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1. APRESENTAÇÃO

A Proposta Pedagógica da Escola Classe Santa Helena constitui-se instrumento de
vital importância para a ação-reflexão-ação e debate das práticas pedagógicas no ano letivo de
2019, a ser revigorado, pensado e transformado cotidianamente.
Ao elaborarmos essa proposta, documento de identidade dessa Unidade Escolar,
buscamos enfatizar a função primordial dessa escola que é promover as aprendizagens a todos
os estudantes, aprendizagens essas de qualidade social e emancipadora. Assim, os processos
de ensino e aprendizagem ocorrem de forma prazerosa, onde são destacados o cuidar e o
educar, de modo que o sucesso educacional das crianças é buscado durante o processo e não
somente ao fim de cada fase. Os estudantes são atendidos e estimulados em sua integralidade:
ética, estética, física, cognitiva, emocional, social, física e mental.
Optamos por um embasamento teórico metodológico e por uma fundamentação
pedagógica que permita acompanhar o educando em seu desenvolvimento global
considerando suas particularidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte afetivo e educativo.
A nossa Proposta Pedagógica precisa ser frequentemente (re)visitada, (re)organizada,
atualizada, num processo contínuo e vivo de ir e vir, onde esse documento possa ser
concretizado nos projetos educacionais elaborados

por nossa comunidade escolar e

emergidos no “chão da nossa escola”, em cada sala de aula, nos corredores, enfim, nos
diversos ambientes educacionais dessa Unidade Escolar.
Essa PP abrange as concepções pedagógicas e os documentos norteadores que regem a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, as modalidades ofertadas na escola, os
projetos individuais e coletivos, as metas e parcerias com a comunidade, os programas, e etc.
Enfim, ocorre nesse espaço, um retrato da nossa realidade educacional, onde uma “lupa
pedagógica” mostra ao leitor as ações que fortalecem nosso fazer pedagógico. Portanto, esse
documento de identidade, fundamenta-se na construção de um conhecimento que não é pronto
e acabado, mas que está em permanente avaliação e reformulação.
Não apresentamos, portanto, um manual, mas sim, caminhos que estão sendo
percorridos por essa escola, onde a teoria embasa a nossa prática, e a prática fortalece as
teorias estudadas, debatidas, de forma que a práxis é alcançada. Assim, essa PP torna-se ao
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longo dessa caminhada pedagógica um instrumento vivo e condutor de ideias que levem ao
alcance das metas e objetivos dessa comunidade escolar.
Sua elaboração envolveu toda a comunidade escolar. Foram encaminhados às famílias
um questionário

(Imagens 3, 4, 5, 6 e 7)

com duas perguntas subjetivas: Qual Escola que temos?

Qual Escola que queremos? Os alunos também puderam ser expressar a respeito
10).

(Imagens 8, 9 e

As respostas, as mais variadas possíveis, apontaram que estamos no caminho certo,

conforme gráficos e imagens a seguir:

NECESSIDADES APONTADAS

MELHORIA DA COMUNICAÇÃO ESCOLA/FAMÍLIA
MAIS VAGAS PARA A COMUNIDADE
POUCO ESPAÇO FÍSICO
QUALIDADE TRANSPORTE ESCOLAR
ASFALTO PARA REDUÇÃO POEIRA NO CAMINHO DA ESCOLA

Dentre as necessidades apontadas nos questionários, foram elencadas também as
dificuldades com relação às compactações de horário, que acontecem, geralmente, para a
realização dos Conselhos de Classe que são realizados sem a presença dos alunos em um dos
turnos; a dificuldade do contato telefônico com a escola, dada a péssima qualidade da
telefonia existente, geralmente, inaudível; e a problemática do espaço físico para o
atendimento das dez horas, como a falta de um refeitório adequado para as cinco refeições
diárias e de banheiros com chuveiros para melhor higienização dos estudantes.
Em contrapartida, também foram apontados inúmeros aspectos positivos da escola,
com consideráveis elogios e sugestões importantes para a construção dessa Proposta
Pedagógica:

3

ASPECTOS POSITIVOS APONTADOS

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
FELICIDADE DA CRIANÇA

TRABALHO PEDAGÓGICO DE QUALIDADE
QUALIFICAÇÃO DOCENTE/DIREÇÃO/SERVIDORES
PERCEPÇÃO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO ESTUDANTE

Além dos aspectos acima, a maioria dos questionários trouxeram mensagens de
agradecimento pelos bons serviços prestados pela escola; pela qualidade da merenda escolar
servida; e, principalmente, pela percepção das famílias quanto ao trabalho “por amor”
realizado pelos profissionais da instituição. De fato, a Escola Classe Santa Helena prioriza
uma educação humanizada, para além dos conteúdos e índices avaliativos, interessando-se
muito pela formação do sujeito em sua integralidade.
Além dos questionários, aconteceu o momento denominado Café com Pais
2),

(Imagens 1 e

com a presença do Conselho Tutelar de Sobradinho, para um primeiro acolhimento

presencial às famílias e para os informes gerais a respeito de faltas, maus tratos, crianças em
estado de vulnerabilidade, entre outras informações pertinentes.
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Imagens 1 e 2: Café com Pais

Imagens 3, 4, 5, 6 e 7: Questionário dos Pais.
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Imagens 8, 9 e 10: Resposta dos alunos.
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7

NOSSAS TURMAS 2019

1º Ano

2º Ano

4º Ano

3º Ano

5º Ano
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA

Conta uma antiga merendeira, a Sra. Clarice Bernardo do Nascimento

(Imagen 11), que

a

Granja Santa Helena, onde se localiza a escola, pertenceu ao empreendedor Antônio Ermírio
de Morais, que escolheu esse nome em homenagem à sua mãe, embora sem a devida
comprovação. De fato, no Registro da Ata de Abertura da Escola Rural Santa Helena, que
data de 03 agosto de 1964, a Sra. Carmelita Marques da Silveira, professora responsável,
atesta a “instalação” das aulas com a presença de 20 estudantes matriculados. Daí em diante,
vários registros informam o início e o fim das atividades para o início da escolarização, da
primeira à quarta série, em atendimento àquela comunidade essencialmente rural, com ênfase
no desenvolvimento das técnicas agrícolas diversas como cultivo de rosas e palmas e
pequenas criações de coelhos. Depois da assinatura da primeira “Ata” pela “professora
responsável”, assinaram em seguida as professoras: Salustiana Lopes de Souza e Silva, Emília
Jacobino de Sousa, Iris Maria Veloso Arruda, Elena Maria Oliveira, Alvina de Morais Pires,
Gilvanete Epaminondas Irmã, Sônia Maria Matos, Alexandrina da S. Rocha, Agda Verônica
Lustosa Castro, Edinete Fonseca, Maria Simara Torres Barbosa, Gilvan de Pádua Rodrigues
e, finalmente, a atual Diretora, Márcia Amaura de Araújo Pinto, tendo encerrado o ano letivo
de 2000 até a presente data. O primeiro ato, a relacionar a escola como existente na rede
oficial de ensino foi o Decreto nº 981- GDF, de 14/01/1996.
A Unidade de Ensino

(Imagens 12, 13 e 14)

funciona desde 1964 em diferentes espaços

dentro da denominada Granja 13 ou Chácara 13, conforme descrito no livro Registro Escolar.
Em razão das reformas, no ano de 2008 funcionou provisoriamente na Escola Classe Sítio das
Araucárias, no turno vespertino. Em 2009 ocupou as dependências da Igreja Bom Jesus dos
Migrantes, em Sobradinho. Em maio de 2010 a escola foi reinaugurada e, atualmente, dispõe
de um prédio em boas condições, com cinco salas de aula, uma sala de recursos e uma sala de
leitura, além da ampliação dos banheiros, masculino e feminino para os estudantes, e espaços
administrativos como a secretaria, a sala da direção, o Serviço de Orientação Educacional e
sala dos professores. Foi construído um parque, uma quadra esportiva, um estacionamento e
um espaço para a horta suspensa.
A Escola Classe Santa Helena, escola do campo, em razão do Decreto n°7352 - GDF,
de 04/11/2010, que dispõe sobre a política da Educação do Campo, em seu artigo 1º, Inciso II,
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definindo como escola do campo todas aquelas situadas em área rural conforme definição do
IBGE, situada na zona rural de Sobradinho/DF, entre dois centros urbanos: Brasília e
Sobradinho, na Rodovia DF 440, Chácara 13/14, Núcleo Rural Sobradinho I, Código INEP
53005783, atende aos filhos de caseiros, chacareiros, funcionários e moradores dos
condomínios e localidades vizinhas.
Em 2010, a nova sede da Escola Classe Santa Helena foi entregue para a comunidade,
inaugurada pelo Secretário de Educação Marcelo Aguiar, o Diretor da Regional de
Sobradinho Ranieri Falcão e a Diretora Márcia Amaura

(Imagem 15).

De 2014 até a presente

data, a Escola Classe Santa Helena participa do Programa de Educação Integral em Tempo
Integral (PROEITI) e atende aos estudantes no período de dez horas diárias, que acessam a
escola por transporte escolar oferecido pela Secretaria de Estado de Educação.

Imagem 11: Roda de Conversa: “Conhecendo a história da nossa
Escola” com CLARICE, primeira merendeira e participante da criação da Escola, juntamente com o seu Esposo
FRANCISCO.
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Escola Antiga...
Imagens 12, 13 e 14
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Imagem 15: Reinauguração da Escola Classe Santa Helena 21/05/2010
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3. DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Os principais sujeitos da Escola Classe Santa Helena, os estudantes, que justificam a
razão da existência da instituição, são as crianças, na faixa etária de 06 a 11 anos. Identificar
onde e como vivem; com quem se relacionam; quem são eles e quais são suas relações sociais
e afetivas; qual a relação deles com a cidade e quais as relações que eles têm com a
escolarização; e quais são os desejos, objetivos e anseios dessas crianças faz-se essencial para
se pensar na prática pedagógica, organizada nas perspectivas da sensibilidade, da igualdade e
da identidade cidadã.
A Escola Classe Santa Helena situa-se na zona rural de Sobradinho/DF, entre dois
centros urbanos: Brasília e Sobradinho. São crianças que residem nas chácaras próximas e
nos condomínios vizinhos, em sua maioria, filhos de trabalhadores rurais e domésticos.
Pessoas reconhecidamente carentes que participam dos Programas de Governo como o Bolsa
Família e o Merenda Escolar.
A instituição integra o Programa de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI)
e atende aos alunos no período das 07h30 às 17h30 horas, ou seja, 10 (dez) horas diárias. São
cinco turmas, cada uma com duas professoras regentes, no matutino e no vespertino. Além da
base comum, a escola oferece oficinas como capoeira, dança, música, inglês, informática e
jogos. Há a parceria com o Centro Olímpico de Sobradinho, onde os alunos têm acesso às
seguintes modalidades esportivas: atletismo, basquete, vôlei e futebol. Existe também um
professor de educação física lotado na escola, que prioriza os exercícios para a
psicomotricidade.
Apesar da proximidade com dois centros urbanos, a área dita rural onde se localiza a
escola não é facilmente identificável, já que se apresenta muito integrada com a área urbana.
Algumas características sobressaem na paisagem, tais como os espaços verdes para o turismo
rural, as grandes áreas para o plantio de hortaliças, a floresta de eucaliptos, a presença de
animais (equinos e bovinos, principalmente) nas estradas não asfaltadas e grandes áreas
verdes naturais. A Rodovia BR 020, que corta o país, aproxima as duas áreas entre si e as
cidades vizinhas. As crianças vivem em zona semi-rural e semi-urbana, ao mesmo tempo,
transitando pelas duas realidades. Conhecem os benefícios e as dificuldades do campo e da
cidade. Convivem com a violência e os perigos dos dois lugares. Habitam e estudam muito

13

próximo do último grande monumento recentemente construído em Brasília, a Torre de TV
Digital, embora muitos ainda não o conheçam. Tão perto e tão longe, em razão da
proximidade física e das condições financeiras pouco favoráveis, na maioria dos casos.
Muitas crianças apresentam baixo desempenho escolar, principalmente em razão da
falta de estímulos da família, considerando que muitas têm todos os seus membros não
alfabetizados. Na verdade, muitos são os fatores que podem influenciar a aprendizagem de
uma criança, dentre eles destacam-se variáveis da escola, da própria criança e do ambiente
familiar. Este, aliás, é um aspecto recorrentemente levantado por teóricos da educação, como
o faz Patto, refletindo sobre deficiência de escolarização e pobreza, a partir do estudo de uma
população específica:
[...] o ambiente familiar na pobreza é deficiente de estímulos sensoriais, de
interações verbais, de contatos afetivos entre pais e filhos, de interesse dos
adultos pelo destino das crianças, num visível desconhecimento da
complexidade e das nuances da vida que se desenrola [...] (Patto, 1997, p.
285).

