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1. APRESENTAÇÃO
O Projeto Pedagógico (PP) da Escola Classe Cora Coralina (ECCC) tem como
objetivo principal estruturar e direcionar o trabalho pedagógico voltado para a realidade do
campo, enfatizando as diferentes linguagens e os diversos espaços pedagógicos conforme
as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.
A construção da identidade da escola se dá por intermédio das intervenções dos
diferentes atores sociais. Por isso, convidamos a comunidade a participar para que
contribuísse com sugestões e críticas.
No início deste ano letivo, criamos uma comissão de trabalho para acompanhar a
elaboração e revisão do PP. As coordenações coletivas, a reunião de pais e a reunião com
o conselho escolar foram oportunidades usadas para o debate e as contribuições.
O PP inclui em seu ideário, o compromisso com a inclusão social, o contato com as
novas tecnologias do mundo globalizado, a prática democrática, a formação de valores, a
busca de conhecimentos para adquirir e desenvolver as competências necessárias ao
pleno exercício da cidadania do indivíduo. Está norteado pelos referenciais do Currículo
em Movimento, da Educação do Campo, da Base Nacional Comum Curricular, das leis
que conduzem a educação e de outros documentos oficiais.

2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR
Em meados da década de 1980, por iniciativa da comunidade das chácaras, que a
circundam, nasceu a Escola Classe Córrego de Sobradinho. Buscaram, junto aos órgãos
governamentais, a construção desta unidade de ensino. Corria o ano de 1984.
À época, a escola pertencia à Região Administrativa de Sobradinho. Iniciou suas
atividades com apenas uma sala de aula, em condições mínimas oferecidas para o
trabalho de professores na zona rural. Contando com uma sala de aula, um quarto para
professores que deveriam residir na escola, localizada no meio do cerrado, sem estradas
asfaltadas, sem luz elétrica, sem rede de água encanada. Ser professor nessas condições
significava ter que superar obstáculos e condições precárias.
Em 1996, devido à demanda escolar, foi ampliada para três salas de aula. No
entanto, no ano 2000 as três salas já não mais atendiam à realidade local, sendo
necessária a utilização da Capela, construída e usada por moradores locais; a escola e a
Capela permaneceram lado a lado. Hoje são seis salas de aula.
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As primeiras professoras, recém-formadas, concursadas para trabalhar com as
séries iniciais e como alfabetizadoras, se depararam com uma escola muito pequena,
onde não havia diretora nem funcionários. Por esta razão, trabalhavam sozinhas e tinham
que resolver todos os problemas da escola. As dificuldades de acesso à zona rural
naquela época eram muito grandes. Não havia transporte para as professoras, que
passavam a semana na escola indo para casa somente nos finais de semana.
Como não havia água encanada, nem coleta de lixo, as soluções eram
improvisadas. A água vinha de uma bica próxima, os canos muitas vezes entupiam,
deixando a escola sem água. As professoras saíam para desentupir os canos, muitas
vezes, na chuva. O lixo era levado quando retornavam para casa. Em frente à escola
havia uma fossa a céu aberto, mas a escola internamente era mantida sempre limpa e
asseada. Isso significava que as professoras assumiam as atividades operacionais da
escola, como atribuições de todos (limpeza, merenda, transporte de professores etc.).
Apesar de precária, a estrutura da escola abrigava até 40 crianças, o que permitia
às professoras realizarem um trabalho pedagógico quase individualizado. Era possível
manter uma maior aproximação com os pais das crianças que reforçavam o trabalho
efetivo de escola-família.
O sentimento de reconhecimento dos pais (amor, respeito e consideração) era um
elemento importante. O reconhecimento social recebido refletia-se na atividade profissional
e o comprometimento das crianças ajudava no processo de aprendizagem significativa. A
escola era algo importante, valorizado na vida das famílias.
A partir do ano de 2000, após a instalação de moradores na atual Itapoã, deu-se a
reconstrução e ampliação do prédio. Entretanto essa não foi uma tarefa fácil. A Secretaria
de Educação não considerava necessária a reconstrução da escola. Foi então que a
Diretora na época teve a ideia de fotografar todos os problemas da escola e elaborou um
relatório detalhado justificando o pedido de reconstrução, alegando que, com o
crescimento populacional do Itapoã, uma nova escola se faria necessária para atender a
demanda. Ao final, a Secretaria concordou em demolir o barracão onde funcionava
precariamente e reconstruir a escola.
O período de reconstrução da escola exigiu muito esforço de todos e as crianças
passaram a ter aulas em de duas escolas rurais próximas, sendo transportados de ônibus.
A diretora da época, com a ajuda de seu marido, engenheiro civil, assumiu o
acompanhamento da obra que ficou pronta em um tempo recorde de seis meses. A
participação das professoras e o seu entusiasmo foram fundamentais para que a escola
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continuasse em funcionamento durante a reconstrução. Até esse momento identifica-se
uma forte coesão de um grupo que continuava unido para resolver solidariamente todos os
problemas da escola.
A escola era um lugar cheio de vida: de encontro dessas professoras, de
valorização profissional pelo reconhecimento da comunidade, da importância da educação
escolar. Providenciar alternativas criativas para a solução de problemas, viabilizar a
ampliação, para atender novos estudantes, não esperar pela ação do Governo, mas
pressionar a Secretaria de Educação, eram características que demonstravam que as
professoras viviam o espaço da escola de forma intensa.
A partir do ao de 2007, esta Unidade de Ensino passou a ser Escola Inclusiva,
atendendo aos estudantes em suas especificidades especiais. Em 2012 foi inaugurada a
Biblioteca Monteiro Lobato, com os estudantes frequentando-a semanalmente para leitura,
empréstimos de livros de literatura infanto-juvenil e com a utilização de computadores. O
Projeto de leitura, “Projeto Transformação”, fez parte do projeto pedagógico até o ano de
2018. Em 2015, a unidade escolar passou a integrar o Projeto Bibliotecas do Saber Grupo CASCOL. Em 2016, na Feira do Livro em Brasília/DF, a escola obteve o 2º Lugar,
dentre os cinco finalistas dos 105 projetos selecionados no Distrito Federal. Nesse mesmo
ano, a escola ficou em 1º lugar no IDEB, na região Administrativa do Paranoá/Itapoã.
Após 32 anos de história, em concurso promovido com os estudantes e com os
votos da comunidade escolar, foi criada a nossa bandeira, tendo como símbolo as araras
Canindé, presentes nas matas que circundam a unidade escolar.
No ano de 2017, as famílias responderam um questionário-diagnóstico, que
resultou em processo coletivo de estudo, debate e análise de dados e referenciou as
especificidades da nossa clientela. O levantamento da identidade da comunidade buscou
destacar a escolaridade, o contexto histórico, social, econômico e outros dados da
comunidade. Foram enviados 316 questionários; 261 questionários foram respondidos.
Em 2018, homenageando a poetisa goiana Cora Coralina, o nome da escola
passou, de Córrego de Sobradinho, para Cora Coralina, sendo publicado na portaria nº12
de 25 de janeiro de 2018.
Durante o ano letivo de 2018 e no início de 2019, a equipe gestora, e a comunidade
escolar, reuniram-se em coordenações coletivas e extraordinárias, para estudar e debater
uma proposta de Leitura e Letramento que atendesse de forma prazerosa aos estudantes,
balizado pela segunda versão do Currículo em Movimento, da SEDF. Autores e artistas de
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nossa comunidade e cidade enriqueceram o debate, surgindo, assim, o Projeto de Leitura
e Letramento da Biblioteca Monteiro Lobato, “Li, Gostei e Recomendo”.
O atual projeto busca favorecer a leitura de modo que os direitos de aprendizagem
sejam indicadores ao acréscimo dos conhecimentos e saberes na proficiência da leitura e
escrita e não apenas a locação de livros. Este projeto, a ser adotado pela Unidade Escolar
a partir de 2019, busca favorecer a intimidade com autores previamente estabelecidos,
contemplando

a

diversidade

textual.

As

produções

conscientes

permitirão

intencionalidades interdisciplinares com os demais projetos a serem desenvolvidos ao
longo do ano letivo, conforme nossa proposta pedagógica para o ano letivo.
Nossa escola é mantida com recursos da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEDF) e com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Temos Parceria com o Projeto de Escola em
Tempo Integral, para 53 alunos.
A ECCC conta com o Caixa Escolar, que tem por finalidade gerir a aplicação dos
recursos financeiros; PDAF e PDDE, oriundos do Poder Público, obedecendo aos critérios de
prioridades para o desenvolvimento do processo educacional; Associação de Pais e Mestres
que tem como finalidade socializar a capacitação de recursos financeiros através da
arrecadação voluntária; e o Conselho Escolar, organismo interativo escola versus comunidade
com a participação de todos os segmentos da escola, para tomada de decisões.
O Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho Fiscal
compõem-se de profissionais da escola e de pais - representantes das crianças. Propõem um
trabalho de parceria no apoio ao gerenciamento, discussões e deliberações do processo
pedagógico, administrativo e financeiro da escola, buscando melhorias físicas, pedagógicas e
integração de toda a comunidade, em busca de um ensino público de qualidade.

A APM, contribuição voluntária feita pelos pais e mestres, destina-se à
complementação do lanche das crianças, pequenos reparos hidráulicos e elétricos e
aquisição de materiais pedagógicos emergenciais. Enfatizamos que os recursos
arrecadados são revertidos na melhoria da escola como um todo, sempre em prol dos
alunos.
A prestação de contas será feita bimestralmente na reunião de pais, em mural
próprio para identificação e conhecimento de toda comunidade, além de ficar à disposição
de toda comunidade escolar e dos interessados, na direção da escola.
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2.1 ESTRUTURA FÍSICA
Além do prédio físico que compõe a escola, contamos com uma capela pertencente
à comunidade do campo, utilizada para celebração de missa, realização de eventos e
catequese nos finais de semana. Está localizada no pátio da escola e durante a semana é
utilizada como espaço de apoio para atividades múltiplas: reuniões, acolhimento dos
estudantes da educação em tempo integral, oficinas, filmes, ensaios, atendimentos que
exigem privacidade.
Quanto aos equipamentos, a escola possui: Internet com qualidade muito baixa, o
que dificulta muitas vezes o trabalho dos professores e demais profissionais, DVD(s),
aparelhos de som, caixa amplificada, microfones sem fio, sistema de som integrado,
copiadora, duplicador, data show, impressoras e computadores (doados), biblioteca com
bom acervo de livros literários para crianças e jovens. Possui Sala de Recursos, Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e Orientação Educacional (OE).

QUADRO DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL
Salas de aula

NÚMERO
06

AMBIENTE (próprio/adaptado)
Próprio

Biblioteca

01

Secretaria

01

Reprografia

Adaptado espaço de uma sala de aula
reestruturada
Próprio
Adaptado na secretaria

Direção

01

Adaptado

Sala EEAA

01

Adaptado na sala do OE

Sala OE
Sala dos Professores

Próprio
01

Próprio

01

Próprio

Banheiro professores

02

Próprio (Masculino e Feminino)

Banheiro dos alunos

02

Próprio (Masc/Fem., cada um com sete boxes)

Banheiro AEE

01

Próprio

01

Próprio

Almoxarifado

Cantina

11
Depósito de
gêneros alimentícios
Sala de servid

01

Próprio, mas muito pequeno

01

Próprio

01

Próprio (unissex)

Área de serviç

01

Próprio

Depósito

01

Próprio, muito pequeno, no momento, utilizado

Banheiro de servidor

como guarita
Pátio coberto

01

Próprio

Corredor

01

Próprio

Parquinho

01 Próprio

Sala de apoio para
Eventos

01

Adaptado: o espaço é de uma Capelinha, mas é
utilizado
para ensaios, exibição de filmes, realização de
palestras, montagem de museus, exposições,
oficinas pedagógicas e reuniões com a comunidade
escolar.

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL
Nossa clientela é composta por crianças das chácaras que circundam a escola, da
Região Administrativa do Itapoã, Paranoá Parque e dos quatro condomínios da região:
Mansões Entre Lagos, Novo Horizonte, La Font e Condomínio Rural Euller Paranhos. Em
sua maioria, os estudantes são oriundos de área de alto risco e de extrema carência ou
são filhos de chacareiros, trabalhadores rurais, prestadores de serviços e autônomos.
As famílias estão constituídas de várias maneiras: monoparentais (chefia da mãe ou
do pai), recompostas, com casais mistos, com filhos de vários leitos, com pai e mãe
formando o casal, famílias adotantes ou crianças tuteladas por alguém da parentela
doméstica, geralmente avós ou tios, conforme mostram as fichas de matrícula, arquivadas
na Secretaria da escola.
Durante o ano letivo, o indicador a ser alcançado, em que serão envidados maiores
esforços, é o índice de domínio da leitura e da interpretação em língua portuguesa e na
linguagem matemática. Estas são as áreas do conhecimento que mais contribuem para a
leitura crítica da realidade.
Temos a premissa de manter os projetos praticados e desenvolvidos do 1° ao 5° Ano,
quando toda a equipe escolar viabiliza, com esforço e planejamento, a execução dos mesmos.
Nossos projetos envolvem todos os profissionais da unidade escolar. Somos todos
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educadores, em tarefas específicas, sempre buscando aperfeiçoar o processo ensinoaprendizagem.
A escola, para a maioria, é a única fonte de referência do saber sistematizado, não
havendo outros contatos externos mais intensos, tais como clubes, agremiações, visita a
bens culturais e outros. A Igreja, outra fonte de relações primárias dos estudantes,
geralmente situa-se nas proximidades.
Ao ingressar na escola, cada criança passa a ter a experiência de convívio social que

é praticamente impossível reproduzir na situação familiar. Nesse sentido, a experiência
socializadora proporcionada pela escola é insubstituível na formação de um cidadão livre e
consciente de seus direitos e responsabilidades.
A ECCC, sendo uma escola do campo, busca relacionar-se com os interesses e os
sentimentos de pertencimento da comunidade escolar em relação à escola. Mantém, portanto,
as características básicas do conjunto de valores que representam sua identidade. A
interdisciplinaridade, através do trabalho realizado com os temas transversais, norteará o
trabalho a ser desenvolvido para a aquisição de conhecimentos, unindo os projetos
pedagógicos às competências e conteúdos. Assim, procura discutir o significado e o sentido
da realidade social consorciados com o sentido da problemática da sociedade atual. No
trabalho com a transversalidade, é focado o tema bullying e também mantemos a mediação
como fonte de resolução das questões que se apresentam no cotidiano escolar.

O termo Educação do Campo nasceu em 1998 na I Conferência Nacional por uma
Educação do Campo, contrapondo-se ao termo escola rural. O campo é compreendido
como um lugar de vida, cultura, produção, moradia, educação, lazer, cuidado com o
conjunto da natureza.
A especificidade mais forte da educação do campo deve ser compreendida para
muito além de um espaço de produção agrícola. É território de produção de vida, de
produção de relações entre as pessoas e a natureza, relações entre o rural e o urbano. O
conceito de educação do campo surge do processo de luta pela terra e como mobilização
organizada contra a situação de miséria crescente, de exclusão/expulsão das pessoas do
campo, situação de desigualdades econômicas, sociais e educacionais.
O direito de todas as crianças percorrerem os ciclos que compõem a educação
fundamental é expresso na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e nos documentos que norteiam as
políticas públicas. Sendo assim, ao longo do ano letivo de 2019 daremos continuidade aos
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projetos que favorecem a aquisição dos conhecimentos acadêmicos, dos saberes e das
habilidades sociais a serem alcançadas pelos estudantes.
Na ECCC são atendidas crianças com idades que variam dos seis aos doze anos.
Estudantes do 1º ano ao 5º Ano do ensino fundamental.
Nosso projeto pedagógico objetiva construir a possibilidade de uma escola ligada à
vida do campo, que difere da vida da cidade. Os sujeitos do campo têm matrizes
formativas próprias: terra, conhecimento popular, organização coletiva e luta social. A
ECCC, como escola do campo, trata de reconhecer que há uma identidade para os
sujeitos do campo, em consonância com sua função social.
O cotidiano escolar é vivido com proximidade entre as pessoas, possibilitando a
compreensão da cidadania como participação, exercício de direitos e deveres políticos,
civis e sociais. A mediação entre o coletivo e o individual oportuniza atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, posicionamento crítico e responsável,
nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de
tomar decisões coletivas.
É importante ressaltar que este PP se encontra articulado de forma coerente com as
ideias acima. Expresso no trabalho a ser desenvolvido terá como eixos norteadores a
diversidade, a cidadania e a sustentabilidade humana. A articulação se dará em rede interna,
envolvendo todos os profissionais que atuam dentro da escola e os familiares dos estudantes.
E ainda, com a rede social, externa à escola, na certeza de que a complexidade do
desenvolvimento integral do ser só é atingida pela multiplicidade de olhares.

