
- Se nascer como ficará?
Explique que a luz e o ar são importantes para as plantas produzirem o seu
alimento através da fotossíntese ( passar um vídeo da fotossíntese)

Os Temas relevantes do calendário da Secretaria de Educação, e conteúdos
do currículo ganharão vida para a linguagem geral e do campo. Os projetos
específicos da escola projetos serão contextualizados. ( ver Projeto Ler para Crescer
e Economizando e Calculando).
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19.2 PLANO DE AÇÃO DA EEAA NA ESCOLA CLASSE CATINGUEIRO
DIMENSÃO 1- Mapeamento Institucional
A proposta de mapear a instituição educacional integra-se a uma
perspectiva de atuação preventiva e institucional, por parte da EEAA, uma vez que
remete e compromete os profissionais desse serviço à compreensão do contexto
escolar, valorizando as características particulares que interferem diretamente no
desempenho da instituição educacional. Sendo assim, este mapeamento contribui
para que a EEAA possa atuar de forma intencional, sistematizada e adequada,
proporcionando uma visão aprofundada e clara de cada instituição.
OBJETIVOS

→Conhecer a estrutura física e funcional da escola
→Construir o perfil motor dos (as) estudantes de 1º ao 5º ano.

AÇÕES

→Construir o documento do Mapeamento Institucional.

METAS

→Conversas dirigidas, em reuniões coletivas e individuais, com professores e
gestores, para conhecer as concepções, formação, expectativas e metodologias
utilizadas.
Tomar conhecimento das atribuições, objetivos e necessidades de cada
seguimento da comunidade escolar
→Contribuir para o entendimento dos professores sobre educação psicomotora e
sua influência na intervenção das dificuldades no processo de alfabetização.

ESTRATÉGIAS

→Conversas dirigidas, em reuniões coletivas e individuais, com professores e
gestores, para conhecer as concepções, formação, expectativas e metodologias
utilizadas.
→Tomar conhecimento das atribuições, objetivos e necessidades de cada
seguimento da comunidade escolar
→Realizar a bateria motora do Professor Francisco Rosa Neto e apresentar
gráficos com análise do perfil de todos os estudantes, proporcionando
intervenções precisas e significativas.

AVALIAÇÕES

→Este plano de Ação será revisto semestralmente para observação das ações
que tem dado certo, as que, de fato, poderão ser cumpridas, e também, as ações
que devem ser revistas e reelaboradas.

RESPONSAVÉL
PRAZOS

→Pedagoga: Andréa Simone De Andrade Rocha Rodrigues. Mat. 222 822 X
→Durante o ano de 2019
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DIMENSÃO 2 – ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO
Concomitantemente ao Mapeamento Institucional (MI), o assessoramento das
EEAA à comunidade escolar acontece por meio da sua inserção do cotidiano da
instituição educacional e pela participação do psicólogo e do pedagogo nos espaços
institucionalizados, próprios do contexto educacional (coordenação pedagógica,
conselhos de classe, reuniões de pais)
Essa assessoria das EEAA ao trabalho coletivo é uma estratégia de
intervenção que auxilia a instituição educacional na conscientização dos processos
educativos, tanto no que se refere aos avanços, compreendidos como ações
pedagógicas bem-sucedidas, quanto aos desafios que podem ser superados por
meio da ação coletiva.
OBJETIVOS

→Promover reflexão sobre o papel da EEAA
→Construir juntamente com os professores, alternativas teórico-metodológicas de
ensino e de avaliação com foco no desenvolvimento dos estudantes.
→Participar efetivamente do estudo e elaboração das estratégias e realização
dos reagrupamentos interclasse, intraclasse e extraclasse e Projeto Interventivo.
→Sensibilizar as famílias para maior participação no processo escolar dos
estudantes.