Claro que esta é uma generalização que não representa todas as famílias que vivem
suas carências materiais. Muitas delas negam esta regra e têm filhos totalmente integrados nos
processos de aprendizagem, inclusive com verdadeiras contribuições de pais e mães zelosos
de seus futuros. Muitos alunos, porém, sofrem as consequências de uma falta de estrutura
familiar mais sólida e acabam por evadir da escola, como é nosso caso, em função das
mudanças dos locais de trabalho e residência dos pais. O deslocamento constante das famílias
para a sua terra natal e o retorno, causam prejuízos para o aluno, que não dá continuidade ao
seu processo ensino-aprendizagem. Isso ocorre, geralmente, quando membros da família
ficam desempregados e, assim, ficam impossibilitados de participar do mercado de consumo
como gostariam. E, como consequência, muitas vezes mais grave, as crianças perdem seus
vínculos afetivos com colegas e seu senso de pertencimento a uma comunidade. Tais
deslocamentos provocam a perda desse sentimento de pertença, tão importante para as
produções de sentidos de autoestima e de valorização das interações sociais, geradoras de
experiências estéticas e éticas dos indivíduos.
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A interação entre os indivíduos é uma relação singular de identificação. Quando os
sujeitos buscam identificações, acabam por reunir-se em grupos ou clãs, o que Maffesoli
(2010) denomina tribos.
Deus (e a teologia), o Espírito (e a filosofia), o indivíduo (e a economia)
cedem lugar ao reagrupamento. O homem não é mais considerado
isoladamente. E mesmo quando admitimos a preponderância do imaginário,
não devemos esquecer que ele resulta de um corpo social e que, de retorno,
volta a materializar-se nele (Maffesoli, 2010, p. 12).

Segundo Maffesoli (2010) o neotribalismo é caracterizado pela fluidez, pelos
ajustamentos pontuais e pela dispersão. Ele afirma ainda que, enquanto característica da
socialidade, ou seja, a forma lúdica da socialização, a pessoa representa papéis, tanto dentro
de sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que participa. As relações
sociais dos sujeitos se dão nas “tribos” familiares, que são grandes e, geralmente, mantém
entre si algum grau de parentesco, sendo que a maioria das crianças são primos, uns dos
outros ou são conhecidos de longa data.
As tribos, pelas definições de Maffesoli, têm caráter de grupos sociais
predominantemente familiares, no caso aqui tratado. Esses grupos sociais em constante
movimento e sujeitos a determinações econômicas que forçam reorganizações sugerem novas
formas de relacionamento com parentes, novas organizações, para dar respostas às
necessidades e mudanças. A comunidade atendida pela escola apresenta característica muito
próxima àquelas urbanas, das famílias contemporâneas, considerando suas diversas
composições: mães e pais criando filhos sozinhos(as); mãe com filho gerado de forma
independente; pai que assumiu o filho de uma relação ocasional; marido e mulher vivendo
juntos com os pais, avós e tios; irmãos e filhos de outros casamentos; famílias formadas por
grupos de amigos; casais com filhos adotados. Apesar de dificuldades quanto à sobrevivência,
a permanência ao lugar fixo e ao trabalho, ainda contempla-se o que afirma Maffesoli (2010,
p. 49): “Tudo é motivo para celebrar um estar-junto do qual fundamento é menos a razão
universal e mais a emoção compartilhada, o sentimento de pertencimento”. As próprias
crianças, nascidas nesses seios em diversidade, aparentemente, assumem estar confortáveis
nas relações afetivas nesses “corpos societais”, ou tribos, conforme constata Maffesoli:
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Eis o que caracteriza o tempo das tribos. Sejam sexuais, musicais, religiosas,
esportivas, culturais, ou até políticas, elas ocupam o espaço público. É uma
constatação cuja negação é pueril e irresponsável. É doentio estigmatiza-las.
(Maffesoli, 2010, p. 49).

Também como característica nestes grupos, as crianças na ausência do adulto têm o
hábito de assumir outras atribuições domésticas, além de estudar e brincar e, geralmente,
tendem a acreditar que, inevitavelmente, por identificação, vão seguir os mesmos caminhos
de seus pais. Crer que o trabalho é essencial à formação da criança para justificar a exploração
infantil é um grande equívoco, observado, em muitos casos, em famílias mais pobres, mesmo
não sendo esta uma característica exclusiva deste grupo social. Isto é também perceptível em
alguns ambientes mais favorecidos economicamente. Nessa etapa da vida, a criança precisa
brincar e estar na escola e não ser responsabilizada por cuidar de si, de outros irmãos, da
própria roupa e da alimentação. Nesse sentido, Souza afirma que:
Trabalho e educação são atividades que, no curto prazo, são competitivas. As
crianças, de forma geral, deveriam estar na escola e não no trabalho. Para
melhor compreender essa questão é preciso analisar a relação entre trabalho
infantil e educação, incluída a associação do trabalho precoce com a evasão
escolar. É necessário compreender também como o trabalho das crianças
pode constituir o principal mecanismo da transmissão da pobreza por
gerações (Souza, 2010, p. 67).

Em relação a essa dinâmica social do trabalho e a partir da escuta dos familiares e das
narrativas das crianças que, de algum modo, demonstram carências em relação a uma maior
presença das famílias na escola, percebe-se que muitas delas matriculam os filhos para que
não fiquem ociosos, sozinhos em casa enquanto os pais estão trabalhando. Esse modelo de
escola, de tempo integral, propicia mais oportunidades pela diversidade de ambientes e
atividades planejadas e ofertadas, que não demanda outras atividades extras, como por
exemplo, o dever de casa. Em contrapartida, a qualidade do tempo que a criança passa com os
seus, em casa, os momentos de conviver, geralmente não acontecem.
Há, também, aquelas famílias que pensam a educação de tempo integral na perspectiva
da formação para o futuro. Ora, “a formação direcionada para o futuro” tende a não perceber a
vida no presente. É comum, inclusive na instituição escolar, frases como “formar o indivíduo
para viver em sociedade, para o trabalho”. Entretanto, essa idealização de um modelo de
indivíduo moldado furta-se a ver a criança no momento do agora, com suas próprias
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necessidades e subjetividades. Graça Veloso comenta essa questão temporal dos referidos
indivíduos:

A criança é um indivíduo criança, como um adulto é um indivíduo adulto.
Cada qual aprende para o agora e para o depois. São plenos de cada momento
da vida. Com as necessidades inerentes a seu lugar. Assim, a criança tem
reconhecidos os seus direitos de cidadania de infância, que pressupõe as
relações próprias do seu tempo, da mesma maneira que cada adulto é tratado
como cidadão de sua vida adulta (Veloso, 2015, p. 2).

A comunidade tem se mostrado mais participativa, o que se percebe nas reuniões
semestrais para apresentação da caminhada percorrida no período; nas entrevistas individuais
para troca de informações e esclarecimento de dúvidas; nas atividades integradoras como
eventos festivos; nas exposições de trabalhos infantis; nas palestras com profissionais
convidados; na participação em projetos de pesquisa desenvolvidos na instituição, além do
convívio diário, quando as famílias também podem buscar orientações ou informações junto
aos professores ou técnicos dos setores. Sempre em ênfase a importância do caminhar juntos
(escola e comunidade), embora ainda haja um distanciamento com relação ao
acompanhamento do desempenho escolar das crianças.
Assim, apresentamos os índices de aprovação/reprovação por ano, relativos ao ano letivo
de 2018, no gráfico abaixo:

APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 2018
35
30
25
20
15
10

5
0

TOTAL DE
ALUNOS

TRANSF.

APROV

REPROV

Série1

25

3

21

1

Série2

25

3

22

0

Série3

26

4

16

6

Série4

29

5

24

0

Série5

23

1

21

1
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A Escola Classe Santa Helena, no ano de 2011, participou do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb), que é composto por um conjunto de avaliações externas em larga
escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns
fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a
qualidade do ensino ofertado. As médias de desempenho do Saeb, (Prova Brasil) juntamente
com os dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, compuseram o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). No ano de 2011 esta Unidade Escolar obteve a
nota no IDEB de 5,6 e nos anos de 2013, 2015 e 2017 não participou do SAEB, pois o
número de alunos matriculados, na turma de avaliação (5º Ano) era inferior ao número de
corte, portanto, a Unidade não foi avaliada em função do critério de corte. Tendo como Notas
e Metas o disposto no quadro abaixo:
Resultado:

UF:

Escola

Município:
BRASÍLIA

DF
Nome da Escola:
EC SANTA
HELENA
Ideb Observado

Escola

2005

2007

2009

EC SANTA
HELENA

2011

Metas Projetadas

2013

5.6

Rede de ensino:
Estadual

2015

2017
*

2007

2009

2011

2013
5.9

2015
6.1

2017
6.4

2019
6.6

Série / Ano:
Todas

4ª série / 5º
ano
Obs: * Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados** Sem média no SAEB 2017:
Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado.
Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta.

2021
6.8
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Na Escola Classe Santa Helena, em 2019, estão matriculados 123 (cento e vinte e três)
alunos, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental, conforme quadro abaixo:

1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

26 alunos

24 alunos

27 alunos

23 alunos

24 alunos

ANEEs
--

--

01 DF

01 DI

02 DI

Abaixo o quadro com o quantitativo de alunos por localidade de residência:
QUANTIDADE DE ALUNOS POR ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA
CONDOMÍNIO RK/ IMPÉRIO DOS NOBRES

81 Alunos

SOBRADINHO II

04 alunos

NOVA COLINA/CHÁCARAS

17 alunos

PARANOÁ/ITAPOÃ/ CHÁCARAS

15 alunos

ROTA DO CAVALO CHÁCARAS

05 alunos

CÓRREGO ARROZAL/CHÁCARAS

02 alunos

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS

123 alunos

A Escola Classe Santa Helena tem em seu quadro de funcionários 23(vinte e três)
servidores efetivos. A Distribuição de Carga Horária foi feita conforme Portaria nº 173/2018,
que regulamenta o procedimento de distribuição de Turmas (Professores Regentes,
Readaptados, SOE, SR e EEAA). Neste ano, atuam na Escola 04 Contratos Temporários, 06
Educadores Sociais Voluntários (Portaria 07/2019) e 10 funcionários de 03(três) empresas
terceirizadas, conforme quadro abaixo:

EQUIPE GESTORA

Nome

Cargo

Márcia Amaura de Araújo Pinto

Diretora

Isabel Cristina dos Reis de Souza

Vice-Diretora

Rosimar Moreira Bastos da Silva

Chefe de Secretária
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Fernanda Demonte Moreira P. Carnaz

Coordenadora

Luciana Maria Rodrigues Gresta

Coordenadora

EQUIPE DE APOIO A APRENDIZAGEM/SOE/SR

Fernanda Amaral Almeida Justino

Pedagoga - Itinerante

Raquel Monteiro Pinto

Psicóloga – Itinerante

Sônia Maria Ferreira da Silva

Orientadora

Emanuelle Leite Mendonça

Professora Itinerante Sala de Recursos
PROFESSORES

Alex Ribeiro Acosta

Professor CID Ciclismo

Leodenir Ribeiro dos Santos

Professor Educação Física

Martha Suely Garcia Guerra

Professora 1º Ano Matutino

Viviane Costa Barbosa

Professora 1º Ano Vespertino

Rejane Lúcia Garcia Medeiros

Professora 2º Ano Matutino

Laurenice Carvalho Pereira

Professora 2º Ano Vespertino (CT)

Marta Pereira de Araújo

Professora 3º Ano Matutino

Ane Rose Pereira Barreto

Professora 3º Ano Vespertino (CT)