Atingir esses objetivos, tem se mostrado, sem dúvida, um grande desafio para toda
a comunidade escolar. No entanto, fica cada vez mais claro que o espaço da escola é um
lugar privilegiado para a constituição e a formação da cidadania.
4. PRINCÍPIOS NORTEADORES
Elaboramos o PP e desenvolvemos nossas atividades acadêmico-pedagógicas,
com base nos seguintes documentos:


Art. 158 da Resolução nº 02/98 SEDF, Portaria 
nº 86 de 2013, que institui o programa
nacional
de educação do campo (PRONACAMPO);


 BNCC - Base Nacional Comum Curricular;









Constituição Federal;

Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil e Anos Iniciais;
Diretrizes de Avaliação Educacional;





14



Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar dos dois
 ciclos do DF para as
aprendizagens (1º ao 3º ano 1º bloco, 4º e 5º ano 2º bloco);



 Estatuto da Criança e do Adolescente;






Lei de Diretrizes e Bases da Educação;



Normativas e diretrizes da Educação do Campo;





Orientações Pedagógicas para elaboração do ProjetoPolítico Pedagógico e as
contribuições das Coordenações Coletivas Pedagógicas;



 PDE–Plano Distrital de Educação;





Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
Outros documentos oficiais.





E ainda, norteando-se em princípios éticos, políticos e epistemológicos de
pensadores da educação, dos suportes teóricos e práticos de publicações pedagógicas e
de normativas, artigos acadêmicos, ações pedagógicas práticas desenvolvidas na rede
escolar, documentos escritos em reuniões organizadas com esse fim.
A tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre deveria
levar os adultos a apreciar, cada vez mais, as alegrias do
conhecimento e da pesquisa individual. O aumento dos saberes,
que permitem compreender melhor o ambiente sob os seus
diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual,
estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante a
aquisição de autonomia e a capacidade de discernir. (DELORS).

Para dar resposta ao conjunto das discussões acerca da educação básica no DF,
contidas no Currículo em Movimento e na BNCC ressaltamos as habilidades que
planejamos atingir. Entendendo habilidades, como saber fazer, como algo associado à
ação, à capacidade adquirida nosso estudante, ao chegar ao 5º Ano do Ensino
Fundamental, deverá saber identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar
informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar. As habilidades
deverão ser desenvolvidas, na busca das competências.
Considerando que a educação deve organizar-se em torno dos quatro pilares do
conhecimento, nosso planejamento tem como objetivos primordiais oferecer um ambiente
educador que favoreça:



Aprender a conhecer - combinar os eixos integradores com os eixos transversais,
oferecendo uma cultura geral vasta, com a possibilidade
 de trabalhar em profundidade um
pequeno número de temas pertinentes à comunidade.
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Aprender a fazer - desenvolver as competências individuais e sociais
que tornem o
indivíduo apto a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe.


Aprender a viver juntos - compreender o outro e a perceber as interdependências no
mundo globalizado. Oferecer projetos comuns e preparar o estudante para
gerir conflitos, no
respeito pelos valores no plural, em busca da compreensão mútua da paz.



Aprender a ser - buscar agir com maior capacidade de autonomia, de discernimento e
de responsabilidade pessoal. Não negligenciar, na vida educacional, nenhuma destas
potencialidades: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para

comunicar-se. Este conceito integra todos os anteriores.
E, seguindo as diretrizes da BNCC, destacamos, em resumo, as dez competências que

nossa escola trabalhará com os estudantes principiando no 1º ano escolar:


Conhecimento: estudantes mais ativos, que reconheçam a importância da
aprendizagem em suas vidas e reflexões
 sobre como ocorre a construção do conhecimento
com autonomia, na individualidade.


Repertório cultural: compreensão e valoração do conhecimento veiculado pelas

manifestações artísticas e culturais. E ainda, o respeito às diferenças culturais.

Pensamento científico: análise crítica embasada e busca
 de soluções críticas,
inovadoras, investigativas, com interpretação de dados.

Cultura digital: reconhecimento
do universo digital – ferramentas, posturas éticas,
pesquisa e produções multimídias.

Comunicação: uso de variadas linguagens e plataformas,
para trocar ideias, discutir,

dialogar, com vistas ao entendimento com pessoas.


Trabalho e projeto de vida: capacidade de estabelecer metas, planejar e administrar o
próprio plano de vida. Aprender a ser resiliente, compreendendo
e administrando o

estresse,
a
frustração,
a
adversidade
e
o
sucesso
esperado.



Argumentação: raciocínio, discussão e opinião qualificada
para debater com os outros.

Capacidade de fazer inferências e defender posições.

Autoconhecimento e autocuidado: reconhecimento de emoções, sentimentos, 
potencialidades e fragilidades pessoais, saúde física, mental, cultural e emocional.

Empatia e cooperação: valorização do diálogo, da solidariedade e do respeito,
às

diferenças regionais, culturais, econômicas, sociais. Mediação de conflitos.

Responsabilidade e cidadania: ponderação de consequências
das ações individuais e

de grupos, participação social, liderança e postura ética.
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL Possibilitar uma educação que contribua para a formação de
cidadãos conscientes e autônomos, para a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária, para a formação do ser humano em sua integralidade, considerando a
educação científica, humanista, ética, estética. Buscando conceber a educação básica do
campo, voltada ao interesse e ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos
que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas e culturais
para que vivam com dignidade.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS







de gerir conteúdos da matriz curricular.


Apresentar à comunidade escolar o Regimento Interno. 



Aprimorar as relações interpessoais entre todos os envolvidos no contexto escolar.



Assegurar à Escola Classe Cora Coralina o espaço da biblioteca com utilização

do acervo didático-pedagógico e material adequado e instrumentos tecnológicos. 




Adequar necessidades pedagógicas com a realidade da clientela e com a necessidade

Conceber a educação básica do campo, voltada ao interesse e ao desenvolvimento

sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no campo.



Conscientizar a comunidade de que a ECCC é um patrimônio público que não visa
lucro material e sim, a aprendizagem; e que deve ser usufruída por toda a 
comunidade
para que essa possa apropriar-se do saber que é um bem imaterial, subjetivo.






Considerar a educação científica, humanista, ética, estética. 



Desenvolver a compreensão da cidadania que se expressa pela participação social e

política cotidiana, do exercício de direitos e deveres. 




esportiva e tecnológica.




Desenvolver o protagonismo estudantil, formando um cidadão ativo, capaz de agir em

qualquer situação, conforme o contexto em que se encontra. 




Desenvolver o processo educativo em uma perspectiva de letramento e resoluções de

problemas.




Desenvolver atividade extraclasse na perspectiva da promoção social, cultural,

Elaborar projetos que proporcionem uma abordagem significativa dentro do processo

ensino-aprendizagem.


Envidar esforços para desenvolver a leitura e interpretação dos estudantes.
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Fortalecer a parceria escola e comunidade. 



Incentivar a formação continuada para a Carreira Magistério e Carreira Assistência

à Educação.




Instituir e ressaltar a importância do Conselho Escolar e inseri-lo em todas as

decisões tomadas.


Integrar os segmentos
escolares de forma dialógica e democrática aperfeiçoando o

trabalho em equipe.


Motivar a formação continuada dos profissionais da educação. 



Ponderar as contribuições trazidas pelas famílias e comunidade do Campo. 



 Observar os princípios legais da gestão democrática.





que inter-relacionem as crianças com deficiência e as outras crianças. 




Propiciar o desenvolvimento de habilidades através de um processo de aprendizagem

dinâmica.




Promover uma ação educativa que viabilize o estudo das relações étnico- raciais e

a cultura afro-brasileira e indígena.




Prestar contas de todos os recursos financeiros, com transparência a toda

comunidade escolar. 




Possibilitar a educação inclusiva por meio de situações e experiências educativas

Repensar a educação escolar em sua finalidade e em seus valores contemplando a

educação do campo. 


Respeitar a diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais,

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia. 



Transformar o recreio em ambiente lúdico, de aprendizagem e convívio saudável.



6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS E PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM

A elaboração e execução de ações coletivas, dentro da pedagogia do diálogo e de
projetos, respeitam os valores fundamentais da administração pública e do princípio dos
valores. Fundamentamos nossas ações na corrente teórica sociointeracionista, que
entendemos ter muito a acrescentar no desenvolvimento do trabalho pedagógico e a
contemplar as necessidades de aprendizagens dos estudantes.
A teoria do pesquisador Vygotsky, propõe que o desenvolvimento cognitivo se dá por
meio da interação social, em que no mínimo, duas pessoas estão envolvidas ativamente
trocando experiências e ideias, gerando novas experiências e conhecimento. Sua
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metodologia de ensino visa favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor,
valorizando-o como cultura acumulada historicamente.
Uma proposta pedagógica que leva em conta os interesses dos estudantes, seus
ritmos de aprendizagem e desenvolvimento psicológico e social, sem perder de vista a
sistematização lógica dos conhecimentos, é o que acreditamos constituir nossa prática na
escola. A concepção de organização escolar centrada nas aprendizagens traz
desdobramentos significativos que demandam concepções e práticas voltadas à
progressão continuada para as aprendizagens dos estudantes.
Na perspectiva que buscamos propagar, a escola é um espaço histórico que deve
ser observada levando em consideração a historicidade da comunidade escolar e as
necessidades dos sujeitos que a compõe. Tendo como base a perspectiva proposta por
Saviani (2003) a educação precisa respeitar a singularidade do sujeito sem, no entanto,
perder sua característica de prática intencional e planejada. Com base neste conceito
fundamental construímos a nossa prática pedagógica. A definição dos conteúdos
essenciais para estudo é ação fundamental para organização e elaboração da proposta
curricular orientando as etapas dos processos de ensino e aprendizagem definindo as
ações a serem desenvolvidas em sala de aula e no ambiente escolar por todos os sujeitos
envolvidos. A conquista da democratização do ensino depende do acesso e permanência
do estudante na escola, mas também essencialmente de uma política curricular centrada
no direito às aprendizagens.
Corroboramos assim, com a base teórico-metodológica da Secretaria de Educação
do Distrito Federal, que se assenta na pedagogia histórico-crítica, a qual esclarece a
importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados nas
relações sociais e na interação com a natureza, para a produção e reprodução de sua vida
e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. (SEDF,
2014, p.32). Esta é uma teoria de grande relevância para a educação brasileira, pois
evidencia um método diferenciado de trabalho, especificando-se por passos que são
imprescindíveis para o desenvolvimento do educando, a saber:












Primeiro passo: Prática Social
Segundo passo: Problematização



Terceiro passo: Instrumentalização



Quarto passo: Catarse



Quinto passo: Prática Social
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Nesse processo, estudantes passam a ter novos posicionamentos em relação à
prática social do conteúdo que foi adquirido, e o professor torna-se o facilitador, o
mediador do conhecimento historicamente acumulado. Agindo de modo intencional, com
ações didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social. O
sociointeracionismo, preconiza o aprendizado mediado e o papel do ensino e do professor
é mais ativo e determinante, de maneira a facilitar a condução do processo de aprender
pelo próprio estudante.
A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a
crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de problemas, questões e situações na
zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento, orienta o Currículo em Movimento.

A aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a
ser compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus
pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente favorável à
humanização. Um trabalho pedagógico que se propõe a educar para além da socialização
e instrução moral e exige que toda ação educativa seja uma prática intencional e
planejada, tal como aponta a concepção histórico-crítica.
Na perspectiva da Pedagogia histórico-crítica, o estudo dos conteúdos curriculares
tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na
escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio
da linguagem que revela os signos sentidos culturais.
Os objetos da educação são os elementos culturais produzidos pela humanidade que
constituem o processo de humanização dos indivíduos, e a organização e a reflexão sobre as
formas mais adequadas para atingir essa humanização. Organização que constitui a forma de
ensinar e que, em Vygotsky, deve-se antecipar ao que aluno ainda não sabe nem

é capaz de aprender sozinho, porque, na relação entre o aprendizado e desenvolvimento,
o primeiro vem antes. Segundo Gomes (2002), na abordagem sociocultural, aprendizagem
e desenvolvimento são processos distintos, porem interdependentes, sendo que a
aprendizagem tem a função de despertar processos internos de desenvolvimento que
ainda não se manifestaram nos indivíduos.
Em seu relato sobre zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky, afirma que a
distância entre o nível de desenvolvimento e o nível de desenvolvimento potencial é
determinada através de solução de problemas, sob a orientação de um adulto e de
companheiros mais capazes. (Vygotsky, 1989, p.97).
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Compreende-se, então, que é na interação entre alunos/alunos e entre
alunos/professores, tendo a palavra como mediadora, que a aprendizagem e o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores vão constituindo-se, assim como os
processos de ensino e aprendizagem.
Apoiados sobre essa base epistemológica, temos buscado construir nossa prática,
avançando nos aspectos lúdicos, incorporando em 2019 às atividades de Educação em
Movimento nas recreações, nas atividades de brincadeiras de roda, cantigas, jogos,
atividades que estimulem a psicomotricidade, o raciocínio lógico e a criatividade nas
estratégias de ensino, desenvolvidos pelos docentes. O trabalho em grupo é outro
mecanismo de trabalho, em que discutimos sobre regras, valores, uso das expressões de
cortesia, respeito, responsabilidade, disciplina e autonomia do estudante.
Na atual conjuntura social, a escola tem lidado com diversos problemas sociais,
especialmente o da carência de afeto. Contrapondo a isso, a relação professor-aluno em
nossa escola vem sendo pautada no respeito mútuo, no diálogo, na valorização da história
de vida do estudante, bom senso e equilíbrio nas relações interpessoais.
6.1 PLANEJAMENTO E PROJETOS

De acordo com o Currículo em Movimento, o trabalho pedagógico ancora-se na
prática social, na pedagogia histórico-crítica, na psicologia histórico-cultural e na
mediação da linguagem e da cultura dos sujeitos que aprendem, com os conteúdos
acadêmicos ensinados.
As aprendizagens ocorrerão “na interação do sujeito com o meio e com os
outros. ” Assim, a proposta do currículo integrado é democratizar saberes onde os
conteúdos devem ser desenvolvidos em torno dos Eixos Transversais: a) Cidadania e
Educação; b) Educação para a Diversidade e Educação para a Sustentabilidade; c)
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; em consonância com os Eixos
Integradores do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental.
Os projetos pedagógicos estão articulados nas atividades propostas no
planejamento dos professores, contemplando sempre a interdisciplinaridade, a
transversalidade e a unidade da educação. Estão fundamentados nesses pressupostos
teóricos, nas necessidades da comunidade local, nos princípios da contextualidade,
flexibilidade, interdisciplinaridade e unidade.
Para o ano letivo de 2019 planejamos os seguintes projetos:
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1.

