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1. APRESENTAÇÃO
O PP do CAIC Professor Walter José de Moura, além de ser uma exigência legal,
permite a revelação da identidade da Instituição, de suas concepções e de seus sonhos.
Além disso, define a natureza e o papel socioeducativo, cultural, político e ambiental
da Escola, bem como sua organização e gestão curricular para subsidiar o seu Regimento
Escolar e sua Proposta Pedagógica, documentos que são os balizadores das ações
educativas. A importância do PP leva em conta a trajetória da sua comunidade escolar, a
sua história e cultura, não só para garantir um percurso formativo de sucesso para as
crianças e os estudantes, como também para cumprir o seu compromisso com a sociedade.
Com planejamento, fica bem claro o que se pretende e o que deve ser feito
para se chegar aonde se quer. Um bom PP irá nos dar segurança enquanto escola. São
analisadas e escolhidas as melhores estratégias o que facilita nosso trabalho, pois o mesmo
está fundamentado no Projeto que norteia toda Unidade Escolar. Isso se faz imprescindível
para se ter um norte, visando obtenção de resultados de forma mais eficiente, intensa,
rápida

e

segura.

O CAIC Professor Walter José de Moura busca um ideal comum: fazer com que
todos os alunos alcancem o objetivo principal que é a efetivação do aprendizado. Iniciamos
nossos trabalhos de construção do PP sabendo que a diversidade de desafios com os quais
esta instituição escolar lida no seu cotidiano é pontual. Desafios estes que precisam ser
discutidos pelo coletivo da escola, o qual, por sua vez, é bastante heterogêneo, pois é
formado pela comunidade escolar, que possuem conhecimentos, ideias e valores
diferentes, ocasionando assim alguns conflitos. Nessa perspectiva, o trabalho de
construção do PP não é um processo todo harmônico, ao contrário, apresenta divergências,
existindo interesses de segmentos diferentes. É essa diversidade, que torna o seu processo
de construção rico e dinâmico, pois é em função dessa interação que surge o coletivo da
escola.
Buscar sugestões, refletir sobre ideias, organizar e construir uma escola melhor, de
qualidade, onde os princípios norteadores são: igualdade, qualidade, liberdade e
valorização de todos envolvidos no processo, unem todos os segmentos, em prol do aluno,
onde todas as ações serão interligadas e tem a responsabilidade em seu projeto de
despertar em todos o dever, a obrigação e o direito de não só apenas fazer o dia-a-dia,
como também construir uma educação de qualidade abarcando as concepções
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pedagógicas e a forma de materialização de suas ações, contudo, se trabalha
sistematicamente e com afinco, em defesa de uma educação com qualidade social. O CAIC
Professor Walter José de Moura em cada período de sua história, busca aproximação com
as exigências legais e com a sua comunidade escolar.
E sabendo que o Gestor hoje não é o maior responsável pela Gestão da Escola,
deve contemplar e dar devido relevo à participação aos demais que atuam no ambiente
escolar.
No sistema de gestão será oportunizado a todos que participam da vida escolar no
CAIC Professor Walter José de Moura, de fato a resolver vivenciar e solucionar os percalços
hora existentes.
Iniciamos assim a construção do PP com uma reunião da equipe gestora para
deliberar os principais objetivos a serem alcançados. O primeiro passo seria conscientizar
e sensibilizar a todos da escola para que se tenha uma efetiva participação nessa
construção. Seguimos com reuniões coletivas de servidores e estudos acerca do Currículo
em Movimento da Educação Básica. Outros estudos subsidiariam o PP de forma que
pudéssemos ouvir as queixas e sugestões de toda a comunidade escolar. Temas tais como
Diretrizes da Avaliação; importância da participação da família. Dando prosseguimento à
construção do PP fizemos uma avaliação institucional com a finalidade de obter mais ideias
e ações que farão parte desse documento norteador que transformará a escola atual em
uma instituição comprometida com a aprendizagem e consequentemente o sucesso que
essa transformação fará. Elaboramos questionários para todos os segmentos da escola
para conhecer os problemas enfrentados e as sugestões para solucioná-los. Planejamos
junto com os professores de para saber como seria a participação dos alunos, então
decidimos que no mês de março iríamos construir em sala de aula com nossos estudantes,
o que podemos fazer para melhorar nossa escola?

Cada assunto que foi surgindo,

ponderamos a realidade de cada segmento onde se transpareceu e surgiram sugestões
para alavancar nossos objetivos. Demos continuidade avaliando os dados tabulados nos
questionários que foram distribuídos na avaliação institucional. Houve muitas participações,
os dados coletados com os questionários abriam espaço para as discussões mais
pertinentes, afim de que refletíssemos sobre outros pontos de vista, para que os
professores trabalhassem em equipe, onde cada equipe questionava pontos diferentes e
relevantes quanto ao questionário.
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Colhemos as sugestões para que fossem trabalhadas da melhor forma todas as
fragilidades observando que a capacidade de perceber, mediar e superar os diferentes
desafios atuais e futuros é uma constante na vida das pessoas, o CAIC Professor Walter
José de Moura preocupa em proporcionar vivências que instrumentalizem seus educandos
a enfrentar os desafios cotidianos, de forma a priorizar a vida e a dignidade humana, acima
de qualquer outra possibilidade e alternativa encontradas. E partindo de todas as
conclusões, resumos e participações, damos continuidade à construção do presente PP.
O nosso Projeto Político-Pedagógico (PP) é um instrumento de planejamento,
orientação e construção de diretrizes para todas as ações a serem realizadas no CAIC
PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA, escola, da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal e, como tal, requer que as políticas e ações propostas sejam referência para o
trabalho desenvolvido para todas as instâncias. Por ser um instrumento dinâmico deve ser
avaliado e reconstruído sempre que se fizer necessário.
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido
explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico
da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso
sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no
sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade.
Nomeamos nosso PP 2020 INOVAR PARA EDUCAR e neste projeto estão
expostos, para além de diretrizes pedagógicas e/ou operacionais, a nossa concepção de
educação compromissada com a formação integral do educando, a sustentabilidade
humana como princípio das ações pedagógicas que propomos efetivar, frente aos grandes
desafios que encontramos na nossa comunidade escolar que devem ser transpostos na
busca de uma educação com qualidade social e excelência acadêmica. É a busca pela
concretização de uma educação eficaz e eficiente. O PP, INOVAR PARA EDUCAR é um
documento norteador de todas as ações pedagógicas, administrativas e operacionais de
todos os acontecimentos em nossa escola, fora dela e por todos inseridos nela e com muita
perspicácia foi construído coletivamente por todos os segmentos atuantes na nossa
comunidade escolar, pautados na perspectiva apresentada pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9.394/96 – LDB e dentro dos preceitos da gestão democrática.
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“Educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que passamos para
transformar no que somos.”
Augusto Cury
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2. HISTORICIDADE

Perante a resolução nº 3964 de 16/12/1993 estabelecem o CAIC Professor Walter
José de Moura como Unidade de Ensino do DF. Esta escola foi inaugurada em 20 de
dezembro de 1994, porém já se encontrava em funcionamento desde 08 de março de 1994,
quando iniciou o ano letivo. O nome desta instituição foi escolhido em homenagem a um já
falecido educador, administrador de Taguatinga e defensor da comunidade do Areal,
WALTER JOSÉ DE MOURA. Trata-se de um Estabelecimento de Ensino situado à QS 07,
Área Especial Nº 02, lotes 04/08, Areal, Águas Claras, DF e pertence à Coordenação
Regional de Ensino de Taguatinga/DF.
No ano letivo de 2020 temos matriculados 1.603 alunos, com a faixa etária variando
de dois anos a catorze anos, residentes nas imediações do Areal, Arniqueiras, Águas
Claras e também em quadras e condomínios distantes desta UE e no Albergue. A escola se
situa no areal em Taguatinga Sul, atendendo um público diverso com alto índice de
vulnerabilidade social, econômica e de segurança pública. A vila Areal atualmente
pertence à administração de Águas Claras, Região Administrativa XX, e possui cerca de 28
mil habitantes. É considerada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) um território vulnerável. A realidade da escola é peculiar
também em relação ao quantitativo de funcionários, dimensões físicas e aspectos da
comunidade que é bastante heterogênea.
O CAIC atende no ano corrente, Creche (maternal I e II), período integral de 10
horas, Educação Infantil (1º e 2º períodos), Séries Iniciais do Ensino Fundamental de nove
anos (1º ao 5º ano), Ensino Especial (classes de DI e TGD). Atualmente temos 84 turmas,
86 Professores Regentes, 01 professores no SEAA (Serviço Especializado de Apoio e
Atendimento ao Aluno), 02 Professores na sala de Recursos, 05 coordenadores, 14
professores readaptados, 14 funcionários das Carreiras de Assistência e 23 funcionários
terceirizados. O serviço social atendido dentro da estrutura física do CAIC Professor Walter
José de Moura é o CID (futebol de salão). No processo de escolha de Diretores para a
Gestão 2020 – 2021 foram eleitas as atuais Gestoras: Andréa de Oliveira Gomes Matias
(Diretora) e Maira Dias de Freitas (Vice Diretora).
O CAIC Professor Walter José de Moura foi incluído no projeto “Escola que
queremos” da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a partir de indicadores de
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aprendizagem escolar, taxas de aprovação, reprovação e abandono, com o objetivo de ter
seus índices de aprendizagem melhorados e suas taxas de abandono, evasão escolar e
reprovação diminuídos.

INFRAESTRUTURA
A Infraestrutura da escola é composta por:
46 salas de aula;
1 sala SRH;
1 sala Orientação Educacional;
1 Sala de Recursos;
2 salas de SEAA;
1 sala de transtorno;
2 salas AP;
1 sala de leitura;
1 videoteca;
1 brinquedoteca;
1 sala de professores;
1 secretaria;
1 mecanografia;
1 refeitório para maternal I e II;
1 refeitório ensino fundamental/educação infantil;
1 direção geral;
1 supervisão pedagógica e apoio;
1 ginásio;
1 laboratório de Informática;
1 sala de psicomotricidade;
10 banheiros;
86 professores regentes;
29 professores em Sala de Recursos/SEAA/ e outros;
30 funcionários terceirizados (limpeza e manutenção, vigilância e cozinha);
05 Educadores Social Voluntários.
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

O conhecimento da nossa comunidade é fundamental para a implantação e o
desenvolvimento da proposta educativa na perspectiva da cidadania, da inclusão, da
formação integral e da sustentabilidade humana.
Na comunidade em que está o CAIC Professor Walter José de Moura é onde
acontece o enredo da vida dos nossos estudantes. Nesse território desenvolvem-se as
relações sociais, inclusive no sentido de alterá-lo. As relações sociais – educação, cultura,
produção, trabalho, infraestrutura, organização política, mercado etc.
É um grande desafio compreender nossa comunidade e articular as ações da escola
a partir dessa concepção de território. As nossas ações desenrolam-se nas relações com
as outras dimensões onde abrigam conflitos, liberdades, dominações, resistências, práticas
solidárias.
Em nossa comunidade há muitos desempregados, famílias que sobrevivem de
programas sociais do Governo. O índice de vulnerabilidade social nosso é 54.7. Há também
um grande número de mulheres chefes de famílias. Muitos avôs e avós que criam os netos.
Muitos tios e tias que são os responsáveis, de nossas crianças que estão com os pais no
Nordeste do país. Ou simplesmente tem os seus pais em presídios. Temos também um
Albergue na nossa comunidade e esse, recebe famílias de todo o país e matriculam seus
filhos em nossa escola, filhos que se tornam nossos alunos, que desejamos qualidade de
Educação para os mesmos, mas, suas famílias não têm compromisso com sequência de
estudos e com frequência escolar, mas o CAIC Professor Walter José de Moura marca
presença. É a escola Pública, que cabe o cumprimento de sua função social, buscar
conhecer, intervir e alterar o histórico da nossa comunidade no sentido de torná-la cada vez
mais humanizada.
Por isso, a “Escola do Lugar” é importante e indispensável. Como diz Brandão, é um
símbolo para o “estatuto de reconhecida civilidade” que orgulha os moradores de um
território.
IDEB – RESULTADOS DAS ÚLTIMAS 7 EDIÇÕES
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Observa-se que a partir do ano de 2011 o IDEB da escola apresentou melhoras
significativas, tendo seus índices estabilizados de 2013 a 2017, estando dentro das metas
projetadas para cada ano.
RESULTADO AVALIAÇÃO EM DESTAQUE (SEEDF) – 4º ANO/2018
LÍNGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA
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RESULTADO AVALIAÇÃO EM DESTAQUE (SEEDF) – 4º ANO/2019
LÍNGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA
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A partir da análise comparativa dos gráficos das avaliações em destaque de língua
portuguesa dos anos de 2018 e 2019, foi possível constatar que houve um avanço em
relação as habilidades de estratégias de leitura e construção textual e uma leve queda nas
habilidades de interpretação e compreensão de texto.
Na análise dos gráficos de matemática, fazendo-se um comparativo entre os anos
de 2018 e 2019, foi possível constatar que as habilidades de resolução de problemas e
identificação de informação e leitura de dados tiveram leves quedas em relação a 2018 e a
habilidade de análise de grandezas, correlação de medidas e sistema posicional, teve uma
queda maior, no qual o rendimento caiu mais de 10% em 2019 em relação ao ano anterior.
FRAGILIDADES IDENTIFICADAS – 2019
LÍNGUA PORTUGUESA
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FRAGILIDADES IDENTIFICADAS – 2019
MATEMÁTICA
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

O CAIC Professor Walter José de Moura tem como missão proporcionar aos nossos
alunos educação de qualidade e excelência, gratuita e democrática, voltada à formação
integral do ser humano.
A escola, em sua função social, deve ter um olhar constante voltado a sociedade,
levando em consideração as especificidades da comunidade escolar em que se insere e,
principalmente, as necessidades coletivas e individuais de ensino e aprendizagem dos
estudantes que são atendidos, buscando o desenvolvimento das potencialidades físicas,
cognitivas e afetivas de cada indivíduo e preparando-o para a vida em sociedade. Esta
unidade escolar, tem como função social, portanto, promover uma formação comprometida
em desenvolver o aluno em sua integralidade, levando em consideração aspectos culturais,
sociais e éticos, numa perspectiva transformadora e acolhedora, a fim de romper com
práticas excludentes e promover uma educação igualitária e inclusiva para todos.
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5.PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Para o CAIC Prof. Walter José de Moura, a educação é o meio transformador social
que impulsiona a visão das famílias que a escola atende, contribuindo para o crescimento
cultural da região em que está inserido.
As diretrizes pedagógicas da SEEDF, contempla uma educação pautada nos
princípios da educação integral, concebida nos aspectos éticos, políticos, cognitivos,
afetivos, emocionais, sociais, culturais, físicos, motores, entre outros... Essa prática garante
a formação humana em seus diferentes contextos e dimensões, favorecendo o direito de
aprendizagem do sujeito e seu desenvolvimento com garantia e sucesso em seu
crescimento escolar.
A escola propõe diante das diretrizes que a fundamentam, uma visão ampla dos
espaços, tempos e oportunidades escolares, a partir do desenvolvimento de projetos e
atividades artísticas, culturais, esportivas, associando no seu cotidiano pedagógico essas
ações lúdicas como meio de promover uma educação pautada na formação integral do
sujeito.
A educação deve contribuir na construção de valores e atitudes capazes de gerar
uma transformação positiva na realidade social. Neste contexto elencamos fundamentada
na cidadania, diversidade e sustentabilidade humana, as áreas que perpassam as etapas
e modalidades da Educação Básica: Educação em Direitos Humanos e Educação em
Diversidade.

Pautada nas legislações que a asseguram, como a LDB, BNCC, Currículo em
Movimento da SEEDF, a educação integral para ser efetivada na vida social do sujeito e
fortalecida nas ações cotidianas pedagógicas escolares, faz-se necessário, pautarmos em
alguns princípios que deverão apontar os caminhos e promover verdadeiramente essa
transformação integral, resultando em uma busca de uma sociedade melhor, vejamos os
princípios norteadores abaixo:
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•

Integralidade:

Esse princípio baseia-se na visão total do ser humano. O sujeito na escola, ele é visto
como um ser ativo em diversos aspectos como cognitivos, afetivos, psicomotores, sociais,
culturais, entre outros. Esses aspectos formam o conjunto do sujeito que está em processo
de crescimento nas suas aprendizagens, necessitando portanto das práticas educativas
voltadas não apenas para a sistematização dos conhecimentos (cognitivo), mas o
planejamento pedagógico deve contemplar uma prática que envolva ações lúdicas,
esportivas, artísticas, visando esse pleno desenvolvimento de todas os aspectos das
potencialidades humanas.
•

Transversalidade:

Ele acontece a partir de uma nova visão da prática pedagógica, é o ensinar os
conhecimentos sistematizados com enfoque na vida real do sujeito. O conhecimento não
mais será algo distante e fragmentado do aluno, mais deverá conceber resultados que
reflitam nas relações sociais e individuais da convivência humana, observando-os nos
aspectos da ética e da cidadania da comunidade em que ele está inserido.
•

Dialogo escola-comunidade:

Esse enfoque é dado, como forma de valorizar as questões culturais existentes na nossa
realidade e resgatá-la, trazendo para nossa escola como forma de valorização das
tradições e dos saberes da nossa comunidade escolar.
A escola nesse princípio, partir também não apenas do resgaste e da valorização
cultural comunitária, mas procura ultrapassar os “muros da escola, isto é, construir uma
relação dialética com as famílias que são atendidas pela nossa mesma, observando não
apenas suas queixas cognitivas, mas olhando o sujeito na sua complexidade total como ser
social, cultural, cognitivo, físico, afetivo, emocional, entre outros... tentando dentro das
nossas possibilidades encontradas nessas relações, que inúmeras vezes interferem no
processo de desenvolvimento integral de aprendizagens do sujeito.
•

Territorialização:

Esse princípio funde-se também com o dialogo escola-comunidade. É o criar
alternativas de projetos sócios-culturais que atendam as demandas deficitárias da nossa
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comunidade escolar, é o expandir-se em ultrapassar os “limites dos muros escolares”, é
olhar além... Perceber as melhores formas de possibilitar através dessas ações o
desenvolvimento da comunidade escolar.
•

Trabalho em rede e convivência escolar:

Esse princípio parte do pressuposto da importância de trabalharmos em conjunto, com
a Rede em que atuamos, sempre participar buscar dos encontros e formações que norteia
a nossa prática, buscando também a troca de experiências, de vivências escolares e
informações que possam nos ajudar garantir o pleno desenvolvimento dos nossos alunos,
em seus diferentes aspectos, contextos e dimensões.
É importante, ressaltar como esse princípio deve ser aplicado em nossa Rede, visto que
nossos alunos, podem mudar de comunidade e tendo esse princípio fortalecido em nossas
ações, ele não sentirá a descontinuidade do processo educativo, mas pelo contrário,
continuaremos garantindo os seus direitos de aprendizagens, com os tempos, espaços e
oportunidades escolares da mesma maneira anteriormente atendida.
Essa ação se concretiza no ato do planejamento pedagógico. O professor buscará
conhecer a realidade de sua turma, suas limitações, fragilidades, especificidades
individuais e coletivas e criará junto aos profissionais da escola alternativas de intervir
nessas dificuldades, tentando buscar um resultado mais favorável possível.
Esse planejamento de intervenção deve ser voltado para um trabalho interdisciplinar
com a superação da “fragmentação das disciplinas” mas ao contrário dessa vertente
tradicionalista, a escola deverá propor um ensino relacionando um diálogo crítico-reflexivo
sobre a compreensão da realidade com a interação entre os saberes das diferentes áreas
do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares. Esse trabalho
interdisciplinar exige mudanças nas práticas de ensino, rompe com os fragmentos
estruturais dos componentes curriculares isolados e proporciona uma correlação entre elas,
tornando-as consoantes em um só objetivo no processo ensino-aprendizagem.
Essas relações entre as diferentes áreas, são os conhecimentos extracurriculares
explorados na sua unicidade, formam-se uma rede de apoio, que a partir de uma temática
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central, seguem uma concepção integrada e relacional dos conhecimentos sistematizados,
dando melhores resultados à prática pedagógica.
A concepção da prática pedagógica contextualizada, está fundamentada no artigo 28º
da LDB 9.394/96 que diz:
A ideia de contextualização, ressignifica o ensino, pois o mesmo deverá observar a
realidade, vivências e experiências de cada região levando em consideração os reais
saberes, utilizando alguns questionamentos: o aluno deve aprender diante do contexto em
que está inserido? O que vai utilizar em sua vida do que está sendo aprendido? A função
social do que está sendo ensinado... Todas essas contextualizações metodológicas do
ensino, geram no decorrer do processo de aprendizagens, um caminho mais prazeroso
interessante e que gere um despertar criativo, curioso e crítico. Auxilia ainda, no contexto
de redução da rejeição escolar das áreas de conhecimentos, visto que o ensino
contextualizado com o que o sujeito precisa e quer aprender para a sua realidade, tornará
o ensino significativo e com resultados mais eficazes para a sociedade e para os objetivos
que se espera alcançar.
A ideia de contextualização definirá também os novos papéis do aluno e professor.
Sendo que o primeiro passará a ser o protagonista de suas aprendizagens e o segundo o
mediador desse crescimento.
Considerando que a LDB9.394/96, assegura o direito igualitário á educação que atenda
á todos, mesmo que exija suas flexibilidades, adaptações, ajustes no currículo escolar,
sentimos a responsabilidade que nos cabe em quanto EU, de compreender a flexibilização
curricular como uma ação pedagógica que é realizada para atender as necessidades
educativas dos alunos, observando suas especificidades e fazendo as adequações
necessárias, para serem implantadas no processo- ensino aprendizagem.
Blanco (2004, p.293) afirma que:
Responder a diversidade significa romper com o esquema tradicional em que todas as
crianças fazem a mesma coisa, na mesma hora, da mesma forma e com os mesmos
materiais”.
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Essa nova visão evidencia o novo papel que a escola juntamente com o professor
exerce no processo de aprendizagem, buscando um novo compromisso de atender ás
necessidades educacionais de todos os alunos, com suas diferentes especificidades,
rompendo com a visão tradicionalista e celetista, que só aprendiam os que conseguiam
acompanhar os métodos, recursos e conhecimentos.
Esse processo de flexibilização curricular, deve ser realizado observando os saberes
essenciais que servem de base para outros aprendizagens fundamentais e sempre tendo
como objetivo maior a igualdade de acesso a aprendizagens para todos na construção do
conhecimento.
Todas essas modificações e adaptações curriculares, são realizadas com os
professores na UE com o auxílio dos profissionais que atuam na sala de recursos, que
apresentam um domínio pedagógico no trabalho desenvolvido com alunos com
necessidades educativas especiais.
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6. OBJETIVOS:
Tendo como base os princípios norteadores da Constituição Federal (1988) e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (1996), o CAIC Professor Walter José de Moura tem como
objetivos principais proporcionar ao aluno, à luz da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), conhecimentos que lhe propiciem seu desenvolvimento integral, de forma
sistematizada e dinâmica, possibilitando ao mesmo o acesso à cultura e ao saber
historicamente construído pela gerações anteriores, preparando-o para o exercício de sua
cidadania no meio em que se insere. Objetiva ainda, preparar, educar, transformar e
conscientizar o aluno em seu desenvolvimento como um todo, visando contribuir
integralmente para a formação de futuros cidadãos críticos, conscientes e atuantes na
sociedade. Visando a construção de uma sociedade mais justa e solidária, destacam-se os
seguintes objetivos:
✓ Propiciar a construção dos conhecimentos com base na BNCC;
✓ Preparar o aluno para cidadania;
✓ Ampliar progressivamente os conhecimentos de mundo;
✓ Promover a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, oral, escrita) na
comunicação de forma que o aluno possa entender e se fazer compreender,
expressando ideias, sentimentos, necessidades, desejos e pensamentos;
✓ Promover o desenvolvimento do aluno nos aspectos éticos, políticos, sociais e
afetivos aprimorando sua capacidade de atuação como cidadão consciente no
espaço do qual faz parte;
✓ Desenvolver a autonomia do educando e o pensamento crítico;
✓ Contemplar os eixos do currículo unindo a teoria à prática;
✓ Desenvolver a capacidade do diálogo como forma de mediar conflitos e de se
posicionar frente a realidade de maneira crítica, responsável e construtiva;
✓ Estimular a formação integral do aluno, tornando-o um ser consciente e participativo
na construção do conhecimento, seguindo os princípios da Educação Nacional;
✓ Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os direitos e
deveres da pessoa humana;
✓ Oportunizar um ambiente saudável, equilibrado e harmonioso para toda comunidade
escolar;
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✓ Promover o protagonismo do aluno no processo de ensino e aprendizagem;
✓ Desenvolver projetos que promovam a inclusão e a socialização dos estudantes;
✓ Diminuir os índices de distorção idade/série, propiciando aos estudantes a
terminalidade dos estudos no tempo adequado;
✓ Organizar eventos que propiciem a interação e a participação de toda a comunidade
escolar, valorizando a integração escola-família-comunidade;
✓ Implementar diariamente ensino de qualidade, transformando o cotidiano da escola
em lugar prazeroso, onde o aluno tem alegria de estar, elevando a assiduidade,
combatendo o abandono, a retenção, a evasão escolar e a distorção idade-série;
✓ Garantir o sucesso do aluno no processo do “aprender a ser, a conhecer, a fazer e
a viver”;
✓ Envolver todos os segmentos na construção do conhecimento;
✓ Aprimorar o fazer coletivo.
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7.CONCEPÇÕES TEÓRICAS FUNDAMENTAIS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Acreditamos que a prática pedagógica emerge a um novo cenário, um mundo com
indivíduos que necessitam ser vistos e compreendidos como sujeitos sociais, que fazem
parte de uma construção histórica mutante e evoluída em seus diversos significados e
saberes. Nesse contexto, a escola surge com uma prática desafiadora, investigativa,
construída baseada numa relação crítica e reflexiva da realidade, associada aos saberes
pedagógicos necessários para o desenvolvimento integral desse sujeito.
Nessa perspectiva, as concepções teóricas que norteiam os documentos bases da
Secretaria de Educação do Distrito Federal, orientadores da nossa prática, são
fundamentados na Pedagogia Histórica-Crítica. A tendência pedagógica deve ser um
caminho, que estruture os pensamentos, as ações, os objetivos, as avaliações, as
aprendizagens e as abordagens de compreensão de mundo, interação e sujeito, que
acontecem no dia-a-dia da escola.
Essa pedagogia visa buscar uma reorganização do processo educativo
historicamente, porque valoriza os momentos sociais transformadores e críticos,
vivenciados no cotidiano desse sujeito, sua interação com o que foi aprendido para
transformação de realidades, e amplia a consciência que a educação exerce sobre o
desenvolvimento integral desse sujeito.
De acordo com Gasparin e Petenucci:
Esta é uma teoria de grande relevância para a educação brasileira, pois
evidencia um método diferenciado de trabalho, especificando-se por passos
que são imprescindíveis para o desenvolvimento do educando (Primeiro
passo: Prática Social; Segundo passo: Problematização; Terceiro passo:
Instrumentalização; Quarto passo: Catarse; Quinto passo: Prática Social).
Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor;
favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de
valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta
os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento
psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos,
sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissãoassimilação dos conteúdos cognitivos. (2008, p.4)

Essa concepção aliada a outras teorias, trazem um enfoque necessário a
fundamentação teórica da nossa prática. Nesse sentido, a concepção da teoria cultural de
Vygotsky, surge como elemento complementar base das reflexões e práticas pedagógicas.
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Para ele, o homem é um ser histórico, construído a partir de suas interações com o mundo
natural e social. Nessa relação do ser com o mundo, ele precisa de um elemento essencial
que fará o papel de mediação do “caminho do objeto até a criança...”. Nessa mediação é
preciso observar ainda os elementos mediadores (instrumentos e os signos) que ajudam a
construir as representações mentais, resultando na aprendizagem a partir das relações
entre: espaço, objeto, significado, caminhos, planejamento e intencionalidade. "Na
ausência do outro, o homem não se constrói homem", escreveu Vygotsky. Para ele, a
interação acontece de uma maneira dialética entre o sujeito e o seu ambiente, ambos na
interação social se modificam, chamada experiência pessoal significativa. Na teoria de
Vygotsky abaixo, podemos perceber como se dá esse processo da teoria à prática nas
dimensões sociais:
Desse modo, o aprendizado não se subordina totalmente ao desenvolvimento
das estruturas intelectuais da criança, mas um se alimenta do outro,
provocando saltos de nível de conhecimento. O ensino, para Vygotsky, deve
se antecipar ao que o aluno ainda não sabe nem é capaz de aprender
sozinho, porque, na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro
vem antes. É a isso que se refere um de seus principais conceitos, o de zona
de desenvolvimento proximal, que seria a distância entre o desenvolvimento
real de uma criança e aquilo que ela tem o potencial de aprender - potencial
que é demonstrado pela capacidade de desenvolver uma competência com
a ajuda de um adulto. Saber identificar essas duas capacidades e trabalhar o
percurso de cada aluno entre ambas são as duas principais habilidades que
um professor precisa ter, segundo Vygotsky. (Ferrari, 2008).

Dessa forma, a prática pedagógica é estimulada a buscar um nível de compreensão
e o desenvolvimento de habilidades que ainda não haviam sido aprendidos com total
complexidade, dando início a uma nova aprendizagem. Para ele, cada aprendizagem
adquirida não se resultava apenas em novos conhecimentos ou informações, mas na
ampliação das estruturas cognitivas e mentais do sujeito, favorecendo a novos horizontes
de amplitude do universo mental.
Fundamentado nessas teorias que propõem o desenvolvimento histórico-social do
sujeito, aliado ao papel da linguagem e dos conhecimentos científicos, o Currículo em
Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que rege nossa prática
pedagógica

está

pautado

nos

princípios

da:

teoria/prática,

interdisciplinaridade,

contextualização, flexibilização, nos saberes, seus significados, e refletidos nas
experiências vivenciadas em nosso espaço escolar e nos resultados que serão alcançados
na inserção desse sujeito na sociedade.
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As áreas do conhecimento, são organizadas em linguagens, onde os saberes
permitem a integração do sujeito a leitura de mundo, de maneira reflexiva, investigativa e
crítica. Essas linguagens favorecem ao professor um trabalho interdisciplinar com base na
flexibilidade dos conhecimentos.
Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, é
fundamental que este Currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano
escolar, sendo, para tanto, imprescindível a organização do trabalho
pedagógico da escola. A utilização de estratégias didático-pedagógicas deve
ser desafiadora e provocativa, levando em conta a construção dos
estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas
apresentados. Como aspectos fundamentais para esse Currículo(...)
constituem-se o Conselho de Classe, preferencialmente participativo; a
análise das aprendizagens para reorganização da prática docente; a
formação continuada no lócus da escola; a coordenação pedagógica, como
espaço e tempo primordiais para o trabalho coletivo; entre outros. Um
ambiente educativo com recursos variados, materiais didáticos atrativos e
diversificados e situações problematizadoras que contemplem todas as áreas
do conhecimento disponibilizadas aos estudantes são elementos capazes de
promover as aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora.(
Currículo em Movimento)

O Currículo se estabelece com os eixos integradores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental como: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade. Propõe ainda os eixos
transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos, Educação para a Sustentabilidade, que devem integrar o conhecimento
interdisciplinar das linguagens.
As práticas de linguagem estão organizadas da seguinte forma:
Língua Portuguesa: oralidade/ leitura e escuta/ escrita e produção textual/ análise linguística
e semiótica.
Artes: Visuais, teatro, dança e música.
Educação Física: Brincadeiras e jogos/ danças e atividades rítmicas e expressivas/
esportes, lutas e ginástica/ conhecimento sobre o corpo.
Matemática: números/ pensamento algébrico/ geometria / grandezas e medidas/
probabilidade e estatística.
Ciências da natureza: matéria e energia/ vida e evolução/ terra e universo. Ciências
humanas:

geografia/

história,

trabalhados

desenvolvimento de aprendizagens.

na

construção

de

conhecimentos

e
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O processo ensino-aprendizagem nesse contexto se dá a partir de uma prática
pedagógica que se efetiva na vivência de conhecimentos buscados através da realidade
dos alunos, de suas experiências, do conhecido para o desconhecido. Essa prática
problematizada, vivenciada, discutida, refletida, nas questões do cotidiano do sujeito, se
efetiva com a mediação e a dimensão das questões observadas, relacionando-as aos
conhecimentos sistematizados científicos, culturais, morais, éticos, sociais, artísticos,
religiosos, operacionais e entre outros. Na sistematização dessas ações pedagógicas, fazse necessário observar a intencionalidade e os instrumentos que o mediador irá utilizar para
alcançar à construção real das aprendizagens esperadas.
Cabe mencionar o esforço que tem sido feito por muitos estudiosos no sentido de
articular a psicologia histórico-cultural com a pedagogia histórico-crítica, como é o exemplo
do trabalho de Scalcon (2002, p.137-138), que sintetiza as bases psicológicas da pedagogia
histórico-crítica como sendo “ O ensino promove o desenvolvimento integral do educando
à medida que utiliza estratégias metodológicas coerentes com os níveis reais e potenciais
de capacidade de compreensão e atuação do aluno na realidade através da solução de
problemas da prática, na prática. A prática pedagógica tem sua atividade mediadora
fundada nas intervenções realizadas na zona de desenvolvimento proximal e mediante a
identificação do nível de desenvolvimento real e potencial do aluno. É uma atividade que
se concretiza pela identificação por parte do professor dos elementos culturais essenciais
e principais produzidos 'histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens' (SAVIANI,
1991a) e através da seleção dos objetivos, conteúdos, metodologias e formas de avaliação
do processo ensino-aprendizagem. A zona de desenvolvimento proximal, como um espaço
dinâmico no qual pairam temporariamente as funções psicológicas ainda não
amadurecidas, torna-se um instrumento que permite ao professor acompanhar o curso do
desenvolvimento dos alunos. Desse modo, as formas e os meios planejados para a prática
pedagógica acionam o processo ensino-aprendizagem do ponto de vista histórico-crítico
porque impulsionam o desenvolvimento psicológico para frente. O conhecimento
sistematizado produzido histórica, cultural e cientificamente pela humanidade, como objeto
específico da educação escolarizada, é psicologicamente aprendido e assimilado
historicamente (em seu processo de transformação) pelo aluno à medida que, através de
exercício do ato de pensamento, ocorre a evolução dos significados envolvidos no conteúdo
da aprendizagem. O saber escolar, como saber objetivo oriundo do conhecimento científico
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e pedagogicamente transformado, é apropriado pelo aluno quando, pela internalização das
bases dos sistemas científicos processadas pelo desenvolvimento de modalidades de
pensamento conceitualmente definidas, ocorre uma elevação do nível de consciência de si
mesmo e da realidade vivida.”
Esse novo olhar do fazer pedagógico em sala de aula, traz consigo uma concepção
de novos conceitos que devem ser esperados e trabalhados na relação do processo ensinoaprendizagem e seus objetivos. A BNCC, juntamente com os referenciais curriculares da
SEEDF, traz claramente essas práticas e conceitos que devem nortear toda ação
pedagógica. Nesse sentido, o conceito de competência e habilidade deve ser o enfoque
pedagógico nas ações planejadas para atuar com o aluno. A competência é o meio que
direciona aos conceitos e procedimentos dos conhecimentos, “o saber” que levará ao
desenvolvimento especifico das habilidades. Já as habilidades são as práticas, atitudes,
valores que vão acontecendo nesse caminho, de acordo com as competências exploradas,
“o saber fazer”, as ações, as atitudes diante de cada conhecimento aplicando em sua vida
social.
Todo esse olhar deve estar pautado em uma formação global do aluno, percebendoo como “sujeitos de aprendizagem” e favorecendo-o em todos os seus aspectos cognitivo,
social, afetivo e cultural, promovendo uma educação que atendam as novas demandas da
sociedade atual e sua inserção com dignidade, respeito e igualdade, assegurando as
aprendizagens pedagógicas para a vida. De acordo com o Currículo em Movimento do
Distrito Federal:
O trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades escolares, portanto, deve
estar voltado para as necessidades de aprendizagem de todos os estudantes,
respeitando seus tempos de desenvolvimento, com a garantia de um
processo contínuo de formação integral. O ensino, então, não fica restrito à
transmissão de conteúdos e à prática de avaliações que valorizem apenas o
caráter quantitativo ao final de cada bimestre; diferente disso, aprimora-se
constantemente os processos de ensinar, de aprender e de avaliar, tendo
como princípio fundamental a garantia das aprendizagens para todos os
estudantes. (2018, p. 10)

A interação entre aprendizagem e avaliação se firma na compreensão desses
diferentes caminhos que cada aluno possui, seus tempos, seus ritmos e suas competências
e habilidades especificas em cada linguagem. Dessa maneira, a avaliação formativa, deve
ser o instrumento diagnóstico formativo da escola, onde assuma a potencialização das
aprendizagens, comprometendo-se com o desenvolvimento de todos.
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Essa avaliação formativa deve compreender o autodiagnóstico das metodologias e
práticas insuficientes dos objetivos em sala de aula, deve observar a evolução de cada
sujeito com suas especificidades, e ainda permitir um olhar especifico aos alunos que
apresentarem um ritmo de aprendizagem mais lenta, favorecendo a esses a oportunidade
de outros recursos para desenvolvimento de suas habilidades.
Assim, o processo ensino-aprendizagem se concretiza com a capacidade de
acreditarmos que todos são capazes de aprender, e que cada um se apropria dos
conhecimentos de diferentes formas e em diferentes tempos, ritmos e espaços. Os
resultados esperados devem servir como avaliação da qualidade de ensino, bem como
valorização das aprendizagens. Definindo a avaliação formativa podemos usar a expressão
“avaliação para as aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens” (DPOE2º,2014).
Para garantir a precisão do trabalho pedagógico junto á avaliação formativa, faz-se
necessário, observarmos algumas ações imprescindíveis no acompanhamento e efetivação
dessa avaliação. Abaixo descreveremos as quatro etapas instituídas nas Diretrizes
Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo BIA e 2º Bloco, são elas:
Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e subsidiará a
elaboração de estratégias pedagógicas como os Reagrupamentos e o Projeto Interventivo,
bem como justificará possíveis avanços e outras ações didáticas cotidianas; é caracterizado
pela definição e utilização de diferentes procedimentos e instrumentos avaliativos.
• Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho pedagógico. Consiste
na descrição e organização dos dados que possibilitam tornar visíveis as necessidades de
aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e execução das intervenções
didático-pedagógicas necessárias ao avanço. Podem ser realizados de diversas formas
como os portfólios, os diários de bordo, as fotos, as planilhas de acompanhamento da
turma, os gráficos de rendimento, os relatórios, entre outros.
• Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos registros. É a etapa
onde o professor e a equipe pedagógica refletem sobre o que se apresenta nos dados
coletados, observando o que foi aprendido pelos estudantes. Nesse momento de análise
busca se a elaboração de intervenções para (re)orientar as ações de ensino em função das
necessidades de aprendizagem.
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• Planejamento e execução das intervenções didático pedagógicas: caracteriza-se pela
tomada de atitudes em relação às necessidades levantadas. Etapa para a elaboração do
planejamento, considerando o “para quê”, “o quê” e “como fazer”, por meio das sequências
didáticas e/ou projetos de trabalho, Reagrupamentos e outros, fechando assim, o processo
de avaliação formativa: diagnóstico, registro, análise e intervenção.
Todo esse trabalho se fortalece com o planejamento das ações escolares, com a
formação continuada dos profissionais, com a firmação da gestão democrática, com o
fortalecimento do trabalho coletivo pedagógico e com a promoção das aprendizagens de
todos, resultando em um trabalho eficiente e real para com a comunidade escolar.
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8. Organização do Trabalho Pedagógico

O

CAIC

Professor

Walter

José

de

Moura

atende

um

quantitativo

de

aproximadamente 1630 alunos, distribuídos em turmas de Creche (Maternal de 2 a 3 anos),
Educação Infantil (1º e 2º período), Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano),
Educação Especial (TGD e DI), Sala de Recursos, Sala de Apoio à Aprendizagem e Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem.
O projeto pedagógico da escola se baseia no processo formativo que considera a
aprendizagem básica dos alunos, por meio de práticas educativas associadas a diversas
áreas de conhecimento. O ambiente escolar está organizado a fim de proporcionar
condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos.
Esse projeto visa à educação na sua integralidade, à indivisibilidade das dimensões da
criança, à comunicação e o diálogo com as famílias, o respeito e a valorização das
organizações familiares, o reconhecimento das especificidades etárias e à acessibilidade
de espaços, materiais e objetos.
Dessa forma, o trabalho pedagógico assume o compromisso com a função social da
escola de socializar o conhecimento que a sociedade obtém como fundamental para a
transmissão às novas gerações, objetivando a formação do pensamento autônomo e crítico
que propicie encontrar soluções para os problemas cotidianos que afetam à sociedade e
ao mundo

