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1-APRESENTAÇÃO

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma vez
que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. No sentido
etimológico, o termo projeto vem do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que
significa lançar para diante. Plano, intento, designa. Empresa, empreendimento. Redação
provisória de lei. Plano geral de edificação (Ferreira 1975, p.144).
O mundo atual vem passando por fortes mudanças em todos os setores que precisam de
reflexão e ação por parte dos indivíduos para que os mesmos não se sintam excluídos da
sociedade. Em sintonia com esse contexto de mudanças, a escola é chamada a responder às
novas exigências impostas pela modernidade. Já não cabe à escola somente ensinar novos
conhecimentos, precisa também construir uma pedagogia crítica, baseada em valores, respeito,
participação, igualdade e direitos humanos e sustentabilidade onde são propostos como eixos
transversais: educação para a diversidade, educação para a cidadania, educação para e em
direitos humanos e educação para a sustentabilidade.
A escola precisa preocupar-se em conhecer e atender as necessidades específicas da
comunidade em que está inserida, planejando seu trabalho e construindo a sua própria identidade,
ou seja, o seu projeto pedagógico que norteará a organização do seu trabalho na construção de
uma educação de qualidade e comprometimento com os interesses reais da comunidade local.
A Proposta Pedagógica configura uma ferramenta de planejamento e avaliação e determina
a organização da escola indicando qual direção seguir. Requer que todas as ações e decisões
venham de uma organização coletiva contemplada pela Gestão Democrática, que engloba os
gestores, os professores, os auxiliares, os alunos e suas famílias.
O processo de revisão e reestruturação da Proposta Pedagógica da Escola Classe
Natureza de 2019, baseou-se no Currículo em Movimento da Educação Básica, currículo oficial da
Rede de Ensino do Distrito Federal, e pelo documento de Orientação Pedagógica da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal. Ele apresenta a dimensão política do Projeto Político
Pedagógico e a forma de se organizar essa Proposta Pedagógica na escola. Após a leitura das
orientações gerais da elaboração coletiva da Proposta Pedagógica, foi montada uma comissão
organizadora

para

sua

revisão

e

a

elaboração

de

um

cronograma

de

ações.

Após a definição da comissão de elaboração da Proposta Pedagógica, foi apresentada
para o grupo de professores e servidores da Instituição a proposta de construção coletiva deste
documento. A partir desse momento, foi elaborado um cronograma com as ações e o período
estipulado para serem executadas.
A comunidade também faz parte desta construção. Conhecer a realidade dos pais e dos
alunos é o pontapé inicial para planejar nosso trabalho e construir nossa própria identidade, ou
seja, nosso projeto pedagógico que norteará a organização do trabalho na construção de uma
educação de qualidade e comprometimento com os interesses reais da comunidade local. Como
forma de explorar os anseios, expectativas,características sociais, culturais e econômicas da
comunidade, foi aplicado um questionário aos pais (encontra-se em anexo) com questões
fechadas e abertas. A partir da coleta de informações, as respostas foram sistematizadas em
forma de gráficos e apresentadas à comunidade escolar.
Seguindo o cronograma estipulado, durante as coordenações pedagógicas, foram
discutidas com os professores as concepções teóricas do Currículo da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal e apresentados resultados da Provinha Natureza, Provinha Brasil e
IDEB. Neste movimento, foi possível discutir as visões do grupo sobre a educação, a função social
da escola, o que é a qualidade social, quais os valores que orientam nossas práticas pedagógicas,
as concepções do grupo sobre os eixos do currículo, avaliação, educação integral, inclusão, ciclos,
seriação e escola do campo. Com isso, o grupo passou a construir uma identidade, um norte para
a escola. Definiu-se sua função social, objetivos da instituição, sua finalidade, razões para
existência reafirmando assim, sua identidade e propósito. Após esse momento, foram
apresentados e discutidos os planos de ação da Gestão Escolar, da Coordenação Pedagógica, da
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional.
Há de se considerar que não se propõe um projeto acabado e perfeito, em função desse
novo momento político vivenciado. Para ser renovador, o projeto pedagógico deve renovar-se
constantemente, caso contrário estará negando a si próprio. Tão essencial quanto construí-lo é
cultivá-lo como fonte de inspiração criativa e crítica, não como depósito estático de ideias ou
pretexto corporativista, mas como autodefesa contra críticas e divergências.

2-HISTORICIDADE

A Escola Classe Natureza foi criada em 1º de julho de 1985, na administração do
Presidente do Conselho Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal – Senhor Roberto
Pompeu de Souza Brasil e demais Conselheiros. A escola se localizava na Chácara Nutri Natura,
na DF-250 km 08, Núcleo Rural Capão da Erva, Sobradinho-DF, pertencendo então à Diretoria
Regional de Sobradinho. Nessa época, a comunidade do Capão da Erva apresentava extrema
carência na área educacional. Os alunos tinham que se deslocar até o Paranoá para estudar.
Nesse período, a escola possuía apenas uma turma com uma média de 20 alunos, na faixa
etária de 06 a 15 anos. Os professores dividiam uma sala de aula com aproximadamente 18
metros quadrados. Esse espaço comportava a secretaria, direção e cozinha. Relatos de
servidores afirmam que nessa época de 1985 a escola era genuinamente rural, a ponto de serem
diariamente presenteados com cachos de banana,mangas, verduras e folhagens.
A área da atual Escola é resultante de concessão de terreno pela Associação Comunitária
do Capão da Erva à antiga Fundação Educacional do distrito Federal. A Associação doou em julho
de 1986, mil metros quadrados para a construção da Escola. A mesma foi construída objetivando
atender aos filhos das famílias que trabalham na região: caseiros, lavradores, domésticas entre
outros.
Em 1987, a Escola foi transferida para o Centro Comunitário do Capão da Erva de
Sobradinho onde funcionou durante os 90 dias de obra. O ensino abrangia duas turmas multiseriadas e contava com dois professores e nenhum servidor.
Sempre foi característica marcante da Escola a dedicação e esforço dos profissionais, uma
vez que tal espaço educativo foi conquistado com muita luta e trabalho. Os recursos didáticos
eram precários, e os professores usavam criatividade para superar as dificuldades e desenvolver
um ensino que motivasse os alunos.
A escola foi ampliada em 2002, devido ao aumento da demanda de alunos por série, em
decorrência do número de alunos. Com esta ampliação, as aulas foram ministradas
provisoriamente na Escola Classe Sobradinho dos Melos no turno vespertino. Com a reforma e
ampliação, a instituição passou a atender além dos Anos Iniciais, a 5ª série dos Anos Finais. Em

2003, passou a ofertar também a 6ª série dos Anos Finais. Em julho do mesmo ano, a escola
passou a pertencer à Regional de Ensino do Paranoá.
Nesse período, o perfil dos alunos dividia-se em três grupos distintos: os de zona rural que
usavam cavalos como meio de transporte ou andavam quilômetros a pé para chegar à Escola. Em
contraponto aproximadamente 10% dos alunos tinham condições financeiras extremamente
favoráveis. A escola absorvia ainda alunos com perfis diferenciados, oriundos da extinta invasão
do Itapoã; ou seja, os meninos tinham experiências e vivências que contrastavam com os meninos
da zona rural. Esse contexto criava um imenso abismo sócio econômico e cultural que exigia muito
dos profissionais da Escola, em termos de disciplina evalores.
Sempre houve a tendência em acolher a família com respeito e atenção, bem como de
propiciar aos alunos as melhores oportunidades de aprendizagem, valendo-se da criatividade e do
cumprimento às normas curriculares vigentes.

Imagem de Satélite da EC Natureza. GoogleMaps,Maio/2016

Em 2014, a Escola foi contemplada com dois ônibus escolares, sendo um destinado para
atender os alunos residentes na Região da Fazenda Velha, e outro para o Itapoã e Rajadinha.
No ano de 2016, a escola teve o aumento de 4 turmas em função da demanda de vagas
para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, possuindo 12 turmas e
atendendo cerca de 270 alunos. Neste mesmo ano a escola recebeu o Projeto Txai, com o aval do
Conselho Escolar, para propiciar a Pedagogia Waldorf na Educação Infantil. As turmas

contempladas foram um 1ª Período e duas turmas de 2º Período, atendendo a 60 alunos. Dentre
os principais objetivos, esta Pedagogia promove: o desenvolvimento harmonioso das capacidades
físicas, emocional e cognitiva do ser humano;Estimular o desenvolvimento da autonomia da força
de vontade e da perseverança, por meio de trabalhos manuais, jardinagem, higiene pessoal,
dentre outros. O projeto se findou no mesmo ano.
Quanto a estrutura física, a instituição possui 6 salas de aula, 1 sala para secretaria, 1
direção, 1 mecanografia, 1 sala para depósito pedagógico, 1 sala de professores, 1 sala para
reforço, 1 sala para Educação Integral, 1 sala de recursos, 1 para atendimento do SOE, 1 para
EEAA, 1 cozinha, 1 parquinho. A estrutura física da escola necessita de diversos reparos tais
como: pintura, substituição de janelas do tipo basculantes por esquadrias para melhorar a
circulação do ar e a luminosidade natural, reparos nas partes elétricas e hidráulica. Faz-se
necessária também reformas na parte estrutural da instituição, como a remoção de algumas
pilastras do pátio. Desde 2017, a escola conta com um parquinho de madeira tratada.
Atualmente, a escola possui cerca de 276 estudantes nos dois turnos, oriundos da zona
rural (Comunidades da Fazenda Velha e Rajadinha) e também do Paranoá Parque, Itapoã e
Condomínios. A tabela abaixo detalha os dados das turmas ofertadas.
Alunos Matriculados na Escola Classe Natureza 2019
Curso

Série

Turma

Turno

Masculino

Feminino

Total

2º PER
A
1º ANO
A

V

9

11

20

Ens. Fundamental

2º
Período
1º Ano

M

9

15

24

Ens. Fundamental

1º ano

M

6

8

14
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2º Ano

M

10

6

16

Ens. Fundamental

2º Ano

M

19

11

30

Ens. Fundamental

3º Ano

1º ANO
B
2º ANO
A ii
2º ANO
B
3º ANO
A

V

9

5

14

Ens. Fundamental

3º Ano

M

14

10

24

Ens. Fundamental

3º Ano

M

12

15

27

Ens. Fundamental

4º Ano

V

17

7

24

Ens. Fundamental

4º Ano

V

14

9

23

Ens. Fundamental

5º Ano

V

14

14

28

Ed. Infantil

ii
3º ANO
B
3º ANO
C
4º ANO
A
4º ANO
B
5º ANO
A

Ens. Fundamental

5º Ano

5º ANO
B

V

Total

16

16

32

149

127

276

Dados da Secretaria Escolar da Instituição em março/2019.

Deste total de alunos matriculados, a escola atende 80 estudantes na Educação em Tempo
Integral, os quais participam de atividades no Clube da ASSEB (Clube do Rocha) de segunda a
quarta-feira pela manhã, e nas quintas e sextas-feiras, participam de atividades de reforço na escola
no turno matutino.
Pode-se constatar que a escola, embora com seus 30 anos de existência, já apresenta
características próprias. Muitos ex-alunos, hoje são pais de alunos da escola.

3-DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Como maneira de descrever as características social, econômica e cultural da comunidade do
Capão da Erva, foi aplicado um questionário aos responsáveis pelos estudantes para levantar alguns
dados sobre a realidade da comunidade atendida pela escola no ano letivo de 2018.
Foram elaboradas vinte e três questões objetivas, além de um campo para expor comentários,
sugerir, elogiar ou criticar o que estiver relacionado à Escola.
Recebemos cento e sessenta e dois questionários respondidos, que foram sistematizados e
seus resultados estão representados por alguns gráficos.
A primeira questão gira em torno da pessoa responsável pelo estudante. O gráfico abaixo
apresenta que a grande maioria vive com seus pais.
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O próximo ponto aborda quanto a faixa etária do responsável pela criança na escola. A maior
parte, cerca de43% dos responsáveis estão na faixa etária entre 26 e 35 anos, enquanto 40% estão
acima de 36 anos. Os outros 17% possuem menos de 25 anos. O que demonstra que os responsáveis
pelos estudantes da EC Natureza são no geral, jovens.

Quanto ao local de moradia dos estudantes, apesar do aumento do número de estudantes da
zona urbana, a maior parte ainda habita a zona rural.
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Quanto ao tipo de moradia, a maior parte vive em casa própria, cerca de 49%. Outros 39%
vivem em casas cedidas e 13% em residências alugadas.
Em relação ao número de habitantes por residência, 29% possuem4 moradores, 26% têm 5
moradores, 17% com 6 moradores, 14% acima de 6 habitantes, outros 14% com 3 moradores e 1%
com 2 habitantes.
No que se refere ao grau de escolaridade do responsável pelo estudante, percebemos que uma
parcela significativa possui o Ensino Fundamental incompleto:
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Perguntados sobre a profissão do responsável, grande parte respondeu ser “Do Lar”, como
mostra o gráfico.
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O que chama bastante atenção é a quantidade de desempregados, número que está em torno
de 18%.
Outro quesito pesquisado é quanto à formalidade do emprego. 64% responderam não possuir
registro na carteira de trabalho do atual emprego. Outros 36% possuem o registro.
Em relação a família receber benefício social do governo, 62% disseram não receber qualquer
benefício, como cartão material, bolsa família, dentre outros.
Tratando-se de renda familiar, foi questionado quantas pessoas contribuem para a renda
familiar. Em 70% dos casos, somente uma pessoa contribui. Em 25% dos casos, são duas pessoas
que contribuem; 2% são três contribuintes; e em 3%, são mais de três pessoas.
A renda média da família da maioria dos estudantes está dividida em três grupos: As que
recebem menos de um salário mínimo (36%), os que recebem entre pouco mais de um e dois salários
(36%), e os que recebem acima de três (28%).
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Quanto ao estado de origem do estudante, grande parte é nascida no Distrito Federal, cerca de
76%. Os outros são oriundos dos seguintes estados respectivamente: Bahia, Goiás, Piauí, Minas
Gerais, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, São Paulo e Ceará.