Educação com movimento, desenvolvido pelos professores de educação física.

2.

Educação em tempo integral, para os 4º e 5º Anos (sorteio de estudantes).

3.

Educação financeira para os 5º Anos.

4.

Letramento: Li gostei e recomendo.

5.

Leitura e interpretação, com todos os estudantes, a cada bimestre (fora da sala

de aula).
6.

Projetos pontuais, surgidos das reflexões em coordenações.

7.

Reagrupamentos e interventivos.

8.

Redação, desenvolvido com os 4º Anos, por uma professora, fora da sala de aula.



Transição, com os estudantes dos 5º Anos, apresentando a próxima escola que irão
frequentar.

1.

Valores, um tema por mês, com apresentações semanais; desenvolvido pela

equipe escolar, com todos os estudantes.
O princípio de unidade, entre teoria e prática, representa a visão articulada entre
as áreas de conhecimento/componentes curriculares, os saberes científicos de ciências
da natureza e ciências humanas. E ainda, das normatizações criadas em grupo, nas
coordenações coletivas:



Planejamento semanal com nas coordenações pedagógicas coletivas ou por
modalidades.



Formação continuada nas coordenações coletivas, com convidados, ou elaborada e
apresentada por um de nós, da equipe pedagógica.



Orientações e acordos sobre o dever de casa: três, no mínimo, por semana.
Trabalhamos com estratégias de interação que promovam reflexão crítica, análise,

a síntese e a aplicação de conceitos voltados para o desenvolvimento integral do aluno.
O planejamento é semanal, discutido nas coordenações das quartas-feiras, de forma
coletiva e às terças-feiras e às quintas feiras, agrupados por anos.
Os projetos desenvolvidos na escola buscam relacionar os sentimentos e
interesses dos estudantes com a obrigatoriedade de cumprir as diretrizes curriculares.
Existe a ênfase nas atividades lúdicas como um processo educativo, fonte dos ideais
de solidariedade e cooperação. E ainda, a comunicação relacional e a formação de
hábitos sociais e de estudo.
O PP 2019 da Escola Classe Cora Coralina, adotará em suas ações, o
acompanhamento da Transição dos Estudantes que deixarão a escola para outra
Instituição de Ensino devido aos avanços das aprendizagens em conclusão do 5º Ano.
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Ressalta-se essa importância, pois a maioria dos estudantes não estudou
em outras escolas e ainda não tiveram acesso à escola urbana. A transição do 5º ano
dos Anos iniciais para o 6º ano dos Anos Finais deve ser fluida e acolhedora,
destacamos algumas ações necessárias ao processo:


de um período de aproximação
 entre a escola sequencial, conhecimento
dos Promoção
espaços e da estrutura da nova escola;



Adaptação deve constar na pauta de formação continuada dos professores;

Articular parcerias com os serviços EEAA, Orientação Educacional e Professores

entre as escolas, por meio de encontros e visitação à nova escola sequencial;

Pesquisa sobre as facilidades e fragilidades enfrentadas pelos
estudantes, por
exemplo, elaboração de um questionário para o estudante novo;

Discussão por meio de reuniões de pais explicitando e dirimindo
 dúvidas a cerca
da transição e do novo momento que o estudante vai enfrentar;


Deve ser observado o relatório descritivo individual de cada estudante para dar
continuidade ao atendimento especifico conforme
 as dificuldades promovendo a
continuidade das aprendizagens dos estudantes.
Atividades do projeto li gostei e recomendo:



 Abertura do Projeto com a encenação da visita de Cora Coralina.







Sarau Literário com presença de autores, que fazem parte do Projeto.
- Correio, troca de correspondência entre a comunidade escolar.





Premiação a todos os estudantes com Medalha de Honra ao Mérito.



Acreditamos que é preciso ampliar as possibilidades para que, de fato, haja a
inclusão tão falada e sonhada, garantindo a aprendizagem de todos. Nesta escola,
temos envidado esforços para transpor o trabalho solitário do professor. Por meio da
Sala de Recursos temos nos empenhado em fazer com que o processo se torne menos
difícil, buscando a troca de experiências e orientações de como agir em certas
situações, aperfeiçoando as discussões sobre o assunto, especialmente na qualidade
da relação professor e aluno.
A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente
no seu apelo a mudanças nas escolas comuns e especiais.
Sabemos, contudo, que sem essas mudanças não garantiremos
a condição de nossas escolas receberem, indistintamente, a
todos os alunos, oferecendo-lhes condições de prosseguir em
seus estudos, segundo a capacidade de cada um, sem
discriminações nem espaços segregados de educação.
(MANTOAN, 2006, p.23)
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Acreditamos que o estudante com necessidades educacionais promove meios de
socialização aos demais estudantes, pois a inclusão é um benefício de mão dupla, tanto
para quem necessita ser incluído, quanto para quem se privilegia do seu convívio e troca
de saberes.
A partir de 2019, a EEAA fará atendimentos primeiramente aos Professores com
Escuta Sensível, na intenção de prevenir possíveis dificuldades de escolarização.
Visando dar suporte aos professores com orientações psicológicas e suportes
pedagógicos, inclusive com acompanhamento de toda a turma numa perspectiva
institucionalizada a partir do amplo desenvolvimento de estratégias preventivas e
subjetivas do trabalho psicopedagógico necessário a toda escola.
No intuito de ter maior acompanhamento, promoção e avanço nas aprendizagens
dos estudantes dos anos concluintes dos blocos: 3º e 5º anos são atendidos no turno
matutino. Os estudantes 1º, 2º e 4º anos são atendidos no turno vespertino.
A Orientação Educacional colabora e participa no desenvolvimento dos projetos da
unidade de ensino. Trabalha os atendimentos individuais ou coletivos sob a perspectiva
do desenvolvimento das habilidades sociais. Atende os estudantes e suas famílias e
professores em suas especificidades.
Diante da implementação do Sistema Ieducar na secretaria escolar a parte
documental dos alunos obteve bons resultados com a racionalização e a troca de
informações via sistema sobre o histórico do estudante.
Os trabalhos terceirizados de limpeza, merenda e vigilância são acompanhados
diariamente visibilizando maior desempenho e atendimento aos estudantes e comunidade
em geral. Registre-se que estes servidores, por fazerem um trabalho de excelência em
sua área, são muito queridos pelos estudantes, por suas famílias e pelos profissionais
pedagógicos.

7. ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS

A organização dos tempos na escola também é um fator primordial para o bom
desempenho das atividades escolares. O planejamento dos tempos deve proporcionar
que os estudantes desenvolvam suas atividades nos prazos estabelecidos e o
aperfeiçoem da melhor maneira possível, evitando prejuízo nas aprendizagens.
A rotina e a organização do espaço proporcionam segurança e autonomia para as
crianças, e o professor deve criar possibilidades, de maneira progressiva, para que o
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estudante os controle durante a realização de algumas ações. O controle do tempo pelos
estudantes não deve ocorrer de forma livre, mas dentro dos critérios propostos pelo
educador. Deve-se também incentivar a participação, objetivando que eles definam como
querem utilizá-lo.
Na ECCC, o tempo é dividido entre as atividades de sala de aula e espaços
externos. Existem rotinas para atividades intra e extraclasse. Dessa forma, o tempo é
planejado considerando suas várias dimensões: tipos de espaços, interações
necessárias e diversidade de atividades propostas.














Apresentação de atividades com o Projeto Valores, às segundas-feiras.
Atividade semanal na biblioteca, com agenda das visitas.




Educação com Movimento, atendendo todos os estudantes.
Educação em tempo integral, em três dias da semana.
Filme (quinzenalmente), com propósitos pedagógicos.







Hora Cívica – realizada às sextas-feiras.

O Ensino Fundamental - Anos Iniciais se organiza em turmas assim distribuídas:


Segundo ciclo 1º bloco (1ºano ao 3ºano) - crianças com ingresso 
aos 6 anos de
idade completos ou a completar até 31 de março do ano de ingresso.

Segundo ciclo 2º bloco (4ºano e 5ºano) - crianças com ingresso aos
 9 anos de
idade completos ou a completar até 31 de março do ano de ingresso.

O horário de funcionamento é de 7h30min às 12h30min
 no matutino; 12h40 às
17h40 no vespertino, conforme estabelecido pela SEDF.



8. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.

Compreendemos a avaliação como um conjunto de atuações que tem a função de
alimentar e orientar a intervenção pedagógica, conforme aponta Abramowicz (1996), “a
avaliação deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem melhor e para a
melhoria do sistema de ensino”.
Para Luckesi (2002), avaliar é entendido também como uma ação contínua do
processo de ensino-aprendizagem, bem como uma ferramenta de planejamento e
replanejamento. Segundo o autor, a avaliação envolve três passos, que consistem em:


Saber o nível atual de desempenho do aluno (etapa também conhecida como

diagnóstico);
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Comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo

educativo (qualificação); 




Tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados (planejar

atividades, sequências didáticas ou projetos de ensino, com os respectivos


instrumentos avaliativos para cada etapa). 
Para tanto, avaliar não consiste em momentos pontuais, mas como situações que
permitam a produção de indicativos, visando melhorias no processo de aprendizagem.
Para nós, avaliação é momento de reflexão, instrumento e, ainda, resultado do
processo de aprendizagem que norteará novas posturas e ações. A recomendação do
Currículo em Movimento é a avaliação para as aprendizagens. Em nossas reflexões,
todas as atividades desenvolvidas na escola são consideradas no momento da



avaliação individual, e narradas no relatório individual do estudante.
Essas posturas caminham em consonância ao que aponta as Diretrizes de Avaliação

Educacional da SEDF, que pauta a avaliação nos princípios da avaliação formativa, que
declara:

Avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Também
não se confunde com medida. Medir é apenas uma pequena parte
do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de
informações. Analisá-las para promover intervenções constantes
é o que compõe o ato avaliativo, por isso as afirmativas de que,
enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem
aprendizagens, são válidas tanto por parte do docente quanto
do estudante.

Os instrumentos/procedimentos não são os que definem a função formativa, mas a
intenção do avaliador e o uso que faz deles. Nesse sentido, em nossa escola, fazemos
uso de diversos instrumentos para promover as práticas avaliativas:




















Apresentações de trabalhos,


Atividades de leitura e interpretação,



Atividades em grupo,



Autoavaliação,

Confecção de cartazes,





Deveres de casa,



Ditados em classe,

Exposições de tema, do projeto valores,
Murais,
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 Participação na feira de ciências,


























Pesquisas,



Portfólios,

Produções de texto/redação,





Provas com consulta,



Provas objetivas,



Registros diários,



Relatos orais,



Trabalhos escritos,

Uso correto da agenda escolar,





Uso do dicionário,



Outros.

A avaliação abarca uma série de reflexões e objetivos a serem alcançados; revela
indicativos de aprendizagem, busca garantir repostas às diversas situações de
aprendizagem, considera os ganhos com os deveres de casa. Segundo as Diretrizes, “é
necessário que o dever de casa seja uma atividade extensiva do trabalho feito em sala de
aula, e que o estudante tenha condições de realizá-lo de forma a construir uma postura
autônoma e emancipada”.
Ressaltamos também, o caráter formador do Conselho de Classe: espaço de
avaliação

para

as

aprendizagens,

mas

também

institucional,

identificando

as

necessidades de nossos estudantes, assim como as ações preventivas e as intervenções
a serem feitas por parte dos professores e equipe pedagógica. É um espaço onde a
comunidade escolar, inclusive os pais e ou responsáveis pelos estudantes, discutem e
deliberam acerca do processo ensino-aprendizagem.
Os professores que atuam no BIA- Bloco Inicial de Alfabetização usarão também
as fichas de acompanhamento individual do estudante oferecidas em curso de formação
nos anos posteriores do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Os 4ºs e 5ºs
anos adotaram os descritores da prova diagnóstica da SEDF, aplicada aos estudantes no
primeiro bimestre de 2019.
A concepção fundamental da escola é possibilitar aos educandos o acesso ao
conhecimento cultural, histórico e social, por meio do processo de ensino e
aprendizagem, intrinsecamente ligados.
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O PP será avaliado em diferentes momentos durante sua efetivação no ano letivo. A
avaliação institucional se dará em conformidade com o calendário escolar, que tem data
definida para este fim.
9. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ROTINA SEMANAL
Todas as turmas da escola seguem, de acordo com cronograma geral, uma rotina
de atividades semanais:








Biblioteca



Projeto Interventivo



Sala de Recursos



Recreação/Psicomotricidade: Educação com Movimento



Reagrupamentos



Filme (quinzenalmente)

9. 1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS BIMESTRALMENTE

A ECCC Para tem seu planejamento de atividades com ampla participação dos
estudantes, pais, profissionais da escola, bem como de toda comunidade escolar:








Abertura e Culminância dos Projetos, conforme o PP da ECCC
Conselhos de Classe, conforme calendário da escola





Dias Letivos Temáticos conforme calendário da SEDF




Entrega
 da Medalha de Honra ao mérito Cora Coralina de acordo com o Projeto
Valores


 Festa Junina

Festividades em
geral como apresentações dos Projetos: Valores e do Projeto de
Leitura e letramento


 Passeios de acordo com os Projetos e desenvolvimento do Currículo


Reunião de Pais, conforme calendário da escola.



Nossa escola, enquanto espaço de educação acadêmica e convívio social,
reflete que a maneira certa do fazer pedagógico será sempre a que funciona para as
especificidades da clientela, apropriada para o seu estilo. Considerando a ética, os
valores culturais e sociais, o planejamento de ações adequadas ao tempo e espaço. As
circunstâncias também ditam o modo de fazer as coisas.
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A experiência mostrou que qualquer grupo e equipe, com boa cabeça, boas
intenções, bom coração e conhecimentos compatíveis com o fazer pedagógico pode
atingir resultados satisfatórios. Foi assim que nossa escola principiou seus trabalhos,
nos anos oitenta.
Como a maioria das coisas simples, é verdade que quase ninguém consegue
fazê-las. Fazê-las bem requer vontade e coração. Aqui estamos continuando o que foi
iniciado no século passado. As professoras dos anos oitenta e a nossa patrona, Cora
Coralina são uma fonte de inspiração e estímulo para continuarmos.
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APÊNDICE
1.

PLANOS DE AÇÃO

1.1 PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
As atividades serão desenvolvidas pela Orientação Educacional (OE), com ações
em rede, fundamentadas nas balizas legais da educação e nos documentos oficiais da
nossa secretaria de educação.
Metas Visa-se realizar um trabalho coletivo de exercício da consciência sobre a
cidadania, tratando de temas como desenvolvimento do ser humano, habilidades
sociais, mediação de conflitos, cultura da paz e equilíbrio psicossocial. E ainda: atender
e orientar os estudantes em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a
formação de seus valores, atitudes, emoções e sentimentos, criando espaço de escuta
responsável com os professores. Ouvir e dialogar com a comunidade escolar.
Contribuir na elaboração, revisão e realização do projeto pedagógico (PP). Participar
da proposta pedagógica da escola.
A OE assessora o/a o professor/a com orientações quanto ao comportamento dos
seus estudantes, para agir de maneira assertiva em relação a eles; colabora com o
professor/a na lida com as dificuldades de comportamento de seus alunos; media
conflitos entre alunos; participa do Conselho Escolar, do Conselho de Classe, das
coordenações coletivas na escola, das coordenações coletivas com seus pares;
frequenta

palestra,

cursos,

seminários

e

outros

eventos

que

acrescentam

conhecimentos para o exercício profissional. Mantém contato com as famílias, orienta
em situações pontuais. Dá ciência às famílias sobre os estudantes infrequentes,
conforme Circular Conjunta 08/2016. Está em contato com o conselho tutelar e as
redes externas de apoio. Faz encaminhamentos para a rede e para especialistas.
Propicia a interação e o desenvolvimento das relações sociais valorizando as
diferenças e a não discriminação. Oferta suporte pedagógico facilitando o acesso do
estudante aos conteúdos acadêmicos.
Avaliações dos trabalhos desenvolvidos



 Acompanhamento dos encaminhamentos feitos.