Cleide Marta Schurgelies de Sá

Professora 4º Ano Matutino

Ianny Lustosa de Paula Dias

Professora 4º Ano Vespertino (CT)

Rosireni de Lima Campelo Carvalho

Professora 5º Ano Matutino

Beatriz Aparecida Martins da Silva

Professora 5º Ano Vespertino (CT)

Rakelene dos Santos Brandão

Professora Readaptada
CARREIRA ASSISTÊNCIA

Elizabete Rosa Machado Faria

Agente de Portaria

Maria de Fátima da Silva

Agente de Conservação e Limpeza - Readaptada

TERCEIRIZADOS – EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS

Elizete Gomes de Araújo Oliveira
Mariazinha Sales Santos
Dorival Ferreira Pires
Washington Luiz Batista Alves
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Samuel Pereira Machado
TERCEIRIZADOS – EMPRESA GLOBAL SEGURANÇA

Marcelo Bacelar Ribeiro da Silva
Antonio Lúcio Lopes
Luiz Henrique de Sousa
Natércio Espírito Santo da Rocha
TERCEIRIZADOS – EMPRESA G & E

Alberto Michel da Costa Demertzis
Maxuel Igor de Barros Santos
EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO
Adilson Ribeiro dos Santos Júnior
Anderson Gois Passos
Ermenezina Serejo da Cunha
Hengleysson de Souza França
Samuel Pereira Machado
Valclécia Ribeiro da Silva
CONSELHO ESCOLAR

Segmento Direção ( Membro Nato): Márcia Amaura de Araujo Pinto
Segmento professores: Martha Suely Garcia.
Segmento carreira assistência: Elizabete Rosa Machado Faria
Segmento pais: Eliene Rodrigues de Sena
Segmento alunos: Não temos alunos com idade para esse segmento

21

4. FUNÇÃO SOCIAL

Construir uma educação para o sujeito em sua multiplicidade e plenitude, favorecendo
seu desenvolvimento cognitivo e fortalecendo o exercício da cidadania em uma sociedade
democrática e inclusiva, onde o aluno, consciente e proativo em suas ações individuais e
coletivas, se reconheça como sujeito transformado e transformador, capaz de fazer a
diferença, a fim de garantir educação pública de qualidade social para todos os cidadãos.
Neste contexto, conforme preconiza o Currículo em Movimento do Distrito Federal
(2018, p. 10), “abre-se espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que
protagonizam e compartilham conhecimentos e vivências construídos em espaços sociais
diversos”.
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
A Escola Classe Santa Helena reafirma, a partir de suas ações, a necessidade de
perceber a criança como sujeito criador de cultura, considerando suas necessidades, sua
trajetória individual e seu histórico familiar, numa perspectiva subjetiva, ampla e dinâmica,
visto que a criança é um ser social, que se desenvolve de uma forma integral, através das
relações com os outros, dos vínculos afetivos que estabelece.
A criança só aprende se estiver emocionada; se estiver aberta para afetar e ser afetada;
na construção desses afectos. A formação real do sujeito exige convivência coletiva e a
experiência das trocas e do compartilhar. Cooperar é trocar e construir novos saberes junto
com os outros, permitindo o exercício da descentralização e da reciprocidade, coordenando
pontos de vista, levando à colaboração entre pares e chegando a soluções em comum e a um
novo entendimento. Portanto, o ato educativo deve se direcionar para a formação de grupos
fortalecidos em relações de companheirismo, num projeto comprometido com a construção e
reinvenção do conhecimento.
Temos diante de nós o desafio de construirmos coletivamente uma escola de qualidade
e democrática, que dê ênfase às expressões culturais do ambiente em que está inserida. Essa
proposta reúne
Em um sonho comum, as esperanças de cada trabalhador da educação, da
comunidade que investe na escola a responsabilidade de formação das novas
gerações e das crianças e jovens que cotidianamente comparecem às salas de
aula, na esperança de aprender e construir significados coletivamente
(BRASÍLIA, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, Cadernos da Escola
Candanga, 1995, p. 9).

A escola também busca oportunizar momentos de trocas entre família e escola,
favorecendo o diálogo, afinal, prioritariamente, escola e família precisam caminhar juntas,
articuladas, seguindo uma direção comum para enfrentar o grande desafio: educar. E quando
se trata de Educação Integral em Tempo Integral, a ampliação das oportunidades de
aprendizagem, a partir de novos tempos e espaços, requer que essa parceria esteja sustentada
por princípios que garantam o desenvolvimento dos estudantes nos aspectos éticos, políticos,
cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, culturais, físicos, motores, entre outros.
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Assim, as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Integral em Tempo
Integral (2018, p.14), orienta que os Princípios da Integralidade (propõe associar as práticas
educativas a diversas outras áreas do conhecimento), da Intersetorialidade (propõe
potencializar a oferta de serviços públicos para a melhoria da qualidade da educação); da
Transversalidade (propõe a concepção interdisciplinar de conhecimento vinculada aos
problemas reais do estudante); do Diálogo Escola-Comunidade (propõe legitimar os saberes
comunitários e resgatar as tradições populares); da Territorialização (propõe a criação de
projetos socioculturais significativos para além dos muros da escola); do Trabalho em rede e
Convivência Escolar (propõe o trabalho em conjunto e a troca de experiências para novas
oportunidades de aprendizagem) precisam ser observados e contemplados na produção de
uma escola de qualidade que atenda a todos com excelência.
A Escola Classe Santa Helena, escola comum inclusiva, faz valer o direito dessa
educação para todos e inclui, efetivamente, em todas as práticas educativas, os estudantes com
necessidades educacionais especiais diagnosticadas. Conforme preconiza o Currículo da
Educação Especial:
As políticas públicas em âmbito federal, estadual, municipal e distrital
começam a sinalizar para ações mais concretas nessa direção, com adoção de
políticas afirmativas e políticas de Estado e de Governo para responderem as
demandas de inclusão social e educacional desses estudantes ... por essa razão,
é importante reafirmar que o Currículo do estudante do ensino público, alvo
da Educação Especial, deve ser o mesmo da modalidade de ensino em que o
mesmo está matriculado, mas com as devidas adequações.

De fato, o Currículo de Educação Básica da SEDF propõe-se a uma integralidade em
diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas a compreensão crítica e reflexiva
da realidade. Na perspectiva dessa integração, alguns Princípios epistemológicos
fundamentam o Currículo. São eles:


Princípio da Unicidade entre teoria e prática: ao reconhecer a unidade
indissociável entre teoria e prática, considera privilegiar estratégias de
integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de
conceitos para a construção do conhecimento.



Princípio da Interdisciplinaridade e da Contextualização: ao ultrapassar a
fragmentação do conhecimento e do pensamento, considera estimular o diálogo
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entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando
possibilidades de relações diferentes conhecimentos e áreas.


Princípio da Flexibilização: ao atualizar e diversificar as formas de produção
dos conhecimentos, considera viabilizar as práticas pedagógicas docentes
conectadas aos conhecimentos prévios dos alunos, construindo novos saberes e
ressignificando os saberes científicos e os do senso comum.

Independentemente de quem seja o “ser social”, a Escola precisa incluir no Currículo
as narrativas de todos. Conforme afirmam os Pressupostos Teóricos do Currículo em
Movimento da Educação Básica, “a SEEDF compreende que a Educação tem a ver com
questões mais amplas e que a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças,
valores diferentes...”. O Currículo adotado contempla as narrativas historicamente
negligenciadas ao eleger como eixos transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Os Eixos
Transversais possibilitam o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura do
mundo, com vivências diversificadas e a construção de saberes específicos.
Na Escola Classe Santa Helena, tais eixos são contemplados na construção coletiva
das Unidades Didáticas, que precedem as Sequências Didáticas, nos momentos dos
planejamentos quinzenais, conforme modelo abaixo:
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UNIDADE DIDÁTICA
A AÇÃO DO HOMEM NA TRANSFORMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM QUE VIVEMOS
Eixos Transversais: Educação para a sustentabilidade
Eixos Integradores: Alfabetização/Letramento/Ludicidade/Linguagens/Ciências da Natureza
GÊNEROS TEXTUAIS:
POEMA; BILHETE; TIRINHAS; HISTÓRIA EM QUADRINHOS; CARTAZES; RÓTULOS E
EMBALAGENS; SINOPSE DE FILMES

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivos de
Aprendizagem





Promover a cultura
da sustentabilidade
no ambiente escolar;
Entender
a
importância da água
para o planeta terra e
seu uso sustentável;
Construir atitudes e
comportamentos
favoráveis
à
preservação da saúde
em relação à higiene
corporal e ambiental.

Conteúdos










Alimentação
saudável;
Higiene pessoal;
Sentidos;
Água;
Energia;
Consumo
e
desperdício;
Poluição
ambiental;
Lixo e resíduo;
Dia Mundial da
água (22/03).

Estratégias de EnsinoAprendizagem






Comunicação
espontânea
de
diferentes
sensações: olhar,
ver, escutar, ouvir,
comer, pegar e
cheirar, etc
Cartilhas e Material
audiovisual
da
ADASA/CAESB;
Música: “Água” –
Tio Marcelo;
Reagrupamento.

Estratégias de Avaliação
para a aprendizagem








Atividades em sala
de aula;
Construção
de
murais e painéis;
Observação
de
conduta
nos
momentos
e
ambientes;
Produções escritas
e/ou
oral
dos
estudantes
com
gêneros
textuais
abordados;
Observação
da
participação
dos
estudantes
nas
atividades
propostas.

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº
9.394/1996), os Currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como
também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil, são norteadas pela Base
Nacional Comum Curricular. A 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.
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6. MISSÃO
A prática pedagógica com significado social deve ser desenvolvida para além da dimensão
técnica, permeada por conhecimentos, mas também, por relações interpessoais e vivências de
cunho afetivo, valorativo e ético. Conforme apontado nos Pressupostos Teóricos do Currículo
em Movimento da Educação Básica, “as experiências e as aprendizagens vinculadas ao campo
das emoções e da afetividade superam dualismos e crescem em meio às contradições”.
Assim, nossa escola entende que não pode e não deve realizar seu trabalho sem a parceria
da família e, portanto, atua no sentido de acolher pais, mães e responsáveis no universo
escolar para compartilhar angústias e a socializar dificuldades; para o conhecimento e a
valorização dos saberes e fazeres da comunidade do campo na qual estamos inseridos; para
momentos da socialização família/escola/comunidade nas atividades de entretenimento
propostas como eventos culturais e comemorativos, afim de que, juntos, escola e família
busquem soluções que atendam efetivamente às crianças, nosso público alvo.
Nossa missão é, portanto, reconhecer a importância das relações que se estabelecem com e
na escola, em movimento constante e processual de interação entre os pares da comunidade
escolar, em benefício do estudante.

6.1 - OBJETIVOS
DAS APRENDIZAGENS


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;



Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos
históricos-geográficos, da diversidade ético-cultural, do sistema político, da
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de

27

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 corresponsabilização 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 protagonismo estudantil.

DO ENSINO


Compreender a dinâmica da educação integral em tempo integral (PROEITI) a
partir das demandas práticas, espaciais, temporais e sociais, específicas da
Escola Classe Santa Helena.



Valorizar os saberes e os fazeres da comunidade em que estamos inseridos
para o efetivo reconhecimento da instituição enquanto Escola do Campo, a
partir da construção processual do Inventário da Escola Classe Santa Helena.



Favorecer a humanização do espaço escolar a partir da valorização dos
profissionais que atuam na instituição e do fortalecimento da participação da
comunidade escolar na construção de uma identidade própria para a escola.



Alcançar a educação de excelência a partir da melhoria dos índices de
aprendizagem, da redução das taxas de abandono e reprovação escolar e da
valorização dos profissionais da educação previstos no Programa Escolas Que
Queremos.

DA EDUCAÇÃO


Alcançar os índices previstos nas Avaliações Externas e de Larga Escala; bem
como nas Avaliações para o Acompanhamento das Aprendizagens.