Coordenação Pedagógica - A coordenação pedagógica coletiva é o espaço para a
reorganização do trabalho escolar em ciclos. A partir dos dados da avaliação diagnóstica e
processual, a equipe pedagógica organizará nestes momentos, discussão sobre as
estratégias pedagógicas de intervenção na perspectiva de uma pedagogia diferenciada
envolvendo: projetos interventivos a serem desenvolvidos no laboratório de informática e
na sala de leitura; reagrupamentos; projetos para Parte Diversificada; atuação das Equipes
de Apoio (SEAA,OE e Sala de Recursos). Além disso, os professores farão o planejamento
curricular interdisciplinar de acordo com as etapas do Ciclo.
O planejamento pedagógico na Coordenação envolverá:
a) Análise, seleção e organização dos conteúdos por bimestre.
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b) Estabelecimento de eixos ou temáticas comuns aos componentes curriculares/áreas de
conhecimento.
c) Elaboração por cada professor do Plano de Ação anual individual.
d) Definição de estratégias pedagógicas diversas para garantir a integração entre as
disciplinas/áreas de conhecimento e tratamento dos conteúdos.
e) Planejamento de procedimentos avaliativos integrados.
A Sala de Recursos cumpre o propósito da organização de espaço, na própria
escola, dotado de equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais pedagógicos que
auxiliam na promoção da escolarização, buscando eliminar barreiras que impedem a plena
participação dos alunos com necessidades especiais matriculados nas turmas regulares de
ensino.
O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA constituem-se em um
serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por uma
profissional com formação em Pedagogia. O serviço tem por objetivo a promoção da
melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de ações
institucionais, preventivas e interventivas.
A Orientação Educacional- OE, integra-se ao trabalho pedagógico da escola
buscando através da integração com a comunidade escolar a identificação, a prevenção e
a superação dos conflitos, colaborando assim para o desenvolvimento do aluno.
A Educação Especial no CAIC é ofertada para estudantes com Deficiência
Intelectual (DI) e Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). Neste sentido, o CAIC
reafirma o compromisso da SEEDF com a ampliação do atendimento educacional
especializado, assegurando, assim, a igualdade de condições para acesso e permanência
na escola. Os estudantes são matriculados em turmas do Ensino Regular ou, em
decorrência de suas necessidades, em caráter temporário, em turmas de atendimento
exclusivo.
A Educação Infantil a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de dois a cinco anos de idade em seus aspectos físico,
afetivo, intelectual, linguístico e social. Organiza-se em creche e pré-escola. A creche
atende crianças de zero a três anos e a pré-escola, de quatro e cinco anos.
O trabalho com crianças pequenas necessita de ações complementares e conjuntas
que envolvam a família, a comunidade e a sociedade civil organizada. Desde que nascem
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os pequenos estão em pleno desenvolvimento. Mas, para que este desenvolvimento ocorra
integralmente, é imprescindível que as mediações realizadas pelos adultos e as condições
de vida tenham qualidade.
Ressalte-se, nesse contexto, a indissociabilidade das ações de educar e cuidar, bem
como o papel da brincadeira e das interações como principais formas de expressão da
Infância. Isso porque, ao ingressar na escola, os pequenos continuam sendo crianças e
tornam-se educandos.
Não devem ser tratadas unicamente ou como crianças, ou como educandos.
Importante lembrar: são crianças que frequentam uma instituição educativa. A cultura da
infância, a ser cultivada pela escola, coloca a brincadeira como meio de expressão,
aprendizagem e desenvolvimento, garantindo a cidadania infantil; reconhece a necessidade
de interações entre os pares etários, os adultos e os objetos, permitindo a exploração do
mundo; associam às possibilidades da criança de ser cuidada e de ser educada, criando
um ambiente seguro, estimulante, acolhedor, instigante, protegido, alegre.
A partir da Constituição Federal de 1988, a educação infantil em creches e préescolas passou a ser um dever do Estado e um direito da criança (artigo 208, inciso IV). O
Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, destaca também o direito da criança a este
atendimento. Reafirmando essas mudanças, a LDB reconhece o direito à educação desde
os primeiros anos de vida. Com a Emenda Constitucional nº 59/2009, a pré-escola será
implementada de forma obrigatória e gratuita, progressivamente, até 2016. Já as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de 2009, de caráter mandatório, destacam
que o grande objetivo dessa etapa é o desenvolvimento integral das crianças, ao garantir,
a cada uma delas, o acesso ao conhecimento e à aprendizagem de diferentes linguagens,
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.
O CAIC conta neste ano de 2018 com os seguintes projetos e parcerias:
- Projeto de Transição do 5º para o 6º ano, são propostas estratégias contínuas de
acolhimento dos estudantes do 5º e 6º ano, com visitas entre as escolas e reunião com pais
e/ou responsáveis por estes estudantes.
- Sala de Recursos, AEE, trata-se de ação psicopedagogia que visa otimizar um espaço
mediador que propiciam ao sujeito condições de fazer novas construções e conexões.
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- Orientação Educacional – OE, tem como objetivo auxiliar no processo educacional, de
maneira ampla, privilegiando o desenvolvimento de todos os alunos no que se refere ao
processo de aprendizagem como um todo, levando em consideração os aspectos
escolares, familiares e sociais do educando, atuando principalmente no âmbito dos temas
que permeiam esse processo quais sejam: valores, saúde, educação sexual e projeto de
vida.
- Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA – tem como atribuição
principal, investigar, analisar e avaliar as situações de dificuldade de aprendizagem
ocorridas no contexto escolar denominadas de queixa escolar, por meio de intervenções
em três níveis, escola, família e aluno.
Para que uma escola funcione de maneira adequada, além dos alunos e professores,
ela precisa também de uma equipe pedagógica capacitada. A inclusão escolar não pode
ser entendida apenas como um direito garantido em na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) ou
de outras que integram a legislação brasileira. Muito pelo contrário: precisa ser
compreendida como um direito enquanto cidadão, forma de garantia de sua autonomia e
do seu desenvolvimento cognitivo.
A educação inclusiva tem como objetivo assegurar que todos tenham o direito à
educação. Ela valoriza as diferenças humanas e pressupõe a igualdade de oportunidades
a todos os alunos. Dessa forma, provoca a transformação da cultura, das políticas e das
práticas vigentes na escola, garantindo a participação e a aprendizagem de todos.
A inclusão escolar é um dos pilares mais importantes para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária, que respeita e acolhe a diversidade e que ajuda a superar
os preconceitos ainda existentes. Assim, é possível construir uma comunidade segura, livre,
plural e solidária.
Nesse sentido, os profissionais das equipes especializadas da escola (SOE, SEAA
etc.) atuam de forma articulada, promovendo uma educação inclusiva seja no entendimento
individualizado do aluno, atuando como mediador das atividades escolares, promovendo
a acessibilidade, seja organizando recursos pedagógicos que atendam as singularidades
de cada indivíduo ou a partir de uma olhar e uma escuta sensíveis, sendo devidamente
habilitados para realizar e intervir na realidade nos alunos, sabendo definir estratégias de
intervenção para as garantias dos direitos de cada indivíduo. Nessa perspectiva, esses
profissionais, compreendem as questões sociais envolvendo os alunos, bem como
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estabelecem relações afetivas, oferecendo suporte as crianças, propondo estratégias e
planos de intervenção, identificando as necessidades educativas de cada criança e
promovendo uma educação voltada para a formação completa e livre de preconceitos que
reconhece as diferenças e dá a elas seu devido valor.

ESCOLA E FAMÍLIA
A parceria com a família é uma ponte para a relação entre escola e comunidade.
Muitos alunos moram na cidade em que estudam, por isso, a participação das famílias abre
as portas da escola para a população. É importante que os pais e responsáveis sintam-se
acolhidos pela equipe pedagógica e tenham canais de comunicação efetivos com a escola.
Eles devem ser incluídos em diversos momentos da rotina escolar.
Quando as famílias têm uma imagem positiva da escola, elas expressam isso nas
suas relações pessoais e sociais, tornando-se mais participativas e firmando uma parceria
com a gestão.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para que aconteça a
interação entre a escola e a comunidade, é preciso buscar formas para que a escola esteja
mais presente no dia-a-dia da comunidade e também o inverso, de modo que a escola e os
estudantes e professores possam se envolver em atividades voltadas para o bem-estar de
sua comunidade.
A escola tem um grande poder de transformação da sociedade, por meio da
educação. Dessa forma, a escola, a partir de uma gestão democrática, se mostra presente
no dia-a-dia da comunidade através do reconhecimento do espaço onde se insere,
valorizando a comunidade, apoiando suas lutas e reconhecendo suas questões sociais.
Promovendo ainda, eventos culturais que abranjam toda comunidade, levando em
consideração suas especificidades, realizando campanhas locais, debates, abordando
problemáticas do dia-a-dia e promovendo palestras, reuniões, encontros entre pais,
professores e gestores abertos a todos com o objetivo de informar, instruir, prevenir pais,
nessa difícil missão que é educar, e filhos, nessa difícil missão que é crescer e se
desenvolver num mundo com tantos desafios e obstáculos, fortalecendo, assim, essa
parceria “Escola+Familia” e se integrando a comunidade.
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PROJETOS

- Projeto de Literatura: tem como objetivo despertar o gosto pela leitura, trazendo às
famílias à consciência de uma participação efetiva, diária na vida escolar dos filhos e,
consequentemente, formar alunos capazes de interpretar bem o que leem e de se
expressar corretamente.
- Projeto Laboratório de Informática, visa integrar a informática educativa com a proposta
de ensino pedagógica da escola, a fim de desenvolver diversas habilidades com o uso do
computador e contribuir com a educação do aluno, estimulando o aprendizado,
contemplando as diversas áreas do conhecimento de forma interdisciplinar.
- SAP – Serviço de Apoio e prevenção: Oferece a cada mês um encontro com os pais
com palestras e oficinas.
- Cantata de Natal: momento que são apresentadas músicas natalinas para os familiares
- Projeto de Valorização à Diversidade Cultural: em consonância com a Lei nº
10.639/2003, orienta e propõe atividades pedagógicas que valorizem a cultura afrobrasileira e africana.
- Centro Interescolar Desportivo– CID: Que utiliza o ginásio da escola para oferecer aos
alunos do CAIC e comunidade aulas de futsal.
- Assistência ao pedagógico: Professores readaptados dão suporte à Direção da escola
e coordenadores na área pedagógica.
- Projeto de Extensão Psicomotricidade –:Que se propõe a avaliar e intervir na
psicomotricidade dos alunos.
- Projeto Musicalização -: Visa ensinar os alunos do 2º Ano de uma maneira lúdica os
conteúdos, através da música.
- Projeto Esquadrão Bem-Estar: Os servidores da Carreira de Assistência à Educação
readaptados e que estão atendendo na Portaria da escola, fazem um trabalho diferenciado
com os alunos, e comunidade escolar, contribuindo com a ordem da instituição e bom
andamento dos trabalhos pedagógicos
- Projeto Feira Cultural: O Caic Walter José de Moura, promove anualmente a feira cultural
com os trabalhos dos alunos e com a participação de toda comunidade escolar (Direção,
professores, coordenadores, auxiliares em Educação, alunos, pais , familiares e amigos do
CAIC).
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- Projeto Festa Junina: O objetivo principal é oferecer novas aprendizagens aos alunos e
trazer as famílias para dentro da escola. A festa será planejada somente com foco nas
manifestações culturais e de forma alguma deverá esbarrar em questões religiosas.
- Projeto Horta uma Alimentação pra lá de saudável: Sensibilizar e conscientizar as
crianças de que a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão deste
planeta. E principalmente melhorar a alimentação na escola.
- Projeto Literatura: Esse projeto visa um trabalho intensivo para despertar o gosto pela
leitura, aprimorando assim a boa interpretação de textos variados.
- Projeto Tecnologias da aprendizagem: O Laboratório de audiovisual é coordenado por
professor (as) readaptado (as) e devidamente nomeado pelo Diretor e caracteriza-se como
um espaço didático-pedagógico complementar para alunos e professores que queiram
aprofundar seus conhecimentos, através de diferentes experiências com diversificação de
áudio e vídeos. Além de ser um gostoso entretenimento, é um recurso didático que motiva
e possibilita a análise, o debate e a reflexão sobre problemas de diferentes naturezas:
sociais, históricas, ambientais, políticas, entre outros.
- Projeto Recreio dirigido: toda escola: Visa orientar os alunos na hora do recreio afim
de diminuir os incidentes e fazer com que cada aluno interaja com o outro.
- Plenarinha - Projeto da SEE/DF que visa a escuta sensível da fala dos alunos e a
temática Sustentabilidade, este ano com o tema “Acriança na Natureza”,
- Projeto Acolhendo as Diferenças – Inclusão: O Caic prima por uma escola inclusiva,
onde o trabalho de sensibilização deve ser trabalhado desde a família até o aluno, criando
a partir do planejamento com todos os professores, que tem como objetivo desmistificar os
preconceitos levando as crianças a reflexões no coletivo para aceitação do outro.
- Projeto Cozinha Experimental – CAIC MASTER CHEFE: Visa o gosto pela boa
alimentação desde pequeno para proporcionar saúde e melhor desenvolvimento na
construção do saber.
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação é um processo indissociável do processo educativo, nessa perspectiva,
o ato de avaliar constitui-se como um processo dinâmico, integrando a aprendizagem do
aluno a intervenção pedagógica do professor, em busca da construção do conhecimento.
A avaliação é uma ferramenta a serviço do aprendizado, cujo objetivo é a melhoria das
práticas educativas, proporcionando diferentes formas de oportunizar o conhecimento.
De uma forma geral, a avaliação pode ser definida como um meio de obter
informações sobre os avanços e as dificuldades de cada aluno, constituindo-se em um
procedimento de suporte ao processo de ensino-aprendizagem e de orientação para o
professor planejar suas ações, a fim de conseguir ajudar o aluno a prosseguir, com êxito,
seu processo de escolarização e construção do conhecimento. A avaliação deve estar
fundamentada em uma concepção de valorização do aluno, cumprindo sua função de
desenvolvimento e consolidação no processo de ensino-aprendizagem.
A LDB (1996) estabelece que, no que diz respeito a avaliação, os aspectos
qualitativos devem se sobrepor aos quantitativos, fundamentando a ideia de que nos anos
iniciais do ensino fundamental, a avaliação deve se basear na observação e no
acompanhamento contínuo do estudante, tanto nas atividades individuais quanto coletivas,
nas escritas quanto nas orais, uma vez que contínua e formativa permita a construção dos
avanços obtidos pelo educando, permitindo que o mesmo acompanhe suas próprias
conquistas e ao docente que se planeje com bases nas dificuldades observadas durante o
processo de aprendizagem em busca de estratégias para consolidar os conhecimentos. As
inúmeras formas de avaliação oportunizam ao aluno diferentes formas de lidar com seu
processo de desenvolvimento, potencializando suas aprendizagens, além de valorizar o
desenvolvimento integral do educando
Diante disso, o processo de avaliação é dinâmico, diversificado, se dá de diferentes
formas, através de registros e observações diárias, atividades em sala individuais ou em
grupos, atividades escritas ou orais, testes, provas ou apresentações, portfólios, pesquisas
e outras produções realizadas pelo aluno, de forma que possa contemplar as
particularidades e capacidades de cada criança. Todo esse processo formativo é registrado
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no relatório individual de cada aluno “RAv” (relatório de atividades), bem como as
estratégias para recuperação dos alunos, cujos objetivos de aprendizagem não foram
alcançados, são elas atividades diversificadas, atendimento individualizado em sala, projeto
interventivo, reforço em turno contrário, reagrupamentos, dentre outras estratégias
adotadas pelo professor.
A escola é um espaço social, democrático e participativo, dentro dessa perspectiva
o Conselho de Classe, que está presente na estrutura organizacional da escola, exerce
uma importante função no que diz respeito aos processos avaliativos. No Conselho se vê
o aluno em sua integralidade, analisa-se o todo que o cerca. Nele são levantadas hipóteses,
é onde são feitos levantamentos de soluções, alternativas, formulação e reformulação de
objetivos, coleta de dados para ações futuras e etc. Dessa forma, o Conselho de Classe
torna-se mais um elemento da estratégia avaliativa da escola. Ele é visto como um espaço
de discussão, estimulando o diálogo sobre as tomadas de decisões no processo
pedagógico no qual o aluno está inserido.
Nesse espaço, que acontece a cada bimestre, os professores juntamente com toda
a equipe escolar se organizam em um momento único para avaliarem, redirecionarem e
proporcionarem os encaminhamentos necessários para os alunos, a partir de estratégias
reflexivas e de avaliações diagnósticas no processo de aprendizagem. Vale ressaltar, que
todas essas ações são feitas a partir do trabalho coletivo, objetivando uma ação pedagógica
em conjunto com toda a equipe, para favorecer um acompanhamento e desempenho de
alternativas que contribuam para o melhor desenvolvimento do aluno.
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES

A operacionalização das habilidades baseadas no currículo básico do DF será
desenvolvida através de Projetos que valorizem, oportunizem e respeitem a realidade da
qual o CAIC Professor Walter José de Moura está inserido bem como integra as mesmas
com os bens e temas transversais necessários e importantes para o desenvolvimento global
do nosso aluno cidadão como ser social e construtor da sua história. Destaca-se ainda, a
obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana. Lei nº. 10.639/03. Tais conteúdos devem ser ministrados no âmbito de todo
currículo escolar em especial nas áreas de Arte, Literatura e História Brasileira.
O CAIC atende crianças de 2 a 05 anos de idade na Educação Infantil através da
creche e pré-escola de acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 208,
inciso IV e artigo 29 da LDB que tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade. Os referidos documentos são dotados de dois grandes eixos:
Conhecimento de Mundo e Formação Pessoal e Social. Em relação ao eixo Conhecimento
de Mundo destacam-se os seguintes sub-eixos: movimento, artes visuais, música,
linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e conhecimento lógico-matemático. No eixo
Formação Pessoal e Social desenvolve-se os sub-eixos: identidade e autonomia.
Em decorrência da implantação do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, conforme
lei número 11.274/06 a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no ano de
2008, universalizou e tornou obrigatório o atendimento a todas as crianças de 06 (seis)
anos no Ensino Fundamental. O CAIC está organizado com a implantação do E.F. de 09
anos em atendimento à Lei n°. 11.274 de 06 de fevereiro de 2006. Ficando assim:
1º ano – 06 anos
2° ano – 07 anos
3º ano – 08 anos
4º ano – 09 anos
5º ano – 10 anos
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Para um melhor atendimento pedagógico esta UE designou um coordenador para
atenderem as turmas da Educação Infantil – creche (02 a 03 anos) em período integral das
07 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos e as turmas da pré-escola (1° e 2°
períodos); 01 coordenadora para as turmas de 1° anos,01 coordenadora para 2º anos, 01
coordenadora para 3º anos, 01 coordenadora para as turmas de 4º e 5º anos e as turmas
do Ensino Especial (DI e TGD) se encaixam no grupo de atendimento adequado ao nível
correspondente.
O CAIC fará um trabalho sistemático de integração dos professores para
padronizarem as habilidades que serão trabalhadas bimestralmente, mensalmente e
semanalmente. Assim como será criada uma avaliação única por série, bimestralmente,
objetivando motivar os professores no desenvolvimento do ensino-aprendizagem para que
haja melhores resultados de aprovação diminuindo a evasão e repetência.

Modalidades oferecidas no CAIC Professor Walter José de Moura:
•

Creche Maternal de 2 a 3 Anos;

•

Educação Infantil - 1º e 2° Períodos;

•

Ensino Fundamental - 1º ao 5° Ano;

•

Transtorno Global do Desenvolvimento:

•

Classe Especial;

Oferta de Atendimento Especializado em:
•

Educação Especial – DI e TGD;

•

Sala de Recursos;

•

Serviço Especializado de Apoio À Aprendizagem

•

Serviço de Orientação Educacional

A educação deve contribuir ainda na construção de valores e atitudes capazes de
gerar uma transformação positiva na realidade social. Neste contexto elencamos
fundamentados na cidadania, diversidade e sustentabilidade humana, as áreas que
perpassam as etapas e modalidades da Educação Básica: Educação em Direitos Humanos
e Educação em Diversidade.
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A nossa continuidade é a certeza de que o meio ambiente começa dentro da gente,
perpassa pela convivência social e continua para além do ser humano. Metas:
1- Da educação “em e para” os direitos humanos;
2- Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável;
3- Acompanhamento da escolarização das crianças em contexto de risco.

AÇÕES NA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS:
- Acompanhar a frequência escolar dos estudantes em vulnerabilidade social;
- Encaminhar às redes sociais públicas para que os estudantes em situação de risco sejam
protegidos, atendidos e tenham seus direitos como crianças e adolescentes;
- Atender nossos alunos em vulnerabilidade social com Projeto do Serviço de Orientação
Educacional;
- O cotidiano das relações sociais que se estabelecem no ambiente escolar seja sempre
planejado para inclusão e felicidade dos educandos.
O conceito da diversidade cultural é sustentado pela UNESCO e respaldado por sua
Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, de 02 de novembro de 2001, que
considera essa diversidade como “o patrimônio comum da humanidade e que deve ser
reconhecida e consolidada em benefício das gerações futuras” (UNESCO, 2002, art.1).
Atualmente, esse conceito ganhou amplitude e passou a ser utilizado por diversos
setores, entre eles o da educação. O conceito de diversidade cultural é de grande
importância, pois garante aos países que ratificarem a Convenção de 2005, sobre a
proteção e a promoção da diversidade de conteúdos culturais e expressões artísticas, o
resguardo de seu direito de produzir políticas baseadas na identidade de um povo.
O CAIC Professor Walter José de Moura por entender a importância do trato da
diversidade na educação e, principalmente, a étnico-racial, prevista tanto no artigo 26-A da
LDB, quanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicoraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, coloca em
voga questões que nortearão nosso trabalho.
Para tanto, partimos de alguns questionamentos cruciais para o debate:
•

Os profissionais da educação compreendem o significado da diversidade no
contexto escolar?
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•

O conceito de diversidade está incorporado às práticas pedagógicas das escolas e
integra o currículo?

•

As questões da diversidade estão presentes no cotidiano da sala de aula ou
aparecem apenas em momentos comemorativos e/ou em algum projeto pontual?
A diversidade constitui-se como um conjunto heterogêneo e dinâmico de concepções

e atitudes relativas às diferenças, sejam elas de origem étnicas racial, de gênero, de
orientação sexual, religiosa, das condições físicas e/ou mentais de cada indivíduo ou do
pertencimento aos vários contextos socioculturais. Trata-se, portanto, de realidade
complexa, resultante de fatores objetivos e subjetivos relacionados aos sujeitos e às
interações produzidas nas relações sociais.
Por conseguinte, a diversidade é norma da espécie humana. As discriminações de
gênero, étnico racial, por orientação sexual, aquelas relacionadas às pessoas que moram
no campo são produzidas e reproduzidas em todos os espaços sociais. A escola é um
deles, haja vista ser o segundo espaço social frequentado pelos estudantes.
Promover a inclusão e a permanência educacional de grupos sociais historicamente
excluídos, por meio da execução de Projetos à aceitação das diferenças. Quando as
diferenças são negadas, surgem as violações de direitos, inclusive o do acesso à educação
integral. A educação deve se constituir como um processo de respeito e aceitação das
diferenças. Sendo aceitas, as diferenças contribuem para fazer com que o espaço
educativo seja acolhedor, de agregação e de qualificação do processo de desenvolvimento
e aprendizagem. Quando isso não ocorre, surgem conflitos que, relacionados à
discriminação étnico-racial, de gênero, de sexo e de localização, encontram-se imbricados
e exigem elaborações e intervenções conjuntas, resguardadas algumas situações em que
se acentuam as especificidades de cada uma das questões.
O PP, pautado na perspectiva da implementação do artigo 26-A da LDB, da Lei
10.639/2003 e da Lei 11.645/2008, na promoção da inclusão social, do acesso à escola e
da permanência com dignidade de todas as identidades de gênero e orientação sexual, na
elaboração de propostas de implementação da educação do campo em suas dimensões
política, econômica, cognitiva e cultural e no fomento das temáticas da diversidade nos
programas e projetos especiais, federais e distritais, na rede pública de ensino do DF.
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11. PLANOS DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP
11.1 – GESTÃO PEDAGÓGICA

Objetivos

Metas

Ações

Avaliação
das ações

Responsávei
s

Cronogra
ma

Elevar o nível - Elevar o índice de
acadêmico dos alfabetização dos
estudantes;
alunos ao final do
3º ano em até 70%
ao final do ano
letivo.

- Diagnóstico das Gestão;
dificuldades
de Professore
aprendizagem
e s;
elaboração
de
estratégias;
- Aulas de reforço
no turno contrário;
Projeto
Interventivo;
Planejamento
conjunto com trocas
e discussões;

Supervisores
Professores
Coordenadore
s Pedagógicos
e equipes de
apoio;

Anual;

Diminuir
as
taxas de falta e
evasão escolar
ao final do ano
letivo.

- Acompanhamento
diário da frequência
escolar do aluno,
com
informes
semanais
a
respeito de faltas
em
excesso
e
injustificadas.

Gestão;
Professore
s;
SOE;

Supervisores
Professores
Coordenadore
s Pedagógicos
e equipes de
apoio, SOE;

Mensal

Diminuir a taxa
de reprovação
do 3º ano do
ensino
fundamental e a
distorção
idade/série,
contribuindo
para a correção
do fluxo escolar
e garantindo o
acesso,
a
permanência e
a terminalidade
escolar na idade
adequada.