Questionados quanto ao uso de tecnologias em casa, chamou-nos atenção a grande
quantidades de residências que ainda não possuem computadores. São em torno de 75% que não têm
computador em casa. Em relação ao acesso a internet, 70% disseram não ter acesso, enquanto outros
30% possuem.
Quanto ao acesso a diversos tipos de leituras, tais como jornais, livros e revistas, 62%
apontaram ler raramente, 33% frequentemente e outros 5% disseram que nunca leem. Isso mostra a
necessidade de incentivar a leitura aos pais, e consequentemente, eles incentivarem seus filhos.
Também foi questionado aos pais a sua participação na escola quando convidado ou
convocado. O gráfico a seguir demonstra que a maioria sempre comparece:
1%
13%
Excelente
Muito Boa
50%

Boa

36%

Regular

Os pais que não comparecem, alegam que a jornada de trabalho ou o tipo dele, não permitem a
presença na escola do filho com uma maior frequência.
A questão de número 20 perguntou aos pais, se a direção da escola procura envolver os pais
nas decisões relativas à melhoria da escola. 57% responderam que sempre a direção procura envolvêlos; outros 11% disseram que frequentemente. 30% algumas vezes, e 2% disseram que nunca.
A avaliação da escola no geral, feita pelos pais, apresentou um número significativo de
satisfação em relação à Instituição, como apresenta o gráfico abaixo:
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As questões em aberto solicitaram críticas, sugestões, elogios e demais observações. Grande
parte elogiou o comprometimento do grupo, e outros criticaram, por exemplo, a quantidade de ônibus

escolar, os horários que as crianças chegam às suas residências após a aula e a cor do uniforme
escolar.
Ainda se tratando da realidade da Comunidade Escolar, nossa Instituição pertence a Educação
do Campo no DF: modalidade de educação básica em construção. O conceito de Educação do Campo
surge do processo de luta pela terra empreendida pelos movimentos sociais do campo, no âmbito da
luta por Reforma Agrária, como denúncia e como mobilização organizada contra a situação atual do
meio rural: situação de miséria crescente, de exclusão/expulsão das pessoas do campo; situação de
desigualdades econômicas, sociais, que também são desigualdades educacionais, escolares. Seus
sujeitos principais são as famílias e as comunidades de camponeses, pequenos agricultores, os semterra, atingidos por barragens, ribeirinhos, quilombolas, pescadores e muitos educadores(as) e
estudantes das escolas públicas e comunitárias do campo, articulados em torno de movimentos sociais
e sindicais, de universidades e de organizações não governamentais.
O território do campo deve ser compreendido para muito além de um espaço de produção
agrícola. O campo é território de produção de vida, de produção de novas relações sociais, de novas
relações entre as pessoas e a natureza, de novas relações entre o rural e o urbano. A Educação do
Campo ajuda a produzir um novo olhar para o campo. E faz isso em sintonia com uma nova dinâmica
social de valorização desse território e de busca de alternativas para melhorar a situação de quem vive
e trabalha nele. Uma dinâmica que vem sendo construída por sujeitos que já não aceitam mais que o
campo seja lugar de atraso e de discriminação, mas lutam para fazer dele uma possibilidade de vida e
de trabalho para muitas pessoas, assim como a cidade também deve sê-lo, nem melhor nem pior,
apenas diferente, uma escolha. Em quinze anos de luta, a mobilização dos movimentos sociais em
torno da Educação do Campo gerou importantes conquistas, entre elas a aprovação das Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Resolução nº 1, de 3 de abril de 2002, e
Parecer nº 36/2001, do Conselho Nacional de Educação). Outros marcos legais conquistados na luta
da Educação do Campo: Portaria nº 86, de 1º de fevereiro de 2013, que institui o Programa Nacional de
Educação do Campo - PRONACAMPO 45 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS e define suas diretrizes gerais; Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010,
que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, definindo a
Educação do Campo como modalidade de ensino; Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que
dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária – PRONERA; e Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à
educação básica do campo.
A Educação do Campo demarca uma concepção de educação em uma perspectiva libertadora e
emancipatória que pensa a natureza da educação vinculada ao destino do trabalho: educar os sujeitos
para um trabalho não alienado, para a intenção em circunstâncias objetivas que produzem o humano.

Nossa escola é do campo, porém atende também alunos residentes na zona urbana,
ocasionando uma grande diversidade sócio-cultural no mesmo espaço.
Ainda se tratando da nossa realidade, Escola Classe Natureza tem apresentado índices
satisfatórios nas avaliações internas e externas em relação às outras escolas que possuem o
mesmo perfil no DF. A nota esteve em crescente entre os anos de 2009 e 2015 ultrapassando,
mesmo que discretamente, a meta projetada pelo INEP/MEC. Na última avaliação, no ano de
2017, o resultado ficou 0,4 pontos abaixo na meta projetada para o ano, que seria 5,5. Esta
questão vem sido discutida com a comunidade escolar durante as coordenações pedagógicas,
semana pedagógica e reunião de pais. Algumas ações foram tomadas e outras estão em curso
para melhorarmos a qualidade do ensino e, consequentemente, atingir as metas projetadas para
os próximos anos.

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Meta Estipulada INEP

-----

4,6

4,9

5,2

5,5

5,7

6,0

IDEB da EC Natureza

4,3

4,7

5,0

5,3

5,1

?

?

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=291740

Em 2019, a Escola Classe Natureza foi contemplada pelo Projeto Escola Que Queremos da
Secretaria de Educação no qual, dentre outros objetivos, possui o intuito de melhorar os índices de
aprendizagem, reduzir as taxas de abandono e reprovação e valorizar os profissionais da
educação.
Mesmo considerando a queda na pontuação no último IDEB, a escola tem colhido bons
frutos de trabalhos pedagógicos realizados a partir do comprometimento de todos os profissionais
(professores, servidores, direção, coordenadores, Educadores Sociais Voluntários, Orientação
Educacional, Sala de Recursos e Equipe de Apoio à Aprendizagem) e da comunidade.
Nossos objetivos e metas giram em torno da superação das dificuldades de aprendizagem,
formação integral e crítica dos sujeitos, a partir de uma educação de qualidade. Dentre as ações,
estão os projetos desenvolvidos nas salas ou pela escola, reagrupamentos intra e inter-classes,
projeto interventivo e reforço escolar.

4-FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A escola tem uma função social importante, que é, através da formação dessas crianças
e jovens, colaborar na construção de um projeto de sociedade que possibilite a participação dos
indivíduos na produção da sua existência, como sujeitos de direitos, ativos na realidade que se
constrói historicamente.
Assim, além da preparação para a cidadania e para o trabalho, a função social da escola
na atualidade consiste na formação de seus alunos para a convivência na cultura global, a partir
do desenvolvimento das capacidades de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
conviver e aprender a ser.
Aprender a conhecer - dominar os instrumentos do conhecimento, através do exercício
autônomo de processos e habilidades cognitivas. Assim, tem especial importância, nesse
processo, o domínio das linguagens que permitam o acesso à construção de novos
conhecimentos, tais como a linguagem verbal e a linguagem matemática.
Aprender a fazer significa desenvolver competências que envolvem experiências sociais e
de trabalho diversas, possibilitando ao sujeito as condições necessárias para enfrentar a dinâmica
e os processos de trabalho no mundo contemporâneo, os quais estão sofrendo mudanças
significativas que afetam os trabalhadores, particularmente de segmentos socialmente
desfavorecidos.
Aprender a conviver significa entender e conviver com as questões postas pela
diversidade

(cultural,

étnica,

de

gênero,

linguística,

etc.)

e

pelo

multiculturalismo,

desenvolvendo o reconhecimento e o respeito pelas diferenças, assumindo atitudes e posturas
fundamentadas em valores como solidariedade, tolerância e cooperação com o outro.
Aprender a ser significa pensar de forma autônoma e critica, desenvolvendo, de forma
plena, as potencialidades individuais: espírito e corpo, sensibilidade, sentido ético, sentido
estético, capacidade de comunicação, responsabilidade, afetividade,etc.
Por isso, a Escola Classe Natureza irá fundamentar seu trabalho no compromisso com a
qualidade, no respeito à diversidade, na tolerância, na necessidade de reconhecimento, aceitação
e pertencimento, na solidariedade, na participação e cooperação, na autonomia e na liberdade.

5-OBJETIVOS

5.1 –GERAL
Contribuir para formação integral dos estudantes para que alcancem as habilidades
necessárias para enfrentar os desafios pertinentes ao mundo do conhecimento, da convivência
social, do trabalho, das diversidades.
5.2 -ESPECÍFICOS


Estimular os alunos a refletirem sobre valores como respeito, honestidade,verdade;



Desenvolver o conteúdo pedagógico de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacional e
os respectivos parâmetros emanados pela Secretaria de Educação, em cada disciplina;



Estabelecer relação e significado entre os conteúdos das diversas disciplinas;



Oferecer meios e condições para que o aluno investigue, pesquise e assim possa buscar
novos saberes.



Promover e incentivar o hábito de leitura, conectando o aluno ao mundo contemporâneo.



Proporcionar ao aluno condições de uso da escrita nas diversas situações sociais
procurando utilizar os elementos gramaticais numa atividade contextualizada;



Estimular ações solidárias no contexto de vida dos alunos



Criar oportunidades para que os alunos possam ter contato com o meio ambiente e
descubram formas de utilizá-lo e preservá-lo.



Refletir sobre os problemas que afetam a qualidade de vida da sociedade moderna, como
aquecimento global, poluição, preservação da água, falta de alimentos;



Oportunizar aos alunos momentos de construção coletiva, mediante atividades de grupos e
criação de consensos.



Desenvolver a sensibilidade artística dos alunos;



Considerar que o ensino da história e da Geografia envolve relações e compromisso com o
conhecimento histórico e geográfico e com a escolha de conteúdos significativos, capazes
de possibilitar o aluno a analisar os hábitos e os modos de vida de diferentes grupos sociais
em diversos tempos e espaços;



Valorizar a ludicidade como um princípio que contribui para o exercício da cidadania,
principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental;



Possibilitar aos alunos a construção de conhecimentos e habilidades para que eles
aprendam e continuem aprendendo de maneira crítica e autônoma, condição para a
inserção consciente em um mundo em constantes transformações.

6-CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

Nossas práticas pedagógicas passam antes por concepções teóricas, estas que nos
orientam a partir de uma estruturação teórica e metodológica de um importante instrumento
chamado currículo. O atual Currículo em Movimento da Educação Básica do distrito Federal, vai
muito além da mera sistematização de conteúdos por séries e disciplinas, ele é resultado de um
criterioso e profundo processo de discussões embasadas em discursos teóricos e práticos. Ele
nos orienta

para discutir

concepções, prioridades, ações, metodologia e formas de

operacionalização do fazer escolar.
O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teóricometodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da
população do Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o
contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para
as classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas
refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes,
grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do DistritoFederal.

Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: base teórico-metodológica

A Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Crítica, por apresentarem elementos
objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não-somente
explicações para as contradições sociais, mas sobretudo, ara superá-las, identificando as causas
do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, é necessário que
a escola estabeleça fundamentos, objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico,
considerando a pluralidade e diversidade cultural e social em nível global e local. A busca é pela
igualdade entre as pessoas.
A Histórico-Crítica esclarece sobre 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 sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a
natureza. O estudo dos conteúdos curriculares, aqui, 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 e sentidos culturais.
É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do
desenvolvimento de processos educativos de qualidade. O desenvolvimento dos estudantes é
favorecido quando vivenciam situações que s colocam como protagonistas do processo ensinoaprendizagem, tendo o professor como mediador d conhecimento historicamente construído para
a

formação

de

um

sujeito

histórico

e

social.

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável quando o
projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as práticas e
interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como vivência do conteúdo
pelo educando, é o ponto de partida do processo ensino-aprendizagem e influi na definição de
todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a
problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social.

6.1-Eixos Transversais:
Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas
ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do
processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade desses
temas torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que
indica que a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou
professores individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam na escola.
Os eixos transversais possibilitam o acesso do(a) estudante aos diferentes referenciais de
leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes
específicos de cada ciclo/etapa/modalidade da educação básica. Os conteúdos passam a ser
organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho
pedagógico a ser desenvolvido por professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar,
integrada e contextualizada.
Os temas assumidos por esta escola como eixos, interagem entre si e demandam a criação
de estratégias pedagógicas para abordá-las da maneira mais integradora possível, mais
imbricada, capaz de fazer com que os(as) estudantes percebam as múltiplas relações que todos
os fenômenos acomodam e exercem entre si.

6.2 – Educação do Campo

A Escola Classe Natureza, está localizada numa zona rural, portanto, ela deve atender às
demandas da comunidade, ou seja, deve estar se adequando às necessidades de vida no campo.
A educação do campo é a materialidade de origem da Educação do Campo que define seus
objetivos, suas matrizes e as categorias teóricas que indicam seu percurso.
A Especificidade da Educação do Campo é, portanto, o campo, seus sujeitos e seus
processos formadores.
Para a Educação do Campo, esta escola propõe:
1. Realizar um conjunto de inventários sobre a realidade atual, com o objetivo de identificar as
fontes educativas do meio. Como a vida não é a mesma em todo lugar, os inventários precisam
ser elaborados por cada escola, convertendo-a, assim, “em uma pequena instituição que pesquisa
e produz conhecimento de caráter etnográfico sobre seu entorno, sua realidade atual,
apropriando-se, portanto, de sua materialidade, da vida, da prática social” (FREITAS,2010).
2. O inventário deve identificar as lutas sociais e as principais contradições vivenciadas na vida
local, nacional e mundial; as formas de organização e de gestão dentro e fora da escola em nível
local, nacional e mundial; as fontes educativas disponíveis na vida local, no meio, de caráter
natural, histórico, social e cultural, incluindo a identificação das variadas agências educativas
existentes no meio social local; as formas de trabalho socialmente úteis.

6.3- A Educação Integral: Princípios:

•Integralidade:a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da
educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o conceito de
integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um simples
aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da
formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas
as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e
sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida
(crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio de práticas
educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer,
informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim,
propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu
projeto político- pedagógico, repense a formação de seus alunos de forma plena, crítica e cidadã.

•Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no
âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais,
econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços
públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação.
•Transversalidade:

a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá

garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar,
considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A
transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento,
vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade.
•Diálogo Escola e Comunidade:

as

escolas

que

avançaram

na

qualidade

da

educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). Na
Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimandose os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica
pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de
identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar
saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares.
•Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um
rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar e pode
ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e quadras
comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros,
envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão
participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o
desafio primordial de mapear os potenciais educativos do território em que a escola se encontra,
planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade,
sociedade civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais
significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas.
•Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e
informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças,
adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo
uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. Nessa ambiência
favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de
ensino. Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito Federal pressupõe
reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado o acesso ao
conhecimento em todas suas formas de manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social
entre os estudantes da escola pública. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é o

momento de despedida desse modelo com algumas resistências e medos, de lugares conceituais,
teóricos e epistemológicos, porém não mais convincentes e adequados ao tempo presente, “[...]
uma despedida em busca de uma vida melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja
mais fundado e a racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a ser uma aventura
encantada” (SANTOS, 2003, p. 58). O projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da
Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural.

Horta desenvolvida pelos alunos e professores dos 4º Anos – Abril/2019

7-Organização do Trabalho Pedagógico da Escola
A organização do trabalho Pedagógico da Escola Classe Natureza conta com vários
projetos discutidos pela comunidade escolar não são meras ações a serem cumpridas, apenas em
atendimento a dispositivos legais. São conteúdos integrados aos assuntos curriculares e com
estreito vínculo com os princípios de interdisciplinaridade e participação dos membros da Escola.
O Currículo que considera as diferentes formas de organização da educação básica,
conforme orienta o artigo 23 da LDB. No DF, além da seriação, os ciclos e a semestralidade são
organizações escolares propostas como políticas que buscam garantir as aprendizagens dos(as)
estudantes, num processo de inclusão educacional. Para garantir a unidade curricular, os eixos
transversais apresentados neste Currículo - Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação
em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, bem como os conteúdos e
os processos de avaliação educacional em seus três níveis: aprendizagem, institucional e de
sistema, são os mesmos para todas as escolas, independentemente da forma de organização
escolar pela qual optarem.
Mudam-se os tempos e espaços escolares, as abordagens e os enfoques que devem
sempre estar a serviço das aprendizagens de todos(as) e para todos(as) em articulação com os
projetos político-pedagógicos. O tempo escolar é uma categoria fundamental na organização do
trabalho pedagógico com ênfase na permanência com sucesso escolar dos(as) estudantes.
São alternativas à organização escolar seriada que podem atenuar a descontinuidade e
fragmentação dos processos formativos, ao garantir um tempo maior de aprendizagens para
os(as) estudantes e desenvolver a educação para a diversidade, para os direitos humanos, para a
cidadania, para a sustentabilidade, eixos transversais deste Currículo.
Os Ciclos para as Aprendizagens estruturam-se por meio da gestão democrática, da
formação continuada dos(as) profissionais da educação, da reorganização dos espaços-tempos
para o direito de todos(as) os(as) estudantes de aprender, do fortalecimento de espaços da
coordenação pedagógica e do conselho de classe, da articulação entre os três níveis da avaliação:
aprendizagem (avaliação do desempenho dos(as) estudantes pelos(as) professores(as) ),
institucional (avaliação do trabalho pedagógico) e de larga escala (avaliação externa).A
perspectiva com a implantação do Currículo e deste Projeto Político-Pedagógico, é do
fortalecimento da escola pública e da construção de uma educação de qualidade referenciada nos
sujeitos sociais, que “[...] possibilita o encontro dos sujeitos históricos e que faz da escola arena de
aprendizado político e pedagógico” (ARAÚJO, 2012, p. 231). No sentido político, a escola dá
visibilidade, vez e voz a seus sujeitos para que interfiram no destino da educação. No sentido
pedagógico, as aprendizagens acontecem num processo contínuo por meio das múltiplas relações

sociais estabelecidas. Nessa perspectiva, a aprendizagem “[...] transcende o ambiente da sala de
aula e faz da escola uma arena de saberes e de reflexão permanente para que todos os sujeitos
possam se apropriar da cultura, dialogar, interagir com os diferentes, enfim, ganhar visibilidade e
se fazer valer como cidadãos na esfera pública” (idem,231).
A organização escolar da Escola Classe Natureza atualmente é por ciclos e seriação. O
Bloco Inicial de Alfabetização, o BIA, está organizado em ciclos, com a oferta do 1º ano, 2º ano e
3º ano do Ensino Fundamental. Após o ciclo do BIA o estudante passa para uma segunda etapa, a
de seriação, com o 4º ano e o 5º ano do Ensino Fundamental. No ano de 2013 foi implantado o 2º
ciclo com o 4º e 5º ano, mas após observações, discussões e apresentação de resultados a
comunidade escolar constatou que no momento, o 2º bloco com ciclos não obteve o êxito
esperado. Por meio de votação de professores e comunidade, ficou decidido o retorno à
organização escolar por seriação no 4º e 5ºano.
O horário de funcionamento da Instituição é a seguinte: Matutino: 7:30H ÀS 12:30H e
Vespertino: 13:00H ÀS 18:00H.
Neste ano, a escola também passou a adotar a Agenda Escolar. Elegemos a agenda como
um de nossos meios de comunicação pela rapidez e praticidade que proporciona. Ela contém a
essência do trabalho realizado na escola e facilita o acompanhamento do estudante por parte dos
pais e/ou responsáveis pela vida escolar do aluno. Toda e qualquer alteração na rotina de nossas
atividades será comunicado através dela, bem como os recados que os pais desejam encaminhar
à escola. Solicitamos a consulta diária à agenda escolar.
Quanto à organização dos tempos e espaços da Escola Classe Natureza, está dividido por
projetos (em anexo), tais como:


Educação Em Tempo Integral com o “Projeto Força no Esporte”;



Brincando com a Natureza;



Arco-Íris: a leitura na Natureza;



Cultivando valores na Natureza;



Aulas Passeio;



Mensageiros da Água;



Festa das Nações.



Projeto Horta.



Projeto Recreio: Aprender sem deixar brincar
Além dos projetos da Escola, no ano de 2019, a Escola Classe Natureza está implantando

algumas ações que não estão ainda em forma de projetos, pois são de caráter experimental e
devem ser avaliadas pela comunidade escolar. São elas:

*Hora Cívica às segundas-feiras, no início de cada turno.
*Acolhida dos alunos – Momento em que a escola socializa informações conversa sobre disciplina
e outros assuntos coerentes com rotina da escola. Aspectos como a disciplina e valores são
comentados com os alunos.
*As datas comemorativas são trabalhadas de forma lúdica pelos professores e resultam em uma
culminância com apresentações artísticas e trabalhos realizados pelos alunos, sempre integrando
com os conteúdos trabalhados de acordo com o Currículo.
Em relação ao Projeto Horta, o qual abrangerá todas as turmas da UE, ainda não foi possível
colocá-lo em prática porque a UE aguarda parecer favorável da SEEDF para a liberação da
professora Rutinéia Gabarão para executá-lo.
Muitas outras atividades são desenvolvidas no cotidiano da escola, muito embora não estejam
ainda construídas num projeto. A questão do respeito às diversidades, e a reflexão sobre a Lei
10.636/2003, são questões de honra para a escola. Acreditamos que os valores motivam o
comportamento e a atividade humana. São fontes de energia que mantém a autoconfiança e a
objetividade. Hoje na maioria dos países, os povos são influenciados pela ideologia materialista
que cria uma cultura de acúmulo, posse, egoísmo e ganância. Consequência: os valores
autênticos perdem o brilho da verdade e a força para sustentar e preservar uma cultura digna do
ser humano.

7.1- Equipe de Apoio Especializado

No ano corrente, a escola possui na Equipe somente a psicóloga itinerante. A pedagoga fez
remanejamento a pedido e sua carência encontra-se em aberto.
I- Objetivo Geral: Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem,
por meio de intervenções institucionais, preventivas e avaliativas.

II- Introdução:
- O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se um
serviço de apoio técnico pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com
formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da
atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da
melhoria do desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de
sucesso escolar.
- Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA deverá ser direcionada para o assessoramento à
prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas
perspectivas preventiva, institucional e interativa, sempre em articulação com as demais instâncias
pedagógicas da instituição educacional.
- O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a
prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base nas orientações
legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do
CNE, CNE/CEB, pela equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação,
quais sejam: 1º dimensão – Mapeamento Institucional; 2º dimensão: Assessoria ao trabalho
coletivo da equipe escolar; 3º dimensão - Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem
dos alunos. Foi elaborado inicialmente numa ação conjunta por profissionais integrantes do SEAA
da CRE Paranoá/Itapoã para reflexão e discussão da atuação da EEAA nestecontexto.

III- Período

O presente plano de ação é de caráter anual, seguindo o calendário escolar da SEEDF.
IV- Dimensão 1 – Mapeamento Institucional
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V- Dimensão 2 – Assessoria ao Trabalho Coletivo

Objetivo geral: Oferecer suporte ao processo de gestão escolar; contribuir com conhecimentos
especializados na promoção da formação continuada do corpo docente; mobilizar a comunidade
rumo a uma participação mais afetiva do cotidiano escolar.
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VI- Dimensão 3 – Acompanhamento do ProcessoEnsino-aprendizagem

Objetivo geral: Assessorar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem visando a promoção
do desenvolvimento do educando em busca da concretização do sucesso escolar.
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VII – Acompanhamento e avaliação

Este plano será acompanhado e avaliado ao fim de cada bimestre pela profissional da
EEAA e Equipe Gestora da instituição de ensino por meio de observações sistemáticas das ações
aqui propostas, reflexões e análise sobre o andamento dessas ações (como/se estão sendo
atendidas) além de revisão das necessidades da unidade escolar, caso haja necessidade.

Psicóloga: Simone Albuquerque Faria

7.2- Educação Especial/ Sala de Recursos

As pessoas com necessidades educacionais especiais têm assegurado pela Constituição
Federal, o direito à educação (escolarização) realizada em classes comuns e ao atendimento
educacional especializado, que deve ser realizado, preferencialmente, em sala de recursos. Este
direito também está assegurado na Lei de Diretrizes e bases Nacional (LDBEN). O atendimento
educacional especializado realizado nas salas de recursos é definido nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB,2001) como um serviço de
natureza

pedagógica

que

suplementa

(no

caso

de

estudantes

com

altas

habilidades/superdotação) e complementa (para estudantes com deficiência e TGD) as
orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas da Educação
Básica.
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
comem, não sendo substitutivas à escolarização.

O atendimento Educacional Especializado é uma forma de garantir que sejam reconhecidas
e atendidas as particularidades e as potencialidades de cada estudante com necessidade
educacional especial, provendo-os principalmente de apoio, de instrumentos de acessibilidade que
eliminem as barreiras de comunicação, de informação, de locomoção, entre outros que impedem o
acesso ao conhecimento, bem como o suporte ao professor regente e às famílias.
A Escola Classe Natureza, Conta com duas turmas de integração inversa e um monitor
para auxiliar nas necessidades específicas. O atendimento educacional especializado desta
instituição tem por objetivo atuar de forma colaborativa com o professor regente, elaborando
estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência, e que ao mesmo
tempo estimule o desenvolvimento de suas potencialidades.
A Sala de Recursos atua em três dimensões: Professores e comunidade escolar, alunos e
famílias com a finalidade de:
*Atuar de forma colaborativa com o professor de classe comum para a definição de
estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação ao
grupo;
*Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a autonomia e o
envolvimento do estudante em todas as atividades propostas ao grupo;
*Orientar os professores na elaboração das adequações curriculares necessárias ao
processo educacional do estudante com necessidade educacional especial;
*Promover as condições de inclusão desses estudantes nas atividades da instituição
educacional;
*Orientar as famílias para seu envolvimento e sua participação no processo educacional,
inclusive nos atendimentos externos, se houver.
*Participar do processo de identificação e avaliação pedagógica das necessidades
especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado necessário para o estudante.
* Fortalecer a autonomia dos estudantes afim de levá-los a ter condições de decidir, opinar,
escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e motivações;
* Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as diferenças e
não

discriminação;

* Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: atenção,
percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros, elaborar plano
de AEE que contemple as especificidades e potencialidades de cada educando.
Concomitante aos atendimentos sistematizados, no ano de 2019, pretende-se desenvolver
o projeto “Tecnologia e Inclusão”, conforme descrito a seguir:

O uso do Tablet como ferramenta de auxílio no processo de inclusão/ ensino aprendizagem
Palavras chave: Tablet; Inclusão; Alfabetização
Nossa escola é integrante da rede pública de ensino do Distrito Federal, localizada em área
rural do Paranoá. Atende ensino fundamental, do pré-escolar até o 5º ano. Hoje encontra-se,
aproximadamente, com 280 alunos, dos quais 13 frequentam ativamente do atendimento em sala
de recursos multifuncional.
No momento a sala de recursos contempla as seguintes especificidades:
- Deficiência Física, Deficiência intelectual, Deficiência Intelectual/Down, DMU, TGD e BV.
Segundo o PP da instituição, esta tem como missão assegurar a educação integral de seus
educandos, buscando a formação de cidadãos críticos e participantes, capazes de interagir
positivamente na transformação da sociedade, proporcionando também aos alunos ANEE”s um
ambiente propício ao seu desenvolvimento global, respeitando suas especificidades e
potencialidades.
Buscando novas estratégias para atingir melhor desempenho e interesse dos alunos, visto
que a sala de recursos precisa atuar de forma diversificada, surgiu a idéia de trabalhar a inclusão
digital, acreditando que esta ferramenta pode auxiliar no processo de aprendizagem significativa.
Objetivo Geral:
- Usar a inclusão digital e as tecnologias disponíveis para auxiliar a apropriação dos
conhecimentos, por parte dos alunos ANEE’s
Objetivos Específicos
* Tornar as aulas mais atrativas interessantes;

* Utilizar aplicativos de uso pedagógico para alfabetização;
* Possibilitar maior interatividade no processo de aprendizagem.
Recursos
5 tablets
Em suma, o uso do tablete vem de encontro a necessidade da sala de recursos atuar de
forma diferenciada da sala de aula, fazendo uso de metodologias diversas, inclusive,
oportunizando certa autonomia à aqueles com maior comprometimento motor ou intelectual.
Reiterando que o tablete, será apenas mais uma ferramenta, devendo ser utilizado com atividades
diversificadas, respeitando o nível de aprendizagem de cada educando.
Professora da Sala de Resursos: Lucielma Maria Fonseca Araújo

7.3- Educação em Tempo Integral
O Currículo da Educação Básica da SEEDF contempla a concepção de Educação Integral como
aquela que visa a garantir uma formação capaz de contribuir para o desenvolvimento das pessoas em
todos os seus aspectos, sejam eles éticos, políticos, cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, culturais,
físicos, motores, entre outros. Tal concepção permite que grupos e segmentos sociais, historicamente
excluídos, tornem-se agentes do processo educativo.
De acordo com o Currículo, trata-se de fomentar uma prática educativa que promova a
mobilidade social e a garantia de direitos[...] contemplando as diversas dimensões da formação
humana, no comprometimento de diferentes atores sociais com o direito de aprender, reconhecendo os
estudantes como sujeitos de direitos e deveres e na busca da garantia do acesso, da permanência dos
estudantes com sucesso (DISTRITO FEDERAL (2014, p. 11).
Comparando a proposta educacional formulada por Anísio Teixeira e a atual proposta da
Educação em Tempo Integral, observa-se que ambas ancoram-se na mesma perspectiva de ampliação
de tempos,
espaços e oportunidades educacionais como premissa do preparo dos estudantes para as mudanças
constantes do mundo contemporâneo.
7.3.1-Breve histórico e objetivos da Educação Integral no Distrito Federal.

A Educação Integral no DF pressupõe uma construção coletiva entre os diversos
segmentos envolvidos na educação: entidades coletivas, civis, militares e jurídicas, parcerias
público e privadas, voluntariado e outros.
O Governo do Distrito Federal elegeu a Educação como prioridade para o período de
2007/2010. A principal meta era o desenvolvimento de uma educação de qualidade, onde a
educação básica deve ter como meta formar o cidadão autônomo e propiciar ao educando a

construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, crítico, criativo,
participativo e ético.
Nesse sentido, organizou, por meio da Secretaria de Estado de Educação, suas ações
institucionais pautadas em políticas públicas que permitem consolidar a educação de boa
qualidade nesta Unidade da Federação, promovendo a melhoria da qualidade do ensino para a
Educação Integral do educando, seu pleno desenvolvimento como pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, com a participação da família e a
colaboração da sociedade.
Assim, no intuito de contribuir com a concretização dos objetivos almejados e das metas
estabelecidas até 2014, o Governo do Distrito Federal considerou necessária a constituição da
Secretaria de Estado Extraordinária de Educação Integral para colaborar com a Secretaria de
Estado de Educação.
A referida Secretaria Extraordinária de Educação Integral, nesse sentido, tem como
principal objetivo a implantação de uma concepção de Educação Integral, que compreenda a
ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais, por meio da realização de
atividades que possam favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver as competências
inerentes ao desenvolvimento da cidadania. Diante dessas perspectivas, a Secretaria de Estado
Extraordinária para a Educação Integral em articulação com a Secretaria de Estado de Educação,
iniciou em 2008 a implantação da Educação Integral na rede pública de ensino, conforme
preconizam as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
aprovadas pelo Parecer nº 325/2008 do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF:
“Educação Integral: Amparada legalmente no art. 205 da Constituição Federal, combinado com o
art. 2º da LDB, e regulamentada pelo Decreto nº 28.504, de 04 de dezembro de 2007, do GDF,
constitui uma das principais metas do Plano de Desenvolvimento da Educação e objetiva
promover a melhoria qualitativa e quantitativa da oferta educacional escolarizada, visando ao
acesso, à permanência e ao êxito dos alunos na instituição educacional pública”. Outro amparo
legal é a ementa constitucional nº 53/2006, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica, prevê uma diferenciação de repasse de 8 recursos para escolas ou sistemas
que trabalhem com a ampliação da jornada escolar. Para sua regulamentação foi estabelecido o
Decreto Presidencial nº 6253/2007, que define o que é ampliação de jornada para fins de
implantação da legislação em questão.
A proposta de Educação Integral implica estabelecer um novo paradigma para a educação,
enquanto responsabilidade coletiva, mobilizando diversos atores sociais na construção e no
desenvolvimento de projetos pedagógicos próprios de diferentes comunidades educativas,
comprometidas com a formação integral de crianças, adolescentes e jovens. Nessa mudança
paradigmática, a educação tem uma tarefa a desempenhar: ela tanto pode ser defensora do
modelo atual onde o professor é o único ator que pode ensinar no espaço escolar, como também

pode ser fomentadora de uma reflexão crítica, na busca de alternativas para uma prática social
concreta. Não se trata de desvalorizar ou diminuir a importância do professor no cenário
educacional, pois sem o seu envolvimento e a sua participação efetiva, é impossível concretizar
com sucesso a Educação Integral. Esse novo paradigma requer a emergência da
coresponsabilidade e da valorização de diversos saberes e diversos atores necessários à
realização de atividades de caráter integral, sendo eles:
 Coordenador pedagógico: as escolas que aderirem ao projeto de Educação
Integralterão a presença de mais um coordenador pedagógico que,durante
quarenta horas, será responsável por: acompanhar as atividades educativas e,
portanto, integrais; coordenar a equipe de monitores da escola; efetuar ações que
proporcionem a criação de vínculos da escola com a comunidade; buscar parceiros
para o desenvolvimento das atividades; planejar, juntamente com o corpo docente e
com a direção, a programação das atividades e a regulação do tempo, no que se
referem aos horários, tarefas e vivências multidimensionais, dentro e fora da escola.

