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1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino (BRASIL, 2009).

Apenas saber que a Proposta Pedagógica está lá, mas nem se interessar em
conhecer, mostra que muito ainda pode ser feito nesse sentido. A construção da
Proposta Pedagógica é pautada, principalmente, no planejamento participativo,
combatendo assim, o isolamento físico, administrativo e profissional dos gestores e
demais trabalhadores da escola, aumentando o profissionalismo, elevando a
qualidade pedagógica do trabalho escolar e canalizando talentos e iniciativas de
todos os envolvidos e interessados no processo educacional.
De acordo com Veiga (2002, p.77), “é o projeto político-pedagógico que
confere identidade à escola, devendo mostrar-se democrático, abrangente, flexível,
e duradouro”.
A Proposta Pedagógica da Escola Classe 28 do Gama, é resultado de
estudos e reflexões de toda a comunidade escolar sobre as necessidades e anseios
de sua clientela, a partir de discussões, debates, análise de resultados de
questionários aplicados, bem como a reavaliação de todo trabalho que foi realizado
nos anos anteriores.
As discussões possibilitaram traçar os rumos e as ações pedagógicas que
visam conduzir o processo de ensino e aprendizagem, discorrer sobre a missão da
escola quanto a sua função social e seu papel no processo ensino aprendizagem, e,
propor procedimentos coordenados com o intuito de promover um ensino de
qualidade, privilegiando as habilidades, competências e valores necessários para a
promoção individual e social do educando no meio em que está inserido,
respeitando sua realidade social.
A presente proposta será referencial, possibilitando avaliações que permitam
reajustes necessários, comprometendo todos os participantes do processo
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educacional numa oferta de ensino de Educação Infantil, 1º e 2º períodos, Bloco
Inicial de Alfabetização (BIA), até o 5º ano das Séries Inicias do Ensino Fundamental.
De acordo com o Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do
Distrito Federal (2013), a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, que
tornou obrigatório o ingresso da criança na escola a partir dos seis anos de idade,
exigiu das instituições escolares uma reorganização administrativa e pedagógica,
bem como sua estrutura curricular, que de acordo com a SEDF, compreende a
organização em ciclos, seriação e semestralidade.
As atividades aqui propostas podem sofrer alterações conforme as
necessidades que por ventura surgirem, devendo ser apreciada por todos que
contribuíram com sua elaboração, como também os méritos que por ventura a
escola venha a receber. O projeto é construído com a finalidade de direcionar o
caminho que será percorrido pela a escola, e deve ser constantemente reavaliado,
para se obter um desempenho melhor.
Sendo assim o projeto é elaborado dentro de uma perspectiva democrática,
considerando pressupostos como: resultados gradativos e avaliações permanentes;
deve ser renovado constantemente; suas funções devem ser claras e sintonizadas
com a equipe que o gerou; precisa considerar a organização da escola: finalidades,
estruturas, currículo, tempo, processo de decisões, relações de trabalho e avaliação.
Nosso maior objetivo é fornecer uma proposta prática com uma abordagem
sóciointeracionista e cognitivista contextualizada com os conhecimentos, pois
consideramos que o homem é um ser capaz de transformar-se e transformar o
mundo que o cercar, porque quando os indivíduos compreendem os desafios eles
são aceitos e os obstáculos são superados, eliminando a resistência, o medo do
novo e os conflitos.
O trabalho já é realizado numa perspectiva de inclusão, conforme prevê as
Orientações Pedagógicas do Ensino Especial (SEDF, 2010), em que a educação
especial passa a integrar a Proposta Pedagógica da EC 28, promovendo o
atendimento às necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiência
e com Transtornos Globais de Desenvolvimento.
O planejamento busca formas adequadas e racionais para alcançarmos os
objetivos desejados, sem determinar uma rota única, mas a busca de caminhos
facilitadores que promovam a interação da escola com a comunidade.
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O projeto quando elaborado a partir de diagnóstico da realidade educacional é