Análise dos aspectos qualitativos dos trabalhos executados.
Avaliação dos estudantes, sobre a atividade desenvolvida.
Assimilação, no cotidiano escolar, dos temas trabalhados.
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 Auto avaliação.

Avaliação 
cooperativa dos pontos fortes e dos pontos vulneráveis do trabalho
desenvolvido.


 Elaboração de indicadores alcançados.

Evolução
do comportamento dos estudantes, em concordância com os objetivos
planejados.


 Interpretação das atividades desenvolvidas, em grupo.











Observações dirigidas, do trabalho desenvolvido.



Atas e relatórios.

Questionário de avaliação institucional.



Registros de desempenho dos atendimentos feitos.



1.2 PLANO DE AÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

A educação integral pode ser vista sob dois aspectos: como concepção, visando à
formação humana em suas múltiplas dimensões; e como processo pedagógico, prevendo
práticas que reconhecem a importância dos saberes formais e não formais, a construção
de relações democráticas entre pessoas e grupos, imprescindíveis à formação humana,
valorização dos saberes prévios, das múltiplas diferenças e semelhanças que fazem de
todos nós, sujeitos históricos e sociais.(Manual de dúvidas de Educação Integral Gerência
de Programas Especiais Núcleo de Acompanhamento de Projetos).
A educação em tempo integral eclode como um amplo conjunto de atividades
diversificadas que integradas ao currículo escolar, possibilita uma formação mais
completa ao ser humano. Nesta proposta, serão incluídas atividades diversas dirigidas e
realizadas em outros tipos de espaços de aprendizagem, além do ensino em sala de aula,
visando o aprimoramento intelectual e cultural dos nossos alunos. Essas atividades
constituem-se por práticas que incluem os conhecimentos gerais sobre as artes, a saúde,
os esportes, a música e a educação ambiental.
O projeto “O Segundo Tempo”, no âmbito da Educação Integral, é considerado como
programa estratégico do Governo Federal, que tem por objetivo democratizar o acesso à
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prática e à cultura do esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de
crianças, adolescentes e jovens. É desenvolvido como fator de formação da cidadania e
melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.
São princípios do programa: reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e
vulnerabilidade social; esporte e lazer como direito de cada um e dever do Estado;
universalização e inclusão social; democratização da gestão e da participação.
Em 2019 participam do Programa 52 crianças que estudam no turno matutino e
três vezes por semana vão ao Clube do Rocha/Associação de Sargentos e Sub Tenentes
do Exercito- ASSEB. O programa tem como público-alvo crianças e pré- adolescentes
expostos aos riscos sociais. Em nossa escola participam alguns estudantes dos 3º e 5º
anos. Aqueles que, mediante observação dos profissionais, estão com potencial a ser
desenvolvido no esporte, linguagem, relacionamentos, e a necessidade de participar de
outras atividades de lazer e entretenimento socioeducativa.
OBJETIVO GERAL: Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte de forma a
promover o desenvolvimento integral de crianças,ENTRE 08 e 12 anos, como fator de
formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida.
Objetivos Específicos:



Buscar a redução da exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez
precoce, criminalidade, trabalho infantil)
 e a conscientização da prática esportiva,
assegurando o exercício da cidadania.



Contribuir
para a melhoria da qualidade e de vida (autoestima, convívio, integração

social e saúde).


 Desenvolver a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras.





Exercitar os valores sociais.



Oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.




Propor práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes
 a

manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral.
RESULTADOS ESPERADOS












Aumento do número de praticantes de atividades esportivas educacionais.
Crescimento da autoestima dos participantes.





Melhor convívio e integração social entre os participantes.
Melhores condições de saúde dos participantes.





Aquisição de mais qualificação de professores
 e educadores sociais voluntários de
educação pedagógica ou nos esportes envolvidos.
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Melhoria das capacidades e habilidades motoras dos participantes.

E ainda, resultados com impactos indiretos:




Crescimento do rendimento escolar dos alunos envolvidos.




Diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais.








Melhoria
 na infraestrutura esportiva no sistema de ensino público e na comunidade

em geral.


Redução da evasão escolar nas escolas atendidas.

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Dentre os resultados esperados especificamente, a
ECCC nomeia os seguintes:



Contribuir
para a melhoria da qualidade de vida (autoestima, convívio, integração
social e saúde).




Aprimorar as capacidades físicas e habilidades motoras.




Democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte.







Desenvolver
atividades físicas e pedagógicas com vista ao bem estar físico, mental

e social.



 Potencializar os valores sociais.

Estimular o diálogo entre os estudantes
como meio de resolução de conflitos

pessoais e no âmbito de suas comunidades.


 Oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.






Oportunizar espaços de convivência e aprendizado extraescolar.
Fortalecer os valores culturais existentes na comunidade.



OFICINAS: Artes (pinturas de tela, bordados e crochê, confecções de bonecos etc.);
Futebol; Futsal; Basquete; Vôlei; Tênis; Ginástica; Capoeira; Dança; Atletismo; Tênis e
futebol de mesa (ping-pong e Totó); Vela (navegação em pequena embarcação); Jogos
recreativos; Jogos cognitivos (xadrez e dama); Inglês; Espanhol; Dinâmicas de civilidade.
Verificação periódica dos resultados obtidos no decorrer do processo, de forma contínua
e sistematizada. No início, durante, e ao final do ciclo letivo.
CRONOGRAMA: Os estudantes são atendidos três vezes por semana com a seguinte
grade horária:

Segunda-feira
Terça-feira
Estudantes na Escola
Estudantes na Escola de
de 07h30 as 12h30
07h30 as 12h30

Quarta-feira
Estudantes na Escola de 07h30 as
12h30
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Estudantes embarcam
para o clube as 12h
40 e retornam à
escola as 17h 40

Estudantes
embarcam
para o clube as 12h 40 e
retornam à escola as 17h
40

Estudantes embarcam para o
clube as 12h 40 e retornam à
escola as 17h 40

Em 2010 foi concluída a Pesquisa Nacional de Avaliação do Programa Segundo
Tempo, pelos beneficiados e suas famílias, viabilizada pela parceria com a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG, a partir da definição de indicadores de
eficiência, eficácia e efetividade/impacto do Programa. Os resultados da pesquisa estão
disponíveis no livro: Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Programas Esporte e Lazer

da Cidade e Segundo Tempo do Ministério do Esporte (Souza et al., 2010). arquivo PDF
(22.245 kb).
1.3. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO

Na perspectiva da coordenação pautando-se na reflexão da prática de forma
coletiva e emancipadora com foco processual construindo um trabalho colaborativo
enquanto “espaço-tempo de possibilidades e de liderança pedagógica” (p.30) propõe-se
ações solidárias viabilizando uma educação de qualidade social. (OP: PPP e CP, 2014). A
Coordenação Pedagógica, assim, torna-se espaço-tempo de reflexões, auto formação,
planejamento, compartilhamento de experiências, avaliação e articulação do coletivo em
torno do PP da escola.
Para viabilizar esse espaço-tempo inventivo, criativo, reflexivo, democrático faz-se
necessária uma escuta sensível onde todos falem e escutem uns aos outros
redirecionando as práticas pedagógicas aproveitando também o conselho de classe, a
avaliação institucional.
Cabe ao Coordenador Pedagógico discutir o entendimento de teoria e de prática que
favoreçam a articulação entre ambas em estudos, planejamentos e discussões; ouvir as
demandas dos professores e recomendar estudos que auxiliem o trabalho pedagógico;
solicitar aos professores sugestões de textos, reportagens, livros que já tenham estudado
para recomendar ao grupo; identificar professores com práticas interessantes para socializar
em oficinas com o grupo; definir com o grupo os instrumentos de registro(ata, diário de bordo,
portfólio); elaborar com os professores o cronograma de atividades a serem
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desenvolvidas, estudos sobre Currículo, Diretrizes e Orientações Pedagógicas, palestras,,
oficinas, compartilhamento de experiências, análise de avaliações , planejamento de
intervenções.
A Coordenação Pedagógica é um importante espaço-tempo de planejamento e
formação continuada cabendo ao coordenador articular as ações pedagógicas e a
participação docente no planejamento coletivo, participar da elaboração do PP, Currículo
e Avaliação com vistas a melhoria do processo de aprendizagem e recuperação de
desempenho dos estudantes.
A seguir quadro das ações do Coordenador:
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OBJETIVOS

AÇÕES/

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

Efetivar

semanal da coordenação

coordenação
pedagógica

os ano/Ens.Fund./

com

DAS AÇÕES

Coordenação
por Pedagógica

AVALIAÇÃO

CRONOGRAMA

ENVOLVIDAS NAS AÇÕES

Acompanhamento

a

PÚBLICO

PARCERIAS

Corpo

local

e docente

Semanalmente, durante

professores.

todo o ano letivo.

professores por ano.
Manter

em conforme levantamento

corpo docente
formação

Encontros formativos

o

da pedagógica,

continuada demanda das fragilidades dos

na escola.

professores

com

elucidativos,

palestras

Coordenação
gestores, docente

Quinzenalmente

coordenadores

vídeos intermediários

nas

coordenações coletivas
da CRE,

e SOE, SEAA, Sala

dinâmicas.

Corpo

de quarta-feira.

de

Recursos e colaboradores
convidados.

Cumprir

Elaboração,

o

Coordenação

Político atualização, acompanhamento

Projeto

e

Pedagógico da escola.

execução

do

Pedagógico da escola.

Corpo

Todo o ano

pedagógica. SOE, SEAA , docente, discente e

Projeto Sala

de Recursos

gestores e professores.

Avaliação
periódica

, comunidade

através

questionários

escolar.

discursivo

e

nos

de
ou
dias

previstos no calendário
escolar.
Acompanhar o
desenvolvimento
alunos

e

Simulados:

dos Elaboração
as acompanhamento

Coordenação
e pedagógica, professores e
dos gestores.

Corpo

Bimestral

Debate

discente e corpo

reflexões no

docente.

de

classe

e
conselho
e
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em simulados até o retorno para os

intervenções

alunos;

classe.

Retomada

conteúdos

com

coordenações coletivas.

dos
novas

estratégias.
Promover
desenvolvimento
alunos

o

Reagrupamento

e

dos projeto interventivo.

Coordenação
pedagógica. SOE, SEAA,
Sala

com

de

Corpo

Semanal.

Registros

discente.

alunos, autoavaliação e

Recursos,

relatórios

gestores e professores.

dificuldades

envolvidos.

pedagógicas.
Assessoramento

Acompanhar

com todas as atividades artísticas

os professores
suporte

de

técnico- desenvolvidas na escola, bem

artes

e

Toda

a

comunidade escola.

Conforme
demanda.

escolar.

como dos eventos Feira de

artístico.
Apoiar

Coordenadora de

os Ciências, Festival do

Livro,

Festa da Família, Olimpíadas e

eventos escolares.

de acordo com a demanda.
Manter

os

Disponibilização de

-

Coordenação

professores

pasta de correspondências aos

pedagógica local, gestores docente

informados acerca dos

professores;

e

comunicados, cursos e
eventos.

Divulgação

coordenadores

de intermediários da CRE

encontros, reuniões, oficinas e
cursos nas coordenações, por

-

dos

Corpo

Diariamente

a

dos
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e-mails, grupo de WhatsApp e

através de murais na escola.
Cumprir

desenvolvimento

docente

Coordenação

em suas ausências em virtude

dias letivos previstos e
da continuidade

Substituir o

os

Corpo
discente

Durante

todo

ano

ao de abonos e LTS.
das

atividades previstas
Possibilitar

Estudo do

o

estudo

do currículo com

nas

coordenações acompanhamento permanente

pedagógicas.

os

currículo

da execução e
do currículo.

Coordenadores

professores; locais e coordenadores

cumprimento

intermediários.

Corpo
docente

Semanalmente

Verificar junto
a equipe docente

o

impacto do estudo

no

trabalho

efetivamente

realizado em sala

de

aula; A avaliação deve
ser feita no momento da
reunião coletiva.
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1.4. Plano de ação da Gestão
PLANODETRABALHO
GESTÃO DA ESCOLA
2017-2019

1. Identificação da Unidade Escolar

Coordenação Regional de Ensino do Paranoá/ Itapoã
Unidade Escolar: Escola Classe Cora Coralina
Níveis/ Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Localização: DF 250 km 2,5 FAZENDA PARANOÁ - SOBRADINHO/DF

2. Identificação da Equipe

Diretora:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Matrícula: 220279-4