 Monitores: são estudantes universitários, parceiros dos professores, para a
execução das atividades de Educação Integral, que deverão atuar em sintonia
com o projeto pedagógico da escola, de acordo com as Diretrizes e
Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação (2008) e,
principalmente, relacionando, transversalmente, as atividades com o conteúdo
ministrado pelo professor em sala de aula. Vale lembrar que segundo o
Ministério da Educação (2009), a Educação Integral requer uma maior
interação com os estudantes da pedagogia e das licenciaturas em seu
universo cotidiano. A escola pautada pela Educação Integral representa um
laboratório permanente desses futuros profissionais que, desde o início de
seus cursos, passarão a manter intenso contato com as crianças e com os
jovens, numa troca de experiências úteis para a sua formação e para o
trabalho pedagógico do professor.
 Agentes Comunitários: são atores sociais (agentes culturais, mestres-griôs,
bonequeiros, mestres de capoeira, entre outros), que podem qualificar, com
suas histórias de vida e habilidades específicas, a educação das novas
gerações. Isso converge com caminhos já trilhados pelo Programa Escola
Aberta,7 do Ministério da Educação em parceria com a UNESCO, que financia
a abertura de escolas públicas nos finais de semana, valorizando os saberes
populares e os talentos da comunidade. Parceiros: são pessoas físicas e/ou
jurídicas que contribuam, de forma institucional, para a viabilização da
Educação Integral na escola e comunidade (exemplo: ONGs, associações de
moradores, igrejas, templos, clubes, comerciantes locais, pais, entreoutros).

 Direção: a direção da escola tem um papel essencial na gestão da Educação
Integral, estimulando acordos locais e parcerias para implantação e
viabilização das atividades e, ainda, executando arranjos institucionais
propostos pelo Governo do Distrito Federal. É a grande fomentadora de
momentos de discussão, planejamento e elaboração do projeto pedagógico, à
luz dos princípios da Educação Integral, estreitando os elos da escola com a
comunidade e, principalmente, mobilizando os professores em torno de um projeto
comum e articulado.

 Professor: é o protagonista da cena educacional e quem orquestra a
Educação Integral com sua práxis pedagógica, associando transversalmente
conhecimentos, ao aproximar conteúdos e saberes. Cria e planeja projetos de
caráter interdisciplinar e comunitário. Acompanha os diversos atores na
realização de atividades culturais, artísticas, esportivas, de lazer, de meio
ambiente, de ciência e tecnologia, dentre outras.

É importante dizer que, não há como melhorar a qualidade do ensino por meio da
Educação Integral, se o professor não se envolve com a configuração educacional. Em outras
palavras, as atividades culturais, esportivas, artísticas, entre outras, terão maior rebatimento no
rendimento dos alunos se forem associadas aos conteúdos trabalhados em sala de aula pelo
professor.

Objetivos da Educação Integral no Distrito Federal:

Objetivo Geral: Promover uma Educação Integral que compreenda a ampliação de tempos,
espaços e oportunidades educacionais, por meio da realização de atividades que possam
favorecer a aprendizagem, com vistas à formação integral do educando.
Objetivos Específicos: Promover e ampliar tempos e oportunidades educacionais, sociais,
culturais, esportivas e de lazer; Contribuir para a elevação dos índices de aprendizagem das
crianças, adolescentes e jovens do Distrito Federal; Articular ações intersetoriais dos diferentes
órgãos governamentais; Articular parcerias locais; Promover e intensificar a integração entre
escola e comunidade; Contribuir para a promoção da cultura da paz.
Assim, um dos principais desafios da formação na educação integral executados pela
Escola Classe Natureza em 2018, é pensar em ações formativas que objetivem a vivência dos
quatro pilares na educação, como orientadores da práxis pedagógica.

Para tanto, é necessário pensar na escola como ambiência criativa para os seus diversos e
diferentes atores, fundamentada em valores como a participação, o respeito mútuo, a
solidariedade, a autonomia, entre outros.

Projeto Força no Esporte

Desenvolvido pelo Ministério da Defesa juntamente com outros órgãos federais, o programa
Forças no Esporte busca promover a integração social e o desenvolvimento humano por meio da
prática esportiva.
Os esforços empreendidos concentram-se na inclusão social, valorização da cidadania,
inserção no trabalho e na realização de atividades físicas, esportivas e de lazer.
No âmbito da Escola Classe Natureza, são atendidas diariamente, 80 (sessenta) crianças,
sendo que as atividades são realizadas às segundas, terças e quartas-feiras, das 7:30 às 12:30h.
Os demais dias remanescentes, os alunos recebem na própria instituição educacional. Os
participantes têm à disposição as instalações da unidade, o clube ASSEB, localizado no Setor de
Clubes Norte, como refeitório, salas de aulas, auditórios, laboratórios, ginásio poliesportivo,
biblioteca, pátios e vestiários. A unidade, também, disponibiliza seu efetivo civil e militar.
No campo esportivo, são oferecidas as modalidades de futebol, atletismo, futsal, dança,
vôlei, orientação e basquete, capoeira, judô, tênis, arte-terapia.
Já na área complementar são ministradas palestras sobre auto-estima, motivação, etiqueta,
valores éticos e morais, trabalho em equipe, bem como aulas de inglês, português, raciocínio
lógico-matemático e informática. Ainda há música, xadrez, artes, brincadeiras, agroecologia,
ordem unida, além de avaliação médica e atendimento psicopedagógico. Tais atividades
contribuem para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças, além de reduzir o índice de
exclusão social.
Os jovens são acompanhados por meio da prática de esportes, atividades complementares
(pedagógicas) e de saúde. É uma maneira de a sociedade olhar por eles e poder auxiliá-los na
formação plena de sua cidadania.
Além da prática esportiva, o programa contribui para a diminuição da evasão escolar e da
violência familiar, e na descoberta de novos talentos esportivos e na promoção da saúde.
O programa promove a inclusão social por meio da prática de esportes e é uma parceria
entre os ministérios da defesa e do esporte. Os adolescentes têm a oportunidade de praticar
esportes, assistir a aulas de reforço escolar, direito a atendimento médico, além de alimentação e
uniformes.
O compromisso firmado é demonstrar na prática o poder de cada indivíduo na
transformação e na melhoria do bem estar coletivo, propiciando a integração entre as forças
armadas e os alunos.

8-CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF/Subsecretaria de
Educação Básica – SUBEB apresenta as Diretrizes de Avaliação Educacional para a rede pública
de ensino com vistas ao triênio 2014/2016. O presente documento constitui-se, juntamente, com
as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o Regimento
Escolar das Escolas Públicas do DF e o Currículo da Educação Básica, suporte didáticopedagógico para o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação do trabalho pedagógico na
Educação Básica.
Orientados pela Pedagogia Histórico-Crítica e pela Psicologia Histórico-Cultural, teorias
educativas, que fundamentam o Currículo em Movimento da Educação Básica, consolidamos tais
pressupostos por meio da avaliação formativa que embasa e direciona, fortemente, os objetivos
educacionais que se materializam, de fato, no chão da sala de aula. Estas Diretrizes de Avaliação
objetivam organizar e envolver, de maneira articulada, os três níveis da avaliação: aprendizagem,
institucional e em larga escala (ou de redes), sendo a função formativa a maior indutora dos
processos por comprometer-se com a garantia das aprendizagens de todos (as).
A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF é de Educação Integral.
Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos,
necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na
inefável complexidade de sua presença. Ao valorizar o ser humano multidimensional e os direitos
coletivos, a Educação Integral provoca uma ruptura estrutural na lógica do poder punitivo
comumente percebido nos processos avaliativos e fortalece a responsabilização com a Educação
para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade. Nesse sentido, 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 se diz que enquanto se aprende se avalia e
enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, por parte do professor e do estudante. Esse processo
é conhecido como avaliação formativa, voltado para a avaliação para as aprendizagens (VILLAS
BOAS, 2013). A rede pública de ensino do Distrito Federal preconiza que a avaliação, categoria
central da organização do trabalho pedagógico, faz reverberar suas intencionalidades
sociopolíticas, comprometidas com a educação pública de qualidade referenciada nos sujeitos

sociais, quando avalia na perspectiva da promoção da progressão continuada da aprendizagem
de todos(as).

8.1-AVALIAÇÃO FORMATIVA: avaliação para as aprendizagens

Neste item são apresentadas concepções, conceitos e práticas que embasam a avaliação
formativa a partir das Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga
Escala (2014-2016). Este documento orienta o desenvolvimento do processo avaliativo em todas
as escolas da rede pública do Distrito Federal.

8.1.1- Conceitos e práticas: avaliar para aprender na Educação Básica e nas suas
respectivas modalidades
A avaliação possui diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal - SEEDF entende que na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher,
apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e
aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um
termo polissêmico, entende-se que instrumentos e procedimentos pelos quais a análise qualitativa
sobreponha-se àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira menos injusta o ato
avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a intervenção humana que os sistemas computadorizados
não são capazes de atingir.
Não são os instrumentos e procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção
do(a) avaliador(a), no caso o(a) professor(a), e o uso que se faz deles (HADJI, 2001). Nesse
sentido apoiamos a utilização de instrumentos, procedimentos e formas diferenciadas (variadas)
que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes (VILLAS
BOAS, 2008). Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não simplesmente da
avaliação das aprendizagens. A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o
trabalho pedagógico se desenvolve e a segunda, também denominada de avaliação somativa, faz
um balanço das aprendizagens ocorridas após um determinado período de tempo, podendo não
ter como objetivo a realização de intervenções (VILLAS BOAS,2013).
Nestas Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF estas duas funções da avaliação
coexistirão, seja no nível da aprendizagem, institucional e de redes ou em larga escala, sem que
haja dicotomia ou mesmo disparidade entre elas. Contudo, acredita-se que a avaliação formativa
servirá para que se conduzam os processos de maneira atenta e cuidadosa para que não se

priorize o produto (quantidade) em detrimento da qualidade que deve ser considerada em todo o
decurso.
Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção formativa a resposta é: todos. De igual maneira
acredita-se que na função formativa pode-se promover as aprendizagens de todos por meio da
autoavaliação e do feedback (retorno). Estes comporão um movimento dialético no qual os atores
poderão tomar como elemento valioso o diálogo que se estabelecerá. Sabe-se que as
aprendizagens são diferenciadas e que o aprender dos profissionais que avaliam são afetos ao
exercício da atuação profissional (LIBÂNEO, 1994). Assim, a avaliação formativa torna-se
elemento da formação contínua porque exige, também, estudo e formação em avaliação e em
outras temáticas a ela relacionadas.

8.1.2 - Avaliação Formativa na EducaçãoInfantil

Na Educação Infantil, a avaliação se dá principalmente pela observação sistemática,
registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposição das
produções pelas crianças). As reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática
comporão o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA, este terá sua
publicação semestral, porém sua elaboração é diária. Nesta etapa se faz presente, de maneira
forte e determinante, a avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças.
Esta avaliação possibilita a observação das suas manifestações de aprendizagem e progresso. O
cotidiano e as interações na creche e na escola da educação infantil apresentam-se sob fortes
cargas afetivas. A esse respeito convém lembrar que se tende a manifestar, na escrita dos
relatórios ou registros avaliativos, a comunicação simbólica revelada nos gestos, nos silêncios,
nas manifestações de choro, de alegria, de irritação e nos afetos e desafetos que ocorrem na
relação professor-aluno. Importa lembrar que a escola não deve rotular nem definir a criança em
razão das manifestações aqui listadas, bem como não pode resumir os registros avaliativos
fazendo constar neles, apenas, elementos captados pela avaliação informal. A observação,
devidamente planejada, sistematizada e acompanhada do registro das informações coletadas,
constitui a avaliação formal. A instituição deve primar pela observância e cumprimento do currículo
a fim de que sejam alcançados os objetivos propostos para a educação infantil.

Figura 3 – Desenho “Minha escola”, de Miguel Oliveira.

8.1.3 - Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, o docente conta com
instrumentos legais para a descrição do desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação –RAV
– e o Registro do Conselho de Classe. Devem constar nesses documentos todas as informações
referentes às aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo estudante, bem como as
intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse processo. Assegurar a progressão
continuada das aprendizagens dos estudantes se mostra imprescindível para reverter o cenário do
fracasso escolar, uma vez que traz em seu bojo a avaliação formativa e assegura a todos os
estudantes o direito legal e inalienável de aprender e prosseguir seus estudos sem interrupções.
A Vivência, estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica e
assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, possibilita esse
avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte sempre que seu progresso for
evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado de um processo avaliativo diagnóstico de
caráter formativo.
8.1.4- Provinha Natureza

Nos moldes de avaliações externas como a ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização),
Provinha Brasil e Prova Brasil, ao final de cada bimestre é elaborada pela coordenação
pedagógica e direção a Provinha Natureza. Ela é aplicada em todas as séries e turmas dos Anos
Iniciais com objetivo de detectar as potencialidades e fragilidades de cada turma a partir das
habilidades cobradas, além de prepará-los a fazerem este tipo de avaliação.
São feitas provas de Língua Portuguesa e Matemática, aplicadas em dias distintos. Há
rodízio de professores na aplicação.

Os resultados são avaliados pela coordenação pedagógica e direção e repassado aos
professores. A análise dos resultados são discutidos juntamente com os professores com intuito
de apresentar as habilidades que foram alcançadas e as que não foram. Nesta análise, observase um parâmetro geral da turma e também individual de cada estudante. A partir disto, são
tomadas ações para atingir as habilidades que não foram alcançadas para cada turma e para seus
respectivos alunos.

8.1.5- Educação Especial
A Educação Especial é uma modalidade transversal que perpassa toda a educação básica,
exige processos de avaliação que sejam pautados na função diagnóstica, que não podem ocorrer,
apenas, na ocasião do ingresso do estudante.
Se praticada de maneira processual e permanente a diagnose reforça e auxilia a avaliação
formativa que atuará sobre as condições de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, antecipando
situações de aprendizagem deterministas em relação ao destino escolar desses estudantes e
estabelecendo condições de sucesso dos mesmos no ensino comum e apontando para o alcance
do término de sua escolarização na Educação Básica.
A entrevista sistemática com os pais, mães ou responsáveis que convivem com o estudante
se torna elemento fortalecedor das análises e registros da avaliação do estudante atendido nesta
modalidade.
A criação de portfólios, pelos estudantes e com a cooperação das suas famílias,
potencializa a avaliação formativa em quaisquer das etapas em que o estudante esteja inserido.
No tocante aos exames em larga escala ou quaisquer outras formas de coleta de dados
avaliativos ou não, as crianças e os adolescentes não podem ser excluídos, eles devem fazer
parte de todo e qualquer movimento ou ação pedagógica que adentre a escola.
A avaliação na educação especial tem o caráter formativo quando avalia para incluir e
quando inclui para aprender.