- Envolver pelo
menos 90% dos
alunos nos projetos
da escola como
reforço
e
interventivo;
- - Elevar o índice
de
alfabetização
dos alunos ao final
do 3º ano em até
70% ao final do ano
letivo.

- Campanhas de
incentivo
a
assiduidade;
Promover
reuniões
de
conscientização
para
prevenir,
utilizar
cartazes,
filmes e histórias;
- Manter contato
com a família;
- Aulas de reforço
no turno contrário;
Projeto
interventivo;
- Diagnóstico de
aprendizagem
e
elaboração
de
estratégias;

Gestão;
Professore
s;
Coordenaç
ão e
coletivas;

Supervisores
Professores
Coordenadore
s Pedagógicos
e equipes de
apoio;

Anual
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Promover
a - Promover debates
melhoria
na mensais
sobre
conduta
dos temas específicos;
estudantes,
visando
a
diminuição da
violência e da
indisciplina
e
promover
a
valorização da
escola por parte
da comunidade
escolar;
Investir
na
formação
continuada do
professor,
articulada com a
prática
pedagógica no
contexto
do
cotidiano
escolar,
favorecendo
uma
reflexão
crítica.

- Contar com a
participação efetiva
de
100%
dos
profissionais
da
escola
nas
coletivas;
- Ter mais de 40%
dos
professores
participando
de
pelo menos um
curso na área da
educação.

Fortalecer
os
laços
entre
família e escola,
propiciando um
ambiente mais
prazeroso,
despertando em
cada
um
o
sentimento de
pertencimento.

- Envolver pelo
menos 80% dos
alunos e das
famílias nos
projetos escolares,
fortalecendo assim
o sentimento de
pertencimento e
participação.

- Manter o diálogo;
Promover
debates;
- Utilizar filmes e
histórias;
- Fazer parceria
com a família;
- Deixar claras
normas e regras de
convivência;
- Promover projetos
que permitam ao
aluno se expressar
e interagir;
Promover
coletivas com os
mais diversos tipos
de profissionais nas
áreas de educação
e saúde;
- Promover debates
na escola;
- Incentivar a
participação e
divulgar
amplamente cursos
promovidos pela
EAPE e outras
instituições de
ensino;
- Realização de
reuniões, eventos,
palestras e debates
com a comunidade
escolar;
- Promover e
divulgar eventos
escolares que
permitam a
participação das
famílias.

Gestão;
Professore
s;
SOE;
Coordenaç
ão e
coletivas;

Supervisores
Professores
Coordenadore
s Pedagógicos
e equipes de
apoio, SOE;

Mensal

Gestão;
Professore
s;

Gestores
Supervisores
Professores;

Semanal

Gestão;
Professore
s;
SOE;

Gestores
Supervisores
Professores
Equipes
Soe;

Anual

Mensal
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11.2- GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
I – Aumentar o Índice do IDEB.
II – Zerar a Evasão Escolar no ano de 2020.
III – Aumentar o índice de aprovação.
IV– Implementar junto com toda comunidade escolar o Pacto Distrital e Nacional de
Alfabetização na Idade Certa .
V – Através do PPP implementar o projeto de literatura.
VI- Assegurar qualidade do Ensino Especial do CAIC Profº W.J. Moura.
VII- Tornar o BIA do CAIC Profº W.J. Moura referencial em Educação.
VIII - Tornar o 4º e 5º anos do CAIC Profº W.J. Moura referencial em Educação.
IX- Tornar os ambientes do Ensino Especial equipados, usando verbas do PDAF.
X- Mobilizar a comunidade escolar, a nível de participação efetiva.
XI– Assegurar maior segurança a todos.
XII- Enriquecer e efetivar a implementação dos projetos.
01-Projeto leitura;
02- Projeto Sustentabilidade;
03- Projeto Sala de Informática;
04- Projeto Videoteca;
05- Projeto Interventivo;
06- Projeto Reagrupamento;
07- Projeto Reforço horário contrário;
08- Pré Conselho de Classe.
09 - Atuação efetiva do Conselho Escolar.
10 - Plano de ação para compras com verba do PDAF.
11 – Efetiva participação dos pais nas decisões na escola.
12 - Aplicação da Lei de Gestão Democrática.
13 – Projeto Horta.
14 – Projeto Cozinha experimental.
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XIII – Tornar o espaço da coordenação coletiva em espaço de formação continuada, espaço
democrático de decisões.
XIV – Tornar o Currículo o documento norteador para o planejamento diário, semanal,
bimestral e anual.
XV – Construir bimestralmente a “Provinha CAIC”, por anos, sendo sempre uma construção
coletiva dos professores em todo o ano letivo.
XVI – Levar o uso das tecnologias para todos os alunos do CAIC, através do uso do
Laboratório de Informática com início em março até o final do ano letivo.
XVII – Investir, em melhoramentos na estrutura.
XVIII – Investir em material de consumo para a mecanografia, com fim de subsidiar às
professoras nos materiais de uso para Projetos Interventivos, projetos Reagrupamentos,
Projeto de Reforço em horário contrário.
IXX – Atendimento em período Integral de 10 horas nas Turmas dos Maternais I e II,
conforme Política Nacional, artigo 208 inciso IV da Constituição Federal: Art. 208 – O dever
do Estado com a educação, observado o disposto no artigo 214, será efetivado mediante a
garantia de: acolhimento obrigatório, público e gratuito a toda demanda pela educação
infantil, em creches e pré-escolas para as crianças de zero a seis anos de idade.
Implementando Políticas Intersetoriais, contida no PP da SEEDF, Política de ampliação das
escolas que ofertam jornada em tempo integral; Política de proteção integral à educação
da primeira infância;
XX – Sensibilizar toda comunidade escolar a exercer planejamento de ações específicas,
com qualidade para que a Escola CAIC seja uma escola de Inclusão Social de qualidade
reconhecida.

Escola que temos:
•

Falta de recursos humanos, professores readaptados para desenvolver projetos

•

Inversão de papéis: os pais delegam responsabilidade à escola, como se esta

pudesse substituir a família.
•

Dificuldades em conseguir parcerias como psicólogos terapeutas para tratar famílias

traumatizadas com membros parentes presidiários, ex-presidiários e também alguns
membros familiares usuários de drogas.
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•

Despreparo psicológico do profissional (educador) para lidar com a falta de limites e

com problemas específicos de alunos com Transtornos Funcionais.
•

Falta de um número maior de porteiros e vigilantes na Escola;

•

Falta de cadeiras fixas almofadadas para os professores na sala de coordenação

pedagógica;
•

Falta de mais quantidades de bancos com sombras para os alunos no horário do

recreio.
•

Falta de professores para substituírem um dia na semana os professores regentes

que já tem o direito garantido em lei por terem mais de 20 anos de regência em sala de
aula;
•

Falta de Professores de Educação Física para os alunos. Pois é necessário;

•

Falta de participação efetiva dos pais no processo educacional.

•

Intervenção de alguns pais, não de todos, de forma negativa – os pais comparecem

a escola a fim de exigir direitos, mas não auxiliam nas dificuldades. Exigem seus direitos e
não cumprem seus deveres.
•

Comunidade carente:

•

Falta de segurança na área externa escolar;

•

Falta de recursos financeiros para ampliar às tecnologias da escola.

•

Falta de parceria com os pais.

Escola que temos. Necessidades do Educador:
•

Falta de Tecnologias novas para se usar em sala de aula;

•

Falta de acompanhamento familiar.

•

Dificuldades para lidar com os problemas emocionais dos alunos.

•

Desvalorização e maus tratos das famílias e dos alunos.

•

Dificuldade em lidar com a gritante defasagem de conteúdos dos alunos oriundos de

fora do DF para o ano em curso.
•

Dificuldades em lidar com alunos que necessitam de acompanhamento específico e

não há possibilidades dos pais amenizarem o problema.
•

Dificuldades em lidar com a falta de acompanhamento dos responsáveis.
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•

Problemas de acústica quando há eventos no ginásio de esportes.

•

Ausência de profissionais sem restrições para aplicação de projetos eficazes na

biblioteca.
•

Falta de suporte à Equipe Psicopedagógica para encaminhamentos a médicos.

•

Escola inadequada fisicamente para a inclusão de alunos com dificuldades físicas e

mentais.
•

Pouca formação de valores positivos pelos responsáveis das crianças;

•

Mobiliário inadequado para algumas salas/ano.

Escola que temos. Necessidades dos alunos:
•

Dificuldades de locomoção até a escola.

•

Muita violência na comunidade.

•

Não possuem auxílio nas atividades de casa.

•

Falta de estrutura familiar.

•

Participação da família.

•

Recebem (alguns alunos) responsabilidades de adultos como cuidar dos irmãos

mais novos, serviços domésticos, olharem carros em estacionamentos, etc.
•

Problemas emocionais que afetam a aprendizagem.

•

Necessidades básicas não supridas (alimentação, moradia, etc.).

Escola que temos: Necessidades da Família:
•

Dificuldades como muitos filhos, desemprego, baixa renda, moradia inconfortável e

instável, pouca informação em relação à educação e sua importância.
•

Violência doméstica.

•

Desestrutura familiar: drogas, separações, abandono, etc.

•

Baixa autoestima.

•

Dificuldades para valorizar o outro.

•

Analfabetismo.

•

Não sabem lidar com os conflitos na família.
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Escola que temos: Necessidades da Comunidade:
•

Atendimento psicológico a famílias com histórico de violência.

•

Emprego.

•

Segurança.
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11.3 - GESTÃO PARTICIPATIVA

Nesse estabelecimento consta:
- Conselho Escolar – é composta por um representante e um suplente de cada
segmento escolar eleito por voto direto conforme lei com função no CAIC Professor Walter
José de Moura. Tem função de administrar, deliberar decisões, fiscalizar.
- Conselho de Classe – é feito ao final de cada bimestre pelos professores, pela
direção e pelas equipes pedagógicas, com função de administrar intervenções pedagógicas
que garantam a aprendizagem dos alunos e também tem função avaliativa.
- Caixa Escolar – Unidade Executora responsável pela administração financeira do
PDAF e PDDE.
- Diretor e vice-diretor – função de Gestão democrática.
- Supervisor – com função de assistência administrativa e pedagógica na Gestão
democrática.
- Coordenador pedagógico – Acompanhamento e assessoramento pedagógico aos
professores regentes de turmas.
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11.4 - GESTÃO DE PESSOAS

A gestão democrática parte do princípio da democratização do trabalho pedagógico,
isto é, propiciar na Unidade Escolar, momentos na construção do PPP, a partir de
questionários, entrevistas que envolvam todos os profissionais da escola, bem como a
comunidade escolar na representação dos pais e estudantes com idade adequada, que a
partir de suas ideias e questionamentos representem os novos caminhos a serem
observados pela gestão democrática da UE.
Buscar essa sintonia no processo educacional, gera uma escola que permite um
espaço de valorização ao diálogo com sua comunidade, favorecendo uma proximidade da
mesma nas ações pedagógicas e administrativas da escola. Essa relação promove o agir
democrático e garante uma gestão escolar pautada na função social da escola, alcançando
seus objetivos.
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11.5- GESTÃO FINANCEIRA

A gestão financeira da escola é pautada em toda legalidade sobre a qual são regidas
as destinações de recursos. A gestão escolar procura, juntamente com o conselho fiscal e
com toda a equipe escolar, organizar as verbas financeiras, enviadas pelos órgãos
competentes, às tomadas de decisões estabelecidas em conjunto na Unidade Escolar.
Alguns princípios são necessários e são observados pela nossa escola: definição de
prioridades com a comunidade escolar e a prestação de contas transparente e aberta.
Dessa maneira, a gestão financeira da escola, acontece de forma ordenada e planejada e
suprindo o que for necessário nas tomadas de decisão.
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11.6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

A gestão escolar tem como uma de suas atribuições o gerenciamento do patrimônio
escolar, que compreende a estrutura física, gestão dos materiais e outros. É importante
ressaltar que o patrimônio e materiais usados na Unidade Escolar, pertencem a toda
comunidade escolar e devem ser oferecidos em condições úteis de serem utilizados. Fazse necessária, ainda, a conscientização, por parte da comunidade escolar, em cuidar do
patrimônio da escola e a gestão favorecer junto aos órgãos competentes a manutenção
desse patrimônio.
Faz parte da gestão administrativa: planejar o uso dos espaços e recursos, reparos,
reposição de materiais, bens, contratação de serviços em parceria com os órgãos
responsáveis pela destinação dos bens e recursos financeiros.
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11.7- PLANOS DE AÇÃO COMO CONSTRUÇÕES COLETIVAS

Com regime anual de 200 dias letivos, com 25 horas semanais. Visando atender as
necessidades cognitivas, psicológicas e sociais do aluno a escola buscará construir projetos
menores interdisciplinares e transdisciplinares que poderão auxiliar na busca de soluções
para as dificuldades apresentadas no diagnóstico deste projeto:
→ Manifestações artístico-culturais de naturezas diversas no dia-a-dia escolar;
→ Pesquisas, seminários e grupos de estudo na coordenação pedagógica atendendo aos
docentes;
→ Atividades extraclasses aos discentes integradas ao currículo principalmente por meio
de visitas e excursões para estudo do meio;
→ Aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa aos discentes e docentes;
→ Realização de uma Feira Cultural;
→ Realizações de confraternizações semestrais entre servidores da instituição;
→ Realização de reforço escolar em horário contrário ao de aula, para alunos com déficit
de aprendizagem. Observando que nos anos 1º, 2º e 3º, deve ser priorizado com
reagrupamentos;
→ Realização de passeios, exposições culturais, peças teatrais e cinema para atendimento
aos alunos;
→ Implementação do projeto Resgate de Valores, por meio da realização mensal de hora
cívica, com apresentação das turmas de (músicas, teatro, jograis, etc.).
→ O recreio dos alunos é monitorado pelos professores, prevenindo violência e também
acidentes dentro da área escolar.
→ Atendimento em Laboratório de Informática todas as turmas do CAIC
→ Os alunos de Ensino Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental, sendo que todos
serão atendidos no refeitório nos horários pré-estabelecidos para lanche. → Realização do
hasteamento da Bandeira Nacional nas segundas-feiras;
→ Promoção de palestras a que incentivem aos pais na obtenção de melhorias de vida;
→ Realização bimestral da Provinha CAIC, como uma das avaliações bimestrais. Sendo
que a elaboração da Provinha CAIC será da responsabilidade do coletivo de professores
junto com coordenadores.
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→ Promoção de jogos e outras atividades lúdicas que envolvam pais, alunos e professores
duas vezes ao ano - Projeto Família.
→ Conscientização e formação de valores, atitude e acompanhamento efetivo no processo
educacional pelos familiares através da parceria família/escola.
→ Definição do papel do professor e o papel da escola com o conhecimento de regras e
normas;
→ O desperta de todos os segmentos da escola para necessidade de respeito e
consideração aos funcionários da escola;
→ Buscar parcerias da Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia da Mulher, Delegacia da
Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, para conscientizar a comunidade de seus
Direitos

e

Deveres,

Violência,

Drogas

e

etc.,

SENAI,

SENAC

com

cursos

profissionalizantes, Academias de Danças e Artes Marciais, Universidade Católica para
auxiliar a comunidade em determinadas áreas como: Psicólogos, Agentes de Saúde,
Nutricionistas;
→ Implementar o Projeto de Literatura;
→ Elaborar e aplicar projetos interventivos que visem sanar total ou parcialmente as
deficiências e dificuldades de alunos com defasagem em idade/conteúdo e série,
integrando professores, coordenadores e parcerias.
→ Desenvolver projetos de literatura como: gincanas de leitura de obras literárias, projetos
de contar histórias para estimular o interesse pela leitura.
→Atendimento a discentes e familiares através do Serviço Especializado de Apoio e
Aprendizagem ao Aluno.
→ Cumprimento de regras disciplinares pelos discentes.
→ Registro escrito de ocorrências indisciplinares mediante o responsável, professor e
aluno.
→ Registrar ocorrência policial, caso haja ameaças, agressões verbais e físicas por parte
dos pais.
→ Promover formação continuada aos educadores;
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP

A avaliação do cumprimento do Projeto Político Pedagógico acontecerá no decorrer
do ano durante as coletivas, conselhos de classe, reuniões de avaliação com a comunidade
escolar nos dias previstos no calendário escolar 2020/SEEDF.
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13. PROJETOS ESPECIFICOS

13.1 CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA: CID FUTSAL 2020

PROFESSORA: VIVIANY QUEIROZ DE OLIVEIRA

1. JUSTIFICATIVA:

Utilizar o FUTSAL como um meio de inclusão social, participando do Centro de
Iniciação Desportiva - CID.
O pólo de Futsal, localizado no CAIC PROFESSOR WALTER DE MOURA, atenderá
aos alunos da rede pública e virá facilitar o acesso ao esporte oportunizando a comunidade
local.
Queremos construir junto aos alunos, conhecimento Técnico (Habilidades) e,
principalmente, Humano (Educacional), usando como meio o FUTSAL.
Contribuir para que a criança construa, progressivamente, princípios que elevem sua
qualidade de vida, ou seja, a qualidade das suas relações com o mundo que a cerca.

2. OBJETIVOS:

2.1.

OBJETIVOS GERAIS

•

Melhorar a qualidade de vida dos alunos da SEEDF.

•

Formar equipe competitiva que represente o Pólo de Futsal do CAIC PROFESSOR
WALTER JOSÉ DE MOURA, em festivais e competições de FUTSAL.

•

Encontrar entre os alunos da SEEDF, talentos que venham enobrecer o cenário
esportivo.

•

Proporcionar, através da prática do FUTSAL um bem-estar físico, psíquico,
desenvolvendo a inteligência, caráter e personalidade, preparando o indivíduo para
uma melhor convivência social, política, biológica e ecológica.
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•

Incentivar os estudos e a leitura. Exigindo dos alunos, notas no mínimo satisfatórias
e frequência em todas as disciplinas, para que continuem destacando-se na vida em
sociedade de forma positiva.

2.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Melhorar a qualidade de vida dos alunos da SEEDF, em especial os alunos do CAIC
PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA.

•

Vivenciar as Habilidades individuais de um jogador de Futsal num contexto de jogo.

•

Aumentar a participação no jogo coletivo, introduzindo aos poucos a ocupação
racional dos espaços.

•

Introduzir os princípios do Futsal no jogo de Ataque, de Defesa e de Transição.

•

Conhecer as regras do FUTSAL.

•

Desenvolver as habilidades motoras do Futsal, passe, chute, drible, dentro e fora do
jogo.

•

Pautar no ensino do Futsal a ideia da versatilidade.

•

Desenvolver e Aprimorar os Fundamentos do FUTSAL.

•

Aprender técnicas e táticas do FUTSAL.

•

Obter experiências em Competições e Festivais de Futsal.

•

Desenvolver as qualidades físicas: força, velocidade, destreza, precisão e
resistência.

•

Desenvolver as qualidades dignas de um bom cidadão: compreensão, cordialidade,
respeito ao próximo, solidariedade, cooperação, boa vontade, generosidade,
honestidade, lealdade, disciplina e responsabilidade.

3. METAS
•

Atender 120 alunos da Rede Pública de Ensino da SEEDF.
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•

Dar a oportunidade de participação nos festivais e competições de Futsal, aos alunos
da Rede Pública de Ensino da SEEDF e, em especial aos alunos do CAIC
PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA.

4. RECURSOS MATERIAIS
•

Serão utilizadas as instalações do CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA
(GINÁSIO).

•

Bolas de Futsal.

•

Cones.

•

Redes para o gol.

•

Coletes.

•

Apito.

•

Cronômetro.

•

Jogos de camisas.

5. DIAS E HORÁRIOSE LOCALDE FUNCIONAMENTO
As aulas de FUTSAL funcionarão às Segundas, Quartas e Sextas – feiras, nos turnos
Matutino e Vespertino.
5.1.

HORÁRIOS:

MATUTINO
Turma de Iniciação - Das 08h00 às 09h30.
Turma de Intermediário - Das 09h30 às 10h30.
Turma de Aperfeiçoamento - Das 11h00 às 12h00.
VESPERTINO
Turma de Iniciação - Das 14h às 15h20.
Turma de Intermediário - Das 16h às 17h.
Turma de Aperfeiçoamento - Das 17h às 18h.
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5.2.

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

CAIC Professor Walter José de Moura
Localizado à QS 07 área especial 02 lote 04/08
Águas Claras
Telefone: 39018244

6. AVALIAÇÃO
•

Os alunos da Rede Pública da SEEDF, modalidade FUTSAL, serão avaliados
rotineiramente, a cada aula, observando-se os aspectos motores, cognitivos, sociais
e afetivos, além da aprendizagem das técnicas fundamentais ao esporte, as suas
regras, filosofia e códigos de ética;

•

Também serão avaliadas as participações dos alunos em festivais e competições de
FUTSAL.

•

Avaliações realizadas pela professora, pelo coordenador local, DEIC/DRET e
DIDESC.
______________________________________________

7. DADOS PESSOAIS

Nome: Viviany Queiroz de Oliveira.
Matrícula: 26.314-1
Admissão: 08/05/1995
Telefones para contato: 34358797 / 996194818
GRADUAÇÃO
•

Graduada pela Universidade de Brasília – UNB.
Licenciatura em Educação Física (1994).

•

Pós - Graduada pela Universidade de Brasília – UNB. Especialização em Educação
Física Escolar (1997).

•
CURRICULUM NA MODALIDADE
•

Atleta da Modalidade até o ano de 1996.
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•

Participação nos Jogos Universitários pela Universidade de Brasília – UNB.

•

Título de Campeã nos Jogos Internos do SESI, em 2004, 2005 e 2006.

•

Técnica das equipes Mirim, Infantil e Juvenil de Futsal Feminino nos Jogos da
Primavera.

•

Título de Campeã como técnica da equipe de FUTSAL FEMININO, Categoria Mirim,
1996.

•

Título de Campeã como técnica da equipe de FUTSAL FEMININO, Categoria Infantil,
1997.

•

Título de Vice-campeã como técnica da equipe de FUTSAL FEMININO, Categoria
Mirim, 1997.

•

Organizadora dos Jogos Internos de FUTSAL entre os Funcionários da SEEDF, no
SESI.

•

Curso de FUTSAL, Realizado no I ENCONTTRO DE ATIVIDADES FÍSICAS DO
CENTRO -OESTE, 1996.

