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APRESENTAÇÃO

A presente Proposta Pedagógica pretende ser uma tentativa na construção
de novos paradigmas de gestão e de práticas pedagógicas que levem a
Escola Classe Agrovila II a transgredir a chamada “Educação Tradicional”,
cujo conteudismo está longe de corresponder às necessidades e aos anseios
de todos que participam do cotidiano escolar.
Para tanto, é importante a participação e dedicação de toda a comunidade
escolar e contribuição governamental, os quais devem trabalhar de maneira
integrada, voltados para o bem maior: a aprendizagem das crianças e
adolescentes.
Sabemos que temos muito a percorrer nesse caminho de busca de uma
educação de qualidade que atenda a todos, de modo igual, sem
desconsiderar as diferenças.
O processo de construção da PP deu-se durante o ano letivo de 2018, onde
os profissionais da escola reuniram-se na Semana Pedagógica, nas
Avaliações Institucionais, bem como nas Coordenações Coletivas
semanais, com o propósito de avaliar e reconstruir sempre que necessário
as ações da presente Proposta Pedagógica. Neste ano de 2019, apenas
revisamos alguns pontos que achamos pertinentes e fizemos os devidos
ajustes, de acordo com os estudos da atual BNCC (Base Nacional Comum
Curricular).
Vale destacar o envolvimento e satisfação da equipe pedagógica da escola e
comunidade no processo de elaboração desta PP, que colaboraram
efetivamente por meio de questionários e participação nas reuniões para
avaliação institucional. Os estudantes responderam enquetes em sala de
aula sugerindo e opinando sobre os aspectos que influenciam no cotidiano
escolar. Alguns aspectos como instalações sofreram alguns ajustes para
melhor adequação de projetos permanentes da escola como o
“Mercadinho”.
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IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

GDF – Governo do Distrito Federal
SEDF- Secretaria do Estado do Distrito Federal
CRENB – Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante
Escola Classe Agrovila II
Data de Inauguração: 24 de agosto de 1988
Mantenedora: Caixa Escolar da Escola Classe Agrovila II
Equipe de trabalho: Diretor, Vice-diretor,
Chefe de Secretaria,
2 Coordenadores Pedagógicos, 16 Professores,
1 Psicólogo Itinerante,
1 Professora Itinerante para Sala de Recursos,
1 Orientadora Educacional,
1 Pedagoga
2 Merendeiras,
4 Vigilantes terceirizados,
1 Merendeira readaptada,
4 Profissionais de Conservação e Limpeza.
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HISTORICIDADE DA ESCOLA

A Fundação Zoobotânica, em 1987, para atender aos filhos dos agricultores
do Combinado Agrourbano de Brasília II, que se deslocavam até o
Combinado Agrourbano de Brasília I (CAUB I) para estudarem na escola
daquela comunidade. As crianças junto com seus pais andavam longas
distâncias no percurso de ida e volta.
A Escola Classe Agrovila II foi entregue à comunidade no início do ano
letivo de 1988, sendo inaugurada em 19 de agosto de 1988 pelo governador
José Aparecido de Oliveira, Secretário de Agricultura e Produção Leone
Teixeira de Vasconcelos e Secretário de Educação Fábio Vieira Bruno. Seu
credenciamento se deu pela Portaria de número 3 de 12 de janeiro de 2014.
Inicialmente funcionava de 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental e
gradativamente foram sendo implantadas turmas de 5ª a 8ª Séries. A escola
atendia tanto os filhos dos moradores do CAUB II como os filhos dos
moradores da Ponte Alta do Gama, Asa Alimentos e Só Frango.
Com a desapropriação das chácaras para a criação da cidade do Riacho
Fundo II, entre 1994 e 1998, a zona rural foi transformada em zona urbana,
descaracterizando o objetivo inicial da construção da escola.
De acordo com relatos de funcionários e moradores que acompanharam o
início das atividades da Escola Classe Agrovila II, a escola, não tinha
muros deixando assim a sensação de vulnerabilidade na comunidade
escolar.
Após anos de solicitações da comunidade do CAUB II, um muro foi
construído em volta da E.C. Agrovila II em 2009. Neste mesmo ano a
escola passou a atender somente estudantes do Ensino Fundamental –
Séries Iniciais, atendendo seu objetivo de inauguração.
A Escola Classe Agrovila II atende hoje um total de 390 estudantes
oriundos do Caub I e II, Riacho Fundo II, Ponte Alta, Núcleo Rural
Monjolo e Recanto das Emas. É ofertado o Ensino Especial para 2 classes
com um total de 4 estudantes. Nesse segmento são atendidos 4 estudantes
TGD, além de 2 turmas de Integração Inversa.
A escola possui 8 salas de aula, 1 sala de leitura, 1 sala adaptada para
atender os serviços do SOE, sala de recursos e equipe de apoio à
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aprendizagem, 1 laboratório de informática (desativada), pátio parcialmente
coberto, 1 depósito de gêneros alimentícios, 1 depósito de materiais de
expediente e pedagógicos, 1 cantina, 1 sala de professores, 1 banheiro
adaptado para PNEs, 1 banheiro de professores (unissex), 2 banheiros para
estudantes, 1 secretaria, 1 sala da direção, 1 sala adaptada para os
servidores da limpeza e portaria, 1 depósito de materiais de limpeza, 1
casinha de bonecas e duchas para atividades recreativas e 1 coreto para
contação de histórias.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

A escola atende estudantes em sua maioria de classe econômica baixa,
apesar dos resultados das avaliações externas realizadas pelo MEC, no que
se referem ao nível socioeconômico afirmarem ser uma população de nível
médio alto. A realidade mostra que muitas famílias não têm muita
acessibilidade aos programas culturais como cinema, teatro, exposições
dente outras. Os pais dos estudantes, em sua maioria, trabalham na
construção civil, empregados domésticos e em empresas terceirizadas.
Há uma participação efetiva da comunidade em serviços voluntários e em
todas as atividades extracurriculares que a escola oferece.
De acordo com o quadro abaixo a escola superou as metas do IDEB
prevista para os anos de 2007 a 2017, atingindo pontuações acima do
esperado.
IDEB - Resultados e Metas

Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
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Na avaliação da Prova Brasil, o desempenho da escola vem sendo
gradativo, de acordo com o quadro abaixo.

Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Na área de Língua Portuguesa, a escola, em sua última avaliação (2017)
conseguiu atingir o seu maior índice no Nível 5 de Proficiência e que
comparado com avaliação anterior (2015) observamos avanços percentuais
nos níveis 8 e 9, zero percentual no nível 0 e redução no nível 1, o que
demonstra mais uma vez o avanço nas aprendizagens e proficiência em
Língua Portuguesa.

Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 2015

Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 2017
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Em Matemática, o avanço foi maior comparando as duas últimas
avaliações. Em 2015 o maior percentual estava no Nível 5 de Proficiência
alcançado pelos estudantes, em contrapartida nos resultados de 2017 o
maior índice está no Nível 6, com avanços para os níveis 8 e 9, e percentual
zerado no nível 1de proficiência. E todos esses avanços demonstram a
responsabilidade da comunidade escolar e o profissionalismo dos
educadores desta Instituição de Ensino, nos avanços das aprendizagens no
5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos - Ciclos.

Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 2015

Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 2017

Os resultados da avaliação ANA do ano de 2018 ainda não estão
disponíveis, desse modo o comparativo está sendo 2014/2016, onde mostra
que o desempenho da escola, também é crescente.
Na escala de Proficiência em Leitura, comparando os anos de 2014 e 2016,
observa-se que houve pequeno declínio na proficiência porque em 2014 a
maior parte dos anos já haviam alcançado o nível 3, e no ano de 2016 a
maioria está no nível 2; contudo, houve uma diminuição de estudantes
considerados nível 1. Na escala de Proficiência em Escrita, onde foi
alcançado 80% no nível 4, a escola conseguiu elevar alguns estudantes para
o nível 5. E finalmente na escala de Proficiência em Matemática foi
observado o crescimento percentual do nível 4. Segue, abaixo, quadro
demonstrativo 2014 e 2016 com dados disponibilizados no site do INEP:
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Ano 2014

Ano 2016

Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

No ano de 2018, as turmas de 2º, 3º e 4º anos realizaram testes diagnósticas
nas áreas de leitura e matemática, segundo o Caderno Pedagógico –
Questões Comentadas: “O diagnóstico é um dos elementos da avaliação formativa,
conforme estabelecido nas Diretrizes de Avaliação Educacional (DISTRITO
FEDERAL, 2014). Assim, a partir dos resultados desse diagnóstico, objetiva-se
identificar as dificuldades específicas dos estudantes em determinados conteúdos das
séries anteriores e estabelecer metas, objetivos e ações pedagógicas necessárias à
superação das fragilidades no processo de ensino-aprendizagem”. A Escola Classe

Agrovila trabalha para atingir metas além do estabelecido e utiliza-se dos
relatórios disponibilizados para estudar e planejar suas ações interventivas
na prática pedagógica em sala de aula, buscando sanar as fragilidades e
elevar as potencialidades apresentadas. A seguir sínteses de desempenhos
dos anos avaliados.