Maria Aparecida- 2º ano

8.2 - Instrumentos/procedimentos/ações que potencializam práticas de avaliação formativa:
*Avaliação por pares ou por colegas
*Provas
*Registros reflexivos
*Seminários, pesquisas /trabalhos de pequenos grupos
*Autoavaliação
Pode ser realizada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Consiste em
colocar os pares para que se avaliem em trabalhos individuais ou em grupos. Pode ser
acompanhada de registros escritos. Qualifica o processo avaliativo sem a exigência de atribuição
de pontos ou notas. Potencializa a autoavaliação.
*Pasta, caderno ou arquivo em que os estudantes reúnem as suas produções, por eles
selecionadas. Sua adoção requer análise e feedback constantes por parte do professor. Como em
todo processo avaliativo, os objetivos e critérios devem ser claros, bem definidos e compreendidos
por todos. Recomendamos a inclusão de memorial pelo estudante para que fortaleça o sentimento
de pertença em relação às produções e reflexões organizadas por ele.
*Anotações diárias ou em dias combinados com a turma, relacionadas às aprendizagens
conquistadas. Podem compor o Portfólio. Sua riqueza estará nas análises e nos comentários
encorajadores que o professor dará a cada estudante.

Todas as etapas do trabalho são orientadas pelo docente e são avaliadas por ele e pelos
estudantes. A avaliação por pares ou colegas e a autoavaliação oferecem grande contribuição ao
processo. Cada etapa realizada e as diferentes habilidades dos estudantes são valorizadas.
Os critérios de avaliação são construídos juntamente com os estudantes. Processo que dá
oportunidade ao estudante de analisar o seu desempenho e perceber- se como co-responsável
pela aprendizagem. Pode ser registrada de forma escrita ou ser feita oralmente. Requer
orientação pelo professor, a partir dos objetivos de aprendizagem, e o reconhecimento dos
princípios éticos. Não se destina à atribuição de nota, à punição nem ao oferecimento ou retirada
de "pontos". Realiza-se em todos os níveis, etapas e modalidades da educação escolar, sempre
em consonância com os objetivos de trabalho. Fonte: VILLAS BOAS, (2008); LIMA(2013).
Observação geral: os docentes que trabalham com várias turmas podem usar
alternadamente portfólios e registros reflexivos. O uso de múltiplos procedimentos/instrumentos
avaliativos possibilita aos estudantes o desenvolvimento das diferentes capacidades exigidas por
cada um deles.
A adoção exclusiva de provas retira desses sujeitos essa oportunidade, além de constituir
um dificultador para o processo de reflexão e tomada de decisões sobre sua própria
aprendizagem.

Mães, pais e/ou responsáveis: compromisso de todos com a avaliação formativa

A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEEDF, pressupõe processos dialógicos
entre os sujeitos envolvidos na ação educativa da escola. Nesse sentido, não se deve excluir as
mães, os pais e/ou responsáveis de suas funções sociais, sob o risco de fragilizar as aprendizagens
dos filhos/estudantes. Eles são importantes e, geralmente, são cobrados quanto aos resultados,
porém nem sempre são envolvidos no processo. Mesmo que exista quem defenda o contrário,
alegando que mães, pais/responsáveis padecem das mais variadas fragilidades que dificultam o
desempenho escolar dos filhos na escola, entende-se que se faz necessário caminhar na contramão
dessas afirmações porque o caráter público e democrático da escola não pode se alinhar a práticas
de exclusão.
Ao compreendermos que a gestão democrática não se dá de forma espontânea, sendo
antes um processo histórico de construção coletiva, é preciso oportunizar mecanismos
institucionais que não somente viabilizem, mas também incentivem práticas participativas efetivas

de mães, pais/responsáveis a partir da escuta sensível desses sujeitos para que se tornem coresponsáveis pela aprendizagem dos filhos/estudantes.
Oportunizar às famílias informações e esclarecimentos acerca da organização do trabalho
pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar as aprendizagens
dos alunos tende a potencializar formas de atuação de mães, pais/responsáveis junto aos
profissionais de educação (professores, orientadores educacionais, sala de recursos e equipe
especializada de apoio à aprendizagem, coordenadores pedagógicos e equipe gestora) em
benefício do sucesso escolar almejado por todos, inclusive pelos próprios mães, pais/responsáveis
e estudantes.
Nessa perspectiva, faz-se necessário que o discurso da participação efetiva da família se
transforme em ação firmada pelo projeto político-pedagógico da escola, tendo em vista não
somente a valorização de seus saberes, mas ações substanciais de inclusão de mães,
pais/responsáveis no processo educativo. Garantir a presença desses atores no Conselho de
Classe Participativo, conforme prevê a legislação vigente, no tocante à gestão democrática (Lei nº
4.751/2012) nas escolas públicas do Distrito Federal pode gerar o protagonismo das mães, pais
e/ou responsáveis.
Assim, oportunizar e garantir espaços de dialogicidade entre a família e profissionais da
educação acerca do processo avaliativo dos filhos/estudantes poderá esclarecer dúvidas ao longo
do ano letivo quanto aos objetivos e critérios estabelecidos, quanto às estratégias de intervenção
propostas, evitando ou reduzindo a ideia de que aos pais, mães e ou responsáveis cumpre tão
somente o direito de pegar boletins com notas, relatórios de avaliação ou outros documentos
sobre os quais pouca compreensão possuem porque não foram envolvidos no processo.
Vale destacar que a participação e o envolvimento efetivo das famílias podem ser
assegurados pela escola com ações pontuais como: apresentar e discutir e avaliar com mães,
pais/responsáveis o projeto político-pedagógico da escola no início e ao longo do ano letivo ou
quando se fizer necessário, esclarecer a organização do trabalho pedagógico e a sistemática de
avaliação adotada (seriação, ciclos, semestralidade, entre outras lógicas de organização do
ensino); possibilitar o acompanhamento do desenvolvimento do estudante, bem como de sua
rotina escolar, observando seus avanços e necessidades específicas de aprendizagem; promover
reuniões que incentivem a participação das famílias tanto nas atividades festivas como naquelas
que dizem respeito aos processos pedagógicos.
Esse envolvimento não se restringe ao comparecimento dessas famílias nos momentos de
desfecho das atividades, mas inicia-se desde o seu planejamento, passando por sua execução e
avaliação. Aproveitar os talentos e experiências desses pais e mães nas escolas pode colaborar

para todo o processo de aprendizagem o que certamente irá reverberar nas avaliações praticadas
na escola.
Outro aspecto que contribui para que as famílias se sintam compromissadas pelo processo
educativo dos estudantes é estabelecer e aprimorar os canais/mecanismos de comunicação entre
escola e mães, pais/responsáveis. Valorizar suas percepções, expectativas e anseios acerca do
processo avaliativo da escola e da sala de aula, esclarecendo e discutindo, desde as primeiras
reuniões realizadas durante o ano letivo, os objetivos dos trabalhos, dos deveres de casa e das
atividades em sala de aula propostos aos filhos/estudantes são formas de diminuir o
distanciamento e as tensões existentes entre as duas instituições, potencializando assim, ações
de natureza inclusiva (OLIVEIRA,2011).
As famílias devem ser inseridas ainda no processo avaliativo do trabalho da escola
(avaliação institucional). Elas precisam saber sobre os índices de desempenho e exames em larga
escala para que não fiquem, apenas, com a informação veiculada por agentes jornalísticos que
não aprofundam quanto ao entendimento pedagógico. As famílias possuem o direito à
compreensão sobre o que significam os registros avaliativos (boletins, relatórios, escalas e
símbolos utilizados) para que possam dialogar com a instituição e os profissionais que dela fazem
parte, bem como compreender a situação de aprendizagem em que se encontram seus
filhos(as)/dependentes.
Nessa perspectiva, ainda é preciso ousar e avançar em ações que consolidem formas
efetivas de participação e envolvimento de mães, pais/responsáveis no âmbito escolar, para que
de fato se tornem colaboradores em potencial para a qualidade do ensino e do processo avaliativo
dos estudantes, pois saberes e não saberes são constitutivos do processo de aprendizagem
(ESTEBAN e SAMPAIO, 2012) e isso também se aplica aos pais/responsáveis.

O Dever de Casa: uso formativo

Quando o tema em pauta é a avaliação escolar, o dever de casa merece especial atenção
por se tratar de uma prática bastante naturalizada no âmbito das escolas e avaliada
continuamente por todos os envolvidos – professores, mães, pais e/ou responsáveis e estudantes.
Diferentes argumentos costumam ser explicitados por esses atores em defesa do uso do
dever de casa, assim como diversas também são as formas utilizadas para avaliá-los em casa ou
na escola, o que pode ser definidor do potencial dessa atividade para o avanço das aprendizagens
dos estudantes.

A avaliação informal, fortemente presente na escola, se estende aos lares por meio do
dever de casa. A preocupação quanto aos cuidados com essa forma de avaliar se amplia nesse
caso, uma vez que os estudantes ficam a mercê de juízos sobre suas aprendizagens provenientes
dos diferentes sujeitos que acompanham os escolares na realização do dever de casa.
O dever de casa está presente em todas as etapas e modalidades da Educação Básica,
podendo ser representado por tarefas ou atividades constantes dos livros didáticos ou outros,
pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, entrevistas,
Diretrizes observações de fenômenos, elaboração de textos, revistas, jornais, hipertextos,
montagem de maquetes, peças teatrais, paródias, análise de imagens e até testagem de
hipóteses que servirão para aprofundamento do conhecimento. Seja qual for a idade do estudante
ou o período escolar em que ele se encontra a apresentação prévia de roteiro que organize tal
trabalho é fundamental. Dever de casa sem alguma indicação bibliográfica ou de sítios próprios da
internet, bem como sem a devida orientação de como proceder sua realização, pode ter reflexo
negativo na relação do estudante com seus os pais e mães, com a escola e, principalmente com o
docente avaliador. A falta de clareza quanto aos critérios e aos objetivos inerentes ao que de fato
se quer, por meio do dever de casa, banaliza esse recurso pedagógico e enfraquece seu potencial
formador contribuindo, também, para avaliação informal de caráter negativo.
Dessa forma, bem situado no trabalho pedagógico e bem compreendido por todos na
escola, incluindo-se as mães, pais e/ou responsáveis e os estudantes, o dever de casa pode ser
prazeroso e produtivo, contribuindo para a ampliação das aprendizagens e constituindo um
facilitador da inclusão escolar.

Recuperação Contínua

A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, inciso V, para
"prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento". Assim concebida, ela se destina
à obtenção de nota que possibilite ao estudante ser promovido de um ano/série a outro/a. Um longo
caminho precisa ser percorrido para que ela se associe à avaliação formativa. Para que se inicie a
construção desse entendimento e a prática correspondente, recomenda-se a realização de
intervenções pedagógicas contínuas junto a todos os estudantes, sempre que suas necessidades de
aprendizagem forem evidenciadas. Desse modo, o avanço das aprendizagens ocorrerá de forma
tranquila, sem lacunas, sem tropeços e sem aligeiramento, de acordo com as condições de
aprendizagem de cada estudante. Este é o papel da escola democrática, comprometida com as
aprendizagens de todos.

Orienta-se a escola para que utilize a avaliação diagnóstica permanentemente para
constatar as necessidades de cada estudante e organize os meios de mantê-lo em dia com suas
aprendizagens.
A autoavaliação pelos estudantes é importante aliada nesse processo. O registro da
intervenção processual (recuperação) será realizado nos diários, em que constarão as
necessidades apresentadas pelos estudantes e os relatos das atividades realizadas para a
promoção do seu avanço.
A intervenção poderá ser conduzida por meio de atividades diversificadas, no horário de
aulas ou no contra turno, assim como por meio de reagrupamentos, projetos interventivos e outros
recursos criados pela escola, sempre considerando a etapa e as condições de aprendizagem em
que o(s) estudante(s) se encontra(m). A nota ou conceito deve resultar do que foi aprendido ao
longo do percurso. Reitera-se: não se deve esperar pelo término de uma semana, de um bimestre,
semestre ou ano letivo para oferecer as intervenções necessárias. Elas devem ocorrer desde o
primeiro dia de aula, de forma contínua. Nada fica para depois.

Elaboração e publicização dos instrumentos/procedimentos de avaliação

Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser elaborados em articulação
com a coordenação pedagógica da Escola. A ideia é a de que a equipe coordenadora possa
colaborar, apreciar e acompanhar a sua elaboração para que seja garantida coerência interna com
o projeto da escola.
Os estudantes devem ser avaliados por meio de procedimentos/instrumentos bem
planejados e bem escritos. Entregues aos estudantes, esses procedimentos/instrumentos passam
a ser públicos. Não se pode esquecer que eles revelam a qualidade do trabalho desenvolvido pela
escola. Os critérios de avaliação devem constar do plano de trabalho dos docentes, organizadoem
consonância com o projeto político-pedagógico da escola, e ser comunicados aos estudantes e
seus pais/responsáveis. Após divulgação dos resultados, mesmo que parciais, como aqueles que
ocorrem no final de cada bimestre, os estudantes por meio dos seus responsáveis podem solicitar
revisão, por escrito, em até 72 horas. Caberá ao Conselho de Classe, após parecer do docente
responsável pelo componente curricular, a decisão sobre o recurso no âmbito da escola.

9-ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA

A escola tem centrado a sua conduta curricular nas diretrizes apresentadas na Proposta Da
Secretaria de Educação do Distrito Federal fundamenta sua escolha teórica e metodológica nos
dados apresentados no estudo da realidade socioeconômica do Distrito Federal, explicitados no
Projeto Político-Pedagógico Carlos Mota. A ideia de pensar a escola em seu território embasa-se
no princípio de que as unidades escolares têm necessidades comuns, mas também possuem
condições díspares e desiguais em termos de infraestrutura, experiência dos docentes, quantidade
de estudantes por turma, estigma de certos grupos sociais, participação das famílias,
vulnerabilidade à violência, necessidade de proteção social, entre outros fatores. Ressalta-se que
uma escola renovada necessariamente precisa inverter a organização, as relações e a lógica de
uma escolarização marcada pela evasão, abandono, retenção aos ‘mínimos escolares’ (SEDF,
p.35, 2012).
A partir da oferta do Currículo em Movimento como os referenciais, cada escola da rede
tem autonomia de sistematizar sua organização curricular. Desta forma, organização curricular da
Escola Classe Natureza, toma como referência o Currículo em Movimento e fundamentando a
organização curricular nos princípios teórico-filosóficos assumidos por seus profissionais.
Durante a semana pedagógica, é elabora a organização curricular pelos profissionais da
educação da instituição, contribui para que o currículo não seja implementado de forma
burocrática. Os professores se organizaram por série e blocos para discutirem a organização
curricular e fazer a divisão dos conteúdos para cada bimestre. Houveram alterações e
remanejamento de conteúdos entre bimestres, em relação ano ano anterior, para melhor promover
a interdisciplinaridade.
Durante os dois dias de encontro, o Currículo foi mais uma vez discutido (com ênfase nos
pressupostos teóricos, interdisciplinaridade e temas transversais), além do Projeto Político
Pedagógico e a nossa Organização Curricular. O momento foi imprescindível para a reflexão e
tomada de consciência da importância da Organização Curricular da nossa instituição, a qual era
feita até então, bimestralmente. Dividia-se os conteúdos por disciplinas, procurando a
interdisciplinaridade na medida do possível durante os bimestres.
Para subsidiar o processo de elaboração da organização curricular, a SEE-DF sugeriu o
planejamento por unidades didáticas. Uma unidade didática é formada por uma série ordenada

de objetivos/ conteúdos/ atividades que favorecem a construção do conhecimento.Pode abranger
uma área de conhecimento ou componentes curriculares de diferentes áreas, procurando fazer a
maior integração possível. A partir da sugestão, a instituição passou a se organizar seus
conteúdos por unidades didáticas, propiciando assim uma melhoria do trabalho pedagógico e uma
progressão curricular concreta.
A coordenação pedagógica no turno contrário à regência (entre terça-feira e quinta-feira),
é um espaço e tempo primordial para a construção das unidades didáticas. Sua construção passa
por quatro etapas:
1ª - Fase preliminar (Fundamentação teórica);
•

Leitura e estudo do cadernos do currículo;

•

Aprofundamento do estudo do caderno da etapa e modalidade no qual é responsável;

•

Discussão coletiva e registro de como o Currículo será implementado na escola
2ª Fase: Planejamento das Unidades Didáticas

•

Organizar os objetivos e conteúdos propostos ano a ano, observando seu nível de
profundidade e abrangência;

•

A partir do princípio da flexibilidade e interdisciplinaridade, selecionam-se os objetivos e
conteúdos por um período determinado pelo coletivo;

•

Os professores analisam a possibilidade de escolher um tema, um problema ou questão do
contexto social dos estudantes

•

Definem como os temas transversais e os eixos integradores serão abordados a partir dos
conteúdos da unidade didática;

•

Fazer opções metodológicas, recursos didáticos, estratégias de avaliação e cronograma;

•

O detalhamento de uma unidade didática é feito no planejamento das aulas
3ª Fase: Progressão Curricular

*Observância dos profissionais quanto aos níveis possíveis de aprofundamento no
tratamento dos conteúdos;
•

Possibilitar uma aprendizagem cada vez mais ampla e complexa, a qual avança num
movimento contínuo, em espiral;
4ª Fase: Planejamento das Unidades Didáticas

•

Detalhamento da unidade didática aparece nos planos de aula, elaborada pelo professor;

•

Ao selecionar as estratégias de ensino-aprendizagem os professores devem observar se os
métodos de ensino são eficazes e estimulam a iniciativa do aluno; favorecem o diálogo
entre os alunos e com o professor, se leva em conta os interesses dos alunos e os ritmos
de aprendizagem.
Durante as coordenações pedagógicas de terça-feira, as coordenadoras pedagógicas se

reúnem com os professores de cada série e bloco para discutir o planejamento semanal, bem
como o andamento das turmas.
Durante as quartas-feiras, as reuniões coletivas servem de espaço para formação
continuada, debates, estudos de casos e trocas de experiências entre os professores,
coordenadores, SOE, Equipe de Apoio à Aprendizagem e Direção.
Às quintas feiras, acontecem os planejamentos semanais das unidades didáticas.