•

Curso de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER, realizado no DEFER, 1991.
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13.2 Projeto da Cantata Natalina
CAIC

1. CONCEITO DE CANTATA

Cantata é um tipo de música cantada por uma ou mais vozes, que pode ser com
acompanhamento de instrumentos ou um coro de vozes com inspiração totalmente na
cultura religiosa, contendo normalmente mais de um movimento e cujo texto, em vez de ser
historiado, descrevendo um fato dramático qualquer, é lírico, descrevendo uma situação
psicológica. Esse é um gênero que foi muito explorado por vários compositores no período
barroco, um dos compositores foi o Johann Sebastian Bach ele escreveu muitas cantatas
mais de duzentas, e uma grande quantidade delas com trechos muito famosos como
(Jesus, alegria dos homens). Era o principal atrativo no culto luterano.

1.1-

Que hinos são cantados?

Nas cantatas de Natal cristão são cantados hinos religiosos que falam do nascimento
do Messias. Os hinos que serão cantados vão depender de cada coral que irá se
apresentar, e dessa forma conseguem emocionar muita gente, além da música ser bela as
letras das músicas também fazem parte do contexto para mexer com a inteligência
emocional das pessoas.

2. ORIGENS

Este gênero foi muito explorado, no período barroco, por compositores tais como Johann
Sebastian Bach, que escreveu mais de duzentas cantatas, muitas delas com trechos
famosos, como é o caso do coral Jesus Bleibet Meine Freude, tradução livre: Jesus
permanece minha alegria, ou (Jesus, alegria dos homens).
É o gênero mais importante de música de câmara vocal do período barroco, o principal
elemento musical do culto luterano. Desde o final do século XVIII, o termo foi aplicado a
uma ampla variedade de obras, sacras e seculares, na maioria para coro e orquestra, desde
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as cantatas de Beethoven por ocasião da morte e sucessão de imperadores, até as
cantatas soviéticas patrióticas de Shostakovich.

3. FOCO CENTRAL DA CANTATA NATALINA
“Ele nasceu para todos”! A cantata assume o desafio de levar para a comunidade
escolar a representação sobre o Natal que é celebrado no Brasil que é um país de maioria
cristã. Cada povo tem uma maneira diferente de celebrar o Natal, mas sempre é a festa da
família, do encontro e da fraternidade. É isso que a cantada natalina do CAIC Professor
Walter José de Moura pretende representar.
A cantata de Natal geralmente é apresentada no ginásio de esporte da UPE, o qual,
pelo grande número de pessoas se faz local adequado.

3.1- Quando acontecerá?

A Cantata de Natal é feita na época do Natal, quando milhões de pessoas pelo mundo
estão envolvidas pelo espírito natalino deixando os seus sentimentos mais vulneráveis,
quando a bondade e o perdão estão mais a flor da pele, principalmente dos cristãos que
sabem qual é o verdadeiro sentido do Natal, e não se deixam levar pelo consumismo que
muitos tentam fazer dessa data.

4. OBJETIVOS:

-Propor aos alunos e comunidade escolar uma reflexão sobre a história do nascimento
da criança que veio ao mundo pra salvar a humanidade: Jesus Cristo!
-Ensinar valores através do resgate e da vivência dos ensinos de Deus, ao dar seu Filho
à humanidade.
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5. APRESENTAÇÃO

Essa história é vivida mais intensamente durante a infância e, por isso, ninguém melhor
que crianças para encenar a anunciação, o advento e o Natal, história de fé, tão antiga
quanto conhecida, será representada na própria UPE e contará com a participação além
dos alunos que serão sempre os protagonistas da apresentação, com os professores,
Direção e toda família CAIC. A cantata natalina da nossa escola, tem apresentação,
representação e o coro natalino formado por todas as séries.
A comunidade escolar tem suma importância no evento, pois é ela o elo entre escola e
filhos, e a evangelização desse momento universal é a parte essencial do evento. Sem o
apoio familiar, não há de contarmos com a eficácia do mesmo.
Toda comunidade escolar será convidada, assim como as escolas ligadas à Diretoria
Regional de Ensino de Taguatinga.
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13.3 ASSISTÊNCIA AO PEDAGÓGICO

CAIC 2020
Conceito:

É uma equipe formada por professoras readaptada sque tem a função de
acompanhar o aluno, seja no período de aulas, recreio ou de atividades extraclasse,
orientando e acompanhando a turma no âmbito pedagógico, colaborar com as
coordenações pedagógicas, orientação educacional e todo trabalho que necessite de
intervenção.

1. COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:

- Influência
-Criatividade
-Proatividade
-Empatia
-Paciência
-Controle Emocional.

2. Designação de atuação:

-Atuação adjunta como colaborador à coordenação pedagógica.
-Colaboração nos planejamentos pedagógicos da escola.
-Execução de propostas, programas e planos.
-Execução de rotinas pedagógicas.
-Facilitador da boa circulação de informações dentre pedagógico do estabelecimento.
-Prestar apoio á reuniões, projetos e eventos.

Dar apoio à execução de atividades

pedagógicas da área/unidade, a critério do superior.
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-Acompanhar, auxiliar e controlar o desenvolvimento da programação curricular.
-Organizar passeio, festividades comemorativas e particulares da escola.
- Propor e coordenar junto aos coordenadores, atividade de aperfeiçoamento e atualização
de professores.
-Participar do Conselho de Classe, assessorar corpo docente em suas necessidades
pedagógicas, assegurando a eficácia do desempenho, junto aos coordenadores.
exercer junto aos coordenadores um trabalho articulado, visando oferecer condições para
que os professores trabalhem coletivamente, de acordo com as propostas curriculares em
função de sua realidade de forma a se aprofundar em seu trabalho docente.
-Acompanhar e dar suporte ao coordenador no desenvolvimento e inovação constante da
metodologia de ensino.
- Dar suporte ao coordenador pedagógico e Direção no desenvolvimento e implementações
de atividades extracurriculares com fins didáticos.
- Ajudar a Direção como suporte nas reuniões com as equipes pedagógicas.
Co-criação de eventos e projetos com professores, coordenadores e Direção escolar.
-Contato por telefone com alunos (ausência, acompanhamento, doenças, problemas
disciplinares, etc.)

CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA - 68

13.4 Projeto Assistência Geral - Ano 2020

Projeto Assistência Geral

1. Designação:
Os servidores da Carreira de Assistência à Educação readaptados e que estão
atendendo na Portaria da escola, fazem um trabalho diferenciado com os alunos, e
comunidade escolar, contribuindo com a ordem da instituição e bom andamento dos
trabalhos pedagógicos.

2. Atribuições da portaria:
2.1. Telefonar para os pais e ou/Responsáveis dos alunos que estão com problemas de
saúde ou de alunos ou de professores que faltaram sem aviso prévio.
2.2. Cuidar para que alunos não fiquem soltos na escola.
2.3. Procurar saber de problemas pertinentes aos alunos que tem problemas com
disciplinas e até mesmo com problemas de transportes.
2.4. Não permitir entrada de estranhos no pátio interno da escola.
2.5. Ajudar na entrega de materiais da mecanografia e outros da Direção da escola.
2.6. Atender telefonemas e dar informações precisas.
2.7. Ajudar na entrada e saída do período letivo.
2.8. Ajudar na coordenação dos intervalos.
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13.5 Serviço de Apoio e Prevenção (SAP)

1- JUSTIFICATIVA:

É comum, entre os profissionais da educação as reclamações da distancia
entre as famílias e a escola e com issotoda a responsabilidade da vida estudantil da
criança fica sobre a escola.

2- OBJETIVOS

2.1- OBJETIVO GERAL
Envolver e comprometer os pais e responsáveis com o processo ensino aprendizagem
e com todas as dificuldades nele enfrentado.

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aproximar da escola pais e responsáveis;
Apresentar aos pais e responsáveis todas as dificuldades vividas na escola:
financeiras, disciplinares, aprendizagem, etc.
Comprometer os pais no processo ensino-aprendizagem;
Possibilitar a percepção na criança do interesse dos pais pelo ensino-aprendizagem.

3- PÚBLICO ALVO:
Toda Comunidade escolar.

4- Desenvolvimento:
Implantação do Projeto Pais Conselheiros – equipes de pais que atuem como
auxiliares na orientação e aconselhamento das famílias dos alunos com problemas de
disciplina.
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Realização semestralmente, de atividades lúdicas que envolvam pais, alunos e
professores, duas vezes ao ano.
Promoção de oficinas que auxiliem, aos pais, na obtenção de renda extra,
semestralmente; crochê, fuxico, pintura, etc.
Realização de eventos sociais: chás, caldos, galinhada, etc.; com apresentações
artísticas: música, dança, teatro, etc.

5- AVALIAÇÃO

No decorrer do ano nas coletivas realizadas com fins avaliativos.
Acompanhamento dos resultados obtidos.

6- MATERIAL NECESSÁRIO
- Físico (de acordo com cada evento)
- Humano: funcionários voluntários da própria escola e da comunidade.
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13.6 Projeto Feira cultural - CAIC 2020

1. Conceito:

A Feira cultural é um evento permanente da escola e acontece geralmente no mês de
outubro. É um evento que tem como desafio é transformar os conteúdos mais significativos
para cada grupo, em apresentações originais, que mostrem ao público alvo, no dia do
evento, uma pequena parte de todos os aspectos que foram abordados, trabalhas e
aprofundados sobre o tema elegido por professores e alunos da UPE.

2. Introdução:

O CAIC Walter José de moura, promove anualmente a feira cultural com os trabalhos
dos alunos. Nesse ano de 2020, acontecerá o evento, com a participação de toda
comunidade escolar (Direção, professores, coordenadores, auxiliares em Educação,
alunos, pais , familiares e amigos do CAIC).

A feira cultural tem temas diversificados, mas os objetivos e os resultados costumam ser
os mesmos ano a ano, que ´-e oferecer aos alunos um leque de possibilidades e
conhecimentos, mas contudo sem conceitos prontos e acabados, pois é parte obrigatória
do currículo escolar explorar as aptidões artísticas e possibilitar que a criança se comunique
por meio da utilização de diferentes materiais e construções de novos elementos e formas.

3. Proposta do evento:

A proposta desse evento é apresentar à comunidade escolar, de forma concreta o que
é desenvolvido em sala de aula, e também descobrir talentos e estimular a autoestima das
crianças, pois é notória a satisfação que elas sentem em mostrar seus trabalhos realizados
ao longo do ano aos convidados.
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A feira cultura tem ainda o intuito de dar um toque de arte e criatividade aos
componentes curriculares, e é feita através de apresentações temáticas anuais com
exposições de trabalhos dos alunos e auxiliados por professores, os quais eles os
confeccionam durante o ano letivo até a data marcada para o evento.

4. Objetivos:

3.1. Desenvolver a interação entre os alunos;
3.2. Estimular o lado lúdico dos alunos;
3.3. Desenvolver aptidões artísticas;
3.4. Estreitar relações entre alunos, pais, outros familiares e escola.

5. Colaboradores do Evento:
4.1. Direção;
4.2. Professores;
4.3. Agentes em Educação;
4.4. Auxiliares em Educação;
4.5. Técnicos em Educação;
4.6. Alunos;
4.7. Comunidade Escolar.

6. Espaço Físico:

A feira cultural ocorrerá sempre no espaço físico da própria UPE, em lugares
estratégicos que melhor possa atender da melhor maneira a exposição dos trabalhos no
evento, e também de forma que possa receber confortavelmente toda comunidade escolar
para participarem do mesmo.
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7. Recursos Materiais:

Serão utilizados todos os tipos de materiais que puderem dar vida e concretização
aos trabalhos manuais e artísticos, entre eles estarão a sucata, recicláveis pet, papelão,
caixas, TNT, E.V.A., e materiais em geral de papelaria que serão fornecidos pela escola e
comunidade escolar. Trabalharão na confecção dos trabalhos para a exposição os
professores, alunos e coordenadores, sempre obedecendo a temática da Feira cultural do
ano letivo vigente.

8. Conclusão:

Importante frisar que em todo momento estará presente a oportunidade de aprender
não somente o conteúdo, mas principalmente o trabalho em equipe. Esse evento é o
processo de tomada de iniciativas e decisões com participação ativas onde os alunos
são coroados com um momento de muita alegria e confiança em suas capacidades
pessoais.
Cabe salientar que tudo que será exposto na feira, foi construído pelos alunos com
mediação dos professores, pois acreditamos que o importante é que eles participem
ativamente do processo. É assim que o aprendizado se torna significativo!

CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA - 74

13.7 PROJETO FESTA JUNINA

CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA
2020
1. Histórico

Festa originalmente de cunho religioso, que com o passar do tempo se tornou um
evento cultural, celebrada no mês de junho e que nos tempos atuais se estendem para os
meses de julho e agosto.

1.1.

Origem da Festa Junina

Festas juninas ou festas dos santos populares são celebrações indianas que
acontecem em vários países e que são historicamente relacionadas com a festa dudana
santo de verão (no hemisfério norte) e de inverno (no hemisfério sul), que é celebrado no
dia 24 de junho, segundo o calendário juliano (pré-gregoriano). A festa que teve origem na
Idade Média na celebração dos chamados Santos Populares (Santo António, São Pedro e
São João). Santo Antonio é comemorado dia 13 de junho, São João é comemorado no dia
24de junho e São Pedro no dia 29 de junho. Em Portugal, as festas dos três marcam o
início das festas católicas por todo o país.
As festas juninas são, na sua essência, multiculturais, embora o formato com que
hoje as conhecemos tenha tido origem nas festas dos santos populares em Portugal: Festa
de Santo Antônio, Festa de São João e a Festa de São Pedro e São Paulo principalmente.
A música e os instrumentos usados (cavaquinho, sanfona, triângulo ou ferrinhos, reco-reco
etc.) estão na base da música popular e folclórica portuguesa e foram trazidos para o Brasil
pelos povoadores e imigrantes do país irmão. As roupas caipiras ou saloias são uma clara
referência ao povo campestre, que povoou principalmente o nordeste do Brasil e
muitíssimas semelhanças se podem encontrar no modo de vestir caipira tanto no Brasil
como em Portugal. Do mesmo modo, as decorações com que se enfeitam os arraiais
tiveram o seu início em Portugal, junto com as novidades que, na época dos
descobrimentos, os portugueses trouxeram da Ásia, como enfeites de papel, balões de ar
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quente e pólvora, por exemplo. Embora os balões tenham sido proibidos em muitos lugares
do Brasil, eles são usados na cidade do Porto em Portugal com muita abundância e o céu
se enche com milhares deles durante toda a noite. A dança de fitas típicas das festas
juninas no Brasil é, provavelmente, originária da Península Ibérica.

1.2.

Origem da fogueira

De origem europeia, as fogueiras juninas fazem parte da antiga tradição pagã de
celebrar o solstício de verão. Assim como a cristianização da árvore pagã "sempre verde",
que se tornou a famosa árvore de natal, a fogueira a volta do dia 25 de junho tornou-se,
pouco a pouco, na Idade Média, um atributo da festa de São João Batista, o santo celebrado
nesse mesmo dia. Ainda hoje, a fogueira de São João é o traço comum que une todas as
Festas de São João Europeias.
Uma lenda católica cristianizando a fogueira pagã estival afirma que o antigo
costume de acender fogueiras no começo do verão europeu tinha suas raízes em um
acordo feito pelas primas Maria e Isabel. Para avisar Maria sobre o nascimento de São
João Batista e, assim ter seu auxílio após o parto, Isabel teria de acender uma fogueira
sobre um monte.

1.3.

Uso de balões

O uso de balões e fogos de artifício durante o São João no Brasil está relacionado
com o tradicional uso da fogueira junina e seus efeitos visuais. Este costume foi trazido
pelos portugueses para o Brasil e se mantém em ambos os lados do Oceano Atlântico.
Fogos de artifício manuseados por pessoas privadas e espetáculos pirotécnicos
organizados por associações ou municipalidades tornaram-se uma parte essencial da festa.
Os balões serviam para avisar que a festa iria começar; eram soltos de cinco a sete
balões para se identificar o início da festança. Os balões, no entanto, constituem atualmente
uma prática proibida por lei em muitos locais, como no Brasil, por exemplo, devido ao risco
de incêndio e mortes.
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Durante todo o mês de junho, é comum, principalmente entre as crianças, soltar
bombas, conhecidas por nomes como "traque", "chilene", "cordão", "cabeção-de-nego",
"cartucho", "treme-terra", "rojão", "buscapé", "cobrinha" ", etc.

1.4.

A Quadrilha

A quadrilha brasileira tem o seu nome originário uma dança de salão francesa para
quatro pares, a quadrille. A quadrille veio para o Brasil seguindo o interesse da classe média
e das elites portuguesas e brasileiras do século XIX por tudo que fosse a última moda de
Paris (dos discursos republicanos de Gambetta e Jules Ferry, passando pelas poesias de
Victor Hugo e Théophile Gautier até a criação de uma academia de letras, dos cabelos
cacheados de Sarah Bernhardt até ao uso do cavanhaque).
Ao longo do século XIX, a quadrilha se popularizou no Brasil e se fundiu com danças
brasileiras preexistentes e teve subsequentes evoluções (entre elas, o aumento do número
de pares e o abandono de passos e ritmos franceses). Ainda que inicialmente adotada pela
elite urbana brasileira, esta é uma dança que teve o seu maior florescimento no Brasil rural
(daí o vestuário campesino), e se tornou uma dança própria dos festejos juninos,
principalmente no Nordeste. A partir de então, a quadrilha, nunca deixando de ser um
fenômeno popular e rural, também recebeu a influência do movimento nacionalista e da
sistematização dos costumes nacionais pelos estudos folclóricos.
O nacionalismo folclórico marcou as ciências sociais no Brasil e na Europa entre os
começos do romantismo e a Segunda Guerra Mundial. A quadrilha, como outras danças
brasileiras como o pastoril, foi sistematizada e divulgada por associações municipais,
igrejas e clubes de bairros, sendo também defendida por professores e praticada por alunos
em colégios e escolas, na zona rural ou urbana, como sendo uma expressão da cultura
cabocla e da república brasileira. Esse folclorismo acadêmico e ufano explica, de uma certa
maneira, o aspecto matuto rígido e artificial da quadrilha.
No entanto, hoje em dia, essa artificialidade rural é vista pelos foliões como uma
atitude lúdica, teatral e festiva, mais do que como a expressão de um ideal folclórico,
nacionalista ou acadêmico qualquer. Seja como for, é correto afirmar que a quadrilha deve
a sua sobrevivência urbana na segunda metade do século XX e o grande sucesso popular
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atual aos cuidados meticulosos de associações e clubes juninos da classe média e ao
trabalho educativo de conservação e prática feito pelos estabelecimentos do ensino
primário e secundário, mais do que à prática campesina real, ainda que vivaz, porém quase
sempre desprezada pela cultura citadina.
Desde do século XIX e em contato com diferentes danças do país mais antigas, a
quadrilha sofreu influências regionais, daí surgindo muitas variantes:
"Quadrilha Caipira" (São Paulo)
"Saruê", corruptela do termo francês "soirée", "noite"[2] (Brasil Central)
"Baile Sifilítico" (Bahia)
"Mana-Chica" (Rio de Janeiro)
"Quadrilha" (Sergipe)
"Quadrilha Matuta"
Hoje em dia, entre os instrumentos musicais que normalmente podem acompanhar
a quadrilha, encontram-se o acordeão, pandeiro, zabumba, violão, triângulo e o cavaquinho.
Não existe uma música específica que seja própria a todas as regiões. A música é aquela
comum aos bailes de roça, em compasso binário ou de marchinha, que favorece o
cadenciamento das marcações.
Em geral, para a prática da dança é importante a presença de um mestre "marcante"
ou "marcador", pois é ele quem determina as figurações diversas que os dançadores devem
desenvolver. Termos de origem francesa são ainda utilizados por alguns mestres para
cadenciar a dança.
Os participantes da quadrilha, vestidos de matuto ou à caipira, como se diz fora do
Nordeste do Brasil (indumentária que se convencionou pelo folclorismo como sendo a das
comunidades caboclas), executam diversas evoluções em pares de número variável. Em
geral, o par que abre o grupo é um "noivo" e uma "noiva", já que a quadrilha pode encenar
um casamento fictício. Esse ritual matrimonial da quadrilha liga-a às festas de São João
europeias que também celebram aspirações ou uniões matrimoniais. Esse aspecto
matrimonial e a fogueira junina constituem os dois elementos mais presentes nas diferentes
festas de São João da Europa.
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1.5.