Cargo: Professora
Área de Formação: Pedagogia

Vice-Diretora: ANDREA MOURA

Matrícula: 259896

Cargo: Professora
Área de Formação: Pedagogia/ Direito

3. Apresentação

Educação - Ao pensarmos a educação temos que considerar as práticas, os problemas e o conjunto de variáveis interdependentes que estão presentes na sociedade
e que irão influenciar o processo de planejamento educacional, pois temos necessidades hoje de efetivamente termos conhecimento, onde as fronteiras e os
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limites estão cada vez mais frágeis refletindo diretamente na educação, gerando demandas e desafios a serem superados na construção de um mundo melhor.
Sendo assim, é necessária que haja uma educação de qualidade que se adeque às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais e que contribua
para a formação de alunos autônomos, críticos, participativos, capazes de atuar com competência e responsabilidade na sociedade em que vivem.
Toda a comunidade escolar deve sentir-se responsável pelo desenvolvimento das ações que proporcionam a eficácia do ensino-aprendizagem e zelar para
que as relações se ampliem cada vez mais. A escola busca assegurar o direito de todos os alunos a uma educação de qualidade, necessitando da presença não só de
seus funcionários e alunos, mas também das famílias, pois quando estas se envolvem na educação dos filhos os resultados obtidos do binômio educar e aprender são
significativos.
.
As Gestoras buscam dar prosseguimento ao trabalho pedagógico e administrativo, aperfeiçoando e inovando nessa forma de gestão, buscando sempre
a integração da comunidade escolar, fortalecendo cada vez mais esses laços e promovendo uma participação mais efetiva com os representantes do Conselho
Escolar, da APM (Associação de Pais e Mestres) e do Conselho de Classe.
Na busca constante de entregar aos alunos um serviço de mais qualidade, procuramos aprimorar o cardápio escolar, cuidando com atenção pela qualidade
dos alimentos fornecidos, boa manutenção dos equipamentos e aquisição de novos para o bom funcionamento da cozinha, dialogo constante com a equipe da
merenda e da limpeza, proporcionando uma alimentação de mais qualidade para os alunos e um ambiente agradável e bem cuidado. Sendo também essas boas
práticas adotadas no serviço de limpeza da escola para a boa manutenção do prédio.
Torna-se necessário que a Escola ofereça mecanismos técnicos para a melhoria do aprendizado do aluno, como o desenvolvimento de atividades pedagógicas,
através de um processo de discussão e decisão, tanto sobre questões curriculares como sobre os procedimentos didáticos. Sendo assim, este Plano de Trabalho propõe
também analisar as dificuldades detectadas no decorrer do ano letivo por meio da avaliação institucional e apontar ações que visem reverter esse quadro e que contribuam
para um ensino de qualidade. O trabalho da equipe basear-se-á nos seguintes fundamentos: a) incentivo à formação continuada da carreira magistério público e auxiliares em
educação; b) valorização e apoio à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano; c) coordenação pedagógica efetiva e produtiva, trabalho integrado com a
equipe SOE (Serviço de Orientação Educacional) e SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem) – Orientadora Educacional, Pedagoga e Psicóloga e Professora da
Sala de Recursos; d) desenvolvimento de projetos interventivos, reagrupamentos e projetos alternativos/específicos, de acordo com a necessidade, capazes de oferecer o
aprendizado e elevar a autoestima dos alunos; e) proporcionar o processo social de transformação do aluno por meio da leitura, utilizando a biblioteca como instrumento para a
realização desse fim, bem como o acompanhamento da família; f) verificação da aprendizagem, bimestralmente, através de simulados e tomada de leitura por uma equipe
composta por membros da direção e equipe de apoio, com levantamento da situação de toda a demanda escolar, procedendo um acompanhamento anual do nível de
desenvolvimento de cada aluno; g) propiciando ambiente favorável para desenvol vimento do aspecto cultural do aluno, possibilitando o seu protagonismo espontaneamente
nas participações culturais que ocorrerão quinzenalmente ; h) manutenção do funcionamento dos mesmos
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anos do Ensino Fundamental, no mesmo turno, visando a racionalização das atividades, troca de experiências entre os professores com vistas ao aprimoramento do
aprendizado levando-se em conta a unidade de ação; i) diminuir o índice de repetência, em especial por faltas, mantendo contato constante com os pais sobre as
consequências desse fato; j) promover estratégias que valorizem a ação da família e a sua participação ativa no ambiente escolar; k) possibilitar aos alunos com
necessidades educacionais especiais desenvolver suas potencialidades, ultrapassando os limites de sua situação, conforme preconiza a Lei nº 9.394/96; e l) valorizar
e melhorar ainda mais o nível alcançado pela Instituição Educacional nas avaliações do MEC. m) procurar manter o ambiente organizado com bom funcionamento,
resolvendo as demandas físicas como os reparos de problemas hidráulicos, elétricos, Internet, mobiliário, material escolar, conservação e limpeza, merenda,
parquinho, vigilância, limpeza externa e demais demandas que forem surgindo. Permitindo que a escola tenha sempre um bom funcionamento, mantendo um ambiente
agradável e saudável. n) enriquecer o recreio com mais brinquedos, diversificando os interesses, tornando mais prazeroso esse mo mento para os estudantes.
As metas, estratégias, foram elaboradas em consonância com o atual Projeto Político Pedagógico, com os Planos Nacionais e Distritais de Educação,
com os princípios da Lei da Gestão Democrática, Lei nº 4.751/2012 de 07 de fevereiro de 2012, além da LDB- Lei Nº 9.394/96, e do Currículo de Educação Básica e
ainda baseado no diagnóstico feito na Escola com o auxílio de segmentos da própria Unidade de Ensino. O Plano de Trabalho apresentado valoriza e contempla cada
segmento da comunidade escolar tornando sua participação ativa no processo de ensino/aprendizagem. Acreditamos que os objetivos propostos apresentam
possibilidades de concretização a curto, médio e longo prazo, uma vez que são coerentes com o contexto sociocultural da escola.

4.Delimitação dos objetivos, metas, estratégias e da avaliação.

4.1 Aspectos Pedagógicos

Objetivos Prioritários:








Firmar o compromisso com a aplicação e avaliação constante do PP de forma participativa e democrática;



Incentivar a participação da família na vida escolar dos alunos;



Valorizar as potencialidades dos alunos com necessidades especiais, visando à elevação da autoestima;



Estimular o habito da leitura;



Dinamizar a coordenação coletiva, propiciando um espaço de formação continuada;
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Promover o espírito de coletividade, fortalecendo cada vez mais o trabalho em equipe;



Respeitar a diversidade.



Criar condições para que os alunos sejam ouvidos.



Valorizar o recreio;



Aplicar simulados e tomar leitura; para planejar as intervenções didáticas pedagógicas.



Estimular o protagonismo do estudante;



Manter os mesmos anos no mesmo turno;



Realizar manutenção permanente da parte física e pedagógica, bem como o acompanhamento da alimentação escolar.



Desenvolver atividades culturais de imersão na cultura local e nacional.

Nº

METAS

ESTRATÉGIAS

PERÍODO DE

AVALIAÇÃO

EXECUÇÃO

01



Diminuir o número de



Conscientizando os pais e/ou responsáveis, por meio





Contínua

alunos retidos em mais de

de reuniões e circulares, sobre a importância da frequência

20%,

dos alunos no processo ensino aprendizagem.

acompanhamento

muitos alunos são retidos,

Detectando as dificuldades através de diagnóstico inicial e

estratégias desenvolvidas)

por faltas

processual.

considerando

que

Estabelecendo metas para amenizar e/ou sanar as
dificuldades.
Conscientizando e incentivando o corpo docente da
importância da formação continuada.
Aprimorando o Projeto Interventivo através do uso das TICs e
de jogos pedagógicos;
Prosseguindo com o reagrupamento intraclasse e interclasse.

letivo

Durante o ano

(Observação

e
das
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Propiciando atividades diversificadas e lúdicas conforme
interesse e necessidade dos alunos;
Oportunizando atendimento individualizado em sala de aula;
Fazendo encaminhamentos para o SEAA e SOE quando
necessário;
Orientando e acompanhando o trabalho pedagógico
desenvolvido pela coordenação pedagógica e equipe
docente.
Acompanhando o número de faltas verificadas e adotando
procedimentos para que o fato não persista evitando que o
estudante seja reprovado.

02



Propiciar espaços de

Aprimorando os projetos pedagógicos em andamento e

discussão em relação do PP

garantindo a continuidade dos mesmos conforme a avaliação

com a Comunidade Escolar

da Comunidade Escolar.

em

Garantindo maior participação dos servidores da Carreira

todos

os

seus

segmentos.



Semestral

 Contínua



Semanal

 Contínua

Assistência e terceirizados;
Conscientizando os pais sobre a importância da participação
efetiva no processo de reelaboração do PP e no
acompanhamento das ações.

03



Promover

nas

Oportunizando aos docentes, a equipe SEAA, SOE e a Sala

coordenações

coletivas

de Recursos o conhecimento dos instrumentos legais (LDB,

momentos

de

reflexão,

Currículo em Movimento, Diretrizes Pedagógicas do BIA,

estudo,

troca

de
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experiências, oficinas

e

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil,

planejamento, fortalecendo

Diretrizes de Avaliação, PP, ECA, entre outros.

o trabalho em equipe.

Buscando parcerias com profissionais nas áreas de apoio
para ministrar palestras de interesse dos professores da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
Propiciando atividades de sensibilização, reflexão e
informação sobre as diferentes necessidades especiais.
Proporcionando aos professores, a equipe SEAA, SOE e a
Sala de Recursos a socialização das experiências bem
sucedidas, bem como dos projetos individuais.
Realizando dinâmicas de grupo e com jogos interativos.

04



a

Promovendo reuniões de pais, atividades festivas, ação saúde



Bimestral

participação da família

na

Oficinas e palestras, conforme o interesse e necessidade da



Durante o

gestão

da

comunidade escolar.

letivo

Estimular

democrática

escola,

bem

como

Realizando encontros para conscientização da família sobre a

acompanhar o processo de

importância da vida escolar de seus filhos, dificuldades e

ensino

evoluções.

aprendizagem

seus filhos.

de

Aplicando questionários junto a comunidade buscando obter
maiores informações sobre as famílias dos nossos alunos e
sobre os nossos alunos.
Propiciando atividades de confraternização e lazer em
parceria com profissionais voluntários.
Organizando oficinas e palestras com profissionais de várias
áreas, abordando temas diversos, como: limites, sexualidade,
higiene, saúde, dengue, drogas, violência, abuso sexual etc.

 Contínua
ano
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Facilitando a comunicação com os pais pelo whatsapp.

05



Propiciar

um

Oportunizando e incentivando a formação continuada do



Bimestral

 Contínua
 Análise de Resultados por

atendimento de qualidade na

profissional que atua nesta área.

sala de recursos.

Desenvolvendo projetos que valorizem as habilidades dos

meio

alunos com necessidades especiais com a utilização de

institucional

da

avaliação

equipamentos tecnológicos atuais, além de trabalhos manuais
envolvendo hortas e plantas na escola.
Divulgando os trabalhos para a Comunidade Escolar visando
à elevação da autoestima dos alunos, inclusive promovendo
apresentações teatrais.

06



Prosseguindo com o projeto de leitura –Li, Gostei e



Diária

 Contínua

pela leitura na perspectiva de

Recomendo- e de atividades que desenvolvam o prazer de



Semanal

 Conselho de Classe

saber ler, escrever e pensar,

ler e escrever através do uso da biblioteca de forma lúdica e



Mensal

 Avaliação Institucional

consolidando, assim, o habito

criativa com empréstimo semanal de livros.

de ler.

Propiciando um ambiente para a leitura diária na sala de aula,

Despertar o interesse

com todos os alunos criando uma rotina de leitura coletiva,
acompanhada pelo professor.
Orientando os pais da necessidade no acompanhamento
diário da leitura dos livros, criando uma rotina diária,
valorizando o trabalho pedagógico da escola.
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Promovendo apresentações teatrais visando a desinibição
pessoal, a sensibilidade e a autoestima, capacidade de
iniciativa e persistência para superar as dificuldades.

07

 Aprimorar a qualidade do

Aplicando simulados durante o ano letivo, bimestralmente,

aprendizado preparando os

conforme calendário escolar, observando os descritores e

estudantes para os futuros
desafios e, também, para as
Avaliações de Larga Escala.

 Durante o ano letivo

 Contínua
Análise

de

habilidades de cada avaliação, a fim de familiarizar os

Resultados por

meio de

estudantes com o tipo de prova, enunciado e gabarito.

levantamentos

Tomando a leitura de todos os alunos, com a interpretação de

resultados

texto, bimestralmente, visando identificar as dificuldades e
buscando soluções.
Realizando análise estatística sobre o desempenho das
referidas praticas observando-se sua trajetória durante o ano.
Ministrando palestras sobre temas importantes como bullying,
violência, deficiências, respeito, consciência negra, ECA,
dengue, inclusive com parcerias de órgãos públicos como
Transitolândia, Vigilância Sanitária, Ação Global, Conselho
Tutelar, e outros.
(Esses procedimentos serão realizados em conjunto
com a equipe pedagógica, de apoio e da direção e
convidados)

08



Melhorar

resultados do
pedagógico

os

Possibilitando que o Coordenador Pedagógico possa atender

aprendizado

de forma satisfatória as turmas do da escola, racionalizando o

 Durante o ano letivo
 Contínua
 Conselho de Classe

de
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 Avaliação Institucional /

trabalho desse único Coordenador, evitando assim, prejuízo
pedagógico para os professores e alunos.

comunidade escolar

Trocando experiências e apoio entre os Professores do
mesmo ano, proporcionando um trabalho em equipe, inclusive
favorecendo o trabalho dos novos professores que chegarem,
sem experiência.
Favorecendo a melhor logística de trabalho para a realização
de passeios, palestras, filmes e eventos para o mesmo Ano,
pois os alunos possuem os mesmos interesses, a mesma
faixa etária.
Conscientizando quanto ao uso racional dos materiais
utilizados na rotina das tarefas da escola.
Reduzindo conflitos no recreio, diante do maior número de
estudantes com a mesma faixa etária, e/ou interesses em
comum.

10


que

Propiciar um recreio
favoreça

desenvolvimento

o
do

Diversificando os jogos com a aquisição de novos brinquedos

 Durante o ano letivo

 Contínua
 Conselho de Classe

ou confecção de brinquedos com material reutilizável.
Orientando os alunos para a utilização adequada dos

estudante, sua socialização e

brinquedos visando a sua conservação e compartilhamento.

o seu encantamento com as

Tornando o ambiente agradável estimulando as brincadeiras.

brincadeiras.

11



Ouvir os alunos para

saber quais são suas maiores

Abrindo espaço na direção, no OE e na SEAA para a escuta

 Durante o ano

 Contínua
 Avaliação Institucional

dos alunos.
 Semanalmente
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dificuldades

e

suas

demandas.

Estimulando rodas de conversa - Controlando o emocional sobre situações de conflito (agressividade, respeito, raiva,
sabedoria, reconciliação, bullying e outros).

 Semanalmente

Estimulando o teatro de fantoches e a contação de histórias.
Formando equipes de alunos para:
- organizar e divulgar o Dia Cultural – espaço aberto aos
alunos para apresentarem suas danças, musicas, teatro,

 Quinzenalmente/durante
o ano letivo
 Semanalmente

mostrando o seu talento, inclusive no festival de música com
músicas autorais.
- selecionar músicas para o recreio e eventos.

 Durante o ano letivo

- promover a realização de documentários sobre temas
como escola, natureza e trabalho.
Estimulando a musicalidade e a pratica de esportes, futebol,

basquete, queimada, vôlei, espiroball, dentre outros, com
amigos parceiros, inclusive fazendo uso do campinho de
futebol próximo a escola.
Propiciando um recreio junino, que poderá ser realizado

depois da festa junina.

12



Manter

com

Vistoriando as instalações físicas da escola, com o apoio de

 Durante o ano letivo

 Contínua

frequência a assistência da

informações da comunidade escolar sobre eventuais

 Institucional

parte física, pedagógica e

problemas ocorridos que necessitam de providencias e

Comunidade escolar

alimentação escolar.

instalando o porteiro eletrônico. Bem como a feitoria de uma
nova fossa.
Construção de um estacionamento e um campo de futebol em
parceria com a comunidade do Condomínio
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Solicitando ao grupo as demandas de material pedagógico
necessário ao bom trabalho do professor.
Suprindo as demandas solicitadas.
Recebendo e acompanhando a entrega dos produtos
destinados a alimentação escolar, observando sua qualidade,
o preparo desses alimentos objetivando uma refeição de mais

qualidade para os nossos estudantes.

4.2 Aspectos Administrativos
Objetivos Prioritários:




Proporcionar um atendimento de forma adequada e humanizada aos servidores da Instituição Educacional e da comunidade escolar



Manter organizado o arquivo funcional ativo e passivo dos servidores da Instituição Educacional
Nº

METAS

ESTRATÉGIAS

PERÍODO DE

AVALIAÇÃO

EXECUÇÃO
01


as 

Atender

demandas administrativas e
as

necessidades

legislação vigente de
humanizada.

geral.

dos 

servidores de acordo com a

Orientando quanto as férias, abonos e requerimentos em



 Diário

(Janeiro

dezembro)
Cumprindo prazos para entrega de documentos.
Registrando em protocolos as solicitações feitas pelos

forma servidores.

Orientando os servidores dos seus direitos e deveres
enquanto funcionários da SEEDF.

a

 Análise de Resultados por
meio

da

institucional

avaliação
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02



Manter o

arquivo 

funcional da I.E atualizado

Incentivando a formação continuada da equipe

administrativa.


 Diário

(Janeiro

a

dezembro)

 Análise de Resultados por
meio

Verificando as mudanças que ocorrem nas

da

avaliação

institucional

legislações.


Organizando as pastas-arquivo funcionais dos

servidores.
03


Atender

a 

comunidade escolar em suas
necessidades

com



 Diário

Mantendo atualizado o Sistema IEDUCAR;
Orientando e, se for o caso, encaminhando para os devidos

(Janeiro

dezembro)

a

 Análise de Resultados por
meio

da

avaliação

institucional

atendimentos.
Atendendo as solicitações adequadamente e com cordialidade.



humanização.

4.3 - Aspectos Financeiros
Objetivos Prioritários:
 Planejar a utilização dos recursos financeiros destinados à Instituição Educacional com a participação da comunidade escolar.
 Aplicar os recursos financeiros em consonância com a legislação vigente.