10-PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO

A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
APÊNDICE A
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO
OBJETIVOS






Identificar
e
corrigir distorções,
fortalecer
as
bases da escola
para
que
a
escola
possa
concentrar seus
esforços
integralmente no
processo
de
ensino
e
aprendizagem;
Garantir
a
transparência dos
aspectos
pedagógicos,
administrativos e
financeiros através
de objetivos e
metas prioritárias
Aprimorar
as
ações pedagógicas
com foco no
resultado
dos
alunos;

METAS












Criação de parcerias
com os diversos
segmentos
da comunidade;
Conscientização de
que a escola é um
bem público;
Conservação
dos
bens
móveis
e
imóveis da escola;
Melhoria
e
manutenção
do espaço físico
escolar;
Manutenção
e
atualização
do
s dados funcionais
dos servidores e
alunos;
Orientar e informar
quanto às normas e
regulamentações
que
regem
os
direitos
dos
servidores e alunos;
Cumprimento
dos
prazos para entrega
de documentos;

AÇÕES






Criação
e/ou
adequação
de
espaços físicos
para melhoria no
atendimento da
Educação
Integral;
Estimulação dos
docentes quanto
a
importância do
trabalho
em
equipe
por
meio
de
relação
de
igualdade,
respeito
e
consideração
mútua;
Realização de
coordenações
coletivas
apoiando
e
construindo
ações
que
contribuam para
o bem do coletivo
escolar

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
 Por
meio
de
reuniõe
se
discuss
ões
com o
conselh
o
escolar,
comuni
dad e,
alunos,
profess
ore s e
servido
res.

RESPONSÁVEIS


Equipe
Gestora,
Coordenad
ores
Pedagógico
s
e
Comissão
de
Elaboração
do PPP da
Escola
Classe
Natureza.

CRONOGRAMA


Ano letivo
de 2019.



Manter contato direto
e transparente coma









Mobilizar, engajar
e
responsabilizar
direção,
professores,
alunos
e
comunidade
em
todo o processo de
ensino
e
aprendizagem.
Reduzir
o
número
de
retidos em 20%,
em comparação ao
ano letivo de 2016.
Melhorar
a
qualidade
de
ensino motivando
a
permanência do
aluno na escola,
evitando
repetência
e
evasão;
Melhor
aproveitamento da
Coordenação
Pedagógica para
formação
continuada
e
troca
de
experiências entre
os
profissionais.














comunidade;
Envolver
os servidores com as
normas regimentais
e disciplinares;
Proporcionar meios
para que o servidor
se
desenvolva
integralmente;
Capacitar o servidor
para o exercício de
suas atividades
Convocar
as Instituições
legalmente
constituídas
da escola,
para deliberação,
acompanhamento
e utilização
dos recursos
financeiros;
Respeitar e cumprir
a legislação vigente
quanto a utilização
de cada recurso
financeiro recebido;
Assegurar
a transparência na
execução
e
na
prestação de contas
relativas
aos
recursos
financeiros
repassados;
Definir, junto aos
representantes







com
acompanhame
nto, seleção e
avaliação das
habilidades a
serem
desenvolvidas;
Valorização do
trabalho
do
Coordenador
Pedagógico local
como elemento
essencial para o
bom
andamento do
processo
educacional;
Reunião
bimestral
e
extraordinária
para avaliação
do rendimento,
frequência,
disciplina
e
assuntos
pertinentes;
Parcerias com
recursos
comunitários:
Conselho
Tutelar, Ronda
Escolar, Postos
de Saúde e
Associações.






Instituir
a Provinha
Natureza
bimestralmente
para todas
as turmas dos
Anos Iniciais do
Ensino
Fundamental,
como forma de
acompanhament
o das turmas.
Elevar o índice
do IDEB para
6,0.
Implementar
a inclusão
tecnológica
aliada
a
aprendizagem;





legais, as prioridades
na
utilização
das
verbas recebidas;
Informar
à
comunidade
toda
melhoria feita em
benefício da escola;
Acompanhamento
bimestral
do
rendimento
dos
estudantes por meio
de avaliações feitas
pela
Coordenação
Pedagógica.
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11- Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político-Pedagógico

O Projeto Pedagógico da Escola Classe Natureza, construído coletivamente por todos os
professores, servidores da Instituição, bem como pela comunidade e alunos, não é rígido. Pelo
contrário, é flexível e dinâmico. Estará sempre à disposição da comunidade escolar na versão
impressa na sala dos professores e direção.
Sua avaliação será semestralmente, preferencialmente durante as reuniões com a
comunidade, conselho escolar e/ou semanas pedagógicas. Os registros e flexibilização será feito
pelos membros que elaboraram o referido projeto.
O intuito desta avaliação é para ajustar, aperfeiçoar e adaptar o projeto de acordo com as
necessidades demandadas pela comunidade escola.

12- Planos de Ação e Projetos específicos individuais
ou interdisciplinares da escola

Abertura do Projeto Arco-Íris: Peça: A Dona Baratinha abril/2018

APÊNDICE B
QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
PROJETO

OBJETIVOS
-

Formar leitores que
modificam e interferem, por
meio de uma leitura crítica
e eficiente, a realidade na
qual estão inseridos;
- Promover situações

PROJETO
ARCO-ÍRIS:
A
leitura na
Natureza

PRINCIPAIS AÇÕES
- Reconto de obras, debates,
diálogos,

releituras

orais

e

escritas; elaboração de listas, de
paródias e de novos textos; chás
literários;

concursos

de

sociais de leitura, com

desenhos,

discussões sobre as obras

empréstimos

lidas;

serem levados para casa e lidos

-Desenvolver o vocabulário;

com a família; exposições; peças

-Diversificar o repertorio
de leituras;

de

frases
de

e

redação;

livros

para

teatro; filmes e vídeos;

entrevistas; produção de diários
-Identificar os elementos
que compõem os livros
literários;
-Identificar as
características dos
diferentes gêneros
literários;
- Despertar o prazer
pela leitura;
-Identificar
informações explícitas
e implícitas presentes
nos textos;

de leitura; jornal falado; leitura
dramatizada; rodas de leitura;
exibição de filmes;

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
- Professores e
coordenadores

AVALIAÇÃO DO
PROJETO
- No decorrer do
ano
letivo,
durante
as
coordenações
coletivas.

APÊNDICE B
QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
PROJETO

OBJETIVOS

-

PRINCIPAIS AÇÕES

Estimular os futuros

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

-Capacitação na modalidade de “Educação

cidadãos

a

se

à Distância” para todos os professores

envolverem

com

as

participantes do programa “Um por Todos e

sociais

e

questões

-Distribuição dos kitsdidáticos.

proporcionar
uma formaçãocrítica;
-

Criar

o

Todos por Um! Pela Ética e Cidadania”.

ambiente

-O material didático desenvolvido para
execução do programa é composto por

que

manuais, cadernos de atividades, jogos,

UM POR

tomem consciência de

cartazes e histórias em quadrinhos que

TODOS E

seus direitos e deveres.

visam estimular, no aluno e na sua

necessário

TODOS POR
UM
(Parceria com
a CGU-

- Professores do 4º
Ano;
- Orientadora
Educacional.

AVALIAÇÃO
DO
PROJETO
-No decorrer
do
anoletivo

para

comunidade, a consciência de seu papel
como

cidadão

e

a

importância

da

participação de todos na luta contra a
corrupção e a favor de uma sociedade ética
e responsável.

Controladoria

- Espera-se como resultado que se tornem

Geral da

adultos atentos aos atos dos governos e

União)

aptos a exigir transparência e efetividade
dos governantes.
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APÊNDICE B
QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
PROJETO

OBJETIVOS
-Perceber-se

sujeito

da

PRINCIPAIS AÇÕES

enquanto
“ser”
história.

-

uma sociedade mais humana.
-Possibilitar a aquisição da

AULAS PASSEIO

social,

muito

importante como formadora
de

opiniões

consistentes,

reflexivas

e

problematizadoras.
-Construir

de

clima, mapas, paisagens....

espaço em que elas possam
ampliando

seus

conceitos científicos, tendo
com

o

real

ao

encontro do ideal de uma
forma

turísticos

do

Distrito

conhecendo

para

seu

Federal,
patrimônio

cultural material e imaterial;
-Promover aulas de educação
ambiental

em

parques

ecológicos;
-Assistir a filmes no cinema e/ou
peças teatrais;

-Conhecer
promovam
apropriação

-Possibilitar as crianças um

contato

estudantes

-Contemplar exposições de arte;

noções

localização, tempo, espaço,

estar

os

conhecer os principais pontos
Ser

transformador, na busca de

prática

Levar

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

saberes.

lugares
a
de

que

construção

e

conceitos

e

-Direção,
coordenação
pedagógica e
professores.

AVALIAÇÃ
O DO
PROJETO
-No decorrer do
ano letivo

prazerosa.
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CE B

QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
PROJETO

OBJETIVOS

-Promover

FESTA DAS
NAÇÕES

a

PRINCIPAIS AÇÕES

pesquisa

das

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

- Conhecer as embaixadas;

diferentes culturas de diversos

-Realizar

países.

características gerais e da cultura

-Realizar de pesquisas (cultura,

dos países;

alimentação, vestuário, língua,

-Confeccionar

dança, música, curiosidades);

-Apresentar

-Promover

visitas

embaixadas

dos

às
países

representados;
-

Conhecer,

respeitar
culturais;

as

compreender

e

diversidades

pesquisas

murais
danças

sobre

as

e cartazes;
típicas.

-Expor dos trabalhos confeccionados;

-Direção,
coordenação
pedagógica e
professores.

AVALIAÇÃ
O DO
PROJETO
-No decorrer do
primeiro
semestre.
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APÊNDICE B
QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
PROJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

- Resgatar em nossos alunos

paz,

convivência,

- Assistir a filmes;

honestidade,

- Realizar rodas de conversa e debates;

humildade, preservação do
meio

NA
NATUREZA

- Orientadora
Educacional;

individuais;

responsabilidade, solidariedade,

VALORES

- Promover intervenções coletivas e

valores como respeito, amor,

colaboração,

CULTIVANDO

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

ambiente

e

patrimônio

público;
- Adotar atitudes de respeito às
diferenças;
- Praticar no dia-a-dia, atitudes
de solidariedade, cooperação e
respeito;
- Ser um agente transmissor e
multiplicador
escola,

na

de

valores,

família

e

na
na

sociedade;
- Perceber que normas devem
ser respeitadas;
- Valorizar e empregar o diálogo
como

forma

de

esclarecer

conflitos e tomardecisões
coletivas.

- Praticar dinâmicas em grupo;
- Promover exposições de trabalhos
realizados e apresentações;

AVALIAÇÃ
O DO
PROJETO
-No decorrer do
ano letivo.
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APÊNDICE B
QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
PROJETO

OBJETIVOS

-Disseminar
escolar

na

as

PRINCIPAIS AÇÕES

comunidade

informações

e

importância da água e o real
necessidade em economizar.

nos encontros e oficinas de

- compartilhar

formação

divulgação para toda a comunidade

promovidos

- Promover

DA ÁGUA

Apresentar para as turmas a

conhecimentos compartilhados

pela

SEEDF, Caesb e SESDF;

MENSAGEIROS

-

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

objetivem

ações
a

material

-Direção,
coordenação
pedagógica e
professores.

AVALIAÇÃ
O DO
PROJETO
-No decorrer do
primeiro
semestre.

de

escolar;
que

preservação,

- realizar

vistoria

na

escola

e

entorno para o combate do Aedes

recuperação e conservação da

Aegypti.

qualidade ambiental na UE;

- Promover concursos de desenhos

- Propor ações e estratégias

e exposições sobre a importância

para o enfrentamento da crise

da

hídrica no DF, priorizando a

sustentável da água;

conscientização

do

uso

economia de água.
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APÊNDICE B
QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
PROJETO

BRINCANDO
COM A
NATUREZA

OBJETIVOS
• Reconhecer
a
importância
da
preservação
do
meio
ambiente,valorizando-o;
• Entender-se como parte
integrante danatureza;
• Preservar o ambiente à
sua voltaCerrado;
•
Diferenciar natureza
preservada de ambientes
poluídos;
•Conhecer espécies da
fauna e da flora do
Cerrado;
• Observar a importância
da água na natureza e no
nosso dia-a-dia, assim
como
o
seu
uso
consciente.
•
Demonstrar que a
reciclagem pode trazer
inúmeros benefícios e que
precisamos descartar os
resíduos sólidos em locais
adequados,
• Estimular os alunos a
serem multiplicadores dos
conhecimentos sobre o
meio ambiente em sua
casa e na comunidade.
• Repensar as atitudes
diárias e as consequencias
no meio em que vivemos

PRINCIPAIS AÇÕES

Pesquisas sobre o assunto
(Questão ambiental).
• Questionamentos sobre o meio
ambiente O que é ? O que tem no
meio ambiente? O que destrói o
meio ambiente?(desmatamento,
poluição, lixo, etc
• Vídeos (assistir filmes /
documentários sobre o
assunto).
• Leitura de livros que abordam o
tema
• Produção de textos e frases
• Produção de acrósticos com
palavras chaves : Ecologia,
vegetação, água,
desmatamento, poluição, lixo /
resíduos sólidos...
• Passeio na escola, observando a
área interna e externa : Existe área
degradada ? A vegetação está
preservada ? Quais árvores /
plantas podemos identificar ? Há
descarte de lixo em locais
impróprios?
• Produção e confecção de álbuns
de desenhos, gravuras,etc...
• Confecção de cartazes,
murais, pinturas, modelagens
etc...
• Montagem de maquetes;
• Elaboração de princípios de
preservação e cuidados com o meio

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

Todos os Professores
e Coordenadores

AVALIAÇÃO
DO
PROJETO
No decorrer
do
anoletivo.