Promover o sucesso do educando na escola, assistindo-o integralmente em suas
necessidades

básicas,

individuais

desenvolvimento de sua autoestima.

e

educacionais,

possibilitando

o
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Fortalecer o espaço de Coordenação Pedagógica de forma a valorizar e
otimizar o tempo destinado ao planejamento individual e coletivo,
oportunizando a todos o aprimoramento através da formação continuada.
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS
No andar se definem os novos passos e os caminhos se fazem no caminhar
(MARQUES, 1999, p. 179)

O Currículo escolar deve considerar o contexto social, econômico e cultural dos
estudantes. Os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica
afirmam que “a democratização do acesso à escola para as classes populares requer que esta
seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao
atendimento às necessidades formativas dos estudantes...”. A escola precisa, portanto, acolher
a todos a partir da oferta de aprendizagens significativas para os sujeitos.
O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural. A
Pedagogia Histórico-Crítica postula que o ato educativo se caracteriza pela intencionalidade,
tendo como objetivo a apropriação do conhecimento sistematizado pelo aluno. Nesse mesmo
sentido, a Psicologia Histórico-Cultural compreende que as aprendizagens dos conhecimentos
escolares são fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O
bom ensino nessa perspectiva é aquele que promove o desenvolvimento do indivíduo que é
sempre um desenvolvimento social e histórico.
As concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas dessa Instituição
Educacional são orientadas pelos documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal - SEDF: Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018), Currículo em
Movimento da Educação Básica (2009);

Diretrizes de Avaliação Educacional –

Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala (2014-2016), Orientação Pedagógica –
Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas Escolas (2014), Diretrizes
Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo (2014), Diretrizes Pedagógicas e
Operacionais para Educação em Tempo Integral (2018), ampliando tempos, espaços e
oportunidades educacionais, haja vista que, para alicerçar a educação integral e em tempo
integral é necessário a junção da prática com a teoria.
O trabalho pedagógico é algo intencional que necessita de objetivos e metas bem
definidas e para cada ação existe um fundamento conceitual. A Escola Classe Santa Helena ao
se basear nos documentos norteadores da SEDF, tem sua metodologia de trabalho
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fundamentada nos referenciais teóricos, bem como na união de experiências no intuito de
constituirmos uma comunidade de aprendizagem formada por diversos atores sociais.
Sabemos que não há como melhorar a qualidade do ensino por meio da Educação
Integral, se a comunidade escolar não se envolver, de fato, com essa configuração
educacional, o que fortalece processos formativos continuados e novas posturas frente às
avaliações que são de natureza formativa com critérios que evidenciem qualitativamente o
desempenho dos estudantes.
Considerando que a concepção do processo ensino-aprendizagem está diretamente
ligada à concepção de avaliação, Santos & Mól sugerem que,
Uma proposta pedagógica centrada no desenvolvimento de atitudes e valores,
competências e habilidades, por meio de uma vivência ativa (interativa) do
aluno em sala de aula, mediada pelo professor, pressupõe também uma
mudança no processo avaliativo. (...) O processo avaliativo passa a requerer
mais do que nunca um caráter inclusivo, no sentido de estimular a
autoconfiança do aluno. Para isso, o engajamento dele nas atividades precisa
ser natural, autônomo e assumido como crescimento pessoal. Os alunos têm
de realmente se sentir sujeitos do processo e não apenas executores de tarefas
escolares com o objetivo exclusivo de acumular pontos para a avaliação final.
(SANTOS & MÓL, 2005, p. 24, 25)

Compreendemos que os estudos das interações sociais, em uma perspectiva dialógica,
que tem por principal objetivo o compartilhamento de conhecimentos significativos para a
inclusão social do educando, tendem a reforçar as percepções docentes acerca das
aprendizagens, das formas de ensino e da educação do ser em sua integralidade. A escola,
enquanto instituição formadora, precisa instrumentalizar o sujeito, entendido como um ser
social que estabelece múltiplas relações para produzir e reproduzir sua vida em sociedade.
Estas relações são vivenciadas nas famílias, nas instituições, nos movimentos sociais, entre
outras..
A educação como direito social está garantida no artigo 205 da Constituição Federal:
“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”. A escola, segundo a LDB,
tem como função social formar o cidadão, e, desse modo, garantir as finalidades registradas
no artigo 22: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores”. A partir da necessidade da escola de se
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organizar para empreender uma educação que ofereça respostas às demandas sociais, a
implantação do Currículo fortalece a escola pública e garante a construção de uma educação
de qualidade referenciada nos sujeitos sociais.
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

A Escola Classe Santa Helena participa, desde 2014, do PROEIT - Programa de Educação
Integral em Tempo Integral, que atende aos alunos nos dois turnos, das 07h30 às 17h30 horas,
oferecendo 05 refeições diárias. São atendidas 05 (cinco) turmas do 1º ao 5º Ano, nas salas de
aula disponíveis, dialogando entre si a base comum e a parte diversificada nos dois turnos.
Além das aulas ministradas de forma lúdica, acontecem as oficinas de capoeira,
informática, leitura e música com os educadores sociais voluntários/ESV e a oficina de
educação ambiental com o professor Jaime (voluntário), bem como, os programas específicos
voltados para a escola em Tempo Integral, tais como o Centro Olímpico/C.O; o CID/
Ciclismo; o Projeto Educação com Movimento, que possibilita a presença do professor
efetivo de Educação Física em atividades para ampliar e diversificar a cultura corporal e suas
linguagens.
Em razão do Programa de Educação Integral em Tempo Integral, que propõe a
permanência do estudante por 10 horas contínuas no ambiente escolar, faz-se necessário que a
escola organize seu tempo e espaço para uma progressiva adaptação do estudante na primeira
semana do ano letivo. Assim, o início da permanência por 10 horas, precisa ser gradativo,
para que crianças oriundas de outros contextos tenham garantido seu direito de adaptação e
acolhimento. Como as turmas têm cada uma, dois professores regentes, este momento é
essencial para o diagnóstico inicial dos estudantes, bem como o planejamento estratégico dos
docentes e a construção dos projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano letivo
Conforme preconiza as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo
Integral (2018), a implementação da política de Educação em Tempo Integral implica
enfrentar diversos desafios, como por exemplo, organizar os espaços e tempos escolares (haja
vista a ampliação da estadia dos estudantes na escola), rever os métodos e a prática
pedagógica docente, verificar as possibilidades educativas dentro e fora do espaço escolar,
além de refletir e discutir sobre os diversos pontos de vista da equipe escolar.
A perspectiva de uma educação pública, democrática e de qualidade social se fortaleceuse com a ampliação do Ensino Fundamental de 08 (oito) para 09 (nove) anos, uma vez que um
ano a mais de vida escolar traz diferenças consideráveis no percurso de escolarização dos
estudantes. Visando o alcance desse propósito, o DF adotou o Bloco Inicial de Alfabetização
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(BIA) como estratégia pedagógica para ampliar o Ensino Fundamental na rede pública de
ensino. Ainda valendo-se do que estabelece a LDBEN (1996) quando faculta aos sistemas de
ensino o direito de organizar os anos escolares em ciclos, o BIA trouxe de volta às escolas do
DF essa forma de organização.
Organizar a escola em ciclos implica, portanto, considerar as teorias que tratam da
aprendizagem e do desenvolvimento humano, que resguardam a heterogeneidade de tempos,
espaços e modos de aprender. Contudo, vale lembrar que o conhecimento é construído a partir
da interlocução sociocultural e intrapessoal (VYGOTSKY, 2001). Nessa direção, é
imprescindível que o professor organize o trabalho pedagógico em função das possibilidades
e necessidades de cada estudante, garantindo, assim, um ganho significativo em sua formação
integral. Diferentes estratégias pedagógicas de intervenção para as aprendizagens podem ser
adotadas, entre elas o Projeto Interventivo, apresentado anteriormente, o Reagrupamento, a
atuação dos Educadores Sociais Voluntários nos Acompanhamentos Pedagógicos e a adesão
ao Programa Federal (MEC) Novo Mais Alfabetização, instituído pela Portaria 142/2018 e
regulamentado pela Resolução 7/2018, que visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no
processo de alfabetização – para fins de leitura, escrita e matemática – dos estudantes nos 1º
e 2º anos do Ensino Fundamental através da contratação de um Assistente de Alfabetização
por turma.
Nessa perspectiva, a OTP segue, como as demais Unidades Escolares da SEDF, o seguinte
Calendário Escolar/2019:

34

8.1 - SEAA, SOE e AEE
Estes segmentos que integram a escola visam promover ações preventivas e
interventivas que visem a qualidade do processo ensino-aprendizagem, valorizando os
aspectos subjetivos que permeiam a construção histórica de cada sujeito. Para tal,
pretendem:


Propor estratégias de acordo com as necessidades da comunidade escolar que
favoreçam uma educação inclusiva, por meio de uma construção crítica, coletiva
e contínua.



Acolher as demandas de professores e famílias em relação ao processo de
ensino aprendizagem;



Propiciar momentos de qualificação profissional, especialmente com intuito de
ressignificar e refletir sobre a prática docente;



Acolher as demandas dos estudantes e famílias ANEEs.

PDE/META

Meta 2.8 – Implantar
estratégias de
acompanhamento dos
estudantes com
necessidades
educacionais
especiais, transitórias
ou não, estabelecendo
o número de
estudantes por sala de
acordo com o disposto
pela Resolução
CNE/CEB nº 2, de
2001, garantindo
profissional
qualificado.

Meta 2.14 –
Reorganizar, por meio
de amplo debate com
os profissionais da
educação, o trabalho
pedagógico, buscando
melhorar a qualidade
da educação.

Objetivos
Específicos

Acompanhar a
atualizar a
documentação
relativa aos
estudantes que
contam com o
suporte dos
Serviços.

Realizar eventos de
formação para a
comunidade escolar.

Culminância/
Ações

Responsáveis

Cronograma
Avaliação

Realização de
estudos de caso
para adequação
conforme
estratégia de
matrícula vigente;
Elaboração de
relatórios de
intervenção
educacional;

Reunião dos
profissionais das
3 equipes em
conjunto com os
professores.
SOE,EEAA e
SR

Durante o ano

Discussão com o
grupo de
professores sobre o
PP.

Encaminhamento
de demandas para
atendimentos
externos, quando
necessário.
Promover
momentos para
reflexão das
práticas
educativas para a
qualidade do
processo de
ensino
aprendizagem.

Conselho de
classe

SOE,EEAA e
SR

Durante o ano

Feedback dos
docentes e
gestão da
unidade de
ensino.
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Meta 2.20 – Garantir
que as unidades
escolares de ensino
fundamental, no
exercício de suas
atribuições no âmbito
da rede de proteção
social, desenvolvam
ações com foco na
prevenção, na
detecção e no
encaminhamento das
violações de direitos
das crianças e
adolescentes por meio
da inserção dessas
temáticas no PP e no
cotidiano escolar,
identificando,
notificando e
encaminhando os
casos aos órgãos
competentes.
Meta 2.23 – Promover
ações de prevenção e
enfrentamento à
medicalização
indevida da educação
e da sociedade,
buscando entender e
intervir em diferentes
fatores sociais,
políticos, econômicos,
pedagógicos e
psicológicos que
impliquem sofrimento
de estudantes e
profissionais da
educação.
Meta 2.35 – Fomentar
ações pedagógicas
que promovam a
transição entre as
etapas da educação
básica e as fases do
ensino fundamental e
que gerem debates e
avaliações entre os
profissionais da
educação sobre a
organização escolar
em ciclos e a
organização do
trabalho pedagógico,
buscando melhorar a
qualidade da
educação.

Acompanhar e
encaminhar os casos
de violação dos
direitos das crianças
e adolescentes para
os órgãos
competentes.

Promover a escuta
sensível como
prática no
cotidiano escolar
das necessidades
apresentadas
pelos estudantes.
SOE/EEAA

Promover ações na
escola de prevenção
e mediação nos
casos de violação
dos direitos das
crianças e
adolescentes.

Sensibilizar a
comunidade escolar
quanto as
consequências da
medicalização
indevida, propondo
diferentes
alternativas de
intervenção para
resolução de
situações que
interferem no
desenvolvimento do
aluno.

Favorecer integração
entre a Escola
Classe Santa Helena
para o Centro de
Ensino Fundamental
sequencial, a fim de
favorecer o
reconhecimento e o
sentido de
pertencimento dos
alunos no novo
ambiente.

Durante o ano

Devolutiva dos
casos observados
e encaminhados
aos órgãos
competentes.