Nº

METAS

ESTRATÉGIAS

PERÍODO DE

AVALIAÇÃO

EXECUÇÃO

01



Definir as prioridades

da escola com a participação



Realizando

reuniões

para

discussão

das

necessidades da I.E., convocando os membros da APM e do

 Janeiro a dezembro

 Contínua
(Acompanhamento

e
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da comunidade escolar e de

Conselho Escolar para participar das decisões, bem como

supervisão

seus representantes

com a ciência do corpo docente.

comunidade escolar)



pela

Orientando a comunidade, o Conselho Escolar e a

APM (Associação de Pais e Mestres) sobre a correta
aplicação dos recursos financeiros.

02


Fortalecer

Conselho

Escolar

e

o



o

ressaltando a sua importância como órgão fiscalizador e

(Acompanhamento

deliberativo.

supervisão

Conselho Fiscal

Promovendo reuniões com os Conselheiros

 Janeiro a dezembro

 Contínua
e
pela

comunidade escolar)
 Janeiro a dezembro

03


Promover

a

transparência nas prestações
de contas das verbas do GDF
e Federal e APM.



Divulgando a aplicação desses recursos.


Cumprindo com os procedimentos burocráticos para
aquisição dos materiais/serviços (custeio) e de bens de capital.

 Contínua

 Mensalmente (APM)

(Acompanhamento

 Semestralmente (PDAF

supervisão

e PDDE)

comunidade escolar)
 Semestralmente

e
pela
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1.5. PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À
APRENDIZAGEM

I.

Objetivo Geral:
Levantar ações que serão desenvolvidas ao longo no ano letivo, com o objetivo

de promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por
meio de ações Institucionais, preventivas e interventivas.
II.

Introdução:
O plano de ação deste serviço tem por finalidade apresentar ações a serem

realizadas ao longo do ano letivo. A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
(EEAA) constitui-se de um serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter
multidisciplinar, composto por um profissional com formação em Psicologia e em
Pedagogia.
O SEAA atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e conscientização de
funções, papeis e responsabilidades de todos os envolvidos no âmbito escolar,
favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e
habilidades que possibilitem a renovação das práticas educativas. A EEAA atua em
três grandes dimensões: Mapeamento Institucional, Assessoria ao Trabalho
Coletivo, Acompanhamento do Processo de Ensino e de aprendizagem. As
intervenções nas situações das queixas escolares são realizadas ações preventivas
de intervenção educacional junto à escola, junto à família e junto aos alunos.
Dimensão 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
Atuação da EEAA
Procedimentos/ações
Cronograma
. Atualizar o
documento já existente
do Mapeamento
Institucional.
. Conhecer e analisar
o processo de gestão
escolar.
. Elaborar Ficha Perfil
de Turma para
reflexão e
conhecimento das
práticas pedagógicas.

. Análise de dados estatísticos
O ano todo
relacionados
ao
rendimento
escolar;
análise
documental
(currículo em movimento do DF,
Proposta pedagógica da escola,
estratégia de matrícula, entre
outros
para
facilitar
a
compreensão e organização da
Instituição Educacional.
. Escuta sensível com professores
com o objetivo de acolher a
. Início do
demanda para o
PAIQUE, ano
inteirando das dificuldades
e
potencialidades de cada turma.

Envolvidos
Professores;
Equipe
gestora;
EEAA;
coordenador,
OE.
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Dimensão 2- ASSESSORAMENTO AO TRABALHO COLETIVO
Atuação da EEAA Procedimentos/ações Cronograma
Envolvidos
. Apresentação do . Apresentação do
Início do ano Toda comunidade
SEAA, bem como
SEAA por meio de
letivo.
escolar:
esclarecer as
material audiovisual
SEAA,
linhas de
referente à atuação da
PROFESSORES,
assessoramento e equipe.
COORDENADORES,
intervenção;
GESTORES, SALA
DE RECURSOS, OE.
. Participação
na . Vídeo e discussão a
elaboração
do respeito da
Projeto
Político importância da
Pedagógico.
psicomotricidade no
Participação
nas processo de
atividades
de alfabetização;
planejamento e de . Troca de experiência
avaliação
do a respeito da
trabalho
em psicogênese da leitura
coordenações
e da escrita como a
pedagógicas
estratégia de
coletivas,
diagnóstico;
conselhos
de . Como desenvolver a
classe, reuniões de memória auditiva e a
pais e mestres, e consciência
reuniões
com fonológica;
equipe
gestora, . Fornecer subsídios
projetos
para que as ações
pedagógicos
e escolares ocorram
contribuição
no tanto na dimensão
processo
de coletiva quanto
formação
individual, valorizando
continuada
dos os saberes dos
professores
por professores,
meio de vivências estimulando a
e
oficinas, inovação de suas
sugestionandopráticas.
temas,
como: . Pode ser coordenado
psicomotricidade,
por profissional da
alfabetização no

Ao longo do
ano letivo

. SEAA,
PROFESSORES,
COORDENADORES,
GESTORES, SALA
DE RECURSOS, OE.
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letramento
e SEAA e Coordenador
alfabetização
da UEs.
matemática;
Psicogênese
da
Língua
Escrita;
Avaliação
em
Destaque,
entre
outros temas
se
houver
necessidade
ao
longo do ano letivo.

Assessoramento
aos professores e
acompanhamento
dos alunos com
Transtornos
Funcionais
Específicos.

Atendimento em grupo
e individualizado aos
professores e alunos;
e acompanhamento do
desenvolvimento
acadêmico dos alunos.

Ao longo do
ano letivo

SEAA, professores,
alunos com
transtornos funcionais;

Dimensão 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM
Atuação da EEAA
Procedimentos/ações
Cronograma
Envolvidos
. Intervenções
. Participar dos
. Durante todo
SEAA, aluno,
específicas para
Conselhos de Classe,
ano.
professor.
crianças com queixa
reunião de pais,
escolar.
momentos de
coordenação coletiva.
. SEAA,
. Avaliação
. Atendimento ao
família,
psicopedagógica após professor
. Quando
professor.
passar por todas as
individualizado,
necessário
etapas do PAIQUE;
coordenação, equipe
gestora e da sala de
. SEAA, aluno,
. Encaminhamento
Recursos.
professor.
para avaliação
. Fazer atendimentos/
fonoaudiológica,
intervenções/ avaliações . Ano todo
médica, nutricional,
psicopedagógica aos
entre outros;
estudantes
. SEAA, aluno,
individualmente e/ou em
professor.
grupos, utilizando os
instrumentos
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. Observações em
sala de aula a partir
da queixa;
. Entrevista com
os pais;
. Acompanhar as
atividades propostas
na formação
continuada.
Participação em
formação de turmas
para estratégia de
matrícula e estudos de
caso de alunos para
turmas de integração
inversa, reduzida e
comum inclusivas. .
Promover junto às
famílias a
conscientização sobre
as queixas escolares
para a diminuição do
fracasso escolar.

pedagógicos e
psicológicos.
(testes, jogos
educativos, dinâmicas,
ludicidade).

. Reunir com equipe
escolar para a
montagem de turmas.
. Promover melhor
compreensão do papel
da família na formação
do (a) filho (a). Informar
e apresentar às famílias
as queixas e as ações já
desenvolvidas pela
equipe da escola.
Solicitar a colaboração,
refletir sobre as
atribuições da família.
Encontros, entrevistas,
anamnese,

SEAA, AEE,
OE, Gestão,
coordenação
e professores;

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

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDF. Orientação Pedagógica do Serviço
Especializado de Apoio à Aprendizagem. Brasília: 2010.

1.6. PLANO DE AÇÃO AEE
Ações/ Atividades:
1.

Ações para implementação do AEE
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O atendimento Educacional Especializado nesta unidade de Ensino possui uma
sala de recursos generalista que atende estudantes com deficiência intelectual,
deficiência física e síndrome de asperger. Podendo atender os estudantes da própria
escola e também da comunidade, TDHA e TDA (casos extras) A instituição possui uma
sala especifica para realizar o trabalho.
O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a
plena participação dos estudantes considerando suas necessidades específicas. As
atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substituídas à escolarização.

2.

Ações no âmbito institucional
Atuar como docente nas atividades de complementação, assessorar o professor

da turma na construção da adequação curricular, atuar de forma colaborativa com o
professor da turma para definição de estratégicas pedagógicas que favoreçam a
aprendizagem do estudante, orientar e aprimorar as potencialidades dos estudantes.
Participar do processo de identificação e avaliação pedagógica das necessidades
especiais e tomadas de decisões junto à SEAA, SOE.
Perceber as necessidades de aprendizagem dos estudantes, favorecer reflexões a
respeito de maior acompanhamento e atendimento, favorecer a construção de atitudes de
respeito, de aceitação e que repudie o preconceito, identificar as limitações dos
estudantes e os meios necessários para colaborar com a superação destes, contribuir
para o desenvolvimento da independência e autonomia dos estudantes.

3. Ações junto ao corpo docente
Criar mecanismos para que os professores e toda comunidade escolar percebam
diferenças e diversidades dos estudantes.
Apresentação da sala de recursos e sua finalidade no processo de ensinoaprendizagem esclarecendo a todos o trabalho de inclusão desenvolvido na escola, a fim
de sensibilizar e envolver professores, e profissionais da educação, orientar os
professores regentes para organizar contexto educativo que favoreça a atenção e a
concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas em sala de aula.
4. Ações junto ao corpo discente
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Propiciar recursos e meios capazes de atender às necessidades educacionais dos
estudantes especiais, de modo a oportunizar lhes condições de desenvolvimento e de
aprendizagem, direito à liberdade de aprender e de expressar-se, direito de ser diferente.
Direito ao atendimento na sala de recursos, identificando o melhor recurso da
tecnologia assistiva que atenda suas necessidades, levando em consideração suas
habilidades físicas e sensorial, acesso à material adaptado, direito à oficinas, rodas de
conversas, passeios culturais pedagógicos.
5. Ações junto à família
O atendimento especializado educacional tem como finalidade consolidar uma
parceria entre as famílias dos alunos e a escola, fazendo com que esse trabalho esclareça
para os pais o processo-ensino aprendizagem que é realizado com esses alunos e que
compreendam não só como um direito e uma necessidade, mas como a importância da
educação e desenvolvimento integral dos alunos, valorizando suas potencialidades e
respeitando suas limitações de forma que estes vençam suas dificuldades.

. Reunião com os pais e professores, entrega de materiais informativos sobre o tema,
ofertar palestras com profissionais especializados para esclarecimento, oficinas, roda de
conversas.
6.

Ações na área da coordenação
Para a coordenação, organização e acompanhamento do trabalho realizado nas

escolas pelo AEE, a SEEDF e a CRE Paranoá promovem encontros semanais de
capacitação e treinamento em serviço, oportunizando aos profissionais a troca de
saberes e experiências bem como momentos de vivência da profissão.
Diálogos, estudo de casos, acompanhamento de casos, e organização de
documentos de uso do AEE oficinas e palestras, confecção de adequações curriculares.
Bibliografia:
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDF. Orientação Pedagógica do Serviço
Especializado de Apoio à Aprendizagem Brasília: 2010.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO –SEDF. Orientação Pedagógica do
Ensino Especial. Brasília: 2010
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2.

PROJETOS ESPECÍFICOS

2.1. PROJETO TEMPO PLANEJADO/RECREIO DIRIGIDO
“Através do brinquedo, a criança aprende a atuar numa esfera
cognitiva que depende de motivações internas. Nessa fase
ocorre uma diferenciação entre os campos de significados e da
visão. O pensamento que antes era determinado pelos objetos do
exterior passa ser regido pelas ideias. ” (Rego 2000 p.81).

INTENCIONALIDADE

CRONOGRAMA

RESPONSÁVEIS

EDUCATIVA
Aprendizagem:
Valoração

das

atividades

dirigidas e das ações educativas
que contemplem

O ano letivo

o brincar.

Preparação do ambiente para o

Equipe em escala, tendo

recreio dirigido.

sempre a presença de um

Organização
atividades
variadas,

de

orientadas
que

e

atentem para

privilegiar a interação e o
brincar.
Formar

equipes

lideranças para organizar

e
as

escolhas de atividades.
Espaço: Pátio interno e
externo.
Comunidade

Escolar:

Compartilhamento do projeto
para

toda

educativa.

a

comunidade

pedagogo em cada escala
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OFICINA DE REDAÇÃO
METAS
Que o aluno
aprenda a
redigir textos,
com ortografia
e pontuação
corretas

Que adquira
hábitos de
estudo,
consulta ao
dicionário,
organização
pessoal com o
material escolar
e compromisso
de entrega das
tarefas.
Que aprenda a
pesquisar em
dicionários,
com precisão:
entendendo
que as letras
estão em
ordem
crescente

OBJETIVOS
Aprender a
escrever
corretamente
na língua
portuguesa.
Observar o uso
correto da
ortografia e da
pontuação.
Desenvolver
hábitos de
leitura
Exercitar
diariamente o
uso do
dicionário
Progredir na
organização
pessoal com o
material
escolar.
Tornar-se
capaz de
visualizar a
ordem
crescente das
letras no
dicionário

PROCEDIMENTOS

AVALIAÇÃO

Leitura de um texto, em
voz alta, alternada entre
professora e aluno
Apresentação, no texto,
das pontuações e grafia
das palavras que geram
dúvidas.

Acompanhamento
através da
correção.

Ditado, autocorreção do
mesmo, com a orientação
da professora.
Exercícios de redação em
casa.
Correção da redação em
atendimento
individualizado com a
professora.

Ciência do
progresso do
aluno, através
pontualidade e
apresentação
visual das tarefas

Busca de sinônimo de
palavras retiradas do texto

Expondo
corretamente os
resultados das
pesquisas

CRONOGRAMA: Desenvolvimento dos trabalhos, no período de fevereiro a outubro
do ano letivo de 2019.
PÚBLICO-ALVO: Alunos de 4º Ano do ensino fundamental.
Responsável pelo Projeto Margareth Cecília Chiappetta Moleda.
Justificativa: As gestoras da ECCC apresentaram a ideia desta oficina, para colaborar
com o aprendizado das crianças do 2º bloco do 2º ciclo do ensino fundamental (4º e
5º Ano). A professora elaborou o projeto, apresentou na primeira coordenação
coletiva, quando foi aprovado pela comunidade escolar, com louvores.
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2.2. PROJETO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO
Li, Gostei e Recomendo – 1º ao 5º Ano

Justificativa: A prática educativa associada ao letramento apresenta maior
significação para o desenvolvimento da cognição. Tem o poder de despertar
potencialidades. Através do projeto “Li, gostei e Recomendo” podemos alcançar
grandiosos resultados na aprendizagem, dentre os quais, destacam-se: a produção
espontânea, leitura social e significativa, a socialização da leitura e escrita e a
valorização da oralidade e o uso desses gêneros e suas funções sociais para o
exercício da cidadania.
OBJETIVO GERAL: Valorizar o protagonismo estudantil, em sua escolha pessoal
do livro, reconhecendo a diversidade do acervo da Biblioteca Monteiro Lobato,
promovendo uma aprendizagem multidisciplinar e diversificada.
Objetivos Específicos



Acessar aprendizagem diversificada, sendo o livro um recurso explorador de
novos temas, bem como a possibilidade de reconstrução e reflexão sobre as
condições de produção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que

circulam nas mídias e demais esferas dos campos de atividades humanas.




Aprender estratégias e procedimentos de leitura.




Compreender a função social da escrita.






Conhecer vários
gêneros textuais identificando características e funções

conforme o contexto.

Debater temas relevantes como
diversidade étnico-racial, gênero,

religiosidade, valores sociais e outros.

Desenvolver habilidades e potencialidades na construção do conhecimento


utilizando a tipologia textual como meio facilitador da aprendizagem.


 Despertar a criatividade.





Estimular o raciocínio e a atenção em relação ao texto.