ambiente. / Direitos do meio
ambiente.
• Trabalhar e produzir textos,histórias,
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músicas com a temática ambiental.
• Trabalhar com a conscientização
do uso dos recursos naturais, para
tentarmos mudar nossas atitudes
diante com o meio ambiente.
• Conhecer as leis sobre o
meio ambiente.
• Montagens de jogos, como
bingos, trilhas,etc...
• Reciclagem e reaproveitamento
de materiais. (Oficinas de sucata).
• Desenho sobre a questão ambienta
( o real e oideal).
• Pesquisar sobre as ONGS
que militam na questão
ambiental
• Trabalhar sobre os elementos que
compõem o meio ambiente :
Água,Ar, Vegetação/plantas, Clima,
Animais, Homens, Cidades,Terra.
• Fixar conhecimentos teóricos
como: ciclo da água, cadeia
alimentar e poluição do ambiente
(sonora, visual, da água, do solo e
doar).
• Questionamentos sobre como a
água chega na nossa escola e
em suas casas.
• Dicas de como economizar a água.
• Relacionar Água e Energia.
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APÊNDICE B
QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
PROJETO

PROJETO
INTERVENTIVO

OBJETIVOS
- Realizar atividades, para
identificar um diagnóstico
prévio das dificuldades de
cada
aluno
para
a
intervenção
pedagógica,
facilitando
assim
um
atendimento em pequenos
grupos;
- Organizar os recursos e
os espaços necessários
para a execução do projeto,
assim como os profissionais
que irão dar o atendimento
ao aluno;
- Trabalhar com atividades
de
sistematização
da
escrita, leitura e oralidade,
que são as dificuldades
visualizadas
pelosprofessores;
- Utilizar
jogos,
que
permitam aos alunos tratar
as palavras como objetos
com os quais se pode
brincar e aprender;
- Os jogos, visam garantir
oportunidades
de ludicamente, atuar
como sujeitos dalinguagem;
- Propiciar a auto-estima e

PRINCIPAIS AÇÕES
- Atividades
de
sistematização da leitura,
escrita,
inferências,
letramento e oralidade.
- Utilizar jogos(MDF);
- Trabalhar
com
a
identificação do aluno;
- Utilizar jogos lúdicos para
desenvolver o letramento;
- Alfabeto móvel;

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO DO
PROJETO
- Será realizada por meio

Coordenadoras:
Daliane, Viviane e
Leilane.

de observação e análise
das
atividades
desenvolvidas pelo aluno,
será
feita
de
forma
constante, observando o
desempenho
O papel principal da equipe
será o de guiar, orientar e
ajudar o aluno durante suas
atividades, adequando o
nível de ajuda ao nível de
competência que o aluno
precise
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confiança no aluno de forma
a torná-lo cada vez mais
autônomo;
- Valorizar as manifestações
espontâneas do aluno, como
histórias e narrativas, sua
própria fala diante de
diversas situações;
- Propiciar
o
desenvolvimento
da
autonomia,
levando
os
alunos a pensarem por si
mesmos e a cumprirem
tarefas
com
responsabilidade
e
compromisso;
- Acompanhar o aluno,
propondo-lhe
situações desafiadoras
em contato com materiais
provocantes para ele, como
materiais concretos (alfabeto
móvel, jogos, figuras, etc...);
- Ajudar a criança a corrigir
os seus erros, observando,
escutando e analisando as
respostas e atitudes do
aluno;
- Manter atualizado a ficha
de acompanhamento do
aluno
no
Projeto
Interventivo.
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APÊNDICE C
PLANO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2018
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

*Coordenar a elaboração e
execução do Projeto Político
Pedagógico;
*Acompanhar o planejamento
das aulas;
* Promover a articulação entre
as
diferentes
séries
da
Educação Básica;
* Orientar e acompanhar o
diagnóstico
dos
alunos
bimestralmente;
*Analisar o desenvolvimento
pedagógico dos alunos e das
turmas;
* Promover e acompanhar o
Projeto Interventivo;
*Identificar constantemente as
prioridades das turmas e
professores para auxiliá-los;
*Promover
reuniõe
s pedagógicas coletivas;
*Promover reuniões bimestrais
para
apresentação
do

*Acompanhar os
planos de aulas e
planejamento das
atividades;
*Promover
n
as quartas-feiras
reuniões
pedagógicas
coletivas;
*
Analisar
as principais
potencialidades
e
dificuldades
das turmas;
*
Promover
e
acompanhar
o Projeto
Interventivo;
*
Coordenar
a construção
e
elaboração
do
Projeto
Político
Pedagógico;
* Promover
estudos
do

PARCERIAS
ENVOLVIDAS
NAS
AÇÕES
*Equipe Gestora;
*Professores;
*Professora da
Sala de Recursos;
*Professoras da
sala de leitura;
* Equipe de
Atendimento a
Portadores de
Necessidades
Educacionais
Especiais;
* Comunidade;
* Articuladores do
CRA/PNAIC;

PÚBLICO

* Todos os
alunos da
Instituição;
* Professores;
*Comunidade.

CRONOGRAMA

*Acompanhar
os
planos
de
aula
(terças e quintas);
*Coordenações
Coletivas
(quartas).
* Promover
o
estudo do Currículo
(primeiro semestre);
* Elaborar o PP com
a
comunidade
escolar (fevereiro a
maio);
*Diagnóstico
bimestral dos
alunos (primeira
semana de cada
bimestre);
* Aplicação do
Projeto Interventivo
(segundas, terças e
sextas);
Obs: As demais
atividades serão
promovidas
no decorrer do ano
letivo e/ou a partir
da necessidade.

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

*Constantemente,
em
intervalos
máximos de um
bimestre
junto
com a Equipe
Gestora
e
professores
comunidade.

e

Currículo
e
discussões coma
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rendimento dos estudantes;
*Acompanhar
e
Sugerir
atividades,
avaliações
e
intervenções;

comunidade
escolar;
*
Incentivar
a formação
continuada
em serviço.

APÊNDICE C
PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2018
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
- Reestruturação do Serviço de
Orientação Educacional em
parceria com a Equipe de Apoio
à Aprendizagem;
- PlanejamentoAnual;
Reestruturação
dos documentos de
atendimento;
-Realizar todos os atendimentos
que se fizerem necessários;
-Realizar encaminhamentos;
- Promover palestras;
- Realizar projetos;
- Participar de reuniões.

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

- Reuniões, estudos,informes;
- Reuniões pedagógicas para
definir as direções e dimensões a
serem trabalhadas durante o ano;
- Adequar algumas fichas, bem
como
construir
novos
atendimentos;
- Realizar o perfil das turmas;
- Atender estudantes em grupos
ou individualmente de acordo
com a necessidade e caso;
- Encaminhar para redes de
atendimento (Conselho Tutelar,
SEESDF,etc);
-Desenvolver projetos específicos
na Instituição de acordo com as
demandas e interesses daUE.
- Participar e Realizar Reunião
com Pais.

PÚBLICO

PROFISSIONAL
RESPONSÁVEL

- Estudantes;
- Professores;
- Servidores;
- Coordenadores;
- EquipeGestora;
- Pais e
Responsáveis
pelosalunos.

*Orientadora
Educacional:
Maria Eunice
Ponte
s Ribeiro.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

*Constantemente, em
intervalos máximos
de um bimestre junto
com
a
Equipe
Gestora
e
professores
e comunidade
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13- ANEXOS

13.1 - Projeto ARCO-ÍRIS: A Leitura na Natureza
“Todo ser humano necessita expandir
seus horizontes. E a maneira mais eficiente, se não a mais
prazerosa, é viajando através de livros.”
L.G
Justificativa
Acreditamos que a leitura, fonte inesgotável de conhecimento e prazer, tem
importante papel na formação do indivíduo. Dessa forma, precisamos torná-la
hábito no cotidiano escolar, bem como na rotina doméstica dos alunos.
Sabemos que essa não é uma tarefa fácil, uma vez que vivemos num mundo
cada vez mais tecnológico e digital, onde as novas tecnologias “simplificam”
quase todas as funções – botões e teclas resumem muitos passos.
Teclar, por exemplo, nunca foi tão fácil e atrativo e, ainda, há a como enviar e
receber áudios. O que se escreve e o que se lê está empobrecido por siglas e
gírias inventadas e reinventadas a cada novo dia. Palavras, diálogos e narrativas
das mais interessantes estão entrando no ostracismo de um viés que a tecnologia
traz.
Além das redes sociais, há os jogos, as grandes produções do entretenimento
trazidas pela tv. E como concorrer com tudo isso? É um grande desafio! Mas o
que parece distanciar é o que se torna aliado, certo?!
Temos que levar os alunos a vivenciarem experiências que só a leitura é
capaz lhes proporcionar, solidificando conhecimentos significativos e estimulando
o gosto pelos livros – transportando-os para o desconhecido, explorando e
decifrando sentimentos e emoções que os cercam, acrescentando vida ao sabor
da existência.
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É através da leitura, também, que o indivíduo adquire conhecimento e
informações que lhe dão a capacidade de discutir e questionar as diferentes
situações que podem surgir no dia-a-dia. É necessário incentivar a relação do
aluno com os livros, jornais e revistas, viabilizando assim, acesso à leitura e
possibilitando a aprendizagem. É preciso formar leitores, não meros alunos
alfabetizados – que conhecem letras, palavras, mas não conseguem dar sentidos
a elas nem mesmo reinventar e modificar sua realidade através do conhecimento,
da criticidade e da ação.
É preciso, urgente e gradativamente, resgatar a leitura e seu valor enquanto meio
de transformação e emancipação social e promoção e formação da cidadania.

Objetivo Geral
Formar leitores que modificam e interferem, por meio de uma
leitura crítica e eficiente, a realidade na qual estão inseridos.

Objetivos Específicos

-Promover situações sociais de leitura, com discussões sobre as obras lidas;
-Desenvolver o vocabulário;
-Diversificar o repertorio de leituras;
-Vivenciar emoções, a fantasia e a imaginação;
-Produzir textos orais e escritos;
-Identificar as características dos diferentes gêneros
literários;
-Despertar o prazer pela leitura;
-Identificar informações explícitas e implícitas presentes nos
textos;
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-Possibilitar o acesso à leitura e aos diferentes autores e suas
obras;
-Identificar os elementos que compõem os livros literários;

Metodologia
O projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo de 2018, na Escola
Classe Natureza, com as turmas de 2° período da Educação Infantil e as de 1°
ao 5° ano do Ensino Fundamental. Para alcançar os objetivos propostos, as
turmas, divididas em seus respectivos turnos, desenvolverão atividades que
visem estimular a leitura tanto no cotidiano escolar quanto nos ambientes além
de seus muros, as quais vão desde leituras diárias, semanais, criando uma
rotina em sala de aula, o contato íntimo com os livros, passando pelo reconto,
debates, diálogos, releituras orais e escritas; elaboração de listas, de paródias
e de novos textos; chás literários; concursos de desenhos, frases e redação;
empréstimos de livros para serem levados para casa e lidos com a família;
exposições; peças de teatro; filmes e vídeos; entrevistas; produção de diários
de leitura; jornal falado; leitura dramatizada; rodas de leitura; exibição de filmes;
dentre outras estratégias.
Para cada turma, também, foi sugerido que escolhesse um autor para
que sejam trabalhadas a sua obra, a sua biografia e preparada uma
apresentação – tal qual o professor decida a forma de fazê-la – afim de que
os alunos compreendam a construção do livro e o vejam como uma obra
artística e literária dotada de um contexto histórico.
Cronograma
A ser definido.
Recursos
Obras literárias; Jornais e revistas; Textos didáticos; TV e DVD; Filmes;
Aparelho de som e CDs; Internet; Equipe Escolar (professores, EEAA, orientador
Educacional, gestores, servidores);
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Avaliação
Ao longo do projeto sempre abrindo espaço para as discussões nas
Coordenações Coletivas Semanais, às quartas-feiras.
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13.2 –PROJETO: Horta na Escola - Sabores Potencializam Saberes
PROBLEMATIZAÇÃO
A partir da horta, o estudante tem garantida a possibilidade de aprender a plantar, selecionar o que
plantar, planejar o que plantou, transplantar mudas, regar, cuidar, colher, decidir o que fazer do que colheu, por
exemplo, alteram sensivelmente a relação das pessoas com o ambiente em que elas vivem, estimulando a
construção dos princípios de responsabilidade e comprometimento com a natureza,com o ambiente escolar e da
comunidade, com a sustentabilidade do planeta e com a valorização das relações com a sua e com outras
espécies.
Por meio da horta é possível propiciar conhecimentos e habilidades que permitem às pessoas produzir,
descobrir, selecionar e consumir os alimentos de forma adequada, saudável e segura e assim conscientizá-las
quanto a práticas alimentares mais saudáveis e discutir a possibilidade do aproveitamento integral dos
alimentos.
Esses conhecimentos podem ser socializados na escola e transportados para a vida familiar dos
educandos, por meio de estratégias de formação sistemática e continuada, como mecanismo capaz de gerar
mudanças na cultura alimentar, ambiental e educacional.
TEMAS GERADORES: Educação Ambiental e Alimentação Saudável
PÚBLICO ALVO: Educação Infantil e Anos Iniciais
JUSTIFICATIVA:
Sendo a escola um espaço onde a criança dará seqüência ao seu processo de socialização, é fundamental
o papel da educação ambiental na formação de cidadãos conscientes e críticos do seu papel na sociedade. A
escola deve abordar os princípios da educação ambiental de forma sistemática e transversal em todos os níveis
de ensino. Os conteúdos ambientais devem envolver todas as disciplinas do currículo e estarem interligados
com a realidade da comunidade, para que o aluno perceba a correlação dos fatos e tenha uma visão integral do
mundo em que vive. Nesse sentido a escola deverá promover através de ações a preservação e a conservação do
meio ambiente para que o aluno tome consciência de sua responsabilidade. Assim com as atividades extraclasse
viabilizar ao aluno conhecimentos e praticas que envolvem todas as dependências da escola, estabelecendo a
relação entre teoria e prática e os cuidados com a alimentação.
A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de responsabilidades e atitudes de cada um de
nós, gera processos educativos ricos, contextualizados, significativos para cada um dos grupos envolvidos.
Neste contexto, o cultivo de hortas na escolar pode ser um valioso instrumento educativo. O contato com a terra
no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com
as sementes que brotam , a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, o exercício da
paciência e perseverança até que a natureza nos brinde com a transformação de pequenas sementes em verduras
e legumes viçosos e coloridos.
Estas vivências podem transformar pequenos espaços da escola em cantos de muito encanto e
aprendizado para todas as idades. Hortas escolares são instrumentos que, dependendo do encaminhamento dado
pelo educador, podem abordar diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e contextualizada e
promover vivências que resgatam valores.

OBJETIVO GERAL:
Conscientizar a Comunidade Escolar e local quanto à importância do projeto “Horta na Escolar” como
laboratório vivo de consciência pública, voltada à educação alimentar e a preservação ambiental, através de
atividades práticas e interdisciplinares de forma sistemática e transversal nas atividades pedagógicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

















Enriquecer a Merenda Escolar através da complementação alimentar nutricional com verduras, legumes,
hortaliças e frutos produzidos na Horta;
Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo;
Estimular a socialização, o trabalho em equipe, vivência ambiental e consciência cidadã;
Desenvolver atividades relacionadas à Horta e ao Meio Ambiente, que sejam desenvolvidas em conjunto
pelos professores de modo interdisciplinar, através do tema gerador;
Fomentar o aluno a ter espírito observador, levantar hipóteses, buscar soluções, registrar e comparar
dados, elaborar resultados e concluí-los;
Levar os alunos a vivência e o contato direto com o meio ambiente natural.
Proporcionar como atividade extracurricular um espaço de estudo, descoberta e aprendizagem;
Levar os alunos a perceberem a horta como um espaço vivo, onde todos os organismos juntos formam
uma cadeia, proporcionando uma produção sustentável e fonte de alimentação saudável;
Trabalhar com motricidade sociabilidade das crianças;
Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam responsáveis;
Reconhecer a existência de uma grande variedade de plantas e suas utilidades;
Envolver toda comunidade escolar em um trabalho coletivo;
Cuidar do meio ambiente em que vivemos, preservando a natureza e os recursos que ela nos oferece;
Estimular uma alimentação saudável;
Construir juntamente com os alunos uma estufa, sementeira, composteira ou minhocario

CONTEÚDOS TRABALHADOS POR MEIO DE OUTRAS DISCIPLINAS:
Linguagem e Letramento e Artes - Escrita e leitura - Teatro; Música; Poesia; Filmes e etc.
Matemática - Grandezas e Medidas - Geometria; Tabelas e gráficos; Cálculos diversos e etc.
Ciências Naturais- Educação Ambiental - Saúde do corpo e alimentação saudável; Plantio; Biodiversidade;
Sustentabilidade; Preservação e conservação e etc.
História e Geografia - Cultura Regional - Gastronomia Regional; Tipos de Solos; Economia e Mercado e etc.