METAS

→Apresentação da EEAA, bem como esclarecer as linhas de assessoramento e
intervenção
→Formação continuada para a reflexão a respeito de concepções pedagógicas
→Formação continuada acerca de intervenções alternativas para alunos com
algumas dificuldades.
→Conscientização e responsabilização do papel da família com a rotina escolar
dos estudantes;
→Projeto acolhida aos pai
→Reunião de pais/palestra sobre Desenvolvimento
→Comportamental/Inteligência Emocional.
→Orientação a vida escolar com estudantes do 4º e 5º ano.
→Projeto: Mediação de Conflitos.

ESTRATÉGIAS

→Apresentação da equipe por meio de slides/79erox e apresentação do plano de
ação de 2019.
→Roda de conversa com estudo das diretrizes pedagógicas para o ensino
fundamental 1, no que se refere ao trabalho individualizado e diversificado em
sala.
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→Conversando sobre intervenções alternativas para os alunos com alguma
dificuldade. Promover a visita de formadores.
→Palestra “ Aprendendo a ser e a conviver” com a pedagoga Teresa Raquel
Vargas – CEF Zilda Arns – Paranoá.
→ Esclarecimento sobre dificuldades escolares, rotina familiar/ escolar
destacando a importância da disciplina em relação aos hábitos e a produção de
agenda de estudo. A importância da Comunicação verbal e Não verbal para a
convivência humana e o sucesso escolar
→Acolher os pais estabelecendo laços de parceria, companheirismo e autoajuda,
com momentos de diálogo e reflexão.
→Realizar dinâmicas, assistir trechos de filmes, leituras de livros de histórias,
ouvir músicas e debater as causas de conflitos familiares, afetividade, a definição
de papéis, a autorresponsabilidade entre outros.
→Roda de conversa/ filme motivacional sobre a Importância da família para o
sucesso escolar.
→Integrar a família a nova fase da vida dos estudantes buscando uma parceria
efetiva, saudável e produtiva.
→ Roda de conversa sobre rotina familiar/ escolar destacando a importância da
disciplina em relação aos hábitos de estudo e a produção de agenda de estudos.
Conversa dirigida sobre técnicas de aprendizagem.
→ Proporcionar o trabalho Mediação de Conflitos onde os alunos serão coresponsáveis pelo desenvolvimento do mesmo.
ENVOLVIDOS

→EEAA, professores, coordenadores, gestores, sala de recursos
→Familiares dos estudantes, Estudantes, EEAA, Direção, Supervisão.
Coordenação.

RESPONSAVÉIS
PRAZOS

→ ANDREA
→Durante 2019

DIMENSÃO 3 – Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem
O acompanhamento das EEAA ao processo de ensino e de aprendizagem,
que deve acontecer concomitantemente às outras duas dimensões anteriores, tem
como foco a promoção da reflexão junto aos atores da instituição educacional, de
como esses planejam, executam e avaliam seus trabalhos de uma forma geral.
Portanto, vale ressaltar que o envolvimento do psicólogo e do pedagogo com as
questões pedagógicas não se confunde com ou se sobrepõe à, por exemplo,
atuação do coordenador pedagógico, que é responsável pelas atividades de
planejamento e de execução das atividades pedagógicas específicas da instituição.
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OBJETIVOS

→Conhecer o estudante para melhor assessoramento ao professor conforme o
objetivo de cada nível do PAIQUE

METAS

→Intervenções específicas para o estudante com queixa escolar
→Participação da aplicação da avaliação diagnóstica proposta nas diretrizes
pedagógicas
→Realizar intervenções pedagógicas
→Entrevista com os pais.
→Acompanhamento das atividades propostas na formação continuada.

ESTRATÉGIAS

→ Participar dos Conselhos de Classe e das Coordenações Coletivas.
→Atendimento aos professores individual e coletivamente para discussão da
situação da turma e levantamento de alunos.
→Intervenções nas turmas que apresentem números consideráveis de estudantes
com queixas escolares, trabalhando
→com técnicas de estudos, autoestima e o papel de cada um no espaço escolar.
→Instrumentos (testes, jogos, dinâmicas) pedagógicos e psicológicos.
→Conversas com a família. (Anamnese)

ENVOLVIDOS

→Momentos de estudos para a reflexão e aprofundamento de temas que dificultam
o processo de aprendizagem dos estudantes.
→EEAA, professores, coordenadores, gestores, sala de recursos
→Familiares dos estudantes, Estudantes, EEAA, Direção, Supervisão.
Coordenação.