A Festa Junina no Brasil

As festas juninas são comemorações típicas da cultura brasileira, introduzidas no
Brasil pelos colonizadores portugueses no período inicial da colonização. Após algumas
épocas, as festas juninas adquiririam características brasileiras, como as comidas e danças
indígenas e o costume de comemorá-las todo ano. Existem duas possíveis explicações
para o termo “festas juninas”. Primeiro, porque são realizadas tipicamente no mês de junho,
e segundo, porque algumas pessoas realizam estas festas em homenagem ao São João.
Num primeiro momento, estas festas eram chamadas de Joaninas. Cada região do Brasil
possui um costume diferente para comemorar as festas juninas, aonde as variações vão
desde o cardápio até as vestimentas, fazendo com que haja grande pluralidade neste
especial comemoração. A festa já tinha sido trazida para o Brasil pelos portugueses e logo
foi incorporada aos costumes das populações indígenas e afro-brasileiras.
As grandes mudanças no conceito artístico contemporâneo acarretaram na
"adequação e atualização" destas festas, onde ritmos e bandas não tradicionais aos
tipicamente vivenciados são acrescentadas às grades e programações de festas regionais,
incentivando o maior interesse de novos públicos. Essa tem sido a aposta de vários festejos
para agradar a todos, não deixando de lado os costumes juninos. Têm-se, como exemplo,
as festas do interior da Bahia, como a de Ibicuí, Amargosa e a de Santo Antônio de Jesus,
que, apesar da inclusão de novas programações, não deixa de lado a cultura nordestina do
forró, conhecido como "pé de serra" nos dias de comemoração junina.
A festa de São João brasileira é típica da Região Nordeste. Por ser uma região árida,
o Nordeste agradece anualmente a São João Batista, mas também a São Pedro, pelas
chuvas caídas nas lavouras. Em razão da época propícia para a colheita do milho, as
comidas feitas de milho integram a tradição, como a canjica, a pamonha, o curau, o milho
cozido, a pipoca e o bolo de milho. Também pratos típicos das festas são o arroz-doce, a
broa de milho, a cocada, o bom-bocado, o quentão, o vinho quente, o pé-de-moleque, a
batata-doce, o bolo de amendoim, o bolo de pinhão etc.
O local onde ocorre a maioria dos festejos juninos é chamado de arraial, um largo
espaço ao ar livre cercado ou não e onde barracas são erguidas unicamente para o evento,
ou um galpão já existente com dependências já construídas e adaptadas para a festa.
Geralmente, o arraial é decorado com bandeirinhas de papel colorido, balões e palha de
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coqueiro ou bambu. Nos arraiais, acontecem as quadrilhas, os forrós, leilões, bingos e os
casamentos matutos.
Atualmente, os festejos ocorridos em cidades do Norte e Nordeste do Brasil dão
impulso à economia local. Citem-se, como exemplo, Santo Antônio de Jesus e Cruz das
Almas na Bahia; Aracaju em Sergipe; Caruaru e Arcoverde em Pernambuco; Campina
Grande na Paraíba; Mossoró no Rio Grande do Norte; Juazeiro do Norte no Ceará; São
Luís no Maranhão; e Cametá no Pará; dentre outros. Caruaru e Campina Grande realizam
as maiores festas juninas do Brasil, cada uma delas durando 30 dias. O São João de
Caruaru está consolidado no Guinness Book como maior festa country (regional) ao ar livre
do mundo, e Campina Grande possui a festa intitulada "O Maior São João do Mundo".
Outra região conhecida pelas festividades do mês de junho é o interior de São Paulo,
onde ainda se mantém a tradição da realização de quermesses e danças de quadrilha em
torno de fogueiras. A culinária local apresenta pratos característicos da época, como a
paçoca, o pé-de-moleque, o bolinho caipira, pastéis, canjica e outros. As quermesses
atraem também músicos sertanejos e brincadeiras para os mais novos.

1.6.

Festa junina comidas tradicionais

Apesar de serem diferentes de acordo com as regiões e costumes do Brasil, as
comidas típicas da festa junina são os itens mais tradicionais da festa. Os doces, salgados
e bebidas mais consumidos são: arroz doce, bolo de milho, pipoca, curau, pé-de-moleque,
curau, pamonha, canjica, quentão, cuscuz, doce de abóbora, vinho quente, bolo de fubá,
milho cozido, cocada e muitos outros ingredientes que remetem a uma cultura mais antiga
e voltada para a zona rural. Além das comidas, existem muitas brincadeiras típicas da festa
junina como as quadrilhas, pau de sebo, pescaria, fogueira, correio elegante, cadeia e o
tradicional casamento caipira.
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2. Plano de ação

As ações para o dia do evento serão programadas com antecedência para que não
interfiram negativamente no calendário letivo e todos - alunos, professores, pais e
funcionários – terão de ser envolvidos no planejamento, levando-se em consideração que
de maneira alguma os alunos serão submetidos a situações de constrangimento, tal como
sendo obrigados a participar das danças ou fantasiar-se sem que queiram.
Os alunos serão sempre os protagonistas. Eles podem escolher a forma de
participação no evento de acordo com uma série de propostas elaboradas em conjunto com
os professores - dançar, fazer apresentações teatrais, organizar as barraquinhas de
brincadeiras e de comidas típicas. A participação dos estudantes deve ser evidenciada
como contribuição, como possibilidade de construção coletiva e não como mera obrigação.

3. Objetivos:

3.1. Geral
-O objetivo principal é oferecer novas aprendizagens aos alunos e trazer as famílias para
dentro da escola.

3.2. Específicos:
-A festa será planejada somente com foco nas manifestações culturais e de forma alguma
deverá esbarrar em questões religiosas
-Ampliar a integração com a comunidade e oferecer novas aprendizagens aos alunos
- A ludicidade deverá trazer prazer e disposição em participar, tanto pelos alunos, pais ou
comunidade. O arrecadamento de fundos para a escola seja pela venda de produtos
(alimentos, ingressos ou "vales" para as brincadeiras), seja pela promoção de concursos
como o "Miss Caipira", bastante comum em alguns estados, não deve ser de longe objetivo
principal para esse evento.
- Momento de comemoração e de engajamento da equipe;

4. Estratégias
-Elaborar uma lista de atividades
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-Organizar a estrutura física da escola para a festa
-Montagem do cardápio
-Distribuição dos convites
-Eleger coordenações
-Eleger quem realizará tal e qual função
-Alunos e professores se empenharão na decoração de sua barraca e espaço.
-Cada turma da escola terá a missão de trazer participantes para a festa e preparar números
artísticos.
- Os ensaios deverão acontecer fora do horário de aulas.

FONTES DE REFERÊNCIA: https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina
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13.8 Projeto Horta - 2020

“Lembre-se do que sua bisavó dizia:
regue as plantas, regue suas relações,
regue seu futuro, porque sem cuidar, nada floresce”.
Martha Medeiros

1. Introdução:
As atividades ligadas ao uso do solo tais como revolver a terra, plantar, arrancar
mato, podar, regar não só constituem ótimo exercício físico como representam uma forma
de aprendizado saudável e criativo, tal qual o contato com as coisas da natureza. Este
projeto procura apresentar atividades que despertem o interesse do aluno no cuidado com
o ambiente, além de complementar a merenda escolar.

2. Público Alvo:
Destinado a alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental

3. Duração:
O projeto se caracteriza por ser uma atividade continuada, portanto, não tem hora ou tempo
de duração que possa ser pré-estabelecido, uma vez que montada a horta possível
imaginar, que a cada ano, novas turmas darão continuidade ao projeto.

4. Objetivo

4.1.

Objetivo Geral:

-Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida depende do ambiente e o ambiente
depende de cada cidadão deste planeta. E principalmente melhorar a alimentação.

4.2. Objetivos Específicos:
-Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do processo de
germinação;
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-Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como alimentos;
-Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo;
-Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido pela escola;
-Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam responsáveis;
-Estimular os alunos a construírem seu próprio conhecimento no contexto interdisciplinar;
-Incentivar as crianças a comerem legumes e verduras, o que é visível o interesse deles,
quando os mesmos ajudam a plantar e colher os mesmos.
Neste contexto, o cultivo de hortas escolares 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 como
mágica, a prática diária do cuidado : regar, transplantar, tirar matinhos, espantar formigas,
etc. Estas vivências podem transformar pequenos espaços da escola em cantos de muito
encanto e aprendizado para todas as idades.

5.

Recursos materiais necessários para implantação do projeto na escola:

-Um terreno para desenvolver a horta.
-Apoio dos alunos, dos outros professores e da comunidade.
- Materiais como arames, adubos, sementes e ferramentas necessárias ao cultivo de
hortaliças.
-Parcerias com os comerciantes locais.
-Ajuda de instituições que tenham cursos de Agronomia ou Técnicas Agrícolas para
organização da horta.

3. Conclusão:
O Cultivo de uma horta na escola pode trazer diversos benefícios. O contato com a terra e
o cultivo de determinados vegetais e hortaliças permitirão aos alunos perceber as
necessidades vitais do plantio, os cuidados que se deve ter, o processo de crescimento e
colheita desses alimentos e o que a falta de cuidados acarreta à plantação. Além disso, na
fase da degustação, as crianças são estimuladas a experimentar legumes e verduras que
elas mesmas plantaram, contribuindo para uma alimentação saudável.
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13.9 Projeto Laboratório de Informática - 2020

PROJETO
LABORATÓRIO
DE
INFORMÁTICA
Ano 2020
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Projeto laboratório de informática

1. Justificativa

O momento atual é de extrema informatização e aberto as mudanças. O que é agora
pode ser outra coisa daqui alguns minutos. A escola não pode ser diferente e deve propiciar
aos alunos o que o mundo lá fora propicia – a informação minuto a minuto.
Considerando os interesses e as exigências da sociedade atual e a necessidade de
adequar o ensino às mudanças sociais, é preciso integrar a informática ao currículo escolar,
pois os computadores fazem parte no nosso dia-a-dia, e a escola deve preparar o aluno
para o futuro.
A informática contribui para a formação de alunos capazes de lidar com as novas
tecnologias, então, empregar as utilidades e benefícios do uso do computador como
recurso pedagógico contribui com a educação do aluno. O computador desperta a
curiosidade e o interesse do educando, por isso é preciso aproveitar esse recurso para
despertar a sua vontade de aprender.
A informática educativa torna o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico,
com interesse de não apenas ensinar informática para os alunos, mas também ensinar
conteúdos interdisciplinares com a interatividade proporcionada pelo computador.
Um computador com acesso a internet é uma janela para conhecer o mundo sem
sair da escola, essa janela permite que o aluno vá em busca do conhecimento e descubra
novas fontes de aprendizagem.
A informática é um importante recurso pedagógico, por isso, a escola precisa utilizar
o computador e suas ferramentas como meio facilitador do processo de ensinoaprendizagem.
Segundo o MEC ( 2002), Informática Educativa significa:
“a inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos
curriculares de todos os níveis e modalidades da educação. Os assuntos de uma
determinada disciplina da grade curricular são desenvolvidos por intermédio do
computador.”
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2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivos Gerais

Integrar a informática educativa com a proposta de ensino pedagógica da escola, a
fim de desenvolver diversas habilidades com o uso do computador e contribuir com a
educação do aluno, estimulando o aprendizado, contemplando as diversas áreas do
conhecimento de forma interdisciplinar.
Ampliar o acesso dos alunos com necessidades especiais às Tecnologias
de Informação e Comunicação.
Promover um espaço onde o professor regente possa trabalhar com os alunos,
através do Sistema Operacional Linux, e acesso a internet.

2.2.

Objetivos Específicos

Desenvolver a atenção, a percepção e a motricidade, requisitos importantes para o
seu desenvolvimento intelectual, e a coordenação motora, para que o aluno possa adquirir
controle manual no uso do equipamento.
Propiciar a alfabetização lectro-escrita, raciocínio lógico com o auxilio do uso do
equipamento, assim como o desenvolvimento da atenção, memória, percepção e
criatividade.
Estimular no aluno o domínio dos recursos disponíveis na máquina, oportunizando
assim sua autonomia e criatividade na realização das atividades propostas pelos
professores regentes, levando-o a buscar alternativas que o impulsione a desenvolver suas
potencialidades e conhecimentos.
Aprender sobre o Sistema Operacional Linux, realizando as atividades do pacote
Série Educacional.
Utilizar o editor de texto para desenvolver a escrita e fazer a correção.
Desenhar e pintar no programa de pintura.
Desenvolver apresentações eletrônicas de atividades interdisciplinares.
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Resolver exercícios educativos usando o computador.
Realizar estudos e pesquisas na internet em páginas educacionais, utilizando-a
como fonte de conhecimentos e complemento dos estudos.

3. Metodologia

Será de acordo com o planejamento do professor regente, utilizando os softwares e
programas educacionais bem como o acesso a internet, procurando atender as
necessidades individuais do aluno.

4. Recursos
•
•

10 Computadores com o Linux Educacional.
Ferramentas operacionais:
- Série Educacional Gcompris.
- Editor de Texto.
- Programa de pintura.
- Planilha Eletrônica.

5. Publico alvo

Serão atendidas turmas dos turnos matutino e vespertino oriundos da Educação
Infantil, Ensino Especial e Ensino Fundamental Séries Iniciais.

CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA - 88

14. Projeto a Arte de ler – Falando de Poetas
2020

1- Justificativa.

Convivendo com os alunos observamos as dificuldades nos relacionamentos entre
os tantos gêneros literários e como escola, necessitamos dessa intimidade do aluno com
autores diversos, pois somos multiplicadores do chamado gosto pela leitura. Também
notamos as dificuldades que nossas crianças têm para: interpretar um problema de
matemática, um texto de ciências, um livro de literatura etc.; expressar suas ideias, o que
sentem e o que pensam através da escrita . Estes alunos precisam aprender a expressar o
que sentem e o que pensam para conseguirem se realizar com mais facilidade ao longo da
vida. O estudo da língua portuguesa e a leitura são ingredientes básicos e fundamentais
nesse processo. QUEM LÊ E INTERPRETA O QUE LEU, RESOLVE QUALQUER
PROBLEMA E ESCREVE BEM. Por entender assim, o Caic Professor Walter José de
Moura busca através desse projeto envolver os discentes e propõe um trabalho intensivo
com o objetivo de envolver a leitura na rotina acadêmica e despertar o gosto de compartilhar
o conhecimento através da leitura de um livro.
O gosto de ler e, consequentemente, formar alunos capazes de interpretar bem o
que leem e de se expressar corretamente, esperando que, aos poucos, cada um se torne
um verdadeiro leitor. O projeto apresentado aborda a importância da sala de leitura da
escola, a importância do cuidado de todos pelo acervo da escola a serviço da literatura,
destacando especialmente a Literatura Infantil.

2 - Objetivo:
Despertar o gosto de ler nos alunos do CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE
MOURA, aprimorando assim a boa interpretação de textos diversos.
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3-Desenvolvimento:
A Sala de Leitura exerce um papel fundamental na realização desse projeto,
assegurando o acesso livre ao acervo existente na escola. Os livros de Literatura Infantil
estão sempre organizados por faixa etária e podem ser utilizados em sala de aula. Para
isso, organizar fichas para controlar entradas e saídas de livros, a data de devolução.
Respeitando os diferentes gostos, os livros serão lidos pelo aluno, e não importa o
estabelecimento de regra de tempo o importante é que o livro seja lido e escutado por
alguém.
Na sala de aula o espaço físico deve ser acolhedor, cheio de vida, organizado e
limpo; com cantinhos aconchegantes, gostosos, onde a aprendizagem vá acontecendo,
sem imposições, como um convite mágico, como uma descoberta. A função primordial é o
prazer do leitor. Através deste prazer estaremos atingindo um dos objetivos do projeto.
Suponhamos que o mistério, por exemplo, seja o tema gerador de interesses de
leitura. Toda a sala de aula será trabalhada no sentido de se transformar no mundo de
mistério e de imaginação. Os alunos que, no decorrer do ano, demonstrarem maior
interesse pela leitura, poderão ser premiados com livros de Literatura Infantil em alguma
ocasião especial, como hora Cívica do bimestre, festa aberta à comunidade, festa da família
e etc. Deverá ser incentivada a doação de livros de Literatura à Sala de Leitura.

4 -Distribuição de Responsabilidades

4.1- Caberá à Escola:

- Destinar um profissional (educador) com experiência em Literatura Infantil para
acompanhar, exclusivamente, o andamento e a realização do Projeto.
- Acompanhar e valorizar o desenvolvimento, o andamento e a realização do Projeto;
- Fornecer material necessário para a realização das propostas;
- Em reunião de pais, conscientizar sobre a importância do projeto.
- Manter a limpeza na Sala de Leitura ( num compromisso diário, evitando o acúmulo de
lixo, microrganismos, poeira e ácaros que fazem mal à saúde dos usuários).
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4.2-Caberá aos Professores:

- Incentivar a leitura de forma criativa, ou seja, SEDUZIR seus alunos para a leitura dos
livros;
- Promover atividades variadas e interessantes de acompanhamento da leitura dos livros Incentivar a doação de livros de Literatura Infantil à Sala de Leitura.

5 -Duração:

O Projeto será desenvolvido durante todo o ano de 2020.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DO PROJETO INTERVENTIVO

NEFAI/2010-SEDF. Orientações Para a Elaboração do Projeto Interventivo. Brasília, 2010.
SEDF. PROPOSTA PEDAGÓGICA – Bloco Inicial de Alfabetização (Anexo I e II). BrasíliaDF, Abril/2006.

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Projeto Interventivo no Bloco Inicial de
Alfabetização. UNB, Brasília, DF.
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14.1 PROJETO MULTIPLICANDO CONHECIMENTOS
Mecanografia Interativa Pedagógica
CAIC – 2020

1. Conceito:

Emprego de máquinas para execução de trabalhos de escritório, escolares e outros.
Método de preparação ou padronização de documentos, baseado na utilização de
máquinas, desde a máquina de escrever até os computadores eletrônicos.

2. Introdução:

A mecanografia é a arte de escrever com máquinas, com o fim de fazer com rapidez de
uma maneira correta.

3. Aspetos da Mecanografia:

Na mecanografia há que considerar dois aspetos: o teórico e o prático.
3.1.

O aspeto teórico compreende o conhecimento das diferentes partes da

máquina, as regras da pulsação e a posição correta do corpo ao escrever.
3.2.

O aspeto prático permite a execução de ditas regras segundo um modo

determinado e que compreende a manipulação das partes da máquina.

4. Importância da Mecanografia:

A importância da mecanografia no mundo moderno permite elaborar a correspondência
e documentos comerciais com maior exatidão e em um tempo menor, como também
permite obter cópias utilizando o papel carvão e permite perfurar com tipos e sem tinta os
papéis "stencils" para realizar a impressão por médio de multígrafos.
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5. Serviço de mecanografia:

O serviço de mecanografia é gerenciado por auxiliar de educação readaptado e
nomeada pelo Diretor, que oferece apoio à direção, professores, alunos e funcionários,
através da multiplicação do material requisitado, tais como fotocópias e materiais
impressos.

6. Descrição do Trabalho:

. Fazer cópias, grampear, separar e encadernar, conforme solicitações dos setores.
. Separar e entregar os trabalhos efetuados na xerox: provas, apostilas, atividades, anexos,
etc. Fazer cópias e/ou encadernações a pedido dos professores, coordenadores, etc.
. Solicitar e manter controle do consumo de material utilizado no setor.
. Manter os equipamentos utilizados no setor em boas condições de funcionamento.
. Avaliar os conteúdos pedagógicos das matrizes.
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14.2 Projeto: Valorização à Diversidade
TRABALHANDO A AFRO-BRASILIDADE NO CURRÍCULO
Brasília/2020
1.0 - APRESENTAÇÃO:
Este Projeto baseia-se na necessidade de se trabalhar o Art. 26 “A” da LDBEN e a
Lei 10.693/2003 no contexto escolar trabalhando a Afro-brasilidade no Currículo e a
discriminação racial e social envolvendo os corpos docentes e discentes na construção de
um mundo melhor envolvendo as questões raciais.

2.0 - JUSTIFICATIVA:

Através deste Projeto pretende-se trabalhar:
1- A obrigatoriedade da lei 10.693/03;
2- O resgate da auto-estima da população negra e afro-descendentes;
3- A desigualdade de desenvolvimento das crianças negras e brancas na escola.

3.0 - OBJETIVOS:

3.1 - GERAL:

1- Proporcionar aos professores momentos de reflexão sobre a construção da
identidade negra e branca no ambiente escolar;
2- Valorizar a cultura africana e afro-brasileira cumprindo o artigo 26 A da LDBN.

3.2 - ESPECIFICOS:

1- Promover encontros de formação no local de trabalho para por em evidência
questões relacionadas às representações sociais da população negra;
2- Discutir a implementação da lei 10.939/03: pressupostos teóricos, movimento social
negro, histórico de luta e evolução da população negra.
3- Resgatar a memória que valoriza a população negra através do currículo.
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4.0 - PERÍODO:

Este Plano de Ação/ Projeto fará parte do Projeto Político Pedagógico da escola, se
iniciará com uma oficina de formação e se estenderá por todo ano letivo e anos
consecutivos.
5.0 – ESTRATÉGIAS:

1- Oficinas;
2- Palestras;
3- Momentos de estudos: DCNERR – Lei 10.639/03, Art. 26 A da LDBN; Currículo e
Cultura - Nilma Lino Gomes; IPEA – Evolução de negros e brancos – trajetória;
4- Construção de currículo – encontros → seleção de conteúdos;

7.0 - MATERIAIS PARA SUBSIDIAR OS PROFESSORES:
→ Literatura afro-brasileira e africana;
➔ Textos do livro: Superando o racismo na escola – Kabengele Munanga; Racismo
e anti-racismo – Eliane Cavalheiro;
➔ Filme Kiriku e a feiticeira (Herói Negro).

8.0 - AVALIAÇÃO:
A avaliação será processual e ocorrerá durante o ano letivo envolvendo todos os
seguimentos envolvidos.
9.0 – RERERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada
em 05 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.
______________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394 20 de
novembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
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______________. Lei nº10639 de 09 de janeiro de 2003. Inclui a obrigatoriedade da
temática “História e Cultrura Afro-Brasileira” no currículo oficial da rede de ensino. Diário
Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan. 2003.
CAVALLEIRO, Eliane (org). Racismo e anti-racismo na educação repensando nossa
escola. São Paulo: Summus, 2001.

IPEA, Um Balanço da Intervenção Pública no Enfrentamento das Desigualdades Raciais
no Brasil. Brasília 2002.
GOMES, Nilma Lino. “Diversidade cultura, currículo e questão racial. Desafios para a
prática pedagógica”. In: ABRAMOWICZ, Anete, BARBOSA, Maria de Assunção e
SILVÉRIO, Valter Roberto (Orgs). Educação como prática da diferença. Campinas:
Armazém do Ipê, 2006, p.21-40.

MUNANGA, K. (org.) Superando o racismo na Escola. Brasília: MEC, 2001
__________, K. (org.). Estratégias e Políticas de Combate à Discriminação Racial. São
Paulo, EDUSP, 1996.
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14.3 Projetos Tecnologias da aprendizagem
2020

Conceito:
Produto audiovisual é uma designação genérica para qualquer produto de
comunicação (artístico, cultural, educativo, técnico, informativo, publicitário, etc.) formado
por imagens com impressão de movimento acompanhadas de som sincronizado.

Definição:
A definição de produto audiovisual inclui filmes exibidos em cinema, programas de
televisão aberta ou fechada, vídeos distribuídos em VHS ou DVD ou exibidos em salas
especiais, programas transmitidos por telefonia móvel, vídeos disponibilizados na internet,
sejam eles ficcionais ou documentários, de animação ou "live-action", comerciais,
institucionais, educativos, musicais, etc .
Produto audiovisual é uma designação genérica para qualquer produto de
comunicação (artístico, cultural, educativo, técnico, informativo, publicitário, etc.) formado
por imagens com impressão de movimento acompanhadas de som sincronizado.