Favorecer a proficiência na leitura, por meio de desenvolvimento de
competências, considerando
a constituição de conhecimentos, habilidades,

atitudes, valores.
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Fortalecer o diálogo, por meio da exposição oral do texto
lido, mobilizando a

leitura por meio da escuta, da fala, pensamento e imaginação.

Integrar gêneros textuais, de forma interdisciplinar,
aos conteúdos

curriculares e temas transversais, de forma lúdica.


 Meditar sobre o bullying através da diversidade textual.


Oportunizar a compreensão do conteúdo do livro com relatos e trocas de
experiências em perspectiva
 da democratização de novos saberes, por meio de
variados gêneros textuais.




Promover a reflexão crítica
 a partir de literaturas explicitadas por seis
autores ao longo do ano letivo.




Reconhecer a leitura como fonte de prazer e informação.




Redescobrir o gosto pela aprendizagem através da ludicidade.






Refletir sobre questões étnico-raciais (africanas e indígenas),
 questões de

gênero (direitos da mulher), diversidade cultural e religiosa etc.


 Show de talentos com Pais, estudantes, professores.


Vivenciar momentos de descontração, alegria e aprendizado.

Contextualização: O presente projeto visa dar um enfoque pedagógico, que
preconiza o desenvolvimento de multiletramentos e o protagonismo estudantil,
enfatizando práticas de leitura e interpretação, de maneira contextualizada, a fim
de assegurar voz e interações significativas dos estudantes e das famílias.
Alfabetização é diferente de letramento. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe
ler e escrever; letrado é aquele que sabe ler e escrever, mas que responde
adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Alfabetizar letrando, é
ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita,
assim o educando deve ser alfabetizado e letrado.




A palavra letramento é utilizada no processo de inserção numa cultura letrada. Com o
objetivo voltado para essa nova visão o projeto será desenvolvido para incentivar aos
estudantes a terem contato com vários gêneros textuais bem como sua produção
espontânea e consequentemente seu uso social, tornando- se significativo e definitivo
em sua aprendizagem. O projeto inicia-se com a presença de Cora Coralina
(orientadora educacional se vestirá como tal) que abrirá o projeto desenvolvendo
declamações de poesias e contando sua biografia. Após a participação, cria-se o
ambiente e a motivação para o contato com os gêneros textuais sugeridos por mês a
partir dos autores a serem estudados, conforme cronograma anexo.
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Estratégias


















Escuta ao estudante com resumo do livro lido;
Intervenções e mediações sobre o gênero textual;
Reflexão da importância do tema lido;
Fichas bibliográficas,







Recontos e produções textuais e teatrais;
Leitura e explanação de trechos do livro;





Colaboração para a escolha do próximo livro;
Murais









Cronograma de gêneros textuais de acordo com o Currículo da SEDF para
cada ano e de acordo com os livros adotados para Leitura ao longo do processo.



 Sarau Literário

Leitura diária,
 20 minutos, do livro, após o café da manhã e/ou o almoço, no

turno vespertino.

Passeios
 a lugares de reconhecimento e identificação dos textos e livros

estudados.

Avaliação: Ao final de cada bimestre, obedecendo a uma grade de presença e
participação igualitária a todos os estudantes, haverá a culminância com as
apresentações das turmas. Neste momento serão observadas as aprendizagens
trabalhadas pelos professores, AEE, OE, EEAA, direção e coordenação,
averiguando os gêneros textuais desenvolvidos, a criatividade, compreensão e
rendimento escolar dos envolvidos.

A premiação será feita a todos os estudantes em espaço planejado e
organizado onde será ressaltado o desenvolvimento, a aprendizagem e a
criatividade ao longo do processo do projeto supracitado considerando a
quantidade de livros lidos e interpretados, bem como sua desenvoltura mediante as
estratégias e habilidades adquiridas.

A premiação a todos os estudantes com a Medalha de Honra ao Mérito Cora
Coralina será de forma coletiva e única a todos os estudantes em um momento a
ser considerado como Chá Literário, com produções dos próprios estudantes e
com visita de escritores a serem convidados pela escola.

Na premiação, serão destacadas as seguintes habilidades dos estudantes:
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1) Participação e iniciativa: Observar-se-á a produção oral e escrita do assunto
tratado, a iniciativa do estudante nos debates, pesquisas, , bem como a
colaboração e partilha dos conhecimentos.
2) Responsabilidade: O estudante que cumprir as datas de receber e devolver os
livros na biblioteca; em elaborar e produzir atividades em tempos e espaços
acordados na turma, além de se responsabilizar por ajudar e participar das
apresentações propostas.
3) Criatividade: Perceber-se-á a criatividade dos estudantes no desempenho das
atividades propostas com inovações e desenvoltura.
4) Avanço das Aprendizagens: Primar-se -a pelo avanço das aprendizagens,
demonstrando rendimento nos conteúdos apresentados e manifestação de hábitos
e atitudes que favoreçam as aprendizagens e a comunidade escolar.
Espera-se também com este projeto, resultados concretos com o uso
frequente da biblioteca onde os estudantes serão capazes de apresentação
coletiva e ou individual em momentos organizados pela bibliotecária e direção da
escola com a diversidade textual proposta; contextualizando os procedimentos e
habilidades nos eixos de leitura e letramento.
Destaca-se a importância do Projeto “Li, gostei e Recomendo” ser um dos
meios incentivadores para o deleite na leitura, não apenas de pegar e devolver o
livro semanalmente na biblioteca, tão pouco de se ter um quantitativo de livros
locados. Mas, primordialmente, valorizar a leitura como oportunidade prazerosa, de
construção de saberes e transformação de hábitos e atitudes enriquecedores
perpassando a toda comunidade escolar.
Além de promover uma aprendizagem lúdica com a diversidade de
estratégias para a desenvoltura de conhecimentos, esse projeto permeará o uso
dos computadores na biblioteca com adequação dos jogos propostos e as
possíveis pesquisas, formatação e digitação de textos. Sendo a biblioteca Monteiro
Lobato, também um espaço de reagrupamentos entre os estudantes conforme as
Diretrizes Pedagógicas do Currículo em Movimento da SEDF.
A participação da família no projeto, como nas demais atividades da escola, é de
extrema importância para o desenvolvimento e aprimoramento das aprendizagens
dos estudantes. Serão adotados cinco autores ao longo do ano letivo: iniciando
com Cora Coralina, por ser o nome de nossa escola. Todas as turmas enfatizarão
o trabalho ao longo de um mês, onde serão desenvolvidas as habilidades e
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diversidades textuais propostas, conforme o Currículo em Movimento da SEDF. Em
seguida, os autores selecionados: Ruth Rocha, Gilberto Freire, Gersion de Castro,
Monteiro Lobato. A avaliação do Projeto Li, gostei e Recomendo será processual
com registros e auto avaliação dos estudantes.
Cronograma: Às terças-feiras e quintas-feiras, na biblioteca, no turno matutino e
vespertino. Os três primeiros bimestres letivos haverá o incentivo para o pleno
desenvolvimento do projeto com leitura, recontos, apresentações, feira do livro,
portfólios, etc. Em avaliação processual e formativa. Projeto cujas intencionalidades
são “para as aprendizagens” como preconiza o Currículo em Movimento da SEDF.

ABRIL

CORA CORALINA

MAIO

RUTH ROCHA

JUNHO

MAURICIO DE
SOUZA

AGOSTO

GERSION DE
CASTRO
MONTEIRO
LOBATO

SETEMBRO

Poemas, Poesias

Biografia, receitas,
autobiografia
poemas
Direitos das
Arvore genealógica,
Crianças segundo linha do tempo,
Ruth Rocha
currículo,
(projeto Valores:
Lista,
Liberdade)
Entrevista,
Carta.
Gibis,
Paródias, reconto,
(Festa Junina)
Cardápios, anúncios,
Classificados.
Jornal (aniversario Trava línguas, lendas,
Paranoá)
adivinhas, tirinhas
Cartazes
Reconto, mitos,
sinopses
cantigas

INTERDISCIPLINANDO: As datas definidas no Calendário Escolar da SEDF
marcam momentos significativos de abordagem de temas sociais relevantes que
serão abordados através dos diversos gêneros textuais para promoção dessas
reflexões. A interdisciplinaridade será trabalhada:


Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva dos

estudantes com deficiência.














Semana de Educação para a Vida. 
Dia do Patrimônio Cultural.
Dia Nacional de Luta pela pessoa com deficiência 
Dia do Índio
Descobrimento do Brasil
Independência do Brasil
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Dia do trabalho (01/05) 
Dia das Mães (2º domingo de maio) 
Dia do Folclore
Dia das Crianças
Dia da Consciência Negra (20/11)
Proclamação da República (15/11) 

2.3. PROJETO INTERVENTIVO – ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – 2º e
3º ano
Justificativa: diante de um diagnóstico feito na escola, com estudantes do 3º
ano, fez-se necessário a elaboração desse projeto, para que os estudantes
concluam o ciclo de alfabetização de acordo com os objetivos propostos pelo
Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do GDF e BNCC.
O letramento compreende o domínio da leitura, da escrita e da interpretação.
Situação Problema que levou ao desenvolvimento do projeto: Por que
muitos de nossos alunos passam pelo Pré-escolar e chegam ao 3º ano ainda
em processo de aprendizagem da leitura e escrita eficazes que viabilizem
melhor desempenho e rendimento nos anos sequenciais. Para impedir que tal
situação permaneça ou propague, percebeu-se a necessidade de criar um
projeto interventivo que viabilize o pronto atendimento de nossos estudantes, de
maneira eficaz e prazerosa.
De que forma a leitura, a escrita e a produção de textos terá significado para o
aluno? Como intervir no processo ensino-aprendizagem? Que estratégias fará o
aluno ler, escrever e produzir um texto satisfatoriamente?
Período de execução do projeto: Ano letivo de 2019.
Público Alvo: Estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental.
Objetivo Geral: Letrar os estudantes tornando-os capazes de interagir social e
culturalmente.
Objetivos Específicos


Produzir atividades lúdicas que contribuam para o desenvolvimento da
leitura e da escrita.
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Usar o jogo como ferramenta didática imprescindível no processo ensino
aprendizagem.

Percurso Metodológico: Os trabalhos serão desenvolvidos de maneira que
favoreça o crescimento individual da criança nas diversas fases da
alfabetização, respeitando suas necessidades pessoais.


Desenvolvimento de atividades com materiais concretos: alfabeto móvel,
fantoches, jogos de rimas, jogos de memória com escrita/desenho, poemas,
receitas culinárias, narração, descrição, entre outros.





Piquenique da leitura, quando se pode ler em outro lugar menos formal, na
própria escola.





Atendimento individualizado com o estudante.

Recursos Livros literários e informativos, fantoches, malas de histórias, álbuns
de figurinhas, cartazes, desenhos, filmes, folders, gráficos, revistas de histórias
em quadrinhos (HQ), ilustrações, jornais, revistas, varal didático etc.
Avaliação A avaliação será diagnóstica e processual, para rearticular a criança
no contexto da sala de aula, de acordo com a turma. Serão observados os
seguintes aspectos: participação, desempenho, engajamento e colaboração.
2.4. PROJETO VALORES
Justificativa
A Escola Classe Cora Coralina já vem seguindo ao longo dos anos
estratégias que favoreçam os relacionamentos dos estudantes. E nesse ano de
2019, incluirá oficialmente em seu PP o Projeto Valores que visa desenvolver os
bons comportamentos e boas atitudes em nossos estudantes.
Entendendo a escola como um espaço, principalmente, de integração social
e desenvolvimento pessoal dos alunos, fez-se necessário criar estratégias com o
intuito de prevenir e resolver situações onde os valores a vida e ao próximo sejam
plenamente vivenciados pelos estudantes e toda comunidade escolar.
Assim, o Projeto Valores, visa proporcionar um ambiente mais atrativo e acolhedor,
para que possam repensar suas atitudes, desenvolvendo sua afetividade, seu
senso de ética, cidadania e justiça, evitando que quaisquer oportunidades
maléficas afetem nossos estudantes.
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“A onipotência juvenil faz parte natural do desenvolvimento. Tanto mais grave
será quanto mais baixa estiver a autoestima do adolescente.” Içami Tiba.

Introdução
A função maior da escola é contribuir para a construção da cidadania,
formando cidadãos conscientes, participativos e com uma conduta pautada em
valores sólidos. Os valores humanos, andam um pouco esquecidos pela nossa
sociedade capitalista, em que o “ganhar dinheiro” e o “levar vantagem em tudo”
parecem importar muito mais que as relações de amor, respeito e responsabilidade
entre as pessoas.
Se a família deveria ser o porto seguro para a criança/aluno, essa se
encontra, muitas vezes, mal-estruturada ou corrompida pelas circunstâncias. Se,
por sorte, o aluno tem uma família estruturada e consciente de seus deveres como
pais e/ou responsáveis, por outro lado existe um mundo de violência e corrupção
que o rodeia e que é tão atrativo quanto destrutivo.
Foi pensando nessas e em outras indagações que surgiu a ideia do projeto a
seguir, que visa, primeiramente, resgatar os valores adormecidos, esquecidos ou
abandonados e inda mesmo nem vivenciados por parte de nossos estudantes,
para que então ele tenha consciência da necessidade do aprender, não só para a
escola, mas, principalmente, para a vida.
III – Objetivo Geral
Proporcionar ao estudante condições para que ele se conscientize da
necessidade de praticar os valores humanos entre todos através do reconhecimento,
da aplicação dos direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e morais para
o exercício de sua cidadania e cumprindo, assim, com o maior papel da escola:
favorecer uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres humanos
mais conscientemente participativos e responsáveis no convívio social.

IV – Objetivos Específicos
• Desenvolver os valores apresentados
• Formar consciência dos valores éticos e morais.
• Reconhecer que cada valor humano é uma conquista diária por meio de nossas
ações.
• Respeitar os diferentes.
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• Identificar e repelir o bullying e/ou qualquer outro tipo de atitude de desrespeito.
• Proporcionar momentos com atividades lúdicas que desenvolvam a atenção,
concentração e socialização dos nossos alunos.
• Promover encontros para troca de experiências e ideias entre os professores.
• Conhecer fatos e personalidades importantes de nossa vida social na construção
da justiça.
• Possibilitar uma maior comunicação entre a escola, a família e a comunidade
escolar como um todo.
• Envolver a comunidade escolar para colocar em prática os assuntos discutidos ou
vivenciados.
• Resgatar atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, altruísmo,
tolerância, sensibilidade e comprometimento na escola para toda a vida.
Desenvolvimento Metodológico
O desenvolvimento do projeto acontece através de estratégias dentro da
sala de aula e em todo contexto escolar.
Os temas tratados são baseados em leitura, interpretação e reflexão de um
texto (como, por exemplo, uma fábula ou parábola) que se refira a algum dos
valores/temas

abordados

pelo

projeto,

a

saber:

amor,

paz,

respeito,

responsabilidade, verdade, justiça, ética e cidadania. Também filmes, música e
demais contextos que abordem os temas propostos.
Durante a reflexão os alunos são levados a expor suas opiniões e até a
compartilhar experiências pessoais sobre o tema discutido, gerando uma maior
integração entre todos os participantes.
Para a realização do Projeto Valores, fazem-se necessárias reuniões prévias
com o corpo docente e a coordenação pedagógica para organização e elaboração
das estratégias de cada nova aula, possibilitando também um momento favorável à
troca de experiências e ideias entre os educadores.
As atividades são desenvolvidas de forma interdisciplinar.
Outras atividades relacionadas ao projeto:
Apresentação de filmes e palestras relacionados aos temas abordados.
Apresentação de seminários.
Debates em sala.
Trabalhos com cartazes.
Trabalhos com músicas.
Jogos e brincadeiras.
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Produção de uma peça/ apresentação por turma a ser demonstrado na acolhida
dos alunos, preferencialmente as segundas feiras, obedecendo uma escala
entre as turmas:

A árvore não prova a doçura dos próprios frutos; o rio não bebe suas próprias ondas;
as nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada
para benefício de todos.
Data

25/02
11/03
18/03
25/03
01/04
08/04
15/04
22/04
29/04
06/05
13/05
20/05
27/05
03/06
10/06
17/06
24/06
01/07
05/08
12/08
19/08
26/08
02/09
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
21/10
28/10
04/11
11/11
18/11
25/11
02/12
09/12

Tema

Responsável
Matutino

Vespertino

5A
3C
3B
3A
5B
5C
5A
3C
3B
3A
5B
5C
5A
3C
3B
3A
5B
5C
5A
3C
3B
3A
5B
5C
5A
3C
3B
3A
5B
5C
5A
3C
3B
3A
5B
5C

2B
2A
1B
1A
4A
4B
2B
2A
1B
1A
4A
4B
2B
2A
1B
1A
4A
4B
2B
2A
1B
1A
4A
4B
2B
2A
1B
1A
4A
4B
2B
2A
1B
1A
4A
4B

Identidade

Liberdade

Auto Estima

Gratidão

honestidade

Amizade

Justiça

Aceitação

Respeito

Cooperação
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VI – Avaliação
Por considerar a avaliação como um processo contínuo, ela acontece através da
verificação do desenvolvimento das atividades e das ações propostas para saber
se estão ou não contribuindo para a mudança de atitudes dos estudantes.
Cada professor, dentro das necessidades, determinará os aspectos avaliativos que
deverá utilizar.
“Tentar e falhar é, pelo menos, aprender. Não chegar a tentar é sofrer
a inestimável perda do que poderia ter sido. ” Geraldo Eustáquio

Será considerado o aluno destaque desse projeto aquele que participar efetivamente
dos temas discutidos, bem como da interdisciplinaridade aos demais conteúdos.
Observa-se a também a criatividade e responsabilidade dos estudantes. O aluno
destaque receberá em premiação pública um certificado ao final de cada tema
trabalhado e terá sua foto exposta durante um mês no painel/ espelho da escola.