2º Ano

3º Ano

Fontes retiradas do site: www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br
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4º ano

Eixo - Uso de estratégias de leitura

Eixo - Reconhecimento de estratégias de construção textual

Eixo - Compreensão e interpretação textual

Eixo - Identificação de
informações e leitura de dados

Eixo - Aplicação de métodos de resolução de problemas

Eixo - Análise de grandezas e correlação entre medidas e sistema posicional

Fontes retiradas do site: www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br
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Os relatórios referentes ao 4º Ano apresentam a quantidade de estudantes
que obtiveram êxito mínimo em cada categoria descrito nos eixos
específicos de Língua Portuguesa e Matemática.
A Escola Classe Agrovila II à medida do possível realiza Avaliações
Institucionais com a comunidade escolar, onde são apresentados índices e
distribuídos questionários para avaliação da escola em todo seu âmbito
(gestão, trabalho pedagógico, escola integral, qualidade da merenda,
conservação e limpeza, entre outros).
Nas reuniões de pais, em geral, essas avaliações e metas estabelecidas são
apresentadas e discutidas com a comunidade escolar.
A estrutura física, segundo avaliações realizadas com a comunidade
escolar, em 2018, apesar da reforma quase que total do piso as
dependências continuam inadequadas para o desenvolvimento das
atividades de maneira satisfatória, necessitando de reforma/ ampliação ou
criação dos seguintes espaços:
•
•
•
•
•
•
•
•

Refeitório (construção)
Cantina (ampliação)
Laboratório de Informática (ampliação)
Sala de SOE (construção)
Sala de Recursos (reforma)
Quadra de esportes (construção)
Sala de Artes (construção)
Sala de Vídeos (construção)

No segundo semestre de 2018, foi possível a pintura da escola, a
confecção dos murais externos das salas de aula, pintura do muro e
pequena reforma da secretaria escolar. A Escola Classe Agrovila II
iniciou o ano de 2019 com visual aconchegante e renovado.
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FUNÇÃO SOCIAL

A escola é responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão, no
sentido pleno da palavra. Cabe a ela, definir-se pelo tipo de cidadão que
deseja formar, de acordo com a sua visão de sociedade, sem, contudo,
descartar o importante papel do seio familiar na formação do indivíduo.
Também é sua função definir as mudanças que julgar necessárias e que
devem ocorrer na sociedade em que está inserida, por meio das mãos do
cidadão que irá formar. É considerada agente direto de modificação e deve
estar preparada para causar mudanças no meio em que está inserida, e
consequentemente, no mundo.
É necessário ter a consciência de que o homem é capaz de respeitar o outro
e preocupar-se com o que passa ao seu redor. Em consequência, respeitar a
família, sua comunidade, a sociedade e também, o meio ambiente.
Segundo Leontiev (1983) é função social da escola “criar condições para
que as crianças jovens e adultos se humanizem ao se apropriarem dos
elementos lógico-histórico resultantes da produção coletiva humana”.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A Escola tem como meta uma educação de qualidade visando à formação
integral do estudante, assim como o Currículo em Movimento de Educação
Básica do Distrito Federal, que traz a Educação Integral com o pressuposto
na visualização do ser humano por inteiro, multidimensional que o conduz
na busca por uma humanidade sustentável.
Nosso trabalho está pautado nos documentos oficiais da SEDF que são
voltados para a formação do estudante a partir de uma Educação Integral. É
importante uma prática reflexiva e dinâmica articulada a múltiplos saberes
que cercam o estudante tanto no âmbito escolar, quanto fora dele.
Nossa escola desenvolve projetos que visam levar o estudante ao
desenvolvimento pleno a partir da práxis, onde os temas transversais estão
sendo justificados e contemplados.
Os projetos permeiam as mais diversas áreas e campos do conhecimento;
com o Momento Criarte busca-se o resgate do amor e respeito aos símbolos
nacionais e valores que constrói a nossa nação, desenvolvendo o
autoconhecimento e autoestima enquanto nação. O divertimento com
contação de histórias, apresentações lúdicas e o despertar cidadão.
O projeto Família na Escola permite ressaltar a importância dos elos, das
afinidades e as diferentes composições familiares, promovendo a
integração entre as famílias e a escola.
O projeto Interventivo BIA, 4º e 5º ano visa o avanço na leitura e escrita,
produção de texto e operacionalização das quatro operações fundamentais
da matemática.
O projeto Leitura Deleite que oportuniza aos estudantes a conquista da
leitura como prazer, como o momento intimista entre o objeto e o ser, entre
os personagens e o ser real. Este projeto está intimamente ligado ao Projeto
Leitor/Autor que objetiva ampliar os conhecimentos adquiridos através das
diversas literaturas e contribuir para o desenvolvimento estético literário na
produção textual dos estudantes.
O Projeto Cultura Africana que tenta resgatar a união dos povos. A
cidadania, direitos humanos e diversidade são os eixos que permeiam esse
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trabalho, bem como o reconhecimento e a valorização da cultura afrobrasileira, o conhecimento histórico e das tradições do povo negro.
O Projeto Soletrando incentiva a escrita ortográfica correta como um
desafio diário, ampliação de vocabulário e o desenvolvimento saudável do
espírito competitivo.
O Projeto Minimercado busca simular a experiência de um mercado real,
sistematizando e ampliando o conhecimento sobre o Sistema Monetário
Brasileiro, incentivando o cálculo mental e uso de valores aproximados e
promovendo o exercício cidadão, conferindo preços, fazendo estimativas,
verificando prazos, etc.
O Projeto Feira de Ciências, neste ano de 2019, tem como tema
BIOECONOMIA: diversidade e riqueza para o desenvolvimento
sustentável, que desenvolvido com o subtema dos 5Rs busca ações práticas
para sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar para o uso
sustentável de materiais descartados e dos recursos naturais.
Os projetos viabilizam as aprendizagens de maneira plena e globalizada
com a realidade diversificada e múltipla da sociedade atual. Todos os
projetos têm como eixos estruturantes a cidadania, a sustentabilidade
humana, a diversidade, os direitos humanos e as aprendizagens formais.
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OBJETIVOS

Objetivo Geral
Contribuir para a formação de cidadãos críticos, participativos e ativos no
contexto político e social em que estão inseridos, atentos às suas
responsabilidades com o meio ambiente e com o próximo, fornecendo-lhes
subsídios necessários à sua inclusão social. Promover a diminuição da
evasão e da cultura de fracasso escolar.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Educar com princípios éticos e morais;
Oferecer educação pública de qualidade;
Adequar o ensino (currículo) à comunidade escolar e ao estudante;
Criar parcerias com outros órgãos;
Despertar no estudante o interesse pela educação – hábito de estudos;
Conscientizar a família da importância da educação dos filhos
recordando os princípios constitucionais dessa obrigação;
Conscientizar o estudante a respeito da importância dos idosos
Incentivar atividades cultuais, preparando os discentes para uma
melhor compreensão da sociedade em que vivem;
Despertar no estudante o gosto pela música, proporcionando a
melhora na comunicação, criatividade, coordenação e memória;
Reconhecer as regras básicas do reaproveitamento dos materiais, por
meio da reciclagem e da reutilização;
Valorizar a criatividade individual do estudante, estimulando o
estudante em todos os momentos, a questionar manifestar ideias,
dúvidas, fazer associações, pesquisar;
Oportunizar encontros frequentes dos docentes para reflexão, análise
e planejamento da prática pedagógica, do andamento da proposta,
bem como discussão e elaboração de pretensões para o ano seguinte;
Desenvolver atividades interdisciplinares que promovam um melhor
desenvolvimento intelectual, emocional, físico e social do indivíduo;
Despertar o educando para a prática de uma vida produtiva, um ser
capaz de se valer efetivamente das oportunidades econômicas e
ocupacionais;
17

• Preparar o estudante para identificar e procurar solucionar os
problemas futuros advindos do uso indiscriminado dos recursos
naturais, com destaque a preservação ambiental;
• Gerenciar os recursos materiais, financeiros e humanos disponíveis;
• Despertar nos estudantes atitudes de reconhecimento e valorização
da diversidade que constrói a identidade dos indivíduos e dos
diferentes grupos sociais, oportunizando a inclusão;
• Compreender a importância dos principais resultados da participação
das matrizes étnico-raciais responsáveis pela formação históricocultural da sociedade brasileira (indígenas, africanos e europeus)
identificando semelhanças e diferenças culturais, religiosas e de
gênero, valorizando a diversidade e opondo-se à exclusão social e a
discriminação;
• Possibilitar aos estudantes a compreensão de seus direitos e deveres
enquanto cidadão, reconhecendo e fortalecendo a escola como
núcleo de cidadania em sua própria comunidade.
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA
PEDAGÓGICA

A Proposta Pedagógica, este ano, é o documento de identidade da
Instituição Educacional. É por meio dele que a escola encontra as
possibilidades reais para exercer sua autonomia educacional com liberdade
e responsabilidade, conforme previsto pela LDB (Lei nº 9394/96).
Trata-se de um documento formal, e intencional, fruto de muito estudo,
além de uma ação reflexiva, avaliativa e coletiva da comunidade escolar.
Entretanto, apesar de formal concordamos e reafirmamos as palavras de
Freitas (2004).
“O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instrumento de gestão e de compromisso político e
pedagógico coletivo. Não é feito para ser mandado para alguém ou algum setor, mas sim para ser usado como
referência para as lutas da escola. É um resumo das condições de funcionamento da escola e ao mesmo tempo um
diagnóstico seguindo de compromissos aceitos e firmadas pela escola consigo mesma...”. (FREITAS et al., 2004, p.
69).

Sua elaboração deve se dar por meio de discussões, reflexões, troca de
experiência entre os educadores e demais membros da comunidade escolar,
uma vez que a participação de todos em sua construção é elemento
primordial segundo a Lei de Gestão Democrática – Lei 4.751/2012, para
que assim seja construído um documento vivo que reflita o pensamento e o
desejo daqueles que atuam na Instituição Educacional.
Em sua finalidade, a PP inclui a organização, planejamento, avaliação,
entre outros aspectos, do trabalho pedagógico tanto no âmbito da escola
como da sala de aula, visando à melhoria da qualidade do ensino.
Nessa proposta buscamos uma construção contínua e flexível de ações
baseadas nos princípios da Educação Integral, conforme o Currículo em
Movimento da Educação Básica do DF, contribuir para sanar as demandas
da Escola Classe Agrovila II, e assim, avançar na qualidade de ensino
oferecido aos nossos estudantes.
Sua construção tem sido conforme nos orienta os estudiosos, pensando e
construindo coletivamente ações de reflexão crítica da nossa realidade,
levando em conta o estudante real que temos e os objetivos educacionais
que pretendemos alcançar. Sabemos o quanto é importante a participação e
dedicação de toda comunidade e a contribuição governamental, que devem
19

trabalhar de maneira integrada, voltados para o bem maior – a
aprendizagem das crianças, a fim de formarmos cidadãos competentes,
éticos e sensíveis para a vida.
A escola de qualidade tem a obrigação de evitar, por todos os meios
possíveis, a repetência e a evasão, garantindo um ensino de qualidade para
todos e que supere metas, sejam estas, qualitativas ou quantitativas.
É preciso garantir a permanência dos que nela ingressam. Em síntese,
qualidade implica consciência crítica e capacidade de ação, saber mudar.
Com a finalidade de organizar o presente documento, deve-se levar em
consideração o contexto social em que o estudante está inserido, o material
a ele disponível, a realidade mundial a qual tem conhecimento, visto que a
escola é o espaço de educação formal onde são transmitidos os
conhecimentos científicos historicamente constituídos pela humanidade e
onde são criadas as condições para a aprendizagem significativa de todos.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