indispensável para ajudar a escola a lidar com os problemas contemporâneos e
amenizá-los, permitido a busca de soluções.
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2 HISTÓRICO DA ESCOLA
A Escola Classe 28 do Gama, vinculada à Coordenação Regional de Ensino
do Gama, é estabelecimento urbano da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal.
Localiza-se na quadra A lote B Setor Oeste, tendo sido inaugurada
oficialmente em 1990. Construída no tempo médio de 30 dias, em caráter provisório
com a finalidade de atender as necessidades imediatas da comunidade assentada
no setor oeste do Gama. Inicialmente atendia 600 alunos, quando as turmas tinham
em média 40 alunos cada.
Na época de sua construção, embora localizada na região administrativa do
Gama, o espaço onde escola se encontrava se caracterizava como um local rural.
Por isso era comum, durante as aulas, animais de diversos portes, como cachorro,
gato, cavalo, boi, etc, passar próximos às janelas e portas da escola, já que a escola
não era murada.
Até o ano de 1997, mesmo em condições físicas provisórias, a escola atendia
nos três turnos, sendo que no noturno o atendimento era exclusivo à Educação de
Jovens e Adultos – EJA. Como a evasão era alta nessas turmas, essa modalidade
deixou de ser ofertada em 1998.
Além da Educação de Jovens e Adultos, a escola ainda disponibilizava vagas
em turmas de pré-escolar, 1ª à 4ª séries, CBA e turmas de aceleração. Foram
implementados projetos socioculturais que visavam integrar e desenvolver o
conhecimento dos alunos proporcionando também aos familiares dos mesmos,
informações gerais e específicas relativas às necessidades locais com perspectivas
de conscientização da comunidade, assim como a utilização do espaço físico na
realização dos projetos curriculares e extracurriculares.
A precariedade das instalações preocupava a todos os funcionários. A escola
não tinha muro e toda a comunidade da Vila Roriz tinha acesso às proximidades das
salas de aula, porque na parte interna da escola tinha um chafariz onde as pessoas
vinham pegar água, ou seja, ninguém se sentia seguro para trabalhar ou estudar.
Na época, ainda havia distribuição de sopa feita por um político local em
época de campanha. Como a escola ainda não funcionava em horário de jornada
ampliada, os professores davam aula em dois turnos de quatro horas cada. Os pais
levavam seus filhos às 13h30, já com a panela, garantindo seu lugar na fila para
pegar a sopa que só seria distribuída às 18 horas. A intenção era não atrapalhar as
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aulas, marcando a distribuição para depois que elas terminassem. Entretanto, os
pais passavam a tarde na fila e muitas vezes havia briga por conta de lugar que foi
tomado por outra pessoa. Outros se sentiam a vontade para se dirigirem à sala de
aula a qualquer momento para conversar com seus filhos. Era urgente e necessária
mudanças estruturais para evitar esse e outros tipos de contratempos e
inconvenientes.
Apesar das gestões anteriores desenvolverem um trabalho comprometido por
vários anos, que proporcionou um desenvolvimento significativo em toda
comunidade escolar, o desgaste natural do material provisório com que a escola foi
construída, tornou impossível a permanência dos alunos, sendo necessária a
mudança da escola para outro espaço, cedido pelo CAIC-Carlos Castelo Branco em
1999. Este fato fez com que ocorresse uma diminuição sensível do número de
alunos.
Durante esse período em que o atendimento da Escola Classe 28 foi
transferido para o CAIC, ele passou a ser feito apenas no turno vespertino.
Servidores, tanto da carreira magistério quanto da carreira assistência, relatam que
havia uma evidente insatisfação das pessoas que lá já trabalhavam. Mostravam-se
indispostos a colaborar e sempre se colocavam contra às posições e solicitações da
nossa escola. Foi um período bastante difícil para todos os funcionários e alunos.
Felizmente, retornamos para a escola no dia 12/05/2003, com ela toda
reconstruída, completamente nova, onde foram implementados novos projetos, mas
já não havia mais classes de aceleração.
Neste ano de 2020, a Escola Classe 28 pretende priorizar os projetos
pedagógicos, voltados para valorização da escola pública, visando a educação de
qualidade para todos.
2.1 Caracterização Física da Escola
Este estabelecimento de Ensino é composto de:


09 salas de aula, sendo que uma atualmente está funcionando apenas como sala
de reforço;



01 cantina para uso e preparo do lanche para os educandos;



01 depósito de materiais;
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04 banheiros para uso dos alunos, inclusive para uso dos ANEE, embora estejam
com instalações inadequados (sendo dois adaptados para alunos da Educação
Infantil);



04 banheiros para uso dos funcionários;



01 sala para os professores;



01 sala do SOE;



01 sala para atendimento da EEAA;



01 sala de vídeo;



01 sala de leitura;



01 sala dividida em dois espaços: para atendimento aos alunos pela Supervisão
Pedagógica e mecanografia;



01 sala da direção;



01 sala da secretaria escolar;



01 sala usada como depósito de material e jogos pedagógicos;



01 estacionamento interno;



01 pequeno parque cercado por alambrado;



02 pátios internos: um coberto e um descoberto;

2.2 Composição da Equipe Gestora e Pedagógica
A Escola Classe 28 do Gama é composta pela seguinte organização:


Diretoria/Vice-diretoria;



Supervisão Pedagógica;



Coordenação Pedagógica



Equipe de Apoio à Aprendizagem



Secretaria;



Conselho Escolar;



Caixa Escolar.
Este estabelecimento conta atualmente com 16 educadores em regência de