Durante o ano

Percepção quanto
a mudança de
discurso e
pensamentos dos
integrantes da
comunidade
escolar.

Segundo
semestre 2019

Percepção sobre
o impacto das
ações no nível de
satisfação dos
alunos.

Oportunizar o
conhecimento
sobre os direitos
da criança e do
adolescente para
o corpo docente e
discente.

Discutir e
fortalecer
concepções que
visam a busca da
superação das
dificuldades
apresentadas por
meio de estudos e
reflexões.

SOE,EEAA e
SR

Parceria com o
posto de saúde da
a com o posto de
saúde da Rota do
Cavalo.

Promover a
vivência com os
alunos que se
movimentarão
entre UEs.
Favorecer que o
processo de
transição ocorra
de maneira natural
para os
estudantes.

SOE,EEAA
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Meta 4.11 – Garantir
atendimento
educacional
especializado em
salas de recursos
multifuncionais,
generalista e
específico, nas formas
complementar e
suplementar, a todos
os educandos com
deficiência, transtorno
global do
desenvolvimento e
altas habilidades ou
superdotação,
matriculados na rede
pública de ensino do
Distrito Federal.
Meta 4.12 – Manter e
ampliar programas
que promovam
acessibilidade aos
profissionais de
educação e aos
educandos com
deficiência e
transtorno global do
desenvolvimento por
meio da adequação
arquitetônica, da
oferta de transporte
acessível, da
disponibilização de
material didático
adequado e de
recursos de tecnologia
assistiva
Meta 4.29 –
Estabelecer, por meio
de parcerias, ações
que promovam o
apoio e o
acompanhamento à
família, além da
continuidade do
atendimento ao
estudante com
necessidade especial
e a sua inclusão no
mundo do trabalho e
do esporte,
possibilitando também
a superação das
dificuldades
enfrentadas no dia a
dia.

Operacionalizar os
atendimentos em
sala de recursos,
podendo ser em
horário contrário a
aula ou no mesmo
horário de aula.
Garantir a
adequação
curricular.

Organizar grade
horária de
atendimento aos
ANEE’s com
objetivos definidos
respeitando suas
necessidades.
Realizar junto com
o professor a
adequação
curricular de cada
aluno NEE’s.

Indicar e realizar
adequações de
acessibilidade e de
materiais didático
para crianças com
necessidades
educacionais.

Ofertar suporte e
orientação
pedagógica em
atividades de
locomoção e
também no uso de
materiais de
didático e
pedagógico
adaptados.

Encaminhar os
ANEE’s e famílias
aos parceiros de
acordo com suas
necessidades.

Orientar e
preencher
formulários
específicos para
cada necessidade.

SR

Durante o ano

SR

Durante o ano

SOE,EEAA e
SR

Durante o ano.

Feedback de
professores
regentes e de
famílias.
Relatórios
semestrais.

Desenvolvimento
da autonomia das
crianças NEE’s

Retornos das
famílias e
professores em
reuniões
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Meta 4.3 – Promover
a articulação
pedagógica em rede,
envolvendo o
atendimento no ensino
regular na modalidade
da educação especial
na perspectiva da
educação inclusiva.
Meta 4.6 – Ampliar a
formação continuada
dos profissionais das
escolas regulares do
Distrito Federal, nas
diferentes áreas de
atendimento aos
estudantes com
deficiência, transtorno
global do
desenvolvimento e
altas habilidades ou
superdotação.

Sensibilizar os
profissionais da
escola e acolher as
demandas das
famílias com
estudantes oriundos
do ensino especial
incluídos na escola.

Fomentar reflexões e
estudos na escola
nas coordenações
pedagógicas
envolvendo toda a
UE.

Formações e
discussões in loco
e em eventos
sobre a temática
da inclusão,
desafios e
possibilidades.

Promoção de
formações nas
coordenações
coletivas e com os
demais agentes
da UE.

SOE, EEAA e
SR

SOE,EEAA,
SR, Gestores

Durante o ano.

Percepção sobre
ganhos quanto ao
processo de
sensibilização em
relação a
inclusão.

Durante o ano.

Quantidade e
qualidade das
formações
mapeadas por
meio da
percepção dos
integrantes dos
Serviços em
Mapeamento ao
final do ano.
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8.2 - EDUCAÇÃO INTEGRAL

A Escola Classe Santa Helena aderiu no ano de 2014 ao Programa de Educação Integral
em Tempo Integral (PROEITI), de acordo com o Projeto Cidade Escola Candanga: Educação
Integral. Para o desenvolvimento das atividades da Educação Integral são disponibilizados
três recursos humanos distintos: o educador social voluntário (ESV), o educador social
voluntário especial (ESVE) e o Assistente de Alfabetização (aguardando autorização do
MEC).
O educador social voluntário é um recurso oferecido pelo GDF, através de edital de
seleção específico. Nesta unidade contamos com cinco ESV: quatro para a Educação Integral
e um para a Educação Especial. A coordenação da educação integral é responsável por
orientar os ESV e fomentar as oficinas de forma que ocorram interdisciplinarmente, segundo
as necessidades dos estudantes no que concerne, principalmente, aos aspectos culturais e
sociais da nossa comunidade escolar. Dessa forma, foram priorizadas oficinas de música,
dança, capoeira, informática, jogos e brincadeiras, meio ambiente, acompanhamento
pedagógico e horta escolar.
Ressaltamos que a Proposta Pedagógica da E. C. Santa Helena, bem como a dinâmica
diária da escola, está em consonância com as metas nº 06 e 07 do Plano Nacional de
Educação (PNE), no que se refere a ampliação da oferta de educação em tempo integral,
visando a melhoria da qualidade do fluxo escolar e da aprendizagem dos nossos alunos
matriculados do 1º ao 5º ano.
A Escola Classe Santa Helena, para o ano 2019, aderiu ao Programa Novo Mais
Educação. Tal Programa foi instituído pela Portaria nº 1.444 de 10 de outubro de 2016, que
observa as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, no que se refere ao desenvolvimento da capacidade de aprendizagem,
tendo como meios básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo. O
referido Programa visa a ampliação da jornada escolar das crianças/adolescentes, mediante
carga horária de 15h semanais, no turno e contraturno escolar, observando a seguinte carga
horária: acompanhamento pedagógico (8h semanais) e atividades complementares no campo
das artes, cultura, esporte e lazer (07h semanais).
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Conforme Portaria 142, de 22 de fevereiro de 2018 e Resolução 7, de 22 de março de
2018, a Escola Classe Santa Helena realizou a adesão ao Programa Mais Alfabetização –
MEC com Apoio do Assistente de Alfabetização para os estudantes do 1ºe 2º anos, de acordo
com o Plano Nacional de Educação, na Meta 5 que visa estruturar os processos pedagógicos
de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental, articulando-os com as estratégias
desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos(as) Professores(as)
Alfabetizadores(as) e com apoio pedagógico específico. Para o ano letivo de 2019, serão
destinadas para a instituição verbas do PDDE, PDAF e Emendas Parlamentares.
O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira que prevê maior autonomia
da equipe gestora foi criado em 2012 para gerar autonomia financeira nas unidades escolares
e coordenações regionais de ensino (CREs), nos termos da Proposta Pedagógica e planos de
trabalho de cada uma. Os recursos são consignados na Lei Orçamentária Anual do DF, com
possível origem em Lei de Créditos Adicionais. Já os critérios para distribuição entre as
escolas e coordenações são estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação, bem como
os limites por categoria de despesa. As escolas de educação básica recebem valores de acordo
ao quantitativo de alunos matriculados. A operacionalização do programa é possível mediante
a colaboração entre os gestores das escolas, das CREs e SEDF, atendendo aos princípios
burocráticos exigidos para a sua execução.
Abaixo, seguem as atividades desenvolvidas em nossa escola:
TURNO

ATIVIDADES
DIÁRIAS

ENTRADA
MATUTINO
TROCA DE
PROFESSOR
VESPERTINO

SAÍDA

Acolhida – Entrada Cultural
Reagrupamento Intraclasse

SEMANAIS

QUINZENAIS

Educação Física (Encontro de Duplas)
Projeto de Leitura (Sim Sim Salabim)

Projeto Ciclismo

Entrada Cultural
Reagrupamento Intraclasse

Relaxamento – Despedida
Orientada

Reagrupamento Interclasse
Centro Olímpico
Educação Física (Projeto Interventivo)
Oficina de Leitura
Oficina Informática Educativa
Oficina de Capoeira
Oficina de Música
Oficina/Projeto de Educação Ambiental
Acompanhamento Pedagógico
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8.3 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Em virtude de todo contexto histórico e social, é basilar que os momentos de
coordenação pedagógica sejam de aprimoramentos, estudos, debates, trocas de
experiências, espaços de criações diversas, visando o êxito do ensino e das aprendizagens.
Na E.C. Santa Helena a coordenação pedagógica tornou-se ao longo dos anos um
espaço tempo primordial de estudos, formação continuada, discussão de concepções e
práticas avaliativas, mas, sobretudo, espaço para apreciação das percepções dos sujeitos
envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
A coordenação pedagógica nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal
foi uma conquista por meio de debates, lutas e esforços, ao longo de anos, dos
profissionais de educação para a contribuição na melhoria da qualidade social da educação
pública. Conforme a Orientação Pedagógica (2014, p. 30) a coordenação pedagógica
precisa “consolidar-se como espaço-tempo de reflexões geradas pelos processos
formativos e de autoformação, contemplando o processo de ensinar e aprender, os
planejamentos interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas
exitosas e inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e
autoavaliação e a articulação do coletivo em torno da construção da Proposta
Pedagógica”.
O coordenador pedagógico exerce papel fundamental na escola como articulador das
melhores condições do trabalho coletivo; como formador nas propostas para a ampliação
do conhecimento do professor; como mediador das discussões para a produção e o
conhecimento da Proposta Pedagógica e das Diretrizes que regem a prática pedagógica; e,
como transformador na proposição do compromisso para constantes reflexões e
questionamentos.
Na EC Santa Helena, o coordenador pedagógico precisa ir além de suas funções
oficiais. Dada a demanda em relação ao tempo e espaço do estudante na unidade escolar, é
o coordenador que faz a ponte entre os segmentos para melhor atender ao estudante, razão
de ser da instituição. O dinamismo que exige a permanência por 10 horas diárias, faz do
coordenador um verdadeiro conhecedor do sujeito que ele atende, a partir da observação
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atenta e das percepções acerca das necessidades, fragilidades e potencialidades desse
sujeito. Assim, segue abaixo algumas de nossas ações:

CRONOGRAMA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

PÚBLICO

RESPONSÁVEIS

Ocorrerá no decorrer
do ano letivo de 2019.

Articular condições
para
o
trabalho
coletivo e individual
dos docentes em sala
de aula.

Ocorrerão na perspectiva
da formação continuada
docente, do planejamento e
(re)avaliação dos trabalhos
pedagógicos,
do
atendimento
às
necessidades específicas de
aprendizagem
dos(as)
estudantes.
Participação em reuniões
pedagógicas dentro e fora
da escola, no Projeto
Aprender Sem Parar e em
Cursos de Extensão e de
Formação Continuada.

A
avaliação
será
formativa ocorrendo de
forma
contínua
e
processual.

Sujeitos do processo
ensino
e
aprendizagem.

Coordenadoras;
Equipe
Gestora,
Equipe Docente, EAA,
Orientação
Pedagógica; ESVs.

Em processo.

Instituição
Educacional

Coordenadoras;
Professores
Formadores,
convidados pela UE;
Coordenação Regional
de Ensino.

Acolhimento diário dos
alunos
nas
entradas
reflexivas, nas trocas de
turno e nos projetos
pedagógicos específicos.
Entrada
Cultural;Participação
no
projeto macro de leitura
Sim
SimSalabim,
em
parceria com responsável
pela Biblioteca.

Em andamento.

Estudantes

Coordenadoras;
Docentes e Direção.

Em processo.

Estudantes

Coordenadoras
Docentes

Planejamentos Quinzenais
com base no Currículo em
Movimento,
para
apropriação e aplicação
efetiva
do
mesmo;
Coordenações
coletivas,
coordenações individuais,
encontro de duplas.

Em andamento.