RESPONSAVÉI

Andrea

S
PRAZOS

Durante todo o ano.

São projetos interdisciplinares da escola que tem como objetivo
acrescentar no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e envolver os pais
neste processo.
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20. ANEXOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA E INCLUSÃO EDUCACIONAL

QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO E PEDAGÓGICO –
Nome do aluno(a): ___________________________________________________________
INFORMAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA
1.Responsável pelo aluno:
) Pai
) Mãe
) Avó e ou avô
) Outros: ______________
4.Local de Moradia
( ) Engenho Velho
( ) Fercal
( ) Alto Bela Vista
( ) Boa Vista
( ) Outros: ______________
7.Grau de Escolaridade - Pai
( ) Nunca estudou ou não
completou a 4ª série
( ) Completou a 4º série mais
não completou a 8ª série
( ) Completou a 8ª série, mas
não completou o Ensino Médio
( ) Completou o Ensino Médio
( ) Ensino Superior em curso
ou incompleto
( ) Ensino Superior Completo
10. Profissão do Pai
( )Construção Civil
( ) Comércio
( ) Vigilante/Segurança
( ) Motorista
( ) Servidor Público
( )Autônomo
( ) Outros: _____________
(
(
(
(

13.Tem carteira assinada:
Pai
Mãe
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não

(
(
(
(
(
(
(

2.Idade da Mãe
) Menos de 18 anos
) De 18 a 25 anos
) De 26 A 35 anos
) De 36 anos ou mais
5. A moradia é:
) Própria
) Alugada
) Outros: ______________

8.Grau de Escolaridade - Mãe
( ) Nunca estudou ou não
completou a 4ª série
( ) Completou a 4º série mais
não completou a 8ª série
( ) Completou a 8ª série, mas
não completou o Ensino Médio
( ) Completou o Ensino Médio
( ) Ensino Superior em curso ou
incompleto
( ) Ensino Superior Completo
11. Profissão da Mãe
( ) Construção Civil
( ) Comércio
( ) Recepcionista
( ) Manicure
( ) Servidora Pública
( )Autônoma
( ) Outros: _____________
14. Quantas pessoas
contribuem com renda em
casa
( ) 01
( ) 02
( ) Mais de 02

3.Idade do Pai
( ) Menos de 18 anos
( ) De 18 a 25 anos
( ) De 26 A 35 anos
( ) De 36 anos ou mais
6. Quantas pessoas moram na
casa (onde a criança reside)
( ) De 02 a 05 pessoas
( ) De 05 a 10 pessoas
( ) Mais de 10 pessoas
9. A família tem hábitos de
leitura (livros, jornais, gibis e
outros)
( ) Sim
( ) Não
Estaremos realizando um
projeto de leitura, podemos
contar com sua colaboração
_______________________
_______________________
12. Está trabalhando
atualmente:
Pai
Mãe
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não

15. Faixa de renda da família
( ) Menos de 01 salário
mínimo
( ) De 01 salário mínimo a
R$800,00
( ) Entre R$800,00 e
R1.500,00
( ) Mais de 1.500,00
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16.Religião
) Católica
) Evangélica
)Espírita
) Não tem religião
) Outras: _____________

(
(
(
(
(

17. Qual a região de origem
Pai
Mãe
( ) Sudeste
( ) Sudeste
( ) Sul
( ) Sul
( ) Centro( ) CentroOeste
Oeste
( ) Nordeste ( ) Nordeste
( ) Norte
( ) Norte
20. Como você avalia a
Escola Classe Catingueiro
( ) Não conheço
( ) Excelente
( ) Bom
( ) Precisa melhorar