Nossa escola atende o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e o 2º Bloco do
2º Ciclo do Ensino Fundamental 1.
O horário de funcionamento é de 07h30 às 18h, sendo que o turno matutino
funciona de 07h30 às 12h30, atendendo 1 turma de Classe Especial, 2
turmas de 3º Ano, sendo uma turma de Integração Inversa, 2 turmas de 4º
Anos, sendo uma turma de Integração Inversa e 3 turmas de 5º Anos. O
turno vespertino funciona de 13h às 18h e atende 1 turma de Classe
Especial, 1 turma de 1º Ano, 4 turmas de 2º Anos sendo uma turma de
Integração Inversa e 2 turmas de 3º Ano.
A escola oferece atividades em sala de leitura, reforço escolar em turno
contrário, atividades artísticas e esportivas. Ressaltamos que as atividades
esportivas são realizadas na quadra que fica localizada na área externa da
escola. Hora cívica realizada semanalmente com apresentações temáticas
de cada turma e hora do conto, semanalmente, com o objetivo de trabalhar
os princípios do BIA – Letramento e Ludicidade.
A escola é aberta à comunidade durante todo horário de funcionamento
inclusive em horário de almoço. Utilizamos comunicação escrita e o
telefone como elo entre a família e a escola, uma vez que as diversas
ocupações que o mundo moderno requer, dificulta o acompanhamento
sistematizado da vida escolar dos filhos e assim o responsável obtém
informações com precisão e clareza, quando por um motivo ou outro faltou
às reuniões ou quer maiores esclarecimentos relacionados ao filho.
A escola, nesse ano, conta com uma Orientadora Educacional e uma
Pedagoga, diariamente, um Psicólogo itinerante (semanalmente), que
desenvolvem um trabalho de forma integrada, dando atendimento aos
professores, estudantes e aos pais sempre que necessário. Também realizam
palestras, seminários e oficinas de acordo com o interesse dos pais
(levantamento realizado por meio de questionários de sugestões temáticas).
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CONCEPÇÕES, PRÁTICA E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A avaliação é primordial no processo de ensino e aprendizagem, pois por
meio dela o professor repensa sua prática pedagógica, traçando novos
meios de se alcançar o estudante. A avaliação deve ser contínua, formativa
e sistemática. Serão utilizados os seguintes instrumentos para avaliar: a
observação, o Conselho de Classe, a análise do desenvolvimento dos
estudantes, trabalhos individuais e/ou em grupos, provas, relatórios
descritivos, reunião de pais, entre outros.
O Conselho de Classe é realizado ao final do bimestre e segmentado por
anos; com exceção do último bimestre que procuramos agregar o ano
seguinte daquele ano que está sendo estudado, essa ação busca trazer
olhares diferenciados para avaliar os estudantes de acordo com os
requisitos do ano posterior.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, além dos registros pessoais, o
docente conta com instrumentos legais para a descrição do desempenho dos
estudantes: o Registro de Avaliação – RAV, e o Registro do Conselho de
Classe, os quais devem constar todas as informações referentes às
aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo estudante, bem
como as intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse
processo. A Vivência, estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo
da Educação Básica e asseguradas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9394/96, [...] promovendo os estudantes para o ano
escolar seguinte sempre que seu progresso for evidenciado. Esse processo
não ocorre dissociado de um processo avaliativo diagnóstico de caráter
formativo (Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 2014/2016).
Na Educação Especial serão realizadas avaliações formativas, que atuarão
sobre as condições de aprendizagem dos estudantes. É preciso levar em
consideração a entrevista com pais e/ou responsáveis para melhor análise
dos casos, a criação de portfólios, a observação sistemática do
desenvolvimento do estudante para traçar uma ação pedagógica eficiente.
As ações deverão ser avaliadas, sistemática e paulatinamente para que o
professor perceba, individualmente, os progressos alcançados pelos
estudantes, respeitando-se o tempo de aprendizagem dos mesmos, mas sem
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deixar de lado o proposto pela Lei de Diretrizes e Bases, e com abordagem
em assuntos importantes ao aprendizado.
A não interiorização dos conceitos básicos, por todos os estudantes,
implicará na recuperação contínua envolvendo o reforço na própria aula.
Vale ressaltar a necessidade da flexibilização nos procedimentos a serem
adotados para a realização deste desafio, uma vez que o modelo de
educação não deve ser engessado, dado a infinidade de pessoas e
personalidades que compõem o corpo docente, discente, enfim a
comunidade escolar.
Partindo da avaliação institucional, a escola vai melhor definir suas
prioridades e estimular o que está funcionando de forma adequada,
incentivando sempre a melhoria e corrigindo as insuficiências.
A Escola Classe Agrovila II acredita e pratica a avaliação formativa por
entender que nela encontram-se as melhores condições para acolher,
apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende.
Procedimentos e instrumentos que se pretende utilizar nesse processo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaliações – escritas e orais;
Trabalhos – pesquisas;
Participação – debates, rodinhas;
Registros diários;
Adequação curricular;
Portfólios;
Atividades diversas;
Psicogênese da Escrita
Avaliação psicomotora;
Avaliação diagnóstica própria da escola;
Avaliação processual e contínua;
Avaliação institucional;
Avaliação de larga escala, como SAEB E ANA e de rede
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA

A organização curricular da escola foi concretizada em coordenação
coletiva com os professores, onde foi realizado debate sobre o modo como
seria realizada a relação teoria e prática, a contextualização, a
interdisciplinaridade e o trabalho com os temas transversais: Educação para
a diversidade, Cidadania e Educação para os Direitos Humanos, Educação
para a sustentabilidade, e outros projetos realizados na escola. Assim ficou
a organização curricular:
• Contextualização:
Deverão ser realizados passeios, palestras, debates, bem como a
utilização de jornais e diários de bordo. Dispor mais tempo para
debates entre professores, comunidade, de forma a existir um estudo
crítico para a adequação dos temas às necessidades da escola,
envolvendo o seu cotidiano.
• Interdisciplinaridade:
Realizar projetos relacionados a temas e conteúdos em sequência
didática, buscando utilizar materiais concretos, de forma planejada e
coletiva. As datas comemorativas podem ser utilizadas para um
trabalho interdisciplinar. Realizar dramatizações, danças, músicas,
entre outros.
• Relação teoria e prática:
Promoção de debates para troca de experiência, bem como, oficinas,
para que “teorias possam virar práticas”. Buscar meios para que os
conteúdos e projetos sejam adaptados à realidade da comunidade
escolar e possam ter uma aplicabilidade na vida cotidiana do
educando, tornando a aprendizagem significativa. Confeccionar
murais, paródias e jornais; trabalhar com jogos interativos,
dinâmicas, receitas, materiais concretos, músicas, passeios,
dramatizações, filmes, entre outros.
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• Projetos pedagógicos coletivos:
Trabalhar os projetos de forma planejada. Adequar à realidade dos
estudantes e da comunidade escolar, bem como, buscar maior
interação dos profissionais envolvidos no processo.
• Eixos transversais
Por meio de projetos individuais ou coletivos, de forma orientada e
adaptada à realidade da comunidade em que está inserida a escola.
Podem ser trabalhados por meio de palestras, dramatizações,
passeios, cartazes, hortas, músicas, entre outros.
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AVALIAÇÃO

Serão realizadas reuniões periódicas para avaliar as ações e a equipe, para
possíveis intervenções no sentido de atingir os objetivos propostos nesta
Proposta Pedagógica.
Ao final de cada projeto a equipe gestora e equipe de docentes realizará
avaliações como questionários, enquetes e outros para aprimoramento dos
mesmos, buscando os ajustes necessários e/ou modificações de estratégias
para o alcance dos objetivos definidos. Os projetos permanentes as
avaliações serão realizadas ao longo do ano. Os questionários institucionais
e os autos avaliativos serão considerados como avaliações da comunidade
aos projetos desenvolvidos.
Nos momentos de Conselho de Classe são realizadas avaliações de todos os
momentos pedagógicos, dos projetos desenvolvidos e em andamento, assim
como o retorno das avaliações que possivelmente foram realizadas ao
longo dos bimestres. O Conselho de Classe é o momento em que as turmas,
professores, alunos e equipe gestora são avaliados.
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PLANO DE AÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA - PP
2019
Instituição Educacional: Escola Classe Agrovila II

OBJETIVO GERAL

•

Oferecer uma •
educação
pública
de
qualidade que
garanta
o
crescimento
social
da •
comunidade
local.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Conhecer
a •
comunidade e
identificar
a
demanda
escolar.
Promover
a
participação da
comunidade
escolar
nos
projetos
e
atividades
extracurricular
es da UE.

METAS

Promover
a •
integração
entre escola e
família.

AÇÕES

Articular
e •
participar de
ações junto à
comunidade
•
escolar
(estudantes,
professores,
servidores,
pais e gestores)
para
o
levantamento
das
necessidades e
soluções das

ATIVIDADES E
PROJETOS

PREVISÃO DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIAIS E
FINANCEIROS

•

Momento
Criarte.
Família
Escola.

na

•

Para o pleno
andamento das
atividades
a
serem
desenvolvidas
seriam
necessárias
mais
duas
pessoas para
as atividades
pedagógicas.
Construção de
mais 3 espaços
didáticos (não

CRONOGRAMA

•
•

ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO DA PP

Ano letivo de •
2019.
Maio.

Toda
comunidade
escolar.

a

À medida que
as atividades
forem sendo
desenvolvidas
as avaliações
serão
realizadas para
a
melhoria
dessas ações.

28

mesmas.
•

•

•

Oportunizar a •
reflexão
e
integração dos
que necessitam
de atendimento
individualizado
.