Docentes

Coordenadoras,
Direção, EAA, SOE.

Ano Letivo

Ano Letivo

Ano Letivo

Ano Letivo

Participar
de
formação continuada
dentro e fora da
escola;
Atuar
como
multiplicador
das
informações
adquiridas.
Criar
ambiente
receptivo na escola.

Incentivar o hábito
de ouvir histórias, de
contar
e
compreender
os
diversos
gêneros
textuais
e
os
multiletramentos.
Mediar
demandas
dos
professores
tendo como base
aProposta
Pedagógica da escola
e os Documentos
Norteadores
da
SEDF;
Fomentar
o
compartilhamento
das
práticas
pedagógicas
dos
docentes;
Propor a formação
continuada para a
contribuição
na
reflexão-açãoreflexão do trabalho
pedagógico,
instigando
questionamentos e a
busca por soluções
eficazes.

e
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Ano Letivo

Promover
a
recreação livre, e o
recreio
dirigido
fortalecendo
o
direito de brincar;
Oportunizar
a
socialização entre os
pares.

Acompanhamento
dos
estudantes
recreios;

Primeiro Bimestre

Reformular
a
Proposta Pedagógica

Ano Letivo

Oferecer atividades
diferenciadas para as
necessidades
de
aprendizagem
de
determinados alunos,
em colaboração e
suporte ao professor
em sala de aula.

Ano Letivo

Proporcionar
aos
estudantes momentos
de intervenção e
atividades
diferenciadas
para
sanar
dificuldades
nas aprendizagens.

Ano Letivo

diário
nos

Em processo.

Estudantes

Coordenadoras,
Servidores
readaptados e ESVs.

Mediação das discussões
para a (re)elaboraçãoda
Proposta Pedagógica.

Em andamento.

Comunidade
Escolar.

Coordenadoras,
Docentes, Servidores,
Pais,
Mães
e/ou
responsáveis,
Estudantes e Equipe
Gestora.

Atendimento
Individualizado
com
estudantes
com
dificuldades
nas
aprendizagens, a nível de
alfabetização;
escrita;
leitura e interpretação e
estímulo cognitivo e de
atenção.
Participação no Projeto
Interventivo
e
nos
Reagrupamento
Interclasse;

A partir do segundo
bimestre.

Em andamento.

Proporcionar
aos
estudantes vivências
e
experiências
diversificadas fora
da escola.

Agendamento
e
acompanhamento
de
projetos
e
atividades
pedagógicas externas;

Ano Letivo

Sistematizar
a
organização
dos
tempos e espaços da
escola para a boa
articulação
do
trabalho pedagógico.

Ano Letivo

Estudantes

Coordenadoras
Professoras

e

Estudantes

Coordenadoras
Professoras

e

Em andamento.

Estudantes

Coordenadoras,
Professoras; ESVs e
Direção

Planejamento
e
organização das Oficinas e
Práticas Pedagógicas da
Escola Integral em Tempo
Integral.

Em processo.

Estudantes

Coordenadoras,
Professoras,
Educadores Sociais,
Voluntários e Direção.

Complementar
o
trabalho pedagógico
do professor em sala
de aula.

Pesquisas de material
didático auxiliar;

Em processo.

Professoras
Alunos

Ano Letivo

Suprir carência de
LTS do professor
regente
durante
ausências curtas do
mesmo.

Substituição de professores
em períodos curtos;

Em andamento

Ano Letivo

Organizar
e
distribuir as provas
para os estudantes;
lançar o resultado no
sistema
para
(re)direcionar
as
ações do professor
regente em relação
às
dificuldades
apresentadas.

Coordenação da aplicação
e divulgação dos resultados
da Prova Diagnóstica (2º.
E
4º.
Ano/Abril);
Avaliação
do
Acompanhamento
das
Aprendizagens (todas as
turmas, por bimestre);
SAEB
(3º.
E
5º.
Ano/Outubro)

Em andamento

e

Coordenadoras
Direção

e

Estudantes

Coordenadoras
Professoras

e

Estudantes

Coordenadoras
Professoras

e
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Ano Letivo

Contribuir
para
melhor organização
das
atividades
propostas
nas
oficinas do Programa
de Educação Integral
em Tempo Integral.

Elaboração
e
acompanhamento da grade
horária do Programa de
Educação Integral em
Tempo Integral – PROEIT
e dos atendimentos do
Professor de Educação
Física,
no
Projeto
Educação
Física
com
Movimento.

Em andamento.

Estudantes

Coordenadoras,
Professoras,
Voluntários,
Educadores Sociais,
Professor de Educação
Física.

Ano Letivo

Registrar
sistematicamente
questões
importantes,
decisões e quaisquer
esclarecimentos que
possam contribuir na
formação
integral
dos estudantes da
escola.
Promover o diálogo
entre estudantes e
direção, a fim de
sanar
possíveis
questões e conflitos
na escola.

Elaboração de pautas, atas
e organização das reuniões
do Conselho de Classe, das
coordenações coletivas e
reuniões específicas com
pais,
mães
e/ou
responsáveis de alunos;

Em andamento.

Escola

Coordenadoras,
Direção, EAA, SOE.

Participação no Conselho
Participativo.

A ser realizado.

Estudantes

Coordenadoras
Direção

e

Ano Letivo

Melhorar
a
concentração
com
exercícios
de
relaxamento após o
recreio da tarde.

Relaxamento Dinâmico

Em processo

Estudantes

Coordenadoras
Professoras

e

Ano Letivo

Acompanhar
e
planejar as ações dos
Educadores Sociais
Voluntários e dos
Voluntários.

Coordenação
trabalho
colaborativo
dos
Educadores
Sociais
Voluntários e Voluntários,
junto aos professores em
sala de aula.

Em andamento

Estudantes

Coordenadoras
Direção

e

Segundo semestre
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
O Currículo em Movimento da Educação Básica, em seus Pressupostos Teóricos, salienta
que a avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico complexa e necessária e diz respeito
a questões tênues como o exercício do poder e a adoção de práticas que podem ser inclusivas
ou de exclusão. A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF)
compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação
pública democrática e emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica compõe
a avaliação formativa, devendo ser comum aos demais níveis da avaliação. A função
formativa, independentemente do instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a
intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os
níveis: da aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de larga escala.
Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes
por meio da avaliação.
Ao refletirmos acerca das concepções, dos procedimentos e dos instrumentos avaliativos
que permeiam o nosso fazer pedagógico, e que se materializam no cotidiano dessa Unidade
Escolar foram notórias as seguintes ações aqui desenvolvidas pelos profissionais da educação:
•

O olhar atento e o posterior registro reflexivo do professor regente, da coordenação
pedagógica, da equipe gestora e dos servidores que atuam junto aos estudantes;

•

O portfólio como um dos instrumentos construído pelos estudantes, que evidencia o
desenvolvimento dos mesmos durante o processo ensino e aprendizagem;

•

As auto-avaliações, numa perspectiva subjetiva, dando voz aos sujeitos que se
avaliam;

•

A Assembléia Geral, como órgão para a tomada de decisões, com a comunidade
escolar para a apreciação e aprovação de ações que beneficiem a escola;

•

O Conselho escolar, órgão com funções deliberativa, consultiva, mobilizadora,
fiscalizadora e pedagógica, que tem como foco principal, acompanhar o
desenvolvimento da prática educativa do processo ensino-aprendizagem, que,
bimestralmente, se reúne e delibera sobre questões relativas ao bom andamento da
escola;
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•

O Conselho de Classe e seu instrumento (RAV) como espaço para reflexão e
planejamento das estratégias para sanar dificuldades e rever ações em prol do aluno;

•

O Conselho de Classe Participativo que dá voz ao aluno e o conecta com todas as
instâncias da escola, de maneira mais informal;

•

As reuniões de pais/mães/responsáveis onde a família e a escola tornam-se parceiras
no entendimento da educação como meta social;

•

As provas ou testes construídos e corrigidos segundo critérios claros para os
estudantes. Entretanto, esses não são, portanto, os únicos instrumentos que norteiam a
avaliação, mas, instrumentos que a complementam, no sentido de um diagnóstico, em
Avaliação Formativa.

•

As Avaliações Externas e de Larga Escala, inclusive, a Avaliação Para o
Acompanhamento das Aprendizagens, a ser realizada bimestralmente, para todas as
turmas, considerando os Objetivos de Aprendizagem, do Programa Escola Que
Queremos.
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Na Educação Básica, o Currículo para o Ensino Fundamental mantém suas concepções
teóricas e princípios pedagógicos, já citados anteriormente. Os Eixos Integradores para os
anos iniciais (Alfabetização, Letramentos e Ludicidade) conectados com os Eixos
Transversais (Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos) norteiam a prática pedagógica da EC Santa
Helena, sempre com o foco nos Objetivos de Aprendizagem. Para tal, vivenciamos o
Currículo, “vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar”, ou seja, garantimos a
aproximação efetiva desse instrumento com o estudante, considerando seu repertório prévio,
possibilitando a escuta e a participação ativa da comunidade, humanizando o processo de
escolarização nas dez horas diárias de atendimento; reorganizando, cotidianamente, o trabalho
pedagógico proposto.
A instituição educacional está voltada para ações e atividades que privilegiem a
aproximação da escola com o cotidiano dos alunos inseridos nessa realidade, considerando as
especificidades da região (semi-urbana e semi-rural) e as necessidades informacionais dos
alunos, que passam a ser agentes multiplicadores em suas famílias.
Para os alunos que apresentam dificuldades de escolarização são oferecidas estratégias tais
como o Projeto Interventivo, de caráter específico e temporário. Trata-se do atendimento
imediato aos estudantes que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas
desenvolvidas, ainda evidenciam dificuldades. Segundo as Diretrizes Pedagógicas do
Segundo Ciclo (SEDF, 2006) “A adoção de estratégias pedagógicas que viabilizem esse
progresso impedem que os estudantes permaneçam na escola e avancem nos anos escolares
sem aprender, ou seja, que a exclusão ocorra no interior da própria escola (BOURDIEU &
PATRICK, 1998)”.
O Projeto Interventivo realizado na Escola Classe Santa Helena tem por base o
Diagnóstico para o planejamento das estratégias e ações didáticas cotidianas, de acordo com
as necessidades das crianças. Conforme afirma as Diretrizes Pedagógicas do Segundo Ciclo
“O PI apresenta uma dimensão política que recai sobre o cumprimento do direito de cada
estudante à aprendizagem e outra, pedagógica voltada para a seleção dos recursos mais
apropriados à promoção de suas aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012)”.
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Toda a atenção da escola está voltada para o aluno no seu desenvolvimento individual
cotidiano e na sua participação no grupo, na coletividade. Assim, outra estratégia prevista e
amplamente utilizada na escola são os reagrupamentos Intraclasse (trabalhos diversificados
em sala) e Interclasse (enturmação), nos quais todas as crianças participam, segundo os níveis
de escrita, definidos em teste da Psicogênese. Essas estratégias de trabalho em grupo
possibilitam a mediação entre pares, pois os próprios estudantes auxiliam uns aos outros, na
socialização de saberes e experiências.
Outros recursos disponíveis para auxiliar as crianças em suas fragilidades são os
Educadores Sociais Voluntários (ESVs) que atuam sob a orientação do professor regente em
atendimento denominado Acompanhamento Pedagógico.
Nesse sentido, a coordenação pedagógica também atende a alguns estudantes com
dificuldades específicas, previamente identificadas pelos professores regentes, tratando-se de
dificuldades na alfabetização e dificuldades com a atenção. Tais atendimentos acontecem
semanalmente e neles são aplicados técnicas específicas para sanar as fragilidades listadas,
sejam com jogos alfabéticos, alfabeto móvel, ou outro recurso que favoreça a alfabetização,
sejam com exercícios para estimulação da atenção, orientados pelos Programas de
Estimulação da Atenção (PEA) e de Estimulação Cognitiva (PEC).