Definição e desenvolvimento na escola:
O Laboratório de audiovisual, é

coordenado por

professor(s) devidamente

readaptado e nomeado pelo Diretor e caracteriza-se como um espaço didático-pedagógico
complementar para alunos e professores que queiram aprofundar seus conhecimentos,
através de diferentes experiências com diversificação de áudio e vídeos. Além de ser um
gostoso entretenimento, é um recurso didático que motiva e possibilita a análise, o debate
e a reflexão sobre problemas de diferentes natureza: social, histórica, ambiental, política,
entre outros.

Histórico:
Apesar da tradição de considerar em separado os fenômenos ligados a cinema e
televisão como se uns fizessem parte apenas do campo das artes e outros, do campo da
comunicação , nas últimas décadas vem crescendo a presença de estudos conjuntos e
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interdisciplinares do novo campo do audiovisual, tanto na área da formação universitária e
da teoria crítica quanto da produção profissional e da legislação .

Objetivo:
Tem como finalidade controlar e oferecer material didático-pedagógico ao corpo
docente e discente, responsabilizando-se pela organização, catalogação, atualização e
restauração do material sob sua guarda.

Distribuição de Responsabilidades:
. A escola destinará profissional (s) em área pedagógica readaptado com experiência
para acompanhar o andamento e a realização do Projeto.
. A esse profissional designado, caberá acompanhar e valorizar o desenvolvimento
e realização do Projeto;
. Fornecer material necessário para a realização das propostas;
. Manter a limpeza na Sala de audiovisual (num compromisso diário, evitando o
acúmulo de lixo, microrganismos, poeira e ácaros que fazem mal à saúde dos usuários);
. Articular horários para viabilizar o uso do espaço e recurso por todas as turmas.
. Cabe ao(s) professor(s) responsável(s) apresentar sugestões de atividades para as
disciplinas conforme séries, além de incluir as informações técnicas dos filmes,
curiosidades e sugestões de links relacionados aos temas trabalhados.

Recursos Materiais:
A sala de audiovisual é composta de aparelhos de vídeos e televisão e telas; caixas
de sons e aparelhos de sons; colchonetes para os alunos sentarem e cadeiras. Um
ambiente bem confortável e aconchegante.

O Laboratório de audiovisual estará disponível em dias e horas marcadas, de acordo
com a programação feita pelo professor de turma, em concordância com o professor
responsável.
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14.4 PROJETO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NOVOS OLHARES
CAIC - 2020

PLANO DE AÇÃO – PROJETO PERÍODO DE DE TRANSIÇÃO NOVOS OLHARES ANO 2020

1. Encaminhamento
✓ Visitas entre as escolas do 5º e 6º ano.
✓ Reunião com pais e/ou responsáveis pelos estudantes do 5º e 6º ano.
2. Acolhimento
✓ Estratégias contínuas de acolhimento dos estudantes do 5º e 6º ano - envolvimento
de toda a escola.
3. Coordenação Pedagógica
✓ Três formas de coordenação: uma específica para professores do 6º ano, e duas
coletivas.
▪

Coordenação específica para professores do 5º ano;

4. Avaliação
✓ Avaliação da Proposta de Transição.
▪

Entre a equipe gestora, coordenadores locais, professores, orientadores,
supervisores e representantes dos alunos;

▪

Entre os coordenadores intermediários e locais (constará no Plano de Ação da
GREB);

✓ Avaliação diferenciada para os estudantes do 5º e 6º ano.
▪ Apresentar formas de avaliação que favoreçam a integração do estudante do 5º e
6º ano;
▪ Criar estratégias de utilização do histórico do estudante – Ficha do aluno: RAV;
▪ Considerar o Projeto Interventivo não apenas como ferramenta de aprendizagem,
após a avaliação diagnóstica, mas também como espaço para avaliação
processual;
▪ Diagnósticos: perfil do aluno e rendimento de aprendizagem
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▪ Elaborar Conselho de classe diferenciado para o 5º e 6º ano.
5. Formação - Curso de formação – EAPE (De responsabilidade da Coordenação Central
e EAPE).
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14. 5 PROJETO INTERVENTIVO DE APOIO À APRENDIZAGEM
4º E 5ºANO - 2020

PROFESSORAS: MÁRCIA B. COUTINHO DE SOUZA E GISELLA MARINS

JUSTIFICATIVA

Diante de um diagnóstico feito na Escola, por meio do teste da Psicogênese, observaramse dificuldades em alguns alunos dos 1º ao 5º anos, tais como: leitura, escrita e
interpretação de textos.
Assim, foi necessária a elaboração deste projeto, que visa desenvolver uma maior
aprendizagem na alfabetização e no letramento, de maneira significativa para os alunos, de
modo especial, do 4º ano da Escola.
Serão trabalhadas atividades com a participação dos alunos com dificuldades no processo
de ensino aprendizagem, com métodos lúdicos e recursos audiovisuais para que o ensino
se torne mais eficaz.
O letramento que compreende o domínio da leitura e da escrita com o contato com o mundo
é o foco deste projeto.
Tendo em vista os resultados do diagnóstico das turmas, que foi a primeira etapa do projeto,
foi definido um plano de trabalho com as metas gerais a serem desenvolvidas durante as
próximas etapas. Foram delimitadas, também, ações e atividades tendo por base as
competências necessárias e que deveriam ser garantidas no processo inicial de
alfabetização e letramento.
Ao trabalhar a construção dessas competências, acredita-se que cada aluno será capaz,
ao longo do desenvolvimento do trabalho, de identificar os diferentes portadores de textos
bem como seus usos sociais. Esse projeto será mais um passo dado em prol do aluno,
evitando, principalmente, que ele perca o estímulo na sala de aula. Dessa forma, acreditase que haverá uma melhora substancial nas produções de textos e, consequentemente,
maior interesse e melhor resultado nos estudos, de modo geral.

SITUAÇÃO PROBLEMA

Viver num ambiente letrado, onde são cultivadas e exercidas práticas sociais relativas à
leitura e à escrita, permite à criança desenvolver conceitos e competências funcionais
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relacionados à escrita, assim como garantir que as crianças efetivamente aprendam a ler e
escrever logo que entram na escola. É o objetivo de todo alfabetizador colaborar com estas
ações e resultados; no entanto, isso se tornou um grande desafio.

Quais questionamentos que serão trabalhados neste projeto?

1 - Por que muitos de nossos alunos passam pelo pré-escolar e vão dos 1º ao 5º anos sem
aprender a ler e escrever?

2 - De que forma a leitura, a escrita e a produção de textos terá significado para o aluno?

3 - Como intervir no processo ensino-aprendizagem?

4 - Quais estratégias farão o aluno ler, escrever e produzir um texto satisfatoriamente?

DURAÇÃO DO PROJETO:

- 9 meses ou até que todas as etapas sejam concluídas com êxito.

PÚBLICO ALVO
- Alunos do 4º e 5º anos da Escola CAIC Walter José de Moura

OBJETIVO GERAL
➢ Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos, por meio de
atividades lúdicas, que alimentem o imaginário infantil e contribuam para o
desenvolvimento da leitura e escrita.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Adquirir competência na leitura e escrita;
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➢ Conhecer alguns portadores de texto;
➢ Escrever ortograficamente correto;
➢ Saber interpretar vários tipos de texto;
➢ Reconhecer o jogo como ferramenta didática imprescindível no processo ensino
aprendizagem;
➢ Planejar atividades lúdicas voltadas para o domínio do sistema alfabético, leitura e
produções de textos.

EMBASAMENTO TEÓRICO

Desde os primórdios da civilização, o homem busca habilidades que lhe tornem mais útil à
vida em sociedade e que lhe possam tornar mais feliz.
A criação de mecanismos que possibilitasse disseminação de seu conhecimento tornavase um imperativo de saber/poder, que ensejava respeito e admiração pelos companheiros
de tribo. Daí o surgimento das inscrições rupestres, simbologia, e, num estágio mais
avançado das civilizações, os hieróglifos e as esculturas que denotavam sua própria e mais
nobre conquista: a conquista de ser.
Nesse contexto, surge a escrita e a leitura como imanentes à própria história da civilização.
A criação dessa disponibilidade, a qual chamamos escrita e leitura, criam outras
disponibilidades, pois ela é a básica; dela provêm as demais.
Por meio da leitura e da escrita, o homem conseguiu estreitar os laços de afetividade com
seus semelhantes, harmonizar os interesses, resolver os seus conflitos e se organizar num
estágio atual da civilização, com a abstração a que nominamos “Estado”. O homem se
organizou politicamente.
Mas, voltando-nos ao campo do conhecimento humano, que é o que por ora nos interessa,
o mito poético que sempre embalou o homem, a fantasia dos deuses, descortinou as portas
do saber, originando a busca da informação, do saber humano, do seu prazer.
Com o desenvolvimento da linguagem, a força das mensagens humanas aperfeiçoou-se ao
ponto de ser imprescindível à sua própria existência. A busca do conhecimento tornou-se
imperativa para novas conquistas e para o estabelecimento do homem como ser social,
como centro de convergência de todos os outros interesses.
Na busca desse conhecimento que se perpetua ao longo da história da civilização, percebese que quanto mais cedo o homem iniciar, mais cedo germinará bons resultados. Ou seja,
a infância como uma fase especial de evolução e formação do ser, deve despertar-lhe para
este mundo, o mundo da simbologia, o mundo da leitura.
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PERCURSO METODOLÓGICO
Será utilizada a abordagem sócio interacionista, permitindo que a criança tenha
oportunidade de construir sua aprendizagem com as intervenções pertinentes.
Portanto, será aplicada uma metodologia que favoreça o desenvolvimento da criança nas
diversas fases da alfabetização, respeitando suas características individuais
e necessidades pessoais.
Também serão valorizadas as diversas contribuições que os diferentes métodos de
alfabetização oferecem.
Nesse contexto, com base no resultado do diagnóstico das turmas, foi definido um plano
de trabalho com metas a serem desenvolvidas no dia-a-dia de cada aluno.
Na condução deste projeto serão desenvolvidas atividades com materiais concretos como:
alfabeto móvel, fantoches, jogos de rimas, jogos de memória com escrita/desenho, entre
outros.
Serão trabalhadas atividades diversificadas visando a participação dos alunos no processo
de ensino aprendizagem, priorizando a leitura e a escrita.

RECURSOS:
Livros literários e informativos, fantoches, malas de histórias, álbuns de figurinhas, cartazes,
desenhos, filmes, folders, gráficos, revistas de histórias em quadrinhos, ilustrações, jornais,
revistas, televisão, vários gêneros textuais, entre outros.

AVALIAÇÃO:
A avaliação será diagnóstica e processual, com objetivo de apresentar a cada bimestre o
relatório descritivo do desempenho de cada aluno, onde serão observados os seguintes
aspectos: participação, interesse, desempenho, engajamento e colaboração, durante as
atividades propostas.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO INTERVENTIVO
O cronograma das atividades deste projeto alcançará as seguintes fases/ etapas:
1 - Elaboração da Proposta do Projeto de Intervenção.
2 - Reunião para exposição do projeto com a direção, supervisão, coordenadores e
professores.
3 - Primeira etapa: Diagnóstico dos alunos, a partir do teste da psicogênese.
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4 - Segunda etapa: as professoras regentes das turmas de 4º ano passarão para a
professora encarregado do projeto o nome de 2 (dois) ou 3 (três) alunos, por turma, que
apresentam maior dificuldade de aprendizagem.
5- Terceira etapa: a professora do apoio pedagógico se reunirá com todos os alunos que
serão assistidos pelo projeto para uma conversa informal, com o objetivo de conscientizálos da importância da assiduidade, pontualidade e comprometimento com projeto
interventivo.
6 - Quarta etapa:
➢ O aluno será atendido (individualmente ou em dupla, conforme o caso), uma vez por
semana, por 1 (uma) hora.
➢ Haverá registro da presença do aluno, registrando-se eventuais atrasos.
➢ Haverá registro das atividades semanais realizadas pelo aluno.
➢ Será apresentado o relatório de desempenho de cada aluno assistido pelo projeto.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES INICIAIS/ 2020
DATA
02/03

ATIVIDADE
Apresentação do Projeto Interventivo para
todos os alunos, com momento lúdico.

OBS
Será entregue uma
lembrança com uma
mensagem de boas
vindas.

Início do atendimento individual, ou em
dupla, por turma.

Será na sala do apoio, ao
lado da Biblioteca

08/03

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO SEMANAL AOS ALUNOS DO 4ºANO
PROJETO INTERVENTIVO - 2020
MATUTINO
HORA

2.FEIRA

3.FEIRA

4.FEIRA

5.FEIRA

9h às 10h

4ºA (2 alunos)

4ºB (2 alunos)

4.ºC (2 alunos)

4ºD (2 alunos)

10h às 11h

Tomada de
leitura

Coordenação
com as Prof.as

Tomada de
leitura

Coordenação
com as Prof.as
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11h às 12h

4ºA (1 aluno)

4ºB (1aluno)

4ºC (1 aluno)

4ºD (1 aluno)

VESPERTINO
HORA

2.FEIRA

3.FEIRA

4.FEIRA

5.FEIRA

14h às 15h

4ºE (2 alunos)

4ºG (2 alunos)

COLETIVA

4ºI (2 alunos)

15h às 16h

Tomada de
leitura

Coordenação
com as Prof.as

COLETIVA

Coordenação
com as Prof.as

16h às 17h

4ºF(2 alunos)

4ºH(2 alunos)

COLETIVA

Tomada de
Leitura

17h às 18h

Preparação de
material
pedagógico

Preparação de
material
pedagógico

COLETIVA

Trabalho desenvolvido pela Professora Márcia Souza (Matr. 211.654-6)
Total de alunos atendidos: 22 alunos

Preparação de
material
pedagógico
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14.6 PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL
2020

1 - INTRODUÇÃO
As crianças da Educação Infantil e fundamental fazem deliciosas descobertas
durante o processo. A cozinha experimental parece um lugar mágico! É lá que as crianças
se encantam com a transformação dos ingredientes em comidas deliciosas.

2 - OBJETIVOS:
1. A oficina de culinária tem por objetivo principal favorecer e estimulara a criança quanto
a alimentação saudável, a origem dos alimentos e seu preparo.
2. Oferecer de forma lúdica às crianças, atividades que envolvam os alimentos e
reforcem suas características nutricionais, através do manuseio e observação de
cores, formas e sabores diversos;
3. Unir-se à família como aliada na criação de hábitos alimentares saudáveis;
4. Aprender o poder nutritivo dos alimentos (vitaminas, carboidratos, gorduras, etc.)
5. Levar receitas e hábitos alimentares novos para a família
3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
–
Trabalhar
de
formas
multidisciplinares
diversos
conteúdos
escolares
– Elevar a autoestima do aluno (sentir-se útil ao preparar uma receita)
– Trabalhar em equipe (aprender e respeitar as regras de convívio)
–
Aprender
bons
modos
à
mesa
(mas
nada
substitui
a
família)
– Transmitir a aprendizagem
de sala de aula
para
os familiares
– Aprender a experimentar
4 - HÁBITOS DE HIGIENE
– Ensinar e seguir algumas normas de segurança e higiene na preparação dos alimentos:
–
Lavar
sempre
as
mãos
com
água
e
sabão
– Prender cabelos na touca ao manipular alimentos

5 - COORDENAÇÃO MOTORA
– Proporcionar atividades como misturar, bater, picar, enrolar, abrir embalagens, etc.
desenvolve a coordenação motora.
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14.7 PROJETO PSICOMOTRICIDADE: O CORPO CONTA SUA HISTÓRIA
2020
INTRODUÇÃO
O Projeto Psicomotricidade foi pensado inicialmente pelo grupo diretivo da Escola,
tendo como objetivo principal atender à crianças deficientes. Após reflexão da importância
do trabalho motor para todos, deficientes ou não, aumentando sua abrangência de
atendimento não apenas para deficientes, mas também para os alunos com dificuldades
educacionais e déficit de aprendizagem.
Este projeto não resolverá sozinho todas às dificuldades dos alunos, visto que
existem deficiências e muitas vezes dificuldades que impedem este processo, mas sim
procura melhorar a relação entre escola e aprendizado, melhorando assim autoestima dos
alunos, o conhecimento do próprio corpo e a relação deste com o processo de aprendizado
da leitura e escrita.
OBJETIVO GERAL
Trabalhar a relação entre corpo e mente de forma articulada por meio da
psicomotricidade, buscando contribuir para o desenvolvimento global de crianças
deficientes e/ou com dificuldades de aprendizagem/déficit de aprendizagem, levando a
vivências significativas tanto motoras quanto cognitivas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estimular o conhecimento e vivência das estruturas psicomotoras lateralidade,
espaço-temporal, ritmo, equilíbrio, esquema corporal, expressão corporal e coordenação
motora.
- Desenvolver o raciocínio lógico por meio de jogos.
- Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a partir de
atividades de inclusão.
- Experimentar diversas formas de movimento de forma criativa.
-Reconhecer o próprio corpo, suas partes e funções motoras.
-Explorar diversas possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se em
brincadeiras e outras interações.
-Adquirir por meio de vivências psicomotoras diversas, segurança e confiança em
seu próprio corpo.
-Ampliar as possibilidades de expressão do próprio movimento para utilizações em
situações diversas.
-Controlar e aperfeiçoar gradativamente o próprio movimento;
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AÇÕES PEDAGÓGICAS
- Reunião com professores direção e coordenação a fim de conhecer os alunos com
dificuldades e deficiências que serão atendidos pelo projeto psicomotricidade.
-Organização de horários de aulas do projeto.
- Aula inicial de diagnóstico.
- Planejamento de atividades e organização de materiais baseado em diagnóstico.
- Atendimento educacional individualizado (professora pedagoga) objetivando
atender as necessidades de alfabetização dos alunos.
CONTEÚDOS E POSSIBILIDADES DE TRABALHO
- Exploração utilização dos movimentos de preensão, encaixe, etc. no uso de objetos
diretos.
- Fazer autorretrato do seu corpo.
- Conhecimento das potencialidades e limites do próprio corpo;
- Equilíbrio estático e dinâmico.
- Noção do corpo: conhecimento do próprio corpo e do corpo de outro, noções
espaciais do próprio corpo e do de outro, interiorização da imagem corporal, coordenação,
imitação.
- Lateralidade: identificação da dominância lateral, reconhecimento da direita e da
esquerda, ordenação espacial, discriminação visual, noções espaciais e temporais,
estruturação rítmica, percepção visual e auditiva, identificação de ruídos e sons, noções de
esquerda e direita, alto e baixo, dentro e fora.
RECURSOS MATERIAIS E ESPACIAIS
- Bolas de diversos tamanhos e pesos
- Cones
-Cordas
-Arcos
-Jornais
-Jogos de mesa diversos
- Giz de quadro e cera
- Quadra
- Espaços disponíveis do ambiente escolar: ambientes flexíveis de aprendizagem.
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14.8 Projeto Música na Escola
2020

1. APRESENTAÇÃO
A Música é um fenômeno universal, que está presente na história de todos os
povos e civilizações, em todo o globo, desde a pré-história. E, desde os primórdios,
a Música faz parte do dia-a-dia das comunidades, se manifestando de diferentes
maneiras, em ritos, festas e celebrações das mais diversas.
Na verdade, é praticamente impossível encontrar uma pessoa que não goste de
ouvir, cantar e dançar. Desde a mais tenra idade vivenciamos muitas experiências
ouvindo e cantando em casa e em tantos outros lugares, com os mais diversos fins.
Assim, é patente em todas as esferas de nossa sociedade que a Música tem um
papel primordial como forma de lazer e na socialização das pessoas, pois ela cria e
reforça laços sociais e vínculos afetivos. Além disso, a Música exerce um relevante
papel na formação cultural das pessoas, por meio do repasse de ideias,
informações e conceitos, servindo para o aprimoramento do aprendizado.
Baseando-se nesse enorme conhecimento do papel que a Música possui em nossa
sociedade, diversas Escolas tem incluído essa Arte no cotidiano dos trabalhos
escolares com objetivo de melhorar o aprendizado, aproximando mais ainda essa
Arte da vida dos alunos.

Acreditamos que com a inserção da Música no dia-a-dia da Escola e no cotidiano
de nossa comunidade poderemos ocupar de forma prazerosa o tempo ocioso de
nossas crianças e adolescentes, contribuindo assim para formação integral de
nossos discentes.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
- Promover a Escola pública como espaço de educação integral da comunidade
onde faz parte, em prol do desenvolvimento da sensibilidade e criatividade humana
por meio do contato com a linguagem artístico-musical, visando a formação do
cidadão, capaz de contribuir ativamente com as mudanças socioculturais
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necessárias para a construção de uma sociedade mais ética e digna (Fundação
Carlos Gomes, 2009).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍCIFOS
- Desenvolver a percepção auditiva e a memória musical;
- Possibilitar que os alunos aprendam a utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e
comunicação musical;
- Estimular a pesquisa, exploração, composição e interpretação de sons de diversas
naturezas e procedências;
- Conhecer usos e funções da Música produzida em diferentes épocas e por sociedades
distintas;
- Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da variedade de manifestações
musicais do Brasil e do mundo;
- Criar oportunidades de cultura e lazer para os estudantes, diminuindo seu tempo ocioso;
- Criar vínculos entre a Música produzida na Escola às veiculadas pela mídia e as que são
produzidas localmente .
3. JUSTIFICATIVA
O “Projeto Musicalização na Escola” surgiu da necessidade de oferecer às nossas
crianças e jovens uma atividade que vá além do currículo e do âmbito da Escola, pois é
certo que a Música, a Dança e as demais artes fazem parte do dia-a-dia dos nossos
alunos, independentemente de sua classe socioeconômica.
Não se pode pensar na Educação com a simples visão reducionista de ensinar a ler,
escrever e tão somente com o vislumbre da formação profissional. Mais que isso, a
Escola precisa se comprometer com a cidadania, formando seres humanos plenos e
pensantes, que certamente terão maiores oportunidades na vida dos tempos modernos.
Nessa visão de uma Educação que busca a formação plena do aluno há uma gama de
possibilidades de ações e trabalhos que podem ser realizados com foco na criação de
oportunidades. Isso deve ser feito sempre por meio do incentivo a criatividade e
conhecimento de boas experiências realizadas em outras localidades, que certamente
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podem ser adaptadas ao contexto local, como é o caso da presente proposta.