Observar
e •
promover
a
integração de
todos
os
indivíduos e •
suas
necessidades
específicas
que
participam da
comunidade
escolar.

Acompanhar e •
subsidiar
o
trabalho
pedagógico dos
professores.

Planejar
coletiva
e •
semanalmente
as atividades a
serem
desenvolvidas.

Promover
a •
alfabetização e
letramento de
acordo
com
cada ano.

Alfabetizar
letrar
acordo com
objetivos
cada ano.

e
de •
os
de

•

Realizar
encontros
temáticos com
os pais.
Realizar
oficinas com
estudantes
quando
necessário.

•

•
Organizar os
planejamentos
semanais.

Projeto
Interventivo
BIA e 4º/5º
Ano.

sala de aulas).
Jogos
pedagógicos,
brinquedos,
dois quadros
brancos
móveis,
carteiras
e
cadeiras.
Espera-se
arrecadações
através
do
caixa escolar e
doações
da
comunidade.

•

Ano letivo de
2019.
Toda
a
comunidade
escolar.

•

De
acordo
com
as
necessidades
apresentadas
pelos
estudantes.

•
Executar
integralmente
os
projetos
elaborados.

Ano letivo de
2019.
Toda a
comunidade
escolar.
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•

Desenvolver
•
atividades
interdisciplinar
es
que
promovam um
melhor
desenvolvimen
to intelectual,
emocional,
físico e social
do indivíduo.

Incentivar
o
bom
•
relacionamento
entre
os
estudantes
reafirmando a
importância do
cumprimento
de regras e do
respeito mútuo.

•
Delegar
as
responsabilida
des de cada •
pessoa
envolvida nas
ações a serem
desenvolvidas.

Momento Cri
arte

•

Ano letivo de
2019.

Leitura Deleite
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PLANO DE AÇÃO
2019
Instituição Educacional: Escola Classe Agrovila II
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS GERAIS

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

CRONOGRAMA

Acompanhar
e •
subsidiar de modo
sistemático
o
trabalho pedagógico
dos professores.

Realizar
•
planejamento
coletivo e semanal
das atividades a
serem desenvolvidas.

Planejar toda semana •
com o corpo docente.

Planejamento
semanal.

•

•

Organizar e zelar •
pelo
espaço
de
coordenação
dos
docentes.

Manter a sala dos •
professores
organizada.

Selecionar, catalogar •
e
organizar
os
materiais e recursos
disponíveis para os
professores.

Terças-feiras.

ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO

•

No início do ano •
letivo e sempre que
houver necessidade.

Participação
e
interesse por parte
dos professores.

Observar
organização
manutenção
espaço
coordenação.

a
e
do
de
31

•

•

•

Pesquisar
recursos •
pedagógicos
e
didáticos
para
auxiliar
no
desenvolvimento das
atividades docente.

Trazer
recursos •
diversos
para
contribuir com o
trabalho pedagógico.

Pesquisar recursos, •
metodologias
e
estratégias diversas.

Segunda-feira.

•

Realizar intervenções •
pontuais para auxiliar
os professores que
estejam apresentando
necessidades
específicas.

Contribuir
•
efetivamente com os
professores
com
dificuldades.

Observar e participar •
das
aulas
dos
professores
que
apresentarem alguma
dificuldade quando
solicitado
pelos
mesmos.

Sempre que houver •
necessidade.

o •
dos

Participar
de •
estratégias
de
planejamento
e
execução do BIA e
demais
anos
do
Ensino Fundamental.

Contribuir para o •
avanço efetivo da
aprendizagem
dos
estudantes.

Participar
da •
execução
dos
reagrupamentos
e
projetos
interventivos.

Sempre que houver
necessidade.

•

Colher, analisar in •
intervir
nos
resultados bimestrais
dos estudante da
instituição.

Acompanhar
•
sistematicamente a
aprendizagem
dos
estudantes.

Construir e discutir •
gráficos
de
rendimento.

Bimestralmente.

•

Observar
a
progressão
dos
resultados em cada
bimestre.

Promover
a •
formação continuada
in loco.

Promover estudos e •
discussões com o
corpo docente acerca

Realizar estudos e •
oficinas em 100%
das
coordenações

Promover a formação •
continuada.

Quarta-feira, durante •
as reuniões coletivas.

Através de registro
escrito do grupo.

Acompanhar
rendimento
estudantes.

•

Através da utilização
dos
recursos
disponibilizados aos
professores.

Por
meio
conversa com
professores.
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de
os

de
temas
e
necessidades
apresentadas
pelos
professores de acordo
com a realidade
apresentada.

coletiva.
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PLANO DE AÇÃO
2019
Instituição Educacional: Escola Classe Agrovila II
SÉRIES INICIAIS

OBJETIVOS GERAIS

•

•

Contribuir para a
formação
de
cidadãos
críticos,
participativos
e
ativos no contexto
político social em
que estão inseridos,
fornecendo-lhes
subsídios
necessários à sua
inclusão social.
Promover
a
diminuição
de
evasão, e da cultura
de fracasso escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•

•

•

Oferecer
educação
pública de qualidade.
Adequar o ensino
(currículo)
à
comunidade escolar e
ao estudante.
Despertar
no
estudante o interesse
pela educação –
hábito de estudo.
Incentivar atividades
culturais, preparando
os discentes para uma
melhor compreensão
da sociedade em que
vivem.

METAS

•
•
•

•

•

Oferecer educação de •
qualidade.
Melhorar os índices
referentes à avaliação •
externa.
Promover
a
importância
da
Avaliação
Institucional.
Valorizar
os •
profissionais
da
educação e seus
colaboradores.
Diminuir os índices
de reprovação e
evasão escolar.

AÇÕES

Socialização
dos •
resultados
das
avaliações externas.
Envolvimento
permanente
entre
equipe pedagógica e
professores
na
análise
dos
resultados.
Conselhos de Classe
com a participação
efetiva de toda a
equipe,
analisando
casos,
compartilhando
experiências,

CRONOGRAMA

Ano letivo de 2019.

ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO

•

•

Observar
o
envolvimento
de
todos os educadores
e colaboradores com
os objetivos e metas
propostas.
Acompanhar
os
índices de aprovação
e evasão escolar,
assim
como
melhorias
de
resultados
das
avaliações externas.
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•

•

•

Valorizar
a •
criatividade
individual
do
estudante,
estimulando
o
estudante em todos os
momentos,
a
questionar
e
manifestar
ideias,
dúvidas,
fazer
associações,
pesquisar,
entre
outros.
Oportunizar
encontros frequentes
dos docentes para
reflexão, análise e
planejamento
da
prática pedagógica,
do andamento da
proposta, bem como
discussão
e
elaboração
de
pretensões para a
proposta do ano
seguinte.
Desenvolver
atividades
interdisciplinares que
promovam
um
melhor
desenvolvimento
intelectual,
emocional, físico e
social do indivíduo.

Envolver
a
comunidade escolar
nas
atividades
propostas para o •
alcance dos objetivos
específicos.

•
•

procurando soluções
eficazes para os
problemas surgidos.
Realização
dos
projetos pedagógicos
da UE, que possam
auxiliar
no
desenvolvimento
individual
do
estudante, refletindo
positivamente
nas
avaliações.
Reuniões periódicas
Palestras e cursos
que envolvam e
integrem professores
e
agentes
educacionais.
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•

Despertar
nos
estudantes atitudes de
reconhecimento
e
valorização
da
diversidade
que
constrói a identidade
dos indivíduos e dos
diferentes
grupos
sociais,
oportunizando
a
inclusão.
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PLANO DE AÇÃO
2019
Instituição Educacional: Escola Classe Agrovila II
SALA DE RECURSOS

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

•

Atuar como docente •
nas atividades de
complementação
curricular específica.

Promover condições •
de
inclusão
dos
estudantes em todas
as atividades da
escola.
•

•

Atuar
de
forma •
colaborativa com o
professor da classe

Atender todas
demandas
encaminhadas.

as

•

Apresentar as atribuições da Sala •
de
Recursos,
visando
esclarecimentos
do
trabalho
desenvolvido.
Assessorar
e
estimular
a
participação dos professores, na
apropriação e a compreensão dos
diagnósticos para os devidos
encaminhamentos
e
acompanhamentos dos estudantes
com Deficiência Intelectual e
Física
e
estudantes
TGD
(Transtorno
Global
do
Desenvolvimento).
•
Participar do planejamento, da

CRONOGRAMA

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Todo o ano letivo. •

Observações no contexto
escolar e escuta do professor.

Todo o ano letivo. •

Observação
no
contexto
escolar e escuta do professor.
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comum
para
definição
de
estratégia pedagógica
que favoreçam acesso
do estudante com
deficiência.
•

•

•

execução e da avaliação das
atividades pedagógicas coletivas.

Orientar as famílias •
para
seu
envolvimento e sua
participação
ao
processo educacional.

Informar
a
comunidade escolar
acerca da legislação e •
das
normas
educacionais
vigentes
que
assegurem a inclusão
educacional.

Preparar
material •
específico para o uso
dos estudantes na sala
comum e na sala de
recursos.

Orientar a elaboração
de material didáticopedagógico
que
possa ser utilizado •
pelos estudantes nas
classes comuns do
ensino regular.
Realizar adequações
curriculares,
favorecendo
o
•
desenvolvimento
global do estudante.

Responsabilizar-se
•
junto aos docentes
pela garantia da
realização
das
adequações
curriculares
necessárias
ao
processo educacional
do estudante com
necessidades

•

Todo o ano letivo. •

Observação do desempenho
escolar dos estudantes, para as
devidas adequações.

•

Todo o ano letivo. •

Observação do desempenho
escolar dos estudantes, para as
devidas adequações.

•

Todo o ano letivo. •

Observação do desempenho
escolar dos estudantes, para as
devidas adequações.

Estimular a participação dos pais
e/ou
responsáveis,
no
acompanhamento dos estudantes
com Deficiência Intelectual e
Física
e
estudantes
TGD
(Transtorno
Global
do
Desenvolvimento).