METODOLOGIA:
O planejamento do projeto foi realizado para que os estudantes acompanhem todas as etapas do cultivo,
participando diretamente de cada uma delas.As pessoas envolvidas devem atuar sempre com muita
responsabilidade e compromisso. Os alunos devem estar presentes na maioria das etapas e atividades
desenvolvidas na horta, tais como: seleção das espécies a serem cultivadas, plantio, cuidados com a horta e
colheita. Os professores devem auxiliar os alunos no desenvolvimento e manutenção da horta e na supervisão
dos trabalhos. Podem também elaborar estratégias permitam trabalhar os conteúdos numa visão interdisciplinar.
ATIVIDADES:
• Reunião com pais, alunos, professores e funcionários para esclarecimento e informações sobre o Projeto Horta
na Escola;
• Organizar mutirão de limpeza com a participação dos pais, amigos da escola;
• Viabilizar recursos como, adubos, sementes e ferramentas necessárias ao cultivo de hortaliças- parceria com
pais e comunidade local;
• Buscar ajuda, orientações, esclarecimentos sobre a organização da horta em instituições que tenham cursos de
Agronomia ou Técnicas Agrícolas, Emater e Secretaria da Agricultura;
• Organização dos canteiros juntamente com alunos e professores;
• Distribuição das tarefas/responsabilidades para cada turma;
• Acompanhamento das atividades desenvolvidas na horta pela direção e professores;

• Realização de pesquisa sobre: organização da horta,o solo, período e o clima , os alimentos e seu valor
nutricional,a importância do solo na reprodução de alimentos; os cuidados com a preparação do solo; tipos de
verduras e legumes a serem plantados.
• Organização de Compostagem e/ou minhocário.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES/ ATIVIDADES/CRONOGRAMA:
1ª etapa: Aproximadamente 30 dias





Visitação à horta;
Reconhecimento do espaço em que será feito o plantio;
Exploração do espaço da horta, mostrando onde os canteiros podem ser construídos e os instrumentos
que serão utilizados para o cultivo;
Limpeza da área onde serão construídos os canteiros – retirada de matos e entulhos.

Preparação da terra: Aproximadamente 30 dias


Após uma aula sobre plantio, os estudantes começam a preparar a terra afofando-a, desmanchando os
torrões que se formam, adubando com esterco e molhando-a.

2ª etapa: Aproximadamente 30 dias




Apresentação das hortaliças que serão plantadas;
Aula instrutiva em que os professores explicam aos estudantes as características e o valor nutricional de
cada alimento plantado e para que servem as vitaminas que estão contidas neles;
Experimentação da verdura: Ex.: Hora de conhecer o gosto do espinafre. Para tanto, deve ser preparado
um creme de espinafre para degustação.

3ª etapa: Aproximadamente 30 dias



Plantio das hortaliças;
Os estudantes de cada sala ficarão encarregados por um canteiro, onde realizarão as covas para
colocação da semente. Depois da plantação, os professores deverão combinar com a turma o espaço de
tempo em que será feita a rega e a limpeza dos canteiros.

4ª etapa: Aproximadamente 60 dias




Acompanhamento da plantação;
Durante a época de crescimento da plantação, podem ser criadas atividades relacionadas à horta, como,
por exemplo, observação do crescimento da semente, limpeza e rega dos canteiros;
Montagem de uma composteira e/ou minhocário;

5ª etapa: Aproximadamente 30 dias




Colheita: os estudantes farão a colheita do que foi plantado;
Experimentação: durante os lanches serão servidas as hortaliças aos estudantes de todas as turmas e
período.
Por meio do Projeto, os alunos estudarão os conteúdos relacionados ao tema.

Observação: estas etapas se repetem durante o ano, de acordo com a necessidade do plantio e da colheita.
ATIVIDADES PRÁTICAS DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA/ANO:








Educação Infantil – plantar sementes em sementeiras, molhar a horta
1º Ano - Plantio do canteiro de Temperos - limpeza, regar e cuidados * Durante o Ano
2º Ano - Plantio do canteiro de Plantas Medicinais - limpeza, regar e cuidados * Durante o Ano
3º Ano - Plantio do canteiro de verduras - plantio, regar e cuidados * Durante o Ano
4º Ano - Plantio do canteiro de legumes - limpeza, regar e cuidados * Durante o Ano
5 º Ano – Plantio – limpeza, regar e cuidados * Durante o Ano

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
A avaliação no projeto Horta na Escola: Sabores Potencializam Saberes será realizada de forma variada e
contínua, visando a superação das dificuldades dos educandos.
A mesma poderá ser feita por meio da observação, ou melhor, do acompanhamento do educador ou
pelos próprios educandos, analisando se os objetivos propostos estão sendo alcançados.
O educando tem como peça chave o principal de todo o processo, questionar, opinar, investigar, criar, ou
seja, ser realmente um educando de carteirinha, com perfil de um educador. Assim, a auto-avaliação também se
torna eficaz, pois levará os educandos à relatar, questionar, criticar, raciocinar, interagir, dando maiores
subsídios ao conhecimento e à reflexão sobre as próprias atitudes e ao mesmo tempo estimulando os mesmos.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO
De acordo com o cronograma de atendimento, todas as turmas serão contempladas no projeto, com duas
horas semanais. A professora executora, faz juz a Concessão de Horário Especial (Lei nº 840/2011 §2 art. 61),
no processo 0080-014660/2016. Na distribuição da Carga Horária da servidora, a qual possui carga semanal de
40horas, 15 horas estão dedicadas para a Coordenação Pedagógica e 25 horas para Regência, com a aplicação
do Projeto.
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*Instruções Monitores: Momento semanal da formação de monitores auxiliares do Projeto, com alunos de 4º e
5º ano (dois estudantes de cada turma). Os alunos serão auxiliares da professora durante o desenvolvimento do
Projeto.
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13.3 –PROJETO RECREIO: APRENDER SEM DEIXAR
DE BRINCAR

INTRODUÇÃO
Identificação do problema

Relata-se que os alunos, sobretudo nos períodos de intervalo das aulas, têm aumentado
sensivelmente a inquietação. Tal inquietação se manifesta no excesso de ruído e, principalmente,
nas brincadeiras de luta. Além disso, a falta de atividades mais interessantes leva os alunos a
correrem incessantemente pelos espaços livres da escola. O barulho e a violência não somente
perturbam relações interpessoais entre alunos, que acabam por criar inimizades e rivalidades entre
si, mas também afetam professores e demais servidores, de modo que o ambiente educativo fique
privado daquelas ordem e tranquilidade tão necessárias a um local de desenvolvimento humano.
Justificativa do projeto
Se o recreio for organizado, o processo de aprendizagem não será interrompido. Ao contrário, as
atividades recreativas dirigidas, sem perverter a natureza de descontração do recreio, darão certa
continuidade ao processo iniciado em sala de aula, e contribuirão eficazmente para a diminuição
da violência, dos acidentes, da indisciplina, da correria e da gritaria. A questão, pois, justifica e
exige intervenção específica.
Objetivo da ação interventiva
O objetivo principal do projeto interventivo consiste em fazer do recreio uma continuação do
processo de aprendizado iniciado em sala de aula, e em reduzir a dispersão e a violência
existentes nos momentos recreativos. Para que o objetivo principal seja atingido, são necessárias
duas ações distintas, mas intimamente ligadas:
 A primeira consiste em uma reflexão sobre a natureza do jogo:
- o que é a atividade lúdica;
- e qual é sua finalidade específica.
 A segunda ação consiste em traçar, com base nas reflexões teóricas, as propostas concretas
para um recreio dirigido, de forma que a atividade lúdica torne-se
mais
humana e,
consequentemente, contribua para o desenvolvimento integral do intelecto, da personalidade e das
faculdades corporais dos alunos.
A natureza do jogo
Para definirmos o jogo com clareza, observemos os exemplos a seguir. Um pintor profissional,
contratado para pintar um edifício, tem uma finalidade clara. Ele quer sustentar a si mesmo e sua
família. Precisa ganhar dinheiro e, para isso, exerce uma profissão: a de pintar paredes. A situação
é diferente quando consideramos alguém que, em um momento de descanso e de relaxamento,
decide
pintar
uma
parede
de
sua
casa.

Neste segundo caso, o ato de pintar a parede é seu objetivo. Ele não quer ganhar dinheiro. Seu
intento é a satisfação pessoal pela execução de uma habilidade.
O jogo se caracteriza, em primeiro lugar, por esse aspecto de distração e divertimento. Atividades
bem distintas, como caminhar no parque, praticar esporte, pintar uma parede, cantar, ler um livro,
escrever um poema, jogar cartas, competir e tantas outras podem ser realizadas por simples
divertimento e, neste sentido, se definem como jogo. O jogo é, portanto, o desenvolvimento de uma
atividade com vistas à distração, ao divertimento, à satisfação e à realização de si mesmo.
A realização de si mesmo manifesta outro aspecto fundamental do jogo. A pessoa que joga, não está
simplesmente fazendo alguma coisa. Ela está realizando a si mesma e sempre dá o melhor de si. É
justamente por isso que o jogo absorve tanto. Quem joga, enfrenta um desafio e deseja vencer. Se
há um elemento de leveza no jogo, há também uma boa dose de seriedade, de determinação e de
empenho. Isso fica muito evidente quando observamos, por exemplo, um menino que vai mal no jogo
ou que é obrigado a interrompê-lo: protesta, chora, reclama.
Com base nos aspectos de divertimento e de interesse empenhado, já podemos tirar
conclusões importantes para o desenvolvimento do projeto:

duas

- A finalidade própria do jogo é o divertimento e o prazer: quem joga, joga para se divertir, e se
diverte jogando. Por isso, na elaboração de atividades dirigidas, a finalidade principal sempre será o
divertimento. Aquisição de habilidades físicas, morais, culturais ou cognitivas será uma finalidade
anexa ou acessória. Caso contrário, se a finalidade não for a diversão, o jogo se transformaria em
mero treinamento e levaria a eventual desinteresse pela atividade sugerida.
- Os melhores jogos criam envolvimento. A equipe de orientação e coordenação, ao escolher os
jogos mais adequados para cada criança e para cada etapa, tenha em vista que a atividade deve
causar tal satisfação e interesse nos alunos, que os leve a querer jogar e a jogar com empenho. O
próprio ato de jogar será a recompensa do jogo.

DESENVOLVIMENTO
Primeira parte: a coleta de informações para o projeto
Como escolher as melhores atividades? A resposta a essa pergunta depende das informações
existentes sobre os alunos. Tais informações podem ser colhidas principalmente de três modos.
Vejamos quais são.
- A observação dos alunos
Em primeiro lugar, o recreio, independentemente dos problemas que o rodeiem, é um momento
privilegiado para observação dos alunos. Durante o intervalo, pode-se observar, por exemplo, como
os alunos utilizam sua liberdade, como se comportam socialmente, quais ficam isolados, quais
exercem papel de liderança, que educação trazem de casa, que preferências têm, que aptidões
demonstram, que medos carregam. É importante registrar as informações colhidas pela observação.

- Questionamento dos alunos
Cada aluno tem uma imagem de si mesmo, dos colegas e da escola, e pode dar
indicações preciosas para a escolha de atividades atraentes e eficazes. Para saber o
que ele pensa, basta pedir-lhe a opinião. Um questionário será de grande ajuda. Podese, por exemplo, fazer-lhes as seguintes perguntas:
-

O que você acha do recreio?
O que incomoda você no recreio?
De que você costuma brincar na hora do recreio?
Você tem brincado com colegas de outras turmas? Por quê?
Que brincadeiras ou jogos você gostaria que tivesse no recreio?
Você gostaria de aprender outras brincadeiras e jogos para a hora do recreio?

- Consulta das famílias
Pais, avós e outros familiares podem trazer contribuição muito positiva para a escola.
Em primeiro lugar, eles conhecerem os alunos no ambiente doméstico. Sabem quais
são as preferências e os gostos dos alunos, sabem o que os agrada e os distrai. Sabem
que jogos são mais atrativos para eles. Também podem revelar muito sobre as
personalidades e as aspirações das crianças.
Além disso, os familiares carregam experiências pessoais da própria infância. Talvez
conheçam jogos e atividades de outra época que enriquecerão o projeto. Se a equipe
docente perceber a existência de tal cultura lúdica, poderá fazer um levantamento de
brincadeiras, jogos e canções que possam ser utilizadas no período recreativo ou até
em sala de aula.
Segunda parte: materiais e ações sugeridas
Na escolha dos jogos e atividades, deve-se levar em conta as capacidades intelectuais
e motoras de cada idade. Abaixo, oferecemos sugestões de atividades que podem
ajudar no desenvolvimento de habilidades em português, matemática, geografia,
ciências, artes e educação física:
* Jogos
- Jogos da memória: para trabalhos com formação de palavras; identificação de
figuras, cores, formas, lugares.
- Quebra-cabeças: os alunos podem montar, por exemplo, o corpo humano, animais,
mapas.
- Jogo de soletração.
- Jogos lógicos: estimulam a rapidez de raciocínio e a habilidade de associação de
ideias.
- Jogos matemáticos: com operações matemáticas simples, como adição e subtração.
- Jogos de tabuleiro: xadrez, damas, etc.
* Materiais, atividades e competições
- Material para desenho: papel, cartolina, lápis de cor, giz de cera, canetinhas.

- Material para pintura: pincéis, tintas, tecidos, telas.
- Livros de literatura infantil.
- Livros de desenhos para colorir.
- Palavras cruzadas.
- Exposição de desenhos feitos em sala.
- Oficinas para criação de brinquedos a partir de material reciclável: jogo de boliche com garrafas
pet, sapatos de lata, bilboquê, vai-e-vem, etc.
- Competições: queimada, peteca, corrida, pular corda, etc.
* Espaços físicos
-

Cantinho da leitura.
Cantinho do desenho.
Cantinho dos quebra-cabeças.
Cantinho para jogos de tabuleiro.
Cantinho para oficinas.
Pátio para atividades motoras.

* Participação dos alunos
Mantendo sempre o princípio de que o recreio é um momento de diversão, os alunos podem receber
atribuições:
* Uso do material e dos espaços. É importante que os próprios alunos se encarreguem da
conservação, da guarda e da organização do material lúdico. Isso ajudará no desenvolvimento do
senso de responsabilidade e de amor pela escola.
* Liderança. Além disso, sempre sob a supervisão de professores e monitores, alguns alunos com
perfil de liderança poderão não somente dirigir alguns jogos e brincadeiras, mas também cuidar de
algum espaço durante o momento da atividade.
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1 – Semana de Educação Para a Vida

2- Apresentação do Projeto Arco-Íris: Ruth Rocha “3º C”/2018
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3- Festa da Lanterna/2016

4- Abertura da II Festa das Nações/2016
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5- Visita à Casa de Assistência à Saúde Indígena – CASAI – Abril/2019

6- Teatro: Drogas, tô fora! – Março/2019
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“ O mundo é um ambiente de aprendizagem. No entanto a escola é, socialmente um espaço
eleito para cumprir grande parte desta missão!”
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