O PEA propõe a

intervenção junto das crianças que muitas vezes são rotuladas de distraídas, preguiçosas,
irrequietas, ou seja, adjetivos atribuídos às crianças que apresentam Défice de Atenção. Já o
PEC propõe exercícios de estimulação da cognição como um todo.
A Instituição considera que teoria e prática andam juntas e se justificam, portanto, são
pensadas como práxis de um cotidiano onde sentido e significado se estabelecem a partir
também das necessidades individuais e coletivas. Portanto, consideramos a elaboração das
unidades didáticas como uma importante ferramenta para contribuir na melhoria do trabalho
pedagógico e da qualidade da formação dos estudantes, a partir de problematizações que
evidenciam a importância das temáticas abordadas e que, principalmente, consideram as
narrativas negligenciadas dos sujeitos contempladas nos eixos transversais: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a
Sustentabilidade. Tais Unidades Didáticas são fragmentadas em Sequências Didáticas, a
partir do Planejamento Quinzenal que acontece com os professores e a coordenação
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pedagógica, a fim de sistematizar as aulas ministradas pelo professor, deixando claros os
objetivos de aprendizagens a serem alcançados.
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP
Gestão Pedagógica
AÇÕES

METAS

✓ Promover o sucesso do
educando assistindo-o em
suas necessidades
individuais educacionais
possibilitando o
desenvolvimento integral,
para a formação de um
cidadão consciente e atuante
na sociedade;

✓ Desenvolver
projetos e fortalecer o
trabalho coletivo de
modo a atender o
educando em suas
especificidades.
✓ Desenvolver
estratégias
pedagógicas que
possibilitem a
aquisição de saberes
em uma perspectiva de
inclusão, considerando
os eixos transversais;

✓Alcançar uma
educação de qualidade
para todos os
educandos da Escola.

✓ Atuar de forma a alcançar
a Educação de excelência a
partir da melhoria dos
índices de aprendizagem, na
redução das taxas de
abandono e reprovação,
valorização dos profissionais
de educação previstos no
Programa Escolas que
Queremos.

✓Privilegiar o
trabalho pedagógico
voltado para as
aprendizagens,
integrando a
EEAA/SOE, gestores,
coordenação e
Professores.
✓ Fortalecer o Projeto
Interventivo,
reagrupamento,
atendimento
individualizado e
reforço da
aprendizagem.

✓Fortalecer a dinâmica da
Educação Integral em
Tempo Integral (PROEITI) a
partir das demandas práticas,
espaciais, temporais e
sociais, específicas das
Escola Classe Santa Helena.

✓ Fortalecer vínculos da
escola com a família, no
sentido de proporcionar
diálogos éticos e a
corresponsabilização de
papéis distintos, com vistas a
garantia de acesso,
permanência e formação
integral dos alunos.

OBJETIVOS

✓ Assegurar uma educação
de qualidade aos nossos
alunos num ambiente de
responsabilidade social,
individual, participativo,

INDICADORES

RESPONS

PRAZOS

RECURSOS
NECESSÁRIOS
A serem definidos
no decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓ Todos os
alunos.

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

Ano letivo
de 2019

✓Alcançar as metas
estipuladas pelo IDEB
e avaliações de larga
escala.
✓Erradicar a evasão e
repetência na Escola
Classe Santa Helena.
✓Trabalhar valores/
virtudes para melhorar
a convivência no
ambiente escolar e na
sociedade, através do
Projeto Entrada
cultural e promover a
erradicação do
bullying na escola.

✓ Todos os
alunos

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

Ano letivo
de 2019

A serem definidos
no decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓ Assegurar a
participação nas
oficinas de Capoeira,
Informática, Leitura,
Música,
Acompanhamento
Pedagógico, Centro
Olímpico e Ciclismo.
✓ Promover
atividades culturais e
pedagógicas em outros
espaços, que não
sejam na escola.

✓Oferecer Educação
Integral em Tempo
Integral (10 horas)

✓ Todos os
alunos

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

Ano letivo
de 2019

Professores, ESV e
toda equipe da
Escola.
Recursos a serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓ Promover Encontros
com os pais (Café com
Pais), oferecendo
palestras e
capacitações para toda
a comunidade escolar.

✓ Desenvolver e
reforçar hábitos e
atitudes éticas e a
responsabilidade e
compromisso dos
pais/responsáveis.

✓ Todos os
alunos, pais e
responsáveis.

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

Ano letivo
de 2019

A serem definidos
no decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓ Alcançar todos os
alunos com
dificuldades de
aprendizagem e
defasados. Atendendo

✓ Todos os
alunos.

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

Ano letivo
de 2019

A serem definidos
no decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.
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criativo, inovador e de
respeito ao próximo junto
com a comunidade escolar,
buscando alcançar meta
estipulada para o próximo
IDEB da instituição;

esses alunos no projeto
interventivo,
reagrupamento e no
reforço da
aprendizagem.

✓ Desenvolver o Projeto
Interventivo e o
Reagrupamento de forma a
proporcionar uma educação
de qualidade que considere a
realidade do aluno e que o
faça sentir prazer em
participar do processo
educativo, a escola como
responsável pelas
aprendizagens de todos os
estudantes.

✓ Oportunizar espaços
e estratégias para
promoção dos
atendimentos no
Projeto Interventivo e
Reagrupamento.

✓ Educação de
Qualidade e
apropriação dos
conhecimentos e
objetivos de
aprendizagens pelos
educandos.

✓ Todos os
alunos.

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

Ano letivo
de 2019

A serem definidos
no decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓ Valorizar os saberes e
fazeres da comunidade em
que estamos inseridos para o
efetivo reconhecimento da
Instituição como Escola do
Campo.

✓ Construção do
Inventário do Campo
da Escola Classe Santa
Helena.
✓ Aplicação do
Projeto Movimento
Didática Tempo da
Natureza.
✓ Visitação e
conhecimento dos
espaços arredor da
Escola.
✓ Visitação a chácaras
e fazendas vizinhas.
✓ Conhecimento da
fauna e flora do
cerrado.
✓ Valorizar os pais e
responsáveis
trabalhadores do
campo, trazendo suas
experiências para a
escola.

Apropriação dos
conhecimentos e
saberes do campo.

✓ Todos os
alunos.

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

Ano letivo
de 2019

Estagiário da UNB
Jaime.
A serem definidos
no decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓ Oportunizar o
atendimento na SR para os
ANEEs. Organizando o
trabalho pedagógico visando
as diferentes formas de
aprendizagem.

✓ Promover
atendimento
especializado na SR
para todos os ANEEs

✓Incluir 100% dos
alunos ANEEs em um
contexto satisfatório e
significativo de
aprendizagem e
promover adequação
curricular dentro das
potencialidades dos
alunos especiais;

✓ Todos os alunos
ANEEs

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
Professora
SRG, SOE,
EEAA.

Ano letivo
de 2019

A serem definidos
no decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓ Priorizar o espaço da
coordenação pedagógica,
coletiva e individual com
vistas a privilegiar cada vez
mais a qualidade do processo
ensino-aprendizagem por
meio de reflexão e diálogo;

✓ Articular os espaços
de Coordenação
Pedagógica e
planejamento coletivo.
✓ Promover
formações e estudos a
partir das demandas.
✓ Articular troca de
saberes pedagógicos.

✓ Fortalecer o
planejamento coletivo
e o fazer pedagógico.
✓Favorecer o diálogo,
o respeito às
individualidades
potencialidades e a
cooperação mútua.

✓ Todos os
alunos.

✓ Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

Ano letivo
de 2019

A serem definidos
no decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.
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Gestão de Resultados Educacionais
AÇÕES

METAS

INDICADORES

RESPONS

PRAZOS

✓ Melhorar o
desempenho da escola
e alcançar a meta
estipulada para o
próximo IDEB da
instituição;

✓Estudo da BNCC e
do Currículo em
Movimentos, em seus
objetivos de
aprendizagens, além
dos Descritores e
Habilidades listados.
✓Reduzir os índices
de Reprovação e
evasão da EU.

✓Alcançar o IDEB de
6.6 em 2019

✓ Todos os alunos

✓Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

✓Ano de 2019

✓Promover formações
continuadas e
capacitações sobre
temáticas diversas para
toda equipe
pedagógica.

✓Compartilhar
experiências exitosas
dentro da Escola.
✓Buscar parceiros
externos, capacitados,
para ministrar
formações, nos
espaços de
coordenações.

✓Capacitar toda a
equipe docente para
atuar, de forma eficaz,
a alcançar uma
educação de
qualidade..

✓ Todos os
professores.

✓Equipe
Gestora,
Coordenação
SOE e EEAA

✓Ano de 2019

✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓Erradicar os índices
de repetência e evasão
na escola;

✓Encaminhamento
dos alunos faltosos
para o Conselho
Tutelar.
✓Conscientização das
família sobre a
importância da Escola
no contexto de
formação dos filhos.

✓Acabar com as
repetências e evasões.

✓ Todos os alunos

✓Equipe
Gestora,
Coordenação,
Professores,
SOE, EEAA.

✓Ano de 2019

✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

RECURSOS
NECESSÁRIOS
✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

OBJETIVOS

RECURSOS
NECESSÁRIOS
✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

✓Buscar estratégias
para acabar com as
repetências e evasões.

Gestão Participativa.
OBJETIVOS
✓Incentivar e ampliar
a participação de toda
a comunidade escolar
na construção de uma
escola de qualidade.

AÇÕES

METAS

INDICADORES

RESPONS

PRAZOS

✓Construção e
avaliação da PP e do
Inventário da Escola
do Campo, partindo do
princípio da gestão
democrática,
oportunizando a
participação de todos
os segmentos.
✓Reuniões periódicas
com o Conselho
Escolar e equipe
pedagógica.
✓Café com Pais (
Momentos de
formação, diálogo e
parcerias entre família
e escola).
✓Avaliação
Institucional com
todos os segmentos da
Comunidade Escolar.

✓Participação efetiva
de toda comunidade
escolar nas atividades
desenvolvidas na
escola.

✓ Toda
Comunidade Escolar

✓Equipe
Gestora

✓Ano de 2019
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✓Melhorar a
Comunicação entre
escola e família.

Gestão de Pessoas.
AÇÕES

METAS

INDICADORES

RESPONS

PRAZOS

✓Valorizar os
profissionais que
atuam na Unidade
Escolar.

✓Oportunizar espaços
de convivência e que
favoreçam o bem estar
de todos os
profissionais que
atuam na UE.

✓Proporcionar um
ambiente de trabalho
favorável para a
excelência no trabalho
pedagógico

✓Corpo docente

✓Equipe
Gestora e
Coordenação

✓Ano de 2019

✓Zelar pelo clima
organizacional,
promovendo a
harmonia, espírito de
coletividade e cultura
da paz;

✓ Trabalhar as
competências
socioemocionais.

✓Proporcionar um
ambiente de trabalho
favorável para a
excelência no trabalho
pedagógico

✓Corpo docente

✓Equipe
Gestora e
Coordenação

✓Ano de 2019

✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

RECURSOS
NECESSÁRIOS
✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

OBJETIVOS

RECURSOS
NECESSÁRIOS
✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

Gestão Financeira.
AÇÕES

METAS

INDICADORES

RESPONS

PRAZOS

✓Captar recursos para
melhoria da escola nos
aspectos pedagógicos
e administrativos.

✓Buscar emendas
parlamentares;
✓Elaborar listas de
prioridades com toda a
comunidade escolar;

✓Garantir o bom
funcionamento da
Unidade Escolar, bem
como a excelência no
trabalho pedagógico.

✓ Toda
Comunidade Escolar

✓Equipe
Gestora,
Conselho
Escolar e
Unidade
Executora.

✓Ano de 2019

✓Gerir os recursos de
forma eficiente de
modo a atender as
demandas da escola e
garantir o bom
funcionamento da
Unidade Escolar;

✓Discutir com toda a
equipe a aplicação das
verbas da escola, em
reuniões do Conselho
Escolar, assembleias.
✓Prestar contas das
verbas públicas, tais
como PDAF, PDDE,
Emendas
Parlamentares em
assembleias periódicas
com toda a
comunidade escolar.

✓Gerir os recursos
financeiros com
planejamento,
transparência, controle
e Responsabilidade.

✓ Toda
Comunidade Escolar

✓Equipe
Gestora,
Conselho
Escolar e
Unidade
Executora.

✓Ano de 2019

✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

RECURSOS
NECESSÁRIOS
✓A serem
definidos no
decorrer do
desenvolvimento
de cada
ação/Projeto.