VII – Ações do Projeto
O projeto está sendo desenvolvido com todas as turmas dos turnos matutino e
vespertino da escola, seguindo a programação abaixo:
• Apresentação do projeto ao corpo docente, à coordenação e à direção da escola
nos turnos matutino e vespertino.
• Palestra sobre os valores humanos para professores e funcionários da escola.
• Realização de estudos quinzenais com o corpo docente e a coordenação
pedagógica para fundamentação teórica e prática sobre cada tema escolhido e
sobre a execução de cada aula.
• Aula inaugural do projeto com os alunos com a explanação de um texto pela
Orientadora educacional da escola
• Apresentação do projeto para os pais e a comunidade escolar.
• Desenvolvimento das atividades no decorrer de todo o ano letivo.
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• Culminância dos trabalhos desenvolvidos ao final de cada tema trabalhado com a
certificação do estudante destaque na acolhida dos alunos, numa sexta feira com
aplausos e homenagem.
• Avaliação final dos resultados obtidos no decorrer do ano letivo tendo como
perspectiva a continuidade do projeto para o próximo ano letivo.
“Através desta coisa toda que estamos fazendo, esperamos que as crianças
sejam felizes, deem muitas risadas, descubram que a vida é boa. ” Rubem Alves”
SUGESTÕES DE ATIVIDADES NO PROJETO VALORES



Montar a escala dos valores com os professores 


Leitura de textos informativos e fábulas envolvendo os
valores
trabalhados.


Atividades referentes aos temas trabalhados, como: cruzadinhas,
desenhos,
produções textuais, interpretações, etc. 


Avaliar semanalmente a evolução do projeto com as turmas, verificar
se
houve
progressos, se não houve, quais os motivos.


Avaliação semanal do projeto pelos professores, coordenação e direção
e demais profissionais envolvidos

Utilizar-se de música ambiente nas atividades.


Realizar dinâmicas, trabalhando reflexão e conscientização de
valores, comportamento e atitudes. 


Confecção de murais sobre valores fixados pela escola. 


Conversas informais – aproveitando acontecimentos do dia-a-dia.


Relatos de experiências – atitudes de ajuda ao próximo. 


Identificar, registrar e praticar outros valores, que possam contribuir com
a melhoria de comportamento


Confeccionar Dicionário dos Valores – Montar um livrinho registrando o
valor
e
o significado dele encontrado no dicionário. 


Registrar semanalmente os erros, acertos e mudanças ocorridas 


Apresentações dinâmicas e reflexivas nas acolhidas dos estudantes com
fantoches, musicas, teatros, parlendas, textos jornalísticos, entrevistas, etc.
2.5. PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO
O Projeto Educação com Movimento (PECM) é uma política pública da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) que visa a inserção
do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.
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No Currículo em Movimento da SEDF há especificado os conteúdos a
serem desenvolvidos com os estudantes sobre Educação Física. Fazemos jogos,
brincadeiras, danças de forma recreativa e com noções devido a ausência de
formação específica. Sabemos que o PECM está em consonância com os
documentos curriculares norteadores da rede pública de ensino do Distrito Federal.
Este projeto tem como finalidade precípua a ampliação das experiências corporais
dos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a intervenção
pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o professor
de Educação Física, na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado
no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. A partir dessa política,
desenvolvida pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar (GEFID), da
Diretoria de Programas Institucionais, Educação Física e Desporto Escolar
(DIPEF), em parceria com as Diretorias de Educação Infantil (DIINF) e de Ensino
Fundamental (DIEF), espera-se contribuir com os processos de ensino e
aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação integral crítica e
integrada ao Projeto Político Pedagógico das unidades escolares.
É importante ressaltarmos que a Educação Física na escola é representada
pelas mais variadas manifestações da Cultura Corporal. E sabemos que estas
manifestações se dão por meio de brincadeiras e jogos, que são atividades
fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. Neste sentido, a escola

é um lugar privilegiado para o desenvolvimento destas práticas pedagógicas. É
pela brincadeira que a criança fala, pensa e elabora seus sentidos para o mundo.
As relações sociais são vividas principalmente pela criança através da sua
corporeidade. Desenhando, brincando de roda, de amarelinha, de bolinha de gude
ou de pião, pique-pega, queimada, bater corda, bete, elástico e muito mais... O
profissional de Educação Física poderá orientar e aprofundar as habilidades
psicomotoras dos estudantes por ser especialista nessa área além de ser coautor
com a ação pedagógica do professor regente em sala de aula.
E é por meio das brincadeiras e jogos que a criança se relaciona com o mundo
que a cerca, num movimento partilhado, dando sentido às coisas e a sua própria vida.
Ao participar de jogos e atividades lúdicas as crianças desenvolvem diversas
habilidades motoras que interferem diretamente na sua inteligência, ou seja, as
habilidades corporais são também fundamentais para o desenvolvimento integral das
crianças. Assim, busca-se firmar essa parceria com o profissional de Educação
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física para garantir mais qualidade no ensino oferecido aos nossos estudantes. A
ECCC recebeu no ano de 2019 dois profissionais para atuarem na Educação com
Movimento, dos quais fazem itinerância com mais duas escolas.

OBJETIVOS

  Colaborar na confecção de brinquedos com materiais reutilizáveis. 
 
 


 

Contribuir para o desvio da prática de bullying.
Coordenar as brincadeiras e jogos.





Desenvolver habilidades que contribuam para o crescimento da personalidade.




Desenvolver o respeito e a solidariedade.

  Direcionar, como coadjuvante, agrupamentos de crianças para as brincadeiras.
 
 
 


Estimular o raciocínio e a criatividade.

Fortalecer a camaradagem entre os pares.



Intervir se necessário, esclarecendo regras ou mediando conflitos.



  Oferecer atividades para estudantes dispersos e não envolvidos em brincadeiras.
 


Oportunizar a diminuição de correrias.

  Participar da melhoria dos espaços coletivos e da identidade do ambiente escolar.

Planejar propostas para que os estudantes tenham
 mais opções de lazer e

 


oportunidade de interagir fora da sala de aula.

Sugerir soluções para a organização dos espaços educativos.




Valorar o estreitamento de vínculos sociais.

DESENVOLVIMENTO Levantamento de propostas e materiais: A equipe faz um
planejamento nesse sentido? Há brinquedos, jogos e materiais que promovam a
interação? Livros e revistas estão disponíveis aos estudantes? Existem lugares
aconchegantes? A equipe tem acesso a materiais teóricos e práticos sobre propostas
lúdicas? O corpo docente recebe uma formação específica nessa área? Todos
conhecem os interesses da garotada? Tabular o resultado e deixar exposto em um
mural no pátio e na sala dos professores. Divisão de tarefas: Reunir professores,
funcionários e estudantes para analisar as respostas e, com base nelas, propor a
gestão coletiva dos espaços da escola. Sugerir a formação de pequenos grupos para
organizar e monitorar algumas atividades lúdicas. É possível toda a equipe contribuir
arrecadando material, pesquisando e buscando soluções com sucata. As funções,
contudo, podem ser divididas. Rodízio para planejar o uso do pátio ao longo da
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semana. Por exemplo: às segundas-feiras, oferecer um novo jogo de tabuleiro; às
terças, organizar brincadeiras com bola e assim por diante. Conversar com os
estudantes para saber dos interesses, registrar o intervalo (com fotos, vídeos ou
relatos) e identificar possibilidades de mudanças a fim de tornar o ambiente mais
agradável. Manter o espaço em condições de uso, partilhar brincadeiras, jogos e
brinquedos e ajudar na manutenção dos materiais e na ampliação do acervo lúdico.
Por exemplo: As merendeiras podem guardar latas para a confecção de pés de lata e
um auxiliar, intervir no espaço ao pendurar ganchos para a montagem de cabanas.
Apresentar propostas de atividades e assumir responsabilidades em relação à
manutenção e organização do espaço e dos materiais. Se houver música na hora do
recreio, é preciso definir quem tomará conta do som e escolher a trilha sonora.
Intervenções no espaço: Fotografar os ambientes da escola, ampliar e imprimir as
imagens em preto e branco. Montar com elas um mural e incentivar a participação de
todos, dando opinião sobre possíveis interferências. Corredores: Murais produzidos
pelos estudantes, com dicas culturais e troca de objetos (gibis, figurinhas etc.), cantos
de brincadeiras. Parque: Montagem de cabana e tendas feitas com bambolês e tecido.
Pátio: Canto com jogos de tabuleiro. Comunicação e divulgação: Informar aos
familiares sobre o projeto nas reuniões de pais e por meio de bilhetes. Painéis de fotos
na entrada da escola são instrumentos de troca valiosos.

AVALIAÇÃO: Conversa com os professores, leitura dos relatórios e observação se
há a interação e se as brigas diminuíram no intervalo. Alunos envolvidos com as
propostas, a qualidade e a diversidade das atividades são indicadores do bom
andamento do projeto.
OUTRAS AÇÕES POSSÍVEIS/CONFECÇÃO DE JOGOS






Dominó Gigante: vinte e oito caixas de leite limpas, papel branco para encapálas e tintas para pintar as bolinhas da face, indicando os valores numéricos,
semelhantes ao dominó tradicional. Bolinhas coloridas para atrair a atenção;

objetivando estimular o desenvolvimento raciocínio matemático.
Jogo da Velha: papelão, geralmente descartados pelas lojas de tecidos,
reutilizado para ser o tabuleiro do jogo e papelão para fazer os cincos círculos
e cincos “X”, como o Jogo da Velha clássico. É um jogo simples, fácil de fazer

e de jogar, onde envolve o raciocínio rápido e a concentração.
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Pé de Lata: latas grandes vazias, decoradas com retalhos de tecidos de
diversas cores e barbantes, amarrando as pontas dentro da lata, sendo o
suporte para segurá-las. Contribuindo com desenvolvimento da coordenação
motora e o equilíbrio, recomendável para as crianças menores (1º e 2º ano),

mas todas as crianças se interessaram, inclusive competindo

entre si.
Confecção da Caixa de Regras:
Material: 1 caixa com tampa, nas folhas sulfite. Escrever em ordem alfabética (por
exemplo, "de A/D", "E/ H" e assim por diante). Peça às turmas para escreverem as
regras dos jogos que a escola possui (tanto comprados quanto confeccionados).
Note que cada folha deve ser recortada para ficar do tamanho de uma fotografia e,
assim, caber nos álbuns. Coloquem as regras dentro dos álbuns, organizando
alfabeticamente de acordo com o nome dos jogos.
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3. CRONOGRAMA ANUAL DOS EVENTOS
PROGRAMAÇÃO 2019
MÊS

DATA

04 a 08
FEVEREIRO
MARÇO

11

ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS

Semana pedagógica
Inicio do ano letivo / reunião de pais

04 a 06

Recesso escolar / carnaval

04 a 08

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva
Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/ Dia Letivo

12

ABRIL

18 a 22

Semana da Consciência do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF

10 e 11

Prova Diagnóstica (SIPAEDF)

08 a 16

Semana de leitura

17
19 e 21

MAIO

JUNHO

Conselho de Classe
Feriado/ Paixão de Cristo/ Aniversário de Brasília - Tiradentes

25

Encerramento do 1º bimestre (11/02 a 25/04) = 50

26

dias Reunião de pais

01

Feriado / Dia do trabalho

06 a 10

Semana de Educação para a Vida

08

Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/ Dia Letivo Temático

03

Dia da Educação Ambiental

04

Olimpíada de Matemática

08

Festa junina / dia letivo movél 21/06

10 a 14

JULHO

Temático Estudo do Currículo em movimento

Semana de Leitura

20

Feriado / Corpus Christi

21

Dia Letivo Móvel / Festa Junina 08/06

26

Conselho de Classe

06

Reunião de pais / Dia letivo móvel 08/06

08

Encerramento do 2º Bimestre (26/04 a 08/07) = 50
dias Termino do 1º Semestre
Dia Letivo Móvel

09 a 28

AGOSTO

Recesso Escolar para Estudantes e Professores

19

Aniversário da Escola

29

Início do 2º Semestre/ 3º Bimestre

10

Olimpíadas da Família / aniversário da escola - Dia letivo móvel 17/10

11

Dia do Estudante

78
17

SETEMBRO

29

Planejamento pedagógico da Comunidade Escolar/ Dia Letivo Temático

30
07

Feira de Ciências
Feriado / Independência do Brasil (sábado)

16 a 20

Semana de leitura

16 a 20

Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF

21

Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

30

Dia do Secretário Escolar

25

Conselho de Classe

04
07 a 11
OUTUBRO

11
12
14 a 18
15
23 a 29
02
04 a 29

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Dia do Patrimônio Cultural

Encerramento do 3º Bimestre (29/07 a 04/10) = 50 dias
Reunião de pais
Semana da Criança
Celebração dia do Professor
Feriado / Nossa Senhora Aparecida ( sábado) – Dia das Crianças
Recesso Escolar para Estudantes e professores/ Dia letivo Móvel
Dia do Professor
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
Feriado / Finados (sábado)
Projeto Correio

06

Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar / Dia Letivo Temático

12

Dia Distrital do Gestor Escolar

15

Proclamação da Republica / Feriado

20

Dia da Consciência Negra

29

Culminância do Projeto de leitura e escrita

30
04

Feriado / Dia do Evangélico (sábado)
Conselho de classe / Dia do Orientador Educacional

13

Reunião de pais

14

Cantata de Natal / Despedida 5 ano / Dia Letivo Móvel dia 18/10

19
20
21 a 31

Encerramento do 4º bimestre (07/10 a 19/12) = 50 dias
Termino do ano letivo
Avaliação Final
Recesso Escolar para Estudantes e Professores
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