Assim, estamos certos que a presente proposta servirá para desenvolver a autoestima,
valorizar os dons apresentados para a musicalização e contribuirá fortemente para
melhoria da disciplina de nossas crianças. Pelos resultados de outros trabalhos em
diferentes cidades e estados, sabe-se que a prática da Música torna os alunos mais
disciplinados, concentrados, motivados e responsáveis em sala de aula e, também, fora
da Escola.
Com tudo isso, por intermédio do “Projeto Musicalização na Escola” espera-se que o amor
e apreço pela Música irradie de nossas Escola para dentro da casa de cada aluno e para
o dia-a-dia de nossa comunidade de modo geral, visando entre outras coisas a diminuição
de tempo ocioso, contribuindo para a não inserção do aluno na marginalização, na
violência, ou qualquer outra ocupação negativa para sua formação.

4. PARCEIROS DO PROJETO MÚSICA NA ESCOLA
O “Projeto Musicalização na Escola” será executado pela Escola, por meio da parceria de
Educador voluntário Social e terá duração indeterminada, pois se espera que esse
trabalho seja algo contínuo dentro das ações pedagógicas da escola.

5. AÇÕES DESENVOLVIDAS
Esse “Projeto Música na Escola” será desenvolvido em todas as Escolas da Rede pública
de Ensino Municipal por meio de disciplina específica com enfoque em atividades práticas
e lúdicas, e também por meio de trabalhos extraclasse.
O desenvolvimento do Projeto consiste fazer a seleção das letras das músicas através do
interesse dos grupos de alunos, e com enfoque nos temas transversais incluídas no
currículo escolar: ética, cidadania, pluralidade cultural, cultura afro-brasileira, cultura ítalobrasileira, dentre outras.

6. RECURSOS UTILIZADOS
Nesse tópico estão incluídos todos os recursos humanos, materiais e financeiros previstos
para serem utilizados nas ações propostas. Destacamos que o quantitativo de tais
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recursos previstos pode sofrer pequenas variações ao longo da execução das ações, pois
acreditamos que à medida que os resultados forem chegando, conseguiremos o
envolvimento de mais recursos humanos, o que, caso ocorra, certamente será favorável
para a ampliação também dos recursos materiais e financeiros.

6.1 RECURSOS HUMANOS
- Direção, Coordenação e Supervisão Pedagógica;
- Educador Voluntário Social.
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PLANO DE AÇÃO 2020
I-Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar:

O CAIC Professor Walter José de Moura, é uma escola com uma clientela
diversificada de baixo poder aquisitivo, com índices ainda elevados de repetência e
evasão escolar, um número ainda preocupante de distorção idade/série que geram
dificuldades em sala de aula tanto de entrosamento como de desenvolvimento de
atividades propostas entre os alunos. Tais fatos são agravados pelo baixo nível
econômico e cultural da população atendida acarretando também interesse precoce
pela sexualidade, dificuldades em aplicar valores morais em suas condutas de vida na
escola e em suas próprias casas.
Atende do berçário (quatro meses de idade) até o 5º ano do ensino fundamental
e Ensino especial nos turnos matutino e vespertino totalizando 1349 (hum mil trezentos
e quarenta e nove alunos) e 78 turmas divididas nos dois turnos, trinta e seis turmas no
matutino mais as quatro turmas integrais totalizando quarenta turmas; e trinta e quatro
turmas mais as quatro integrais totalizando trinta e oito no vespertino. Sendo quatro
dessas em período integral, quais sejam: dois berçários, dois maternais. Possui ainda
oito turmas de ensino especial fora os alunos inclusos. Dessa forma, buscamos o
sucesso escolar através de parcerias entre família/educador/direção/comunidade com
vistas à melhoria do processo de aprendizagem do educando no sistema educacional.
Para tanto é necessário delimitar algumas ações para que os objetivos
educacionais sejam alcançados, aplicando projetos interventivos ao longo do ano letivo
e buscando melhoria na qualidade de vida dos alunos, família e seu desenvolvimento
escolar.

II.

Objetivo Geral:

A Orientação Educacional tem como Objetivo auxiliar no processo educacional,
de maneira ampla, privilegiando o desenvolvimento de todos os alunos no que se refere
ao processo de aprendizagem como um todo, levando em consideração os aspectos
escolares, familiares e sociais do educando, atuando principalmente no âmbito dos
temas que permeiam esse processo quais sejam: Integração família-escola, valores,
saúde, educação sexual e projeto de vida.
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III.

Plano de Ação:
Orientação Educacional
Plano de Ação 2020
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Observações:
Serviço de Orientação Educacional
1 - Qual é o trabalho da Orientação Educacional na unidade escolar (SOE)?
A Orientação Educacional realiza trabalho de promoção das relações na escola, para
favorecer a qualidade do trabalho pedagógico, e a formação integral do educando. Em
outras palavras, a Orientação trabalha com o estudante, os professores, a direção, as
famílias, a rede de proteção à criança e ao adolescente, e toda uma comunidade escolar,
buscando desvelar a realidade e a conjuntura social em que a escola está inserida, para
que sejam traçadas estratégias de intervenção nessa realidade, que favoreçam a práxis
pedagógica e o desenvolvimento humano. Para entender os conceitos de dialética e práxis,
recomendamos a leitura de “Filosofia da Práxis” de Adolfo Sánchez Vázquez. A
especificidade da atuação está prevista na Orientação Pedagógica da Orientação
Educacional.
2 - Que situações podem ser encaminhadas para a Orientação Educacional
na unidade escolar?
• Necessidade de trabalhar assuntos relacionados aos Temas Transversais
onde a escola identifica alguma fragilidade de maneira preventiva ou
mediática;
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•

Necessidade de realizar trabalhos junto à comunidade escolar com objetivo
de promover a integração da família no processo educacional dos alunos;
• Queixas escolares, exemplo: apatia, faltas, dificuldade nas relações
interpessoais, Bullying, abusos, baixo rendimento escolar, alunos em
distorção idade/série /ano, entre outros;
• Alunos em situação de risco e vulnerabilidade social e familiar, para as
devidas providências junto à família, à rede interna da Escola, Rede Social
externa e aos órgãos competentes, com anuência da escola;
3 - Quais os espaços e tempos de atuação do Orientador Educacional: atende
individualmente, coletivamente, através de projetos, na coordenação pedagógica, no
conselho de classe, etc?
• Atendimento individual ou coletivo. Atendimento à família. Atendimento aos
professores. Atendimento aos colaboradores. Apoiar e subsidiar ações
pedagógicas nas coordenações coletivas. Participar do Conselho de Classe
para desenvolver estratégia de atuação junto aos alunos que apresentam
maiores dificuldades, providenciando ações junto à família, professores,
demais profissionais do Serviço de Apoio da escola (SEAA, SAA,SR), visando
o desenvolvimento das aprendizagens do aluno e seu crescimento integral.
4 - Se o Orientador Educacional trabalha com as relações e a mediação de
conflito ele é responsável pelas questões disciplinares na unidade escolar?
•

Responsável não. Ele faz parte do processo de identificação, mediação e
encaminhamentos possíveis e adequados ao sucesso escolar do aluno. Irá
colaborar de maneira ativa no processo junto com os demais servidores da
Unidade Escolar.

5 - O estabelecimento do diálogo com a família do estudante é de
responsabilidade exclusiva da Orientação Educacional?
•

Não.
A escola mantém o diálogo com a família em diferentes
instâncias. Uma delas é na Orientação Educacional onde receberá apoio e
suporte técnico/pedagógico para acompanhar o processo de aprendizagem e
desenvolvimento integral do aluno.

6 - Qual o papel do Pedagogo-Orientador Educacional no que se refere à
formação continuada?
• Desenvolver pesquisa de campo para atuar como mediador nas ações
desenvolvidas nas escolas. Incentivar e promover juntamente com SEAA,
AEE/SR, a formação continuada a professores e demais profissionais
disponíveis com objetivo de potencializar as relações de trabalho, estudos e
conhecimentos, interligação dos serviços prestados à comunidade escolar,
conforme necessidades das demandas do aluno, professores e comunidade
escolar.
7 - Os encaminhamentos ao Conselho tutelar são de responsabilidade da
Orientação Educacional?
• Responsabilidade da escola. Nem todas as escolas tem esse profissional.
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•

O OE poderá dar suporte na organização e otimizar o processo.
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15. Plano de Ação 2020
SEAA

CRE: TAGUATINGA
Unidade Escolar: CAIC PROF. WALTER JOSÉ DE MOURA
Telefone: 3901.8244 Equipe de apoio escolar:
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

O conhecimento da nossa comunidade é fundamental para a implantação e o
desenvolvimento da proposta educativa na perspectiva da cidadania, da inclusão, da
formação integral e da sustentabilidade humana.
Na comunidade em que está o Caic Professor Walter José de Moura é onde
acontece o enredo da vida dos nossos estudantes. Nesse território desenvolvem-se as
relações sociais, inclusive no sentido de alterá-lo. As relações sociais – educação, cultura,
produção, trabalho, infraestrutura, organização política, mercado etc.
É um grande desafio compreender nossa comunidade e articular as ações da escola
a partir dessa concepção de território. As nossas ações desenrolam-se nas relações com
as outras dimensões onde abrigam conflitos, liberdades, dominações, resistências, práticas
solidárias.
Em nossa comunidade há muitos desempregados, famílias que sobrevivem de
programas sociais do Governo. O índice de vulnerabilidade social nosso é 54.7. Há também
um grande número de mulheres chefes de famílias. Muitos avôs e avós que criam os netos.
Muitos tios e tias que são os responsáveis de nossas crianças que estão com os pais no
Nordeste do país; ou simplesmente, têm os seus pais em presídios. Temos também um
Albergue na nossa comunidade e esse, recebe famílias de todo o país e matriculam seus
filhos em nossa escola, filhos que se tornam nossos alunos, que desejamos qualidade de
Educação para os mesmos, mas, suas famílias não têm compromisso com a sequência de
estudos e com a frequência escolar, mas o Caic Professor Walter José de Moura marca
presença. É à Escola Pública, que cabe o cumprimento de sua função social de buscar
conhecer, intervir e alterar o histórico da nossa comunidade no sentido de torná-la cada vez
mais humanizada.
Por isso, a “Escola do Lugar” é importante e indispensável. Como diz Brandão, é um
símbolo para o “estatuto de reconhecida civilidade” que orgulha os moradores de um
território.
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PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio
DIMENSÕES DA ATUAÇÃO
(Lei 5.499, de 14/07/2015) OBJETIVOS AÇÕES
AVALIAÇÃO

PDE/META
RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

Atuação da EEAA: uma perspectiva institucional, preventiva e interventiva.
Mapeamento Institucional
Assessoria ao trabalho coletivo
Acompanhamento do Processo de Ensino de Aprendizagem
. METAS 5 e 6 –
alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o fim do 3º Ano do Ensino Fundamental I;
oferecer educação em tempo integral, no caso do CAIC, para Berçário e Maternal;

. METAS 7 – atingir as médias do IDEB para o DF 6,8 para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

- Implementar, ensino de qualidade, transformando o cotidiano da escola em um lugar
prazeroso, onde o estudante se sinta estimulado em manter sua assiduidade,
combatendo, assim, a evasão escolar, a retenção e a distorção idade/série.

- Envolver todos os segmentos na construção do conhecimento e do fazer pedagógico;
- Aprimorar o fazer coletivo ;
- Garantir o sucesso do estudante no processo do “Aprender a ser, a conhecer, a fazer e
a conhecer e a conviver”. - Propor e promover ciclo de palestras, grupos de estudos e
oficinas como espaço de formação continuada dos professores do CAIC;
- Assessorar o trabalho coletivo junto a todos os atores envolvidos no processo de ensinoaprendizagem;
- Participação nos Projetos desenvolvidos na I.E.;
- Provocar reflexões acerca do fazer pedagógico;
- Promover atendimentos individuais e coletivos às famílias dos estudantes;
- Realizar encontros de sensibilização/informação voltados para o interesse da família:
violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, regras e limites, importância do
acompanhamento escolar e papel da família no sucesso escolar do estudante
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Gestão Escolar;
Supervisor Pedagógico;
Coordenadores Pedagógicos;
Professores Regentes e Readaptados que atuam no Projeto Interventivo
Orientação Educacional
Sala de Recursos
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem;
Sala de Apoio à Aprendizagem
OFICINA DOS SERVIÇOS DE APOIO: OE/AEE/SEAA-SAA;
PALESTRA SOBRE AVALIAÇÃO FORMATIVA;

PALESTRA: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA
QUÂNTICA;
SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA (encontros com os pais com palestras, oficinas
e momento de escuta)
PALESTRA SOBRE TFE/DPAC, INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
PALESTRA: SAÚDE MENTAL NA ESCOLA, ASPECTOS PREVENTIVOS
. Formar grupos de Estudo sobre Habilidades Socioemocionais;
. Formação continuada sobre a Pedagogia Quântica no espaço das Coordenações
Coletivas
. Parceria com UCB para execução de projeto preventivo de dificuldades de
aprendizagem no Berçário e Maternal . No percurso das ações e durante as Avaliações
Institucionais internas e análise das avaliações externas (Provinha Brasil e Prova Brasil)
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15.1 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL
O Ministério da Educação implementa uma política de inclusão que pressupõe a
reestruturação do sistema educacional com o objetivo de tornar a escola um espaço
democrático que acolha e garanta a permanência de todos os alunos, sem distinção social,
cultural, étnica, de gênero ou em razão de deficiência e características pessoais.
A Sala de Recurso Multifuncional é o espaço da escola onde se realiza o
Atendimento Educacional Especializado para alunos com necessidades educacionais
especiais preferencialmente no contraturno e em articulação com o professor regente.
Principais atribuições do professor da Sala de Recursos Multifuncional:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou suplementação
curricular específica que constituem o atendimento educacional especializado
dos alunos com necessidades educacionais especiais (estudantes com
Deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro
Autista (TGD/TEA) e Altas Habilidades);
Trabalhar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a
definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com
necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação no grupo;
Promover as condições para a inclusão dos alunos com necessidades
educacionais especiais em todas as atividades da escola;
Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo
educacional;
Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais
vigentes que asseguram a inclusão educacional;
Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do
atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos;
Preparar material específico para uso dos alunos na sala de recursos;
Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser
utilizados pelos alunos nas classes comuns do ensino regular;
Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros
recursos existentes na família e na comunidade;
Contribuir na construção da Adequação Curricular orientando o professor
regente no que diz respeito à metodologia e a avaliação pertinentes às
necessidades dos estudantes.
Articular, com gestores e professores, para que o projeto pedagógico da
instituição de ensino se organize coletivamente numa perspectiva de
educação inclusiva.
Participar das reuniões pedagógicas, do planejamento, dos conselhos de
classe, da elaboração do projeto pedagógico, desenvolvendo ação conjunta
com os professores das classes comuns e demais profissionais da escola
para a promoção da inclusão escolar.

n
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15.2 Sala de Recursos do CAIC Professor Walter José de Moura
Plano de Ação /2020

A organização curricular da Educação Especial sob a perspectiva do Atendimento
Educacional Especializado: revendo conceitos e ações pedagógicas da Educação
“na” e “para” a diversidade.
1. Fundamentação teórica:
Têm sido grandes os progressos nas áreas de diversidade e equidade, com
melhores oportunidades educacionais e maior disponibilidade de informações necessárias
a educadores que ensinam grupos de estudantes diversos. Entretanto a promoção de
ambientes educacionais flexíveis e sensíveis às necessidades singulares de todo aluno não
é uma tarefa fácil no âmbito da educação tradicional.
O termo diversidade significa diferença, dessemelhança, heterogeneidade,
desigualdade. A diversidade está relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões,
saberes e culturas hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a
alguns grupos excluídos que, historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude de
suas diferenças dos padrões preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências,
negros, povos indígenas, população LGBT, quilombolas, pessoas do campo e pobres, entre
outros. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS).
“A SEEDF reestrutura seu Currículo de Educação Básica partindo da definição de
diversidade, com base na natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, de
raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de
patrimônio, de classe social, diferenças motoras, sensoriais, enfim, a diversidade vista
como possibilidade de adaptar-se e de sobreviver como espécie na sociedade”
(CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PRESSUPOSTOS
TEÓRICOS p.41).
A expectativa de uma dimensão curricular para a Educação Especial é dar sentido
ao pensar e ao fazer pedagógico comprometido com o ensino de qualidade e com a
perspectiva de acolhimento e respeito às diversidades.
A educação especial tem sido definida em nosso país segundo uma perspectiva mais
ampla, que ultrapassa a simples concepção de atendimento especializado, tal como vinha
sendo sua marca nos últimos tempos. Nesse sentido, uma análise de diversas pesquisas
brasileiras identifica tendências que evitam considerar a Educação Especial como um
subsistema à parte e reforçam seu caráter interativo na educação global. Sua ação
transversal permeia todos os níveis – Educação Básica e Educação Superior, bem como a
modalidade Educação de Jovens e Adultos e a Educação Profissional. (DISTRITO
FEDERAL, 2008, p 66).
Neste sentido, o Atendimento Educacional Especializado hoje se constitui como um
dos espaços para a realização da Educação Especial.
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2. Objetivo geral:
Garantir a flexibilização do currículo bem como a estruturação da proposta
pedagógica para atender as especificidades dos estudantes com necessidades
educacionais especiais, sob a perspectiva da Educação “na” e “para” a diversidade.
3.Objetivos específicos:
•

Propor as transformações e realizações que se fizerem necessárias no âmbito
institucional escolar (significativas e não significativas);

•

Promover momentos de estudo e formação pedagógica;

•

Orientar as adaptações curriculares e suas implicações como ferramenta para o
atendimento às necessidades específicas de aprendizagem: I – introdução ou
eliminação de conteúdo, considerando a condição individual do estudante; II –
flexibilização da carga horária e da temporalidade, para desenvolvimento dos
conteúdos e realização das atividades; IV – avaliação e promoção com critérios
diferenciados, em consonância com a proposta pedagógica da instituição
educacional, respeitada a frequência obrigatória (DISTRITO FEDERAL, 2012);

•

Elaborar o Plano de Atendimento Educacional Especializado – AEE;

•

Assegurar o atendimento individualizado do aluno em turno contrário;

•

Fomentar a participação da família nas ações educacionais;

•

Realizar estudo de caso com as Equipes de Apoio com a participação da gestão e
dos envolvidos no processo, se for o caso.

4. Sistematização:
Cada pessoa é um ser único. Diferente em suas potencialidades e limitações. Não
se deve focalizar o atendimento na proposta inclusiva dentro da perspectiva do que aquele
aluno não alcance (limitações), mas, vislumbrar o que ele pode alcançar (possibilidades).
Neste sentido o trabalho transcorrerá as seguintes esferas:
1. Comunidade escolar
2. Família
3. Professores
4. Equipes de Apoio
5. Operacionalização e estratégias:
•

Momento com os pais para esclarecimento quanto ao atendimento do AEE e
assinatura do termo de compromisso;

•

Aula de Sensibilização com os alunos do CAIC sob o olhar da Alteridade – estar no
lugar do outro.

•

Coordenação da Semana de Luta da Pessoa com Deficiência.

•

Momento pedagógico com os professores (sensibilização quanto à escolha do
trabalho durante o ano letivo (deficiências e acompanhamento pedagógico/ estudo
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sobre Adequação Curricular/ momento individualizado para preenchimento da
Adequação Curricular/socialização do Plano de AEE);
•

Atendimento individualizado em turno contrário para identificação das funções
cognitivas (dificuldades e potencialidades);

•

Parcerias com as Equipes de Apoio ( SEAA/OE/AEE).

6. Procedimentos:
•

Coordenação individualizada com os professores – leitura dos relatórios e
encaminhamentos do aluno/ discussão de termos e dúvidas relativas aos
relatórios propostos/ aprimoramento de conhecimento quanto ao quadro da
deficiência do aluno/ identificação dos aspectos funcionais para o
direcionamento do atendimento em sala de suas potencialidades e não de
suas limitações;

•

Acompanhamento da evolução pedagógica dos alunos – avanços e revisões
constantes do aprendizado, bem como avaliação regular das Adequações
Curriculares;

•

Plano de AEE

•

Ficha de ADEQUAÇÃO CURRICULAR.

•

Oficina das Equipes de Apoio (SEAA – SAA/OE/AEE)

•

Projeto Singularidades

7. Público alvo:
Alunos com necessidades educacionais especiais;
Professores
Pais / responsáveis
Comunidade escolar
8. Quantitativo:
36 alunos com necessidades educacionais especiais, sendo:
DF/BNE (Deficiência Física Baixas Necessidades Educacionais) - 03
DF/MNE (Deficiência Física Médias Necessidades Educacionais) – 03
DF/ANE (Deficiência Física Altas Necessidades Educacionais) - 02
DI (Deficiência Intelectual) – 16
DV/visão monocular - 02
DMU (Deficiência Múltipla) - 02
TEA (Transtorno do Espectro Autista) – 08

CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA - 133

9.Cronograma:
•

Atendimento Educacional Especializado regular durante o ano letivo de 2020.

1º semestre/2020:
•

- Palestra sobre Avaliação Formativa;

•

– Deficiência Intelectual na Perspectiva da Pedagogia Quântica;

•

– Semana de Educação para a Vida;

•

– Palestra sobre Transtorno Funcional/DPAC , intervenções pedagógicas;

•

– Saúde Mental na escola: aspectos preventivos.

2º semestre/2020:
Projeto Singularidades - Semana de Luta da Pessoa com Deficiência – set.2020.
10. Avaliação:
Acompanhamento da evolução dos alunos atendidos e da aplicabilidade do Plano de
Atendimento Educacional Especializado.
Garantia da aplicabilidade das Adequações Curriculares e Avaliação das adaptações
quanto à temporalidade e complexidade.
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15.3 ORGANOGRAMA CAIC PROFESSOR WALTER JOSÉ DE MOURA

DIREÇÃO
SECRETARIA
CONSELHO ESCOLAR

APOIO

SUPERVISÃO
PEDAGÓGICA

SUPERVISÃO
ADMINISTRATIVA
RECURSO
HUMANO
PATRIMÔNIO

MERENDA

SALA DE LEITURA

PROJETOS

SALA DE VÍDEO

EQUIPES DE
ATENDIMENTO

INFORMÁRTICA

O.E.

COZINHA
EXPERIMENTAL

COORDENAÇÃO

BRIQUEDOTECA
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