OBJETIVOS

Gestão Administrativa
OBJETIVOS
✓Gerir de forma
eficiente a escola nos
aspectos pedagógicos,
administrativos e
financeiros.

AÇÕES

METAS

INDICADORES

RESPONS

PRAZOS

✓Favorecer o uso
criativo do espaço
escolar considerando
as necessidades
pedagógicas e
administrativas.
✓Buscar parcerias
junto à comunidade
escolar;
✓Conscientizar a
comunidade escolar
quanto Escola como
espaço do saber e
patrimônio público
coletivo.

✓Alcançar a
eficiência da gestão
escolar nos aspectos
pedagógicos,
administrativos e
financeiros.

✓ Toda
Comunidade Escolar

✓Equipe
Gestora,
Conselho
Escolar e
Unidade
Executora.

✓Ano de 2019
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✓aplicar os recursos
recebidos de forma a
oportunizar uma
educação de
qualidade.
✓Integrar todos os
segmentos que
compõem a Escola em
prol do sucesso escolar
dos educandos.
✓Café com Pais.
✓Controle do
inventário Patrimonial.
✓Construção do
Inventário do Campo e
Proposta Pedagógica
da Escola.
✓Assembleias para
consultas,
encaminhamentos,
estudos, proposições e
decisões necessárias
ao bom andamento da
Unidade Escolar.
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

A Proposta Pedagógica desta Unidade de Ensino é avaliada por toda a equipe da
escola e os responsáveis pelos estudantes, com a participação do Conselho Escolar, com a
periodicidade semestral, através de reuniões coletivas que oportunizam a análise das
práticas pela comunidade escolar, afim de re-significar as ações para o alcance das
aprendizagens com qualidade social de todos os discentes. Os resultados desse diálogo
entre os sujeitos são registrados em ata específica.
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

Identificar
obras,
autores, documentos
norteadores para o
embasamento
da
Proposta Pedagógica.
Mapear
todos
os
projetos da escola.

Fundamentação do texto
escrito.

Pesquisa
dos
referenciais teóricos
e metodológicos.

Realizada

Coordenação
UNIEB.

e

1º semestre de 2019.

Definição da identidade da
instituição enquanto escola
de educação integral em
tempo integral.
Organização do documento
escrito
para
compartilhamento
e
apreciação.
Reconhecimento da prática
pedagógica diante dos
sujeitos envolvidos.
Definição das metas e
ações que compõe a PP.
Finalização do registro
escrito do documento para
apreciação.

Coleta de dados,
projetos e ações
específicas
da
Unidade Escolar.
Registro da Proposta
Pedagógica.

Realizada

Coordenação, Corpo
Docente e Equipe
Gestora.

1º semestre de 2019.

Realizada

Coordenação
UNIEB.

1º semestre de 2019.

Discutir
coletivamente
as ações.
Realizar possíveis
alterações.
Revisar o corpo do
documento e sua
formatação.

Em andamento

Comunidade Escolar.

1º semestre de 2019.

Em andamento

Coordenação

1º semestre de 2019.

Em andamento

Coordenação

1º semestre de 2019.

Compreensão do espaço
escolar como espaço para
transformações.

Compartilhar
resultados escritos
com a comunidade
escolar.
Encaminhar
o
documento para a
Coordenação
Regional de Ensino.

Em andamento

Comunidade Escolar

1º semestre de 2019.

Em andamento

Coordenação e Equipe
Gestora

1º semestre de 2019.

Acompanhar
a
aplicabilidade das
ações previstas na
PP na UE.

Em andamento

Coordenação e Equipe
Gestora.

2º semestre de 2019.

Reescrever a Proposta
Pedagógica conforme
as orientações da
UNIEB.
Avaliar
as
ações
propostas.
Reelaborar
o
documento escrito.
Reconhecer
a
dinâmica do espaço
escola de educação
integral em tempo
integral.
Promover a relação de
pertencimento entre os
membros
da
comunidade escolar.
Demonstrar
publicamente as ações
e
atividades
desenvolvidas
pela
instituição
educacional.
Pensar a Escola Classe
Santa Helena como
espaço para além da
escolarização.

Publicação do documento.

Efetivação da missão da
escola enquanto espaço de
educação integral
em
tempo integral.

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

e

CRONOGRAMA
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS
13.1 – PROJETOS DA UNIDADE ESCOLAR

A Escola Classe Santa Helena trabalha sob a perspectiva da Pedagogia de Projetos que é
uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção dos
conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva.
Diante das necessidades específicas de cada educando e no propósito de oferecer uma
diversidade de atividades de forma a garantir a permanência de 10 (dez) horas na escola,
propomos projetos que visem a ampliação das oportunidades de aprendizagens e dos espaços
educacionais.

PROJETO/
PARCERIA
Atividades no Centro
Olímpico de Sobradinho

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
Professoras
regentes
Professores do CO.

Proporcionar aos alunos
o contato em ambiente
fora da escola, e com
outros
professores,
especializados
nos
esportes.

Práticas esportivas diversas
como: atletismo, basquete,
vôlei, futsal, handball
Tais esportes são ministrados
para todas as turmas, em forma
de rodízio entre eles a cada
bimestre, todas as quartas e
sextas-feiras.

Entrada Cultural

Propor
a
reflexão
coletiva
acerca
de
alguma
necessidade,
valor ou comportamento
recorrente na escola, na
vida
cotidiana
ou
familiar dos alunos.
Enfatizar a importância
da leitura como enfoque
principal de outros
projetos importantes da
escola.

Em
formato
de
leitura
tradicional ou de contação de
histórias com personagem ou
com tema musical específico. O
professor regente pode dar
continuidade
à
reflexão,
levando a temática para a sala.
Acontece diariamente.

Coordenadoras
Professoras.

PROERD

Orientar os alunos sobre
o risco do uso de drogas
e entorpecentes, bem
como identificar ações e
atitudes preventivas que
garantam a proteção
individual da criança e
do adolescente quanto à
violência, aos perigos e
adversidades do mundo
atual.

Ações preventivas para a
informação efetiva através de
slides, material escrito e
oralmente.
Ministrado
segundo
cronograma da Polícia Militar
do Distrito Federal e visa
atender alunos do 1º. 2º. E 5º.
Anos.

PMDF

Projeto de Leitura – 2019
SIM SIM SALABIM

Reconhecer
a
importância
de
se
cultivar o hábito da
leitura.

Empréstimo de livros;
Contação de histórias;
Dar suporte aos projetos de
leitura das turmas;
Acontece diariamente.

Alunos,
coordenação.

AVALIAÇÃO DO PROJETO
e

Reuniões
bimestrais
com
a
Coordenação da escola e a
Coordenação do C.O.
Reunião
de
avaliação
das
professoras
regentes
que
acompanham os alunos nas
atividades;

e

Observação
das
professoras
regentes e dos alunos na
participação e na extrapolação em
sala da temática proposta no pátio.

Observação da participação ativa
dos alunos.

professores,

Observação da participação ativa
dos alunos nas atividades propostas.
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Projeto Anjo da Guarda

Potencializar
aprendizagens
adquiridas
estudantes.

as
pelos

Troca de experiências entre os
estudantes da mesma turma.
Diariamente, na turma do
quarto ano.

Prof. Rosireni de
Campelo Carvalho.

Lima

Observação do desenvolvimento
dos estudantes no processo ensinoaprendizagem.

Projeto Cofrinho

Explorar o sistema
monetário brasileiro.

Registro das contribuições
diárias dos estudantes e
exploração das ideias a fim de
tratar da temática economia e
finanças.
Diariamente, nas turmas do
segundo e terceiro ano.

Prof. Rejane e Prof. Marta

Projeto
Didática
Natureza

Métodos em ambiente
natural com o objetivo
de identificar as árvores
do Bioma Cerrado,
cantar as cantorias e
movimentar o corpo.

Aulas com uma metodologia
sequencial com ações de
movimentação
corporal,
cantoria a partir de brinquedo
popular, traca-traca.
Semanalmente, com toda a
escola e a preparação de mapas
mentais lúdicos para colorir a
partir das temáticas construídas.

Voluntário
Jaime
Coordenação Pedagógica

e

Observação da participação ativa
dos estudantes nas atividades
propostas.

na

Ampliar o universo
cultural do aluno.

Aproximação com a linguagem
audiovisual a partir da exibição
e contextualização de acervo
fílmográfico, de acordo com as
possibilidades e conteúdos
presentes nas obras.

Professoras
Rosireni.

Cleide

e

Observação da participação ativa
dos alunos, bem como na efetiva
ampliação do próprio repertório
cultural.
Produção
de
produto
final
relacionado à obra apresentada.

coração

Despertar
nos
envolvidos
no
processo educativo as
condições de expressar
seus sentimentos de
forma livre e natural,
respeitado os limites dos
demais.

Expressão das emoções, nas
mais
diversas
ações
pedagógicas envolvidas, na
busca da escuta sensível,
alteridade e empatia, pela
metodologia da “Arvore dos
Sonhos”.

Professoras
EAA/SOE.

regentes

e

Avaliação processual a partir das
mediações e observações realizadas
nas atividades com os estudantes.

Projeto BIA em Ação –
Aprendizagem
em
Movimento

Criar
possibilidades
para a inserção da
criança no processo de
aquisição da leitura e da
escrita alfabética em
ambiente que atenda
suas necessidades de
aprendizagem.

Troca dos estudantes entre as
turmas, em caráter temporário,
a fim de estimular as
aprendizagens
mais
significativas.

Professoras regentes do BIA
e Coordenação.

Observação do desenvolvimento
dos estudantes no processo de
alfabetização e análise diária da
ação pelas professoras envolvidas e
pela coordenação pedagógica.

Projeto
escola

Movimento
Tempo da

Cinema

Projeto Meu
fala

Observação do desenvolvimento
dos estudantes no processo ensinoaprendizagem da matemática.
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13.2– PROJETOS DA SEDF/MEC

PROJETO/PROGR
AMA

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO DO
PROJETO

Educação Integral
(PROEITI)

Ampliar tempos/espaços e
oportunidades
de
ensinoaprendizagem.

Ampliação das
Oportunidades educacionais, seja
nas artes, cultura, esportes ou na
vivência das demais experiências,
favorecendo a formação integral
do estudante.

Equipe gestora
Professores
Coordenadores Locais

Na escola, a avaliação é
processual e coletiva nas
reuniões pedagógicas e
reuniões
com
a
comunidade escolar.

EDUCADOR SOCIAL
VOLUNTÁRIO
INTEGRAL/
ESPECIAL

Dar suporte as atividades
educacionais sob a supervisão o
professor regente.

Acompanhamento pedagógico de
Língua Portuguesa e Matemática.
Oficinas:
Leitura
Informática
Capoeira
Música

Equipe
gestora,
Coordenação
e
Professores

A avaliação é semanal, a
partir de reuniões de
planejamento com a
coordenação pedagógica.

PROGRAMA MAIS
ALFABETIZAÇÃO

Dar assistência ao professor
alfabetizador nas atividades
desenvolvidas pelos estudantes
em sala de aula.

Oferta do profissional Assistente
de
Alfabetização
para
os
primeiros e segundos anos do
Bloco Inicial de Alfabetização.

Assistente
de
Alfabetização – MEC
Equipe Gestora e
Coordenação

Os
alunos
realizam
avaliações encaminhadas
pelo MEC. A atuação do
Assistente
de
Alfabetização é avaliada
pelo professor regente,
coordenação e direção.

Educação com
Movimento

Diversificar a cultura corporal e
suas linguagens como vivência
indispensável para a formação
integral e o desenvolvimento
sócio-afetivo, psicomotor e
cognitivo da criança.

Atividades de psicomotricidade;
coordenação motora e equilíbrio.

Professor de educação
física e professores
regentes.

Acontece semanalmente
com todas as turmas.

Conhecer os direitos e deveres
do ciclista, do pedestre e do
motorista para assim exercitar o
pleno respeito à vida.

Parceria com o DETRAN para
promover a conscientização das
crianças sobre a necessidade do
respeito ao outro no trânsito.
Acontece às segundas e quartas,
quinzenalmente.

Prof.
Coordenação,
Professores.

Observação
a
participação ativa dos
estudantes
nas
atividades propostas.

CID Ciclismo

Alex,
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15. - ANEXOS

Todo dia é Especial...
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