Confeccionar e adaptar materiais
pedagógicos para uso individual e
coletivo
favorecendo
o
desenvolvimento dos estudantes.

Fazer, em parcerias com o SOE,
EEAA, coordenação pedagógica e
professores,
as
adequações
curriculares para melhor atender
aos
estudantes
em
suas
especificidades sócio-pedagógicos.
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educacional especial.
•

•

•

•

Promover a inserção •
dos
recursos
tecnológicos
de
informação
e
comunicação virtual.

Identificar o melhor
recurso de tecnologia
que
atenda
às
necessidades
dos •
estudantes,
promovendo
sua
aprendizagem
por
meio da informática
acessível.

Participar
das •
Avaliações
Institucionais,
coordenações
coletivas,
dos
conselhos de classe,
reuniões de pais e
mestres.

Colaborar
com
reflexões pertinentes
aos temas referentes
a avaliação, evasão •
escoar e o processo
das
aprendizagens
como um todo.

Participar
da •
elaboração
da
Proposta Pedagógica
desta Unidade de
Ensino.

Discutir
temas
norteadores
das
práticas pedagógicas.

Participar ativamente •
de eventos previstos
no calendário da
escola. Planejar em

Trabalhar
em
parceria com todos
os segmentos, em
prol da socialização •

•

•

Todo o ano letivo. •

Observação do desempenho
escolar dos estudantes, para as
devidas adequações.

•

Todo o ano letivo. •

Avaliação
processual.

formativa

e

•

Fevereiro, março •
e abril.

Avaliação
processual.

formativa

e

•

Todo o ano letivo. •

Avaliação
processual.

formativa

e

Oportunizar aos estudantes o
manuseio de computadores, para o
uso de softwares específicos.

Contribuir
efetivamente
nas
discussões que envolvem os eixos
norteadores do Currículo em
Movimento.

Organização e elaboração coletiva
da PP, a partir de discussões,
leituras especificas e compilação
dos dados para sua implementação.

Planejamento coletivo de diferentes
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•

parceria
com
professores,
coordenadores,
equipe gestora, SOE,
EEAA,
atividades
recreativas para os
estudantes.

da comunidade local.

Elaborar jogos de •
dramatização na sala
de
leitura
e
coordenação
pedagógica
peça
teatral.

Promover recreações
dirigidas, visando a
autonomia,
o
desenvolvimento
•
psicomotor.
Promover
a
socialização, visando
o desenvolvimento
sócio-afetivo.

atividades que contemplem
eventos sócio-pedagógicos.

os

•

Todo o ano letivo. •

Avaliação
processual.

formativa

e

Realização de encontros nas
coletivas com os professores
promovendo o estudo de textos
específicos
sobre
jogos
e
brincadeiras, como eixos da prática
pedagógica. Tendo em vista
melhores hábitos de convivência e
o respeito mútuo entre os
estudantes.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal
Subsecretaria de Educação Básica
Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante
Unidade Regional de Educação Básica
Escola Classe Agrovila II – Riacho Fundo II
EPCT CAUB II – Riacho Fundo II – DF, Fone: (61) 3901-8323

PLANO DE AÇÃO
2019
Instituição Educacional: Escola Classe Agrovila II
EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO E APRENDIZAGEM (EEAA)

CRE: Núcleo Bandeirante
Unidade Escolar: Escola Classe Agrovila

Telefone: 3901.8323

Equipe Especializada de Apoio Aprendizagem: Patrícia Ribeiro da Silva e Helaine de Lima
Matrículas: 32705-0 64327-0
E-mails: patytap.ribeiro@gmail.com - helainedelima@hotmail.com

Celular: 996549117 - 99604 9067

Turno: matutino e vespertino
Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
Instituição Educacional: Escola Classe Agrovila II
Endereço: EPCT CAUB II – RIACHO FUNDO II
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Níveis de Ensino Ofertados: Ensino Fundamental I, sendo no turno matutino: 4º e 5º anos e duas turmas de 2º anos. No turno vespertino: BIA (1º, 2º e 3º anos).
Diretor(a): LUCIANA KUTCHENSKI, Vice-diretor(a): Mª CATARINA SANTOS GOMES, Supervisor(a): FLAVIANA DA SILVACAMACAM. Secretário(a):CÉLIO
LUIZ DE LIMA, Serviço de Orientação Educacional: (SOE): BEATRIZ PEREIRA LIMA, Serviço especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA): PEDAGOGA:
PATRÍCIA RIBEIRO DA SILVA E PSICÓLOGA: HELAINE DE LIMA. Sala de Recursos: ANNE PEREIRA DA SILVA.
Espaço Físico – A UE apresenta espaço físico apertado e pequeno, necessitando de ampliação. As dependências continuam inadequadas para que as atividades sejam
desenvolvidas de maneira satisfatória. O pátio não tem espaço suficiente para abrigar o quantitativo de estudantes, desta forma o recreio está dividido em dois momentos. A
escola possui sala de leitura, que comporta também os computadores, embora estejam desativados. O espaço físico da Sala de Recursos, abriga o SOE e a EEAA também.
Quantitativo de estudantes:
✓ Matutino: 176 estudantes, 2º Ciclo - 2º Bloco e duas turmas de 3º ano do Ensino Fundamental.
✓ Vespertino: 175 estudantes, 2º Ciclo, 1º Bloco(BIA)
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio

DIMENSÕES
DA ATUAÇÃO

PDE/META

OBJETIVOS

AÇÕES

Sensibilizar
a
comunidade escolar e
em
especial
os
professores de que é
possível atender aos
estudantes
com
transtornos de maneira
diferenciada e mostrar
o quão a escola é o
espaço
responsável
para
o
desenvolvimento
educacional/social
desses estudantes.

- Promover reflexões sobre novos
focos de análise para o processo de
ensino e aprendizagem, enfatizando
a relação bidirecional constitutiva
do ensinar e do aprender como
processo não dicotomizado de
articulação teórica e prática;

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

(Lei 5.499, de
14/07/2015)

Conhecer melhor
Universalizar o
a
instituição,
atendimento
sistematizar ações
educacional aos
e promover um
estudantes com
fértil diálogo com
deficiência,
a
instituição transtorno global do
educacional,
desenvolvimento,
visando à reflexão altas habilidades ou
e à ressignificação superdotação, com
de concepções e
transtorno do
práticas capazes déficit de atenção e
de transformar o
hiperatividade –
contexto escolar.
TDAH, dislexia,
discalculia,
Fortalecendo
disortografia,
junto
a
tal disgrafia, dislalia,
comunidade
transtorno de
escolar
a conduta, distúrbio
importância
e do processamento
direitos
das
auditivo central –
permanências
DPA(C) ou
desses estudantes
qualquer outro
no
ambiente
transtorno de
escolar.
aprendizagem,
independentemente
da idade,
garantindo a
inclusão na rede
regular de ensino
ou conveniada e o

- Construir juntamente com o
professor, alternativas teóricometodológicas de ensino e de
avaliação com o foco na construção
de habilidades e competências dos
estudantes;

Pedagoga
Psicóloga

e No decorrer do ano
letivo de 2019.

Avaliação será
constante após
quais quer das
ações propostas
para que seja
possível rever
as mesmas e
assim faremos.

- Fornecer subsídios para que as
ações escolares ocorram tanto em
uma dimensão coletiva quanto
individual;
- Intervir junto aos sujeitos em
aspectos que possam dificultar o
processo de ensino e aprendizagem;
-Reflexão das ações pedagógicas e
assessoramento com intervenções
que auxiliem o docente no ensino e
avaliação do discente
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atendimento
complementar ou
exclusivo, quando
necessário, nas
unidades de ensino
especializadas.

compreendendo suas habilidades e
necessidades;
- Promoção de situações de escuta
pedagógica para orientações;
- Levantamento e análise das
dificuldades pedagógicas dos
estudantes promovendo a reflexão
das ações;
- Investigação e reflexão sobre o
processo de ensino e aprendizagem
bem como das metodologias de
ensino utilizadas nas UE’s;
- Construção de relatório de
avaliação e intervenção pedagógica,
como instrumento de análise das
habilidades e dificuldades dos
estudantes, para indicação de
possibilidades de adequação e
intervenção pedagógica que
atendam suas necessidades
educacionais, se possível e
necessário;
- Promoção de conversas
pedagógicas para levantamento de
queixas escolares e discussão
quanto ao encaminhamento dos
estudantes;
- Realização de devolutivas aos
docentes para possibilitar
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intervenções educacionais
adequadas às necessidades dos
estudantes encaminhados;
- Realização de devolutivas aos
responsáveis a fim de proporcionar
situações e ações favoráveis ao
melhor desempenho escolar do
estudante;
- Oferecer suporte a comunidade
escolar - segmento família, por
meio de orientações específicas para
os aspectos promotores ou
contribuintes das dificuldades
escolares dos estudantes;
- Acompanhar os conselhos de
classe e coletivas na intenção de
contribuir com informações acerca
dos estudantes acompanhados pela
EEAA
Ação junto aos
docentes

Meta 4.6

Assessorar o processo
de ensino e
4.6 – Ampliar a
aprendizagem, visando
formação
a melhoria do
continuada dos
desempenho escolar
profissionais das
escolas regulares do em busca da
Distrito Federal,
concretização do
nas diferentes áreas sucesso escolar do
de atendimento aos
educando, através da
estudantes com
Discussão das Práticas
deficiência,
transtorno global do de Ensino, isto é, de
desenvolvimento e
reflexão sobre as praaltas habilidades ou

- Promoção de formações e
reuniões, através de oficinas,
visando contribuir com a formação
continuada do PROFESSOR,
abordando temas fundamentais ao
conhecimento docente, na área
específica de Transtornos
Funcionais Específicos
(características de cada transtorno;
intervenções possíveis, troca de
experiências).
- Contribuir com o desenvolvimento
de competências técnicas,
metodológicas e pessoais dos
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superdotação.

ticas pedagógicas e
Intervenção nas
situações de queixa
escolar, relacionado ao
acompanhamento
especializado aos
estudantes que se
encontram nessa
situação.

professores e corpo técnico da
instituição de ensino nas quais
atuam.
- Palestrar sobre limites para os pais
e ou responsáveis.
- Oferecer oficinas com o tema e
características dos Transtornos;
- Oferecer oficina sobre Avaliação
Formativa;
- Oferecer oficina sobre Conselho
de Classe;
- Oferecer oficina sobre Estratégias
de Aprendizagem trazida pelo
Ciclos de Aprendizagem;
Reagrupamentos e PI,
Oferecer oficina sobre Os Processos
Mentais num intuito da reflexão do
professor e seus saberes mínimos no
que diz respeito a matemática.