19. Na casa onde a criança
reside tem:
( ) TV
( ) Vídeo e ou DVD
( ) Som
( ) Celular
( ) Geladeira
( ) Máquina de lavar roupas
( ) Computador
( ) Carro
( ) internet

18. Algum aluno da casa
recebe auxílio do governo
(bolsa escola, renda minha)
( ) Sim
( ) Não

LAZER DA FAMILIA NOS
FINAIS DE SEMANA
( ) Igreja
( ) casa de parentes
( ) Assistir TV
( ) Vai em folia
( ) Vai em Calvagadas

21. Escreva aqui suas sugestões para a melhoria da escola e outros comentários:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
22. Dê sugestões sobre temas de seu interesse para a Escola abordar na Oficina de
Pais:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
INFORMAÇÕES SOBRE A CRIANÇA
Nome Completo da criança:____________________________________________
Endereço atualizado: __________________________________________________
Telefones de contato:_________________________________________________
ANO :
Ano
(

(

) 4º Ano

) 1º Período
(

(

) 2º Período

(

) 1ºAno

(

) 2º Ano (

) 3º

) 5º Ano

TURNO:
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(

) Matutino

(

) Vespertino

NOME DA PROFESSORA:
___________________________________________________________________
1.Onde a criança
nasceu?
______________

2.Os pais moram:
( ) Juntos
( ) Separados
( ) Outros: _________

3.A criança tem
irmãos(ãs)
( ) Sim
Quantos:_____
Idades:______
( ) Não

5.A criança já
estudou antes?
( ) Sim
( ) Em escola pública
( ) Em escola
particular
( ) Não
9.Locais que a
criança frequenta:
( ) Casa de parentes
/amigos
( ) Praças
( ) Parques
( ) Festas
( ) Teatro/Cinema
( ) Shopping
( ) Clube
( )
Outros:__________

6.A criança participa
de alguma atividade
esportiva ou cultural:
( ) Sim
Qual:___________
( ) Não

7.A criança tem
contato com
computador?
( ) Sim
( ) Não

10.Qual a freqüência
que a criança assiste
TV:
( ) A qualquer hora
( ) Horário controlado
( ) Não tem controle

11.A criança tem
uma rotina diária
(horário para
acordar, comer,
tomar banho, tomar
banho, brincar,
dormir,etc)
( ) Sim
( ) Não
( ) Às vezes

12.A criança tem
contato com material
escrito? (livros,
revistas, jornais, gibis)
( ) Sim
( ) Não

15.A criança tem
restrição a
alguma atividade
da escola?
(Parque, piscina,
alimentação)
( ) Sim
( ) Não

16.A criança tem
algum medo ou algo
que a incomoda?
(medo de bruxa,
palhaço, de animal)
( ) Sim
Qual?______________
_
( ) Não

13.A criança toma
medicação de uso
contínuo:
( ) Sim
Qual?______________
_
( ) Não

14.A criança é
alérgica?
( ) Sim
Especificar:______
_______________
_______________
( ) Não

4.Quem cuida da
criança no período em
que ela não está na
escola?
( ) Pai
( ) Mãe
( ) Avó e ou avô
( ) Outro familiar
( ) Empregada
Outros:______________
8.Com quem a criança
brinca?
( ) Prefere brincar só
( ) Irmãos (ãs)
( ) Amigos/vizinhos
( ) Outros:__________

17. Qual a brincadeira preferida da criança?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
18.Alguém na família tem habilidades específicas? (cantar, dançar, tocar
instrumentos, fazer mágica, pintar, desenhar, etc)
Nome:
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Habilidade:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Grau de parentesco com a criança:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
19.Outros comentários que julgar necessário para conhecimento da criança (família
vegetariana, criança que chupa dedo, usa chupeta, fralda, dorme mal, tem hábitos
repetitivos, etc)
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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