Data: ____/____/_______
__________________________________________
GESTORES/ASSINATURA – E. C. AGROVILA

__________________________________________
EQUIPE – PEDAGOGA E PSICOLOGA
Patrícia Ribeiro e Helaine de Lima
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019
CRE: COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE AGROVILA II

Telefone: (61) 39018323

Orientador(a) Educacional: BEATRIZ PEREIRA LIMA

Matrícula:212969-8

E-mail: beatrizplima@yahoo.com.br / beatrizlima@edu.se.df.gov.br

Celular: 991531218

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO.

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
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A Fundação Zoobotânica, em 1987, para atender aos filhos dos agricultores do Combinado Agrourbano de Brasília II, que se deslocavam até o
Combinado Agrourbano de Brasília I (CAUB I) para estudarem na escola daquela comunidade. As crianças junto com seus pais andavam longas
distâncias no percurso de ida e volta.
A Escola Classe Agrovila II foi entregue à comunidade no início do ano letivo de 1988, sendo inaugurada em 19 de agosto de 1988 pelo governador
José Aparecido de Oliveira, Secretário de Agricultura e Produção Leone Teixeira de Vasconcelos e Secretário de Educação Fábio Vieira Bruno. Seu
credenciamento se deu pela Portaria de número 3 de 12 de janeiro de 2014.
Inicialmente funcionava de 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental e gradativamente foram sendo implantadas turmas de 5ª a 8ª Séries. A escola atendia
tanto os filhos dos moradores do CAUB II como os filhos dos moradores da Ponte Alta do Gama, Asa Alimentos e Só Frango.
Com a desapropriação das chácaras para a criação da cidade do Riacho Fundo II, entre 1994 e 1998, a zona rural foi transformada em zona urbana,
descaracterizando o objetivo inicial da construção da escola.
De acordo com relatos de funcionários e moradores que acompanharam o início das atividades da Escola Classe Agrovila II, a escola, não tinha muros
deixando assim a sensação de vulnerabilidade na comunidade escolar.
Após anos de solicitações da comunidade do CAUB II, um muro foi construído em volta da E.C. Agrovila II em 2009. Neste mesmo ano a escola
passou a atender somente alunos do Ensino Fundamental – Séries Iniciais, atendendo seu objetivo de inauguração.
A Escola Classe Agrovila II atende hoje um total de 390 alunos oriundos do Caub I e II, Riacho Fundo II, Ponte Alta, Núcleo Rural Monjolo e
Recanto das Emas. É ofertado o Ensino Especial para 2 classes com um total de 4 alunos. Nesse segmento são atendidos 4 alunos TGD, além de 2
turmas de Integração Inversa.
A escola possui 8 salas de aula, 1 sala de leitura, 1 sala adaptada para atender os serviços do SOE, sala de recursos e equipe de apoio à aprendizagem,
1 laboratório de informática (desativado), pátio parcialmente coberto, 1 depósito de gêneros alimentícios, 1 depósito de materiais de expediente e
pedagógicos, 1 cantina, 1 sala de professores, 1 banheiro adaptado para PNEs, 1 banheiro de professores (unissex), 2 banheiros para alunos, 1
secretaria, 1 sala da direção, 1 sala adaptada para os servidores da limpeza e portaria, 1 depósito de materiais de limpeza, 1 casinha de bonecas e
duchas para atividades recreativas e 1 coreto para contação de histórias.
Níveis de Ensino Ofertados: Ensino Fundamental I. Turno matutino: 4º e 5º anos e duas turmas de 2º anos. No turno vespertino: BIA (1º, 2º e 3º anos).
Quantitativo de alunos:
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Matutino: 176 alunos, 2º Ciclo - 2º Bloco e duas turmas de 3º ano do Ensino Fundamental.
Vespertino: 175 alunos, 2º Ciclo, 1º Bloco (BIA).
A escola atende alunos em sua maioria de classe econômica baixa, apesar dos resultados das avaliações externas realizadas pelo MEC, no que se
referem ao nível socioeconômico afirmarem ser uma população de nível médio alto. A realidade mostra que muitas famílias não t êm muita
acessibilidade aos programas culturais como cinema, teatro, exposições dentre outras. Os pais/responsáveis pelos alunos, em sua maioria, trabalham na
construção civil, como empregados domésticos e em empresas terceirizadas.
Há uma participação efetiva da comunidade em serviços voluntários e em todas as atividades extracurriculares que a escola oferece.
A escola superou as metas do IDEB prevista para os anos de 2007 a 2017, atingindo pontuações acima do esperado. Na avaliação da Prova Brasil, o
desempenho da escola vem sendo gradativo. Na área de Língua Portuguesa, a escola, em sua última avaliação (2017) conseguiu atingir o seu maior
índice no Nível 5 de Proficiência e em Matemática, o avanço foi maior comparando as duas últimas avaliações.
Os projetos permeiam as mais diversas áreas e campos do conhecimento; com o Momento Criarte busca-se o resgate do amor e respeito aos símbolos
nacionais e valores que constrói a nossa nação, desenvolvendo o autoconhecimento e autoestima enquanto nação. O divertimento com contação de
histórias, apresentações lúdicas e o despertar cidadão.
O projeto Família na Escola permite ressaltar a importância dos elos, das afinidades e as diferentes composições familiares, promovendo a integração
entre as famílias e a escola.
O projeto Leitura Deleite que oportuniza aos estudantes a conquista da leitura como prazer, como o momento intimista entre o objeto e o ser, entre os
personagens e o ser real. Este projeto está intimamente ligado ao Projeto Leitor/Autor que objetiva ampliar os conhecimentos adquiridos através das
diversas literaturas e contribuir para o desenvolvimento estético literário na produção textual dos alunos.
O Projeto Cultura Africana que tenta resgatar a união dos povos. A cidadania, direitos humanos e diversidade são os eixos que permeiam esse
trabalho, bem como o reconhecimento e a valorização da cultura afro-brasileira, o conhecimento histórico e das tradições do povo negro.
O Projeto Soletrando incentiva a escrita ortográfica correta como um desafio diário, ampliação de vocabulário e o desenvolvimento saudável do
espírito competitivo.
O Projeto Minimercado busca simular a experiência de um mercado real, sistematizando e ampliando o conhecimento sobre o Sistema Monetário
Brasileiro, incentivando o cálculo mental e uso de valores aproximados e promovendo o exercício cidadão, conferindo preços, fazendo estimativas,
verificando prazos, etc.
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O Projeto Feira de Ciências, neste ano de 2019, tem como tema BIOECONOMIA: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável, que
desenvolvido com o subtema dos 5Rs busca ações práticas para sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar para o uso sustentável de materiais
descartados e dos recursos naturais.
Os projetos viabilizam as aprendizagens de maneira plena e globalizada com a realidade diversificada e múltipla da sociedade atual. Todos os projetos
têm como eixos estruturantes a cidadania, a sustentabilidade humana, a diversidade, os direitos humanos e as aprendizagens formais.
A escola possui alunos que vem de outros estados, existe rotatividade. É uma clientela parcialmente carente e receptiva, muitos são participantes do
programa “bolsa família”. Este ano, os temas norteadores para os projetos já desenvolvidos pela escola, agora com a parceria do SOE (Valores,
Família, Inclusão e Cidadania) serão: autoestima, prevenção ao Bullying/suicídio e Cultura da Paz/não violência.

Objetivos da Orientação Educacional para 2019
Os temas norteadores para os projetos já desenvolvidos pela escola, agora com a parceria do SOE (Valores, Família, Inclusão e Cidadania) serão:
✔ Autoestima;
✔ Prevenção ao Bullying/suicídio;
✔ Cultura da Paz/ não violência.
A demanda foi levantada por meio de questionários aplicados e contato com os alunos, responsáveis, corpo discente, equipe de apoio e gestora.
Os objetivos a serem alcançados almejam que o estudante:
1) Amplie sua percepção com relação a si mesmo e o mundo e possa projetar e almejar perspectivas variadas acerca de seu futuro enquanto cidadão.
2) Respeitem os demais, saibam de que se trata o Bullying, identificar, prevenir e cessar atos que machuquem os outros/ a si mesmo e saber se proteger
de situações constrangedoras e opressão criadas por colegas.
3) Saber agir em situações de conflito na política da cultura/paz; da não violência.
4) Despertar, no estudante, a valorização da própria imagem, o respeito e o amor pelas suas qualidades e a crença no próprio valor e potencial.
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Justificativa

PDE/META (Lei 5.499, de 14/07/2015) / Ações SOE.
META 2
Estratégia 2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da
educação.
Ação de Implantação e Implementação da OE - Apresentar no início do ano letivo o Serviço de Orientação Educacional, suas atribuições e diretrizes
norteadoras ao corpo escolar, bem como esclarecer suas prioridades; Manter e atualizar o arquivo para registro de atendimento realizado junto ao (à)
aluno (a) e os instrumentos que formalizem os encaminhamentos realizados e os registros diários das ações do Serviço de Orientação Educacional.
Reunião com professores para apresentar o serviço de Orientação Educacional e traçar metas /PPP e devidos encaminhamentos (coordenação coletiva);
Ação Institucional - Participar e colaborar nas ações que viabilizem a avaliação das atividades pedagógicas e das ações desenvolvidas pela instituição,
no processo de elaboração e execução da proposta pedagógica, implantação do currículo.
Ação junto aos docentes - Reunião com professores para apresentar o serviço de Orientação Educacional e planejar ações para a semana de educação
para vida; elaboração do PPP (projeto político pedagógico) e de acordo com a demanda. Orientar, promover, identificar e trabalhar causas que possam
interferir no avanço do processo de ensino – aprendizagem do aluno e fazer os devidos encaminhamentos.
Estratégia 2.22 – Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos humanos no ensino fundamental, pautada na democratização das relações e na
convivência saudável com toda a comunidade escolar.
Ação junto aos discentes (*Rede de apoio) - Projetos específicos de acordo com a realidade e necessidade individual e coletivamente de cada turma;
Encaminhamentos; projetos em parceria com equipe integrada de apoio; Projeto ECA/Direitos Humanos; Projeto AMAGIS (cidadania e justiça nas
escola); Projeto autoestima/ valores/diversidade; Diga Não ao Bullying/ Violência!
META 4
Estratégia 4.17 - Acompanhar e monitorar em rede o acesso à escola, a permanência e o desenvolvimento escolar dos educandos com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. beneficiários de programas de transferência de renda ou em situação de
vulnerabilidade social.
4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso
educacional dos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em colaboração com as famílias
e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.
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Ação junto às famílias 4.2 – Assegurar a universalização do acesso das pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
independentemente da idade, nas escolas regulares ou nas unidades especializadas.
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 7
Estratégia 7.7: Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à formação dos profissionais de
educação para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para
promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.
7.15 – Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede
escolar pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
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TEMÁTICAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDOS

PERÍODO

PARCEIROS

PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO DA
ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA DA
O.E DESENVOLVIDA

Autoestima

Questionários
Dinâmicas

Estudantes (4º e 5º Ao longo do ano
anos)
Professores

Ação junto as famílias
e professores;

Equipe gestora
Professores
Equipe
de
Aprendizagem

Ação
junto
apoio estudantes;

aos

Sala de recursos

Prevenção ao Bullying
e suicídio;

Oficinas/ Palestras

Estudantes (4º e 5º 2º semestre
anos)

Agente
de
Professores

Questionários
Dinâmicas

Estudantes (4º e 5º Ao longo do ano
anos)
Professores

Equipe gestora

Oficinas/ Palestras

Estudantes 5º anos

Professores

2º semestre

saúde Ação
junto
aos
estudantes e em rede

Professores

Agentes de saúde e
parcerias da rede

Cultura de Paz
Cidadania

Questionários
Dinâmicas

Estudantes (1º ao 5º Ao longo do ano
ano)
Professores

Equipe gestora
Professores

Ação junto as famílias
e professores

Ação
junto
aos
estudantes e em rede

Ação junto as famílias
e professores
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Oficinas/ Palestras

Estudantes (1º ao 5º Ao longo do ano
ano)

Instituto CNV do Brasil
Agente de saúde

Ação
junto
aos
estudantes e em rede

MPDFT (Justiça nas
escolas – AMAGIS)

Data: 30/04/2019.

______________________________________
Gestor/ matrícula
Assinatura com carimbo
_____________________________________
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula
Assinatura com carimbo
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MOMENTO CRIARTE

JUSTIFICATIVA
Participando de momentos artísticos, a criança inicia o aprendizado e amplia a
percepção de si e do outro, além de vivenciar diversas emoções. Escutar histórias e
participar de atividades lúdicas desperta a curiosidade e a criatividade, organizando as
ideias e conhecendo outros mundos. Neste momento, é importante cultivar no corpo
discente o hábito de cantar os hinos cívicos e prestar as devidas homenagens à pátria e a
desenvolver a consciência do cumprimento do dever e do zelo, não só pelos seus
direitos, mas também pelos seus deveres, pois este não é um simples instante de canto,
mas também de reflexão e apropriação de conhecimentos dos símbolos nacionais.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Divertir e despertar nos alunos a criatividade, socialização e expressões:
corporal, musical e cênica;
Resgatar o amor e o respeito pelos símbolos nacionais;
Cultivar o hábito de cantar hinos cívicos prestando as devidas homenagens à
Pátria;
Possibilitar ao educando uma formação integral, resgatando valores,
encaminhando-os para a construção de um país melhor.

DESENVOLVIMENTO
O Momento Criarte será realizado às sextas-feiras. No turno matutino será no início do
turno, e no vespertino ao final do turno, os professores se revezarão a cada semana com
apresentações livres com as suas turmas. Os alunos irão para o pátio da escola para
prestigiar apresentações diversas como música, dança, dramatização, jogral, recitação,
entre outros.
Ao final da apresentação os alunos poderão dançar ao som de músicas infantis. As datas
comemorativas são comentadas nesse momento e o Hino Nacional executado no início
das atividades.

CRONOGRAMA
O projeto acontecerá todas as sextas-feiras durante todo o ano letivo de 2019.
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FAMÍLIA NA ESCOLA

JUSTIFICATIVA
A família é um segmento social que interfere diretamente nas tomadas de decisões no
espaço político-pedagógico escolar, fazendo-se necessário o estreitamento de laços entre
esses segmentos. A participação familiar é fundamental para os avanços de
aprendizagem e a diminuição da evasão escolar.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Resgatar momentos vividos em família;
Promover a integração entre escola e família;
Promover o dia da família na escola;
Ressaltar a importância do respeito e afetividade entre os membros familiares;
Conhecer as diferentes composições de família.
Valorizar o idoso no seio familiar.
Valorizar os bons hábitos alimentares e sociais.

DESENVOLVIMENTO
•
•
•
•
•

Conhecer a história da família através de entrevistas, conversas e documentos;
Montar a árvore genealógica;
Utilizar fotografias em murais e/ou árvore genealógica;
Montar um mural com palavras sobre a convivência familiar;
Participar de brincadeiras não competitivas com membros da família.

CULMINÂNCIA
Organização do stand e exposição dos trabalhos e brincadeiras na Festa da Família, no
mês de agosto.
AVALIAÇÃO
Através de registros, participação e interesse dos alunos.
CONTEÚDOS TRABALHADOS
•
•
•
•
•

Autoconhecimento, o aluno e suas relações sociais na família, escola e outros
grupos sociais;
Eu e o espaço de vivência e convivência;
Desenvolvimento da oralidade, leitura e produção escrita;
Pintura, desenhos, música, trabalhos manuais, murais, brincadeiras e apreciação
de obras de arte;
Respeito, amor ao próximo e valores.
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INTERVENTIVO BIA, 4º E 5º ANO

JUSTIFICATIVA
Ao longo dos anos a equipe docente percebeu a necessidade de um atendimento
específico a alguns alunos do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, 4º e 5º anos. No
BIA, os alunos apresentaram algumas dificuldades de leitura e escrita e em adição e
subtração. No 4º e 5º anos, a dificuldade encontrada estava relacionada à produção e
estrutura textual, bem como as quatro operações fundamentais da matemática.
Diante desse fato, o corpo docente observou a necessidade em superar esses desafios
logo no início deste ano letivo. Os alunos foram reavaliados e encaminhados, se
necessário, a este projeto. Apenas, o 1º ano não participa, uma vez que os alunos estão,
em sua maioria, em inicialização à alfabetização.
Este Projeto está voltado para a leitura e escrita, produção de texto e operacionalização
das quatro operações fundamentais da matemática.

OBJETIVO GERAL
•
•

Promover a aquisição de leitura e escrita de acordo com cada ano, Bloco Inicial
de Alfabetização;
Sanar as dificuldades dos alunos de 4º e 5º anos no que diz respeito à produção e
estrutura textual, bem como as quatro operações fundamentais da matemática.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para o BIA:
Identificar as letras do alfabeto, fazendo relação como o som;
Ler e escrever de forma convencional e/ou espontânea;
Desenvolver consciência fonológica;
Interagir com os alunos que apresentam o mesmo nível psicogenético;
Reconhecer letras, palavras e silabas;
Destacar parágrafo, letra maiúscula e pontuação;
Perceber sequência lógica dos fatos no texto;
Trabalhar adição e subtração simples
Compreender e interpretar textos orais, escritos e não verbais;
Perceber a necessidade e o prazer de ler de acordo com as diferentes dimensões
da leitura (contextual, intertextual e infratextual);
Decodificar palavras em textos escritos;
Perceber textos verbais e não verbais;
Ler listas de palavras do mesmo campo semântico;
Ampliar e explicar o vocabulário e os sons;
Incentivar o trabalho coletivo.
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•
•
•
•
•
•
•

Para os 4º e 5º anos:
Perceber sequência lógica dos fatos;
Destacar parágrafos, letra maiúscula e respeito à margem;
Explorar vocabulários e ortografia;
Produzir textos eficazes;
Ler, escrever e interpretar textos variados, de forma convencional;
Operacionalizar as quatro operações fundamentais;
Resolver situações problemas envolvendo as operações fundamentais.

DESENVOLVIMENTO
A intervenção acontecerá no período de 06/05/19 a 06/06/19, onde em um primeiro
momento, os alunos participarão de um reagrupamento, e posteriormente, irão ser
atendidos em suas salas de origem, por suas professoras regentes.
As turmas serão divididas de acordo com o nível da psicogênese da escrita.
Os encontros acontecerão 1 vez por semana com duração de 1h e 30min., antes do
lanche e recreio dos alunos. Após esse período os alunos retornam às suas salas de
origem.
Todas as atividades serão contextualizadas e lúdicas, visando atender as necessidades de
aprendizagem de cada aluno.

CONTEÚDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consciência fonológica;
Escrita convencional e espontânea;
Letras do alfabeto (relação letra e som);
Textos orais, escritos e não verbais;
Sequência lógica do texto;
Adição e subtração simples;
Produção e estrutura textual;
Ortografia;
As quatro operações fundamentais da matemática.

AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada de forma contínua, por meio de atividades individuais e
coletivas, dentro de cada encontro. Será também objeto de avaliação o teste de escrita,
onde será avaliado o desenvolvimento de cada aluno.

RECURSOS
•

Histórias;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Músicas;
Livros de literatura;
Jogos;
Ficha-conflito;
Produção de texto
Bingo de palavras;
Alfabeto móvel
Atividades xerocadas diversas
Data show.
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LEITURA DELEITE

JUSTIFICATIVA
O prazer de ouvir uma história, ou ler um livro é um hábito que deve ser cultivado
diariamente. A escola é o ambiente ideal para desenvolver tal competência.

OBJETIVOS
•
•
•

Despertar o interesse pela leitura como lazer;
Desenvolver o hábito da leitura e o respeito ao ambiente leitor;
Desenvolver o senso estético e crítico da escrita;

DESENVOLVIMENTO
A leitura de um livro ou a escuta de uma contação de história será diária.
Em cada sala de aula ficará disponível exemplares variados de livros para que os alunos
tenham a oportunidade de escolher um título para ler, esse momento de leitura deleite
será realizado logo após a entrada dos alunos em sala.
Ficará à critério do professor a disposição da turma, e a seleção dos títulos
disponibilizados para a turma, levando em consideração a faixa etária e o nível escolar
da turma.

CRONOGRAMA
Será realizado ao longo do ano letivo de 2019, em sala de aula.

AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada através do interesse e participação dos alunos.
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LEITOR – AUTOR

JUSTIFICATIVA
Os livros são fontes do saber e das descobertas, através deles o individuo tem infinitos
caminhos para o conhecimento e ao imaginário.
A literatura traz a estética do belo, da emoção, da fruição deixa o leitor livre para
permear, degustar as palavras com total liberdade abrindo assim novas possibilidades
para criação artística seja na escrita, na música, nas artes plásticas, etc.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Contribuir para o desenvolvimento estético literário;
Desenvolver o imaginário;
Ampliar conhecimentos adquiridos através das diversas literaturas;
Produzir uma obra literária contemplando os diversos gêneros textuais.

DESENVOLVIMENTO
As turmas, à critério do professor, escolherá um autor ou título ou gênero para explorar,
e desenvolver atividades lúdicas, manuais e literárias de acordo com as necessidades da
turma.
O projeto será desenvolvido no decorrer deste ano letivo.

CRONOGRAMA
O Projeto terá sua culminância na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (23 a
29/10/2019) com exposição das atividades realizadas pelos alunos: cartazes, recitações,
apresentações teatrais, oficinas de produções artísticas.

AVALIAÇÃO
Será através da participação e interesse da comunidade escolar.
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MINIMERCADO FANTASIA

JUSTIFICATIVA
Atualmente com os avanços tecnológico, maior acesso à internet e ao mundo virtual,
cresce a necessidade da inserção do aluno à realidade em que vive por meio de
experiências reais do cotidiano social e econômico. As vivencias citadas são praticadas
pelas famílias, contudo, sem a efetiva participação das crianças na resolução de
situações-problemas e nas relações interpessoais.
A simulação de estar em um mercado realizando compras e envolvidos em situações
pertinentes ao ambiente faz-se necessária pela impossibilidade da escola oferecer uma
vivencia real em um mercado junto ao corpo discente.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Aprofundar, sistematizar e ampliar o conhecimento sobre o Sistema Monetário
Brasileiro;
Incentivar o cálculo mental e o uso de valores aproximados;
Aprender a pagar, dar e conferir o troco corretamente;
Verificar prazos de validade, conferir preços e calcular as quantidades exigidas,
tendo que lidar com o dinheiro disposto;
Promover a sociabilidade e exercer a cidadania;
Trabalhar a interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento;
Ler, escrever e classificar produtos.

DESENVOLVIMENTO
O professor desenvolverá o projeto de acordo com o ano da sua turma, desenvolvendo
atividades com representações matemáticas, sistema de medidas, listas de compras,
sistema monetário, devendo incluir assuntos de outras áreas do conhecimento como
ética, higiene, alimentação, direitos do consumidor, expressão escrita e oral, entre
outros.
Para montar o minimercado solicitar aos alunos, professores e funcionários que levem
para a escola embalagens vazias de produtos vendidos no supermercado, como por
exemplo: leite, arroz, feijão, sabão, refrigerante, margarina, detergente, e outros vários
produtos.
Fazer uma pesquisa de preços nos mercados da comunidade, pedir para os alunos fazer
junto com os pais, no momento em que forem fazer suas compras. Em sala de aula com
os variados preços encontrados de um mesmo produto, ou outros gerar uma discussão
sobre os valores, o mais caro, o mais barato, fazendo comparações de preços, trazer
encartes, etc.

65

O Projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo de 2019. Os professores, juntamente
com os alunos, irão arrumar os produtos em prateleiras, agrupando os produtos por
seções e gêneros, por exemplo: Seção das Verduras e Frutas, Seção dos Laticínios,
Seção de Utensílios do Lar, entre outros.
Etiquetar as mercadorias de acordo com os preços pesquisados.
A escola irá confeccionar, e se possível conseguir emprestado, uma caixa registradora, e
colocar cédulas e moedas falsas do dinheiro circulante. Enfim, dispor a sala o mais
próximo possível do ambiente de um mercadinho.
O projeto prevê a simulação de compra e venda de produtos, onde os alunos serão
divididos em grupos de “funcionários” e “consumidores”. Todas as turmas serão
contempladas de acordo com seus conteúdos bimestrais, uma vez que o minimercado
será permanente.

CRONOGRAMA
O Projeto será desenvolvido ao longo do ano de 2019, com a simulação de compra e
venda no minimercado e participação dos alunos e professores.

AVALIAÇÃO
A avaliação será processual e continua. A participação e interesse da comunidade
escolar também será observado.
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CULTURA AFRICANA

JUSTIFICATIVA
A reflexão e discussão sobre o papel e a posição do negro em nossa sociedade trouxe a
necessidade de conscientização acerca das práticas e representações que configuram o
racismo. É primordial apresentar aos alunos a verdadeira história e tradição do povo
negro no Brasil, de maneira íntegra, sem estereótipos e sem mensagens subliminares
que consolidam uma sociedade racista e excludente.
É fundamental divulgar o lado positivo da história negra, não apenas as questões de
escravidão, miséria e sofrimento, proporcionando situações, vivências, ações e reflexões
críticas na resolução de problemas que possibilitem aos alunos a pensarem na questão
de forma ética.
Desde a mais tenra idade deve-se trabalhar o assunto, privilegiando a questão da
identidade, do respeito à diversidade e da autoaceitação.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Conhecer a historia e tradição do povo negro no Brasil;
Reconhecer a riqueza da cultura afro-brasileira;
Identificar e valorizar as raízes culturais africanas;
Elevar a autoestima.

DESENVOLVIMENTO
Cada professor, em sua turma, irá desenvolver atividades referentes à cultura africana e
suas influências, de acordo com o conteúdo específico para o ano; exemplo: Continente
Africano, comida, vestuário, estética, dança, música, autoestima, personalidades negras,
literatura, vocabulário, entre outros.
As atividades desenvolvidas pelas turmas serão expostas nos murais da escola, com a
exposição de trabalhos artísticos, literários e de pesquisas.

CRONOGRAMA
O Projeto será desenvolvido nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2019.

AVALIAÇÃO
Participação e interesse da comunidade escolar.
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SOLETRANDO

JUSTIFICATIVA
A escrita convencional sempre foi motivo de preocupação de professores, pais e dos
próprios alunos. A ortografia correta é um desafio diário e diante disso o Projeto
Soletrando traz a ludicidade e competitividade saudável, buscando a ampliação do
vocabulário, compreensão do significado das palavras e ortografia correta das palavras.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Sanar dificuldades ortográficas;
Ampliar vocabulário;
Compreender o significado das palavras;
Despertar o interesse pela leitura e escrita correta;
Desenvolver o espírito competitivo.

DESENVOLVIMENTO
Os alunos serão comunicados sobre o Projeto Soletrando para que possam participar das
preliminares. Toda a comunidade escolar terá acesso ao regulamento do “jogo
soletrando”. Comunicar os pais sobre a importância dos mesmos em incentivar e ajudar
seus filhos na memorização das palavras.
Escolher as palavras de acordo com o nível do ano e se possível, em conjunto, elaborar
lista única para cada ano. Em sala de aula os professores irão trabalhar leitura, ditado, e
reescrita das palavras, ficarão livres para realizar simulados da competição. O
regulamento será disponibilizado para toda a comunidade escolar e aos pais.
A competição terá etapas eliminatórias e a final, a 1ª etapa será entre os alunos da
mesma turma, onde sairá três finalistas, e a cada bimestre será eliminado um competidor
da turma. Na penúltima etapa sairá um vencedor de cada ano. A final terá a participação
de 14 turmas regulares e 1 turma da Educação Inclusiva. Os pais serão incentivados à
assistirem a grande final.
Os alunos serão premiados em 1º, 2º e 3º lugares, prêmios a serem adquiridos.
CRONOGRAMA
O Projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo de 2019, com culminância dia
23/11/2019.

AVALIAÇÃO
Participação e interesse dos alunos na competição.
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FEIRA DE CIÊNCIAS

JUSTIFICATIVA
Atualmente a comunidade demonstra maior interesse e satisfação em prestigiar as
pesquisas e exposições organizadas pela escola porque é o momento que os pais
interagem com a aprendizagem efetiva de seus filhos que por sua vez dedicam-se mais
aos estudos e pesquisas.
Este ano, o tema a ser desenvolvido é: Bioeconomia: diversidade e riqueza para o
desenvolvimento sustentável.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Estimular o pensamento cientifico;
Desenvolver e vivenciar as etapas de um projeto cientifico;
Buscar soluções para situações problemas através da pesquisa;
Proporcionar exposições dos conhecimentos adquiridos;
Promover a interação entre as turmas e familiares.

DESENVOLVIMENTO
O tema a ser desenvolvido é: Ciência para a redução das desigualdades. Cada ano irá
desenvolver um subtema para ser apresentado na culminância do Projeto Feira de
Ciências, observando o conteúdo, habilidades e competências da turma bem como suas
necessidades de aprendizagem.
As turmas desenvolverão os seguintes subtemas dos 5Rs:
1º Ano: Reciclar;
2º Ano: Reduzir;
3º Ano: Reutilizar;
4º Ano: Recusar;
5º Ano: Repensar.
CRONOGRAMA
O Projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo de 2019, com culminância dia
19/06/2019.

AVALIAÇÃO
Interesse e participação dos alunos e professores.
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Registros início do ano letivo 2019

Reunião Equipe Gestora, Professores e Pais

Palestra sobre limites com a Psicóloga Helaine

Preservação
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Contação de História

Contação de História
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