classe, 02 coordenadoras pedagógicas; 02 professoras readaptadas exercendo
atividade de atendimento na Sala de Leitura; 02 professoras com restrição
temporária de função, auxiliando nas demandas da direção e coordenação; 01
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pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA, 01 diretora,
01 vice-diretora, 01 Chefe de Secretaria, 01 Apoio Administrativo, 01 Supervisora
Pedagógica, 01 monitor, 02 cozinheiras terceirizadas, 03 vigilantes noturnos, 02
Educadoras Sociais atuando como monitora para atendimento à ANE, 05 auxiliares
de serviços gerais terceirizados, responsáveis pela conservação e limpeza e 03
auxiliares de educação readaptados, que estão auxiliando na portaria, já que não
contamos com nenhum auxiliar de portaria atualmente.
Infelizmente não temos nenhuma Orientadora Educacional atendendo às
demandas do Serviço de Orientação Educacional, porque a Coordenação Regional
de Ensino solicitou a devolução da profissional que antes era lotada nessa
instituição e não enviou outra para substituí-la. Também não podemos contar com
psicólogo na EEAA para atender as demandas encaminhadas pelos professores,
junto com a pedagoga.
Esse ano a escola começou atendendo aproximadamente 260 alunos
distribuídos em dois turnos (matutino e vespertino), desde o 1º período da Educação
Infantil até o 5º ano das Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
A equipe gestora é composta por:
 Regiane Almeida Rocha – Diretora;
 Aline Cristina Macedo de Freitas– Vice-diretora;
 Franciedilina Alves – Supervisora Pedagógica;
 Vilma Batista Fontenelle – Secretária Escolar.
Na perspectiva de uma administração democrática, a principal função do
diretor é realizar uma liderança política, cultural e pedagógica, a fim de promover o
nível cultural dos alunos, pois, espera-se que ele seja em primeiro lugar um
educador, atuando com toda confiabilidade administrativa para fazer fluir a ação
pedagógica.
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3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Os alunos atendidos na Escola Classe 28 do Gama encontram-se na faixa
etária de 4 a 11 anos. A maior parte dos alunos mora próximo à escola, sendo que a
maioria das famílias é de Brasília (81%). Para definição do diagnóstico da realidade
escolar, foram distribuídos 286 questionários (modelo em anexo) aos responsáveis
dos alunos que frequentam a escola. Destes, 211 foram devolvidos devidamente
respondidos. Os dados foram então tabulados para definição do perfil da
comunidade.
Por meio das respostas apresentadas, foi possível determinar que
aproximadamente a metade dos alunos da escola mora com os pais e a outra
metade, em sua maioria, mora apenas com a mãe. As respostas revelam que as
mães têm se preocupado mais com sua escolarização, já que apresentam nível de
instrução mais elevado que os pais. A maior parte das crianças também tem irmãos,
variando de 1 a 3, na maioria das respostas.
No tocante à renda familiar, dos 211 que responderam, aproximadamente
45% possui renda familiar de apenas um salário mínimo e 36% renda de 2 a 3
salários mínimos. Apenas 10% respondeu que a renda familiar é acima de 3 salários
mínimos. O restante não respondeu à pergunta. Aproximadamente 36% dos
responsáveis, marcaram que os filhos são beneficiados por Programas Sociais do
Governo, tendo maior incidência o Programa Bolsa Família. Quando questionados
sobre que atividade profissional exercem, entre os pais as respostas mais
mencionadas foram vigia e motorista e entre as mães, destacam-se as atividades de
dona de casa e diarista.
A maioria reside em casa alugada ou cedida (aproximadamente 62%), sendo
que apenas 38% possui casa própria. Na maioria das residências, moram de 3 a 6
pessoas. As famílias costumam ficar em casa ou visitar parentes no final de semana
e os lugares mais indicados que costumam frequentar são: igreja, supermercado e
feira. Isso indica uma carência de opções de lazer e entretenimento para atender à
comunidade.
O questionário revela que a maioria das crianças tem acesso ao computador
e à Internet. A maior parte também segue alguma religião, embora ainda seja grande
o número de alunos que não faça parte de nenhum segmento religioso. As religiões
católica e evangélica foram as mais marcadas e de maneira proporcional entre si.
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Percebe-se que a maioria apresenta problemas afetivos relacionados à
família, interferindo no processo de aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo,
inclusive gerando graves problemas.
Os pais e / ou responsáveis, ainda se encontram pouco participativos no que
diz respeito às atividades escolares, apesar das convocações e tentativas de
conscientização por parte da escola, uma minoria acompanha sistematicamente o
desempenho de seus filhos. Outros comparecem eventualmente desconhecem o
ano escolar do filho, nome da professora e outras informações simples sobre a vida
escolar das crianças. Costumam comparecer para reclamar de algo e se convocado
contra a própria vontade.
O segmento de pais e/ou responsáveis, apesar de exigente, mantém-se
distante para contribuir com a escola. Muitos não se comprometem com o
acompanhamento dos alunos, deixando de garantir o que preceitua o Regimento
Escolar, já que são responsáveis por seus filhos, e outras regras que são elaboradas
e definidas para o bom funcionamento da escola, produzidas a partir de discussões
com aqueles que participam das reuniões.
Esta é uma realidade que precisa ser mudada com a sensibilização da
comunidade escolar, a partir das ações aqui propostas, para que unidos escola e
comunidade, possamos promover o bem estar geral de nossas crianças no lar, na
escola e na sociedade. Acreditamos que somente com plena valorização da escola
poderemos alcançar este objetivo.
Os funcionários da escola têm se mostrado a cada dia mais responsáveis,
solidários e comprometidos em suas atribuições. No geral, é uma equipe de
profissionais que busca realizar uma educação de qualidade.
A escola vem tentando encontrar meios para dar conta de sua tarefa de
facilitadora da aprendizagem. E as realidades diversas em nossa sociedade como
desemprego, a falta de estrutura familiar e os conceitos individualistas indicam que
precisamos de uma forma diferente de nossas práticas pedagógicas, oferecer uma
formação adequada e compatível com os novos tempos.
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4 MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
O Currículo em Movimento da Educação Básica – Séries Iniciais esclarece
que nessa etapa de ensino, os estudantes costumam ser questionadores, curiosos,
sociáveis. “Independente de sua condição de vida, buscam referências para
formação de princípios a fim de enfrentar situações do cotidiano” (p.10). Assim, as
relações que estabelecem na escola, possibilitam a construção de seu modo de
pensar e agir no mundo, além da construção de sua autonomia e de sua identidade.
Neste sentido, a Escola Classe 28 do Gama tem como missão promover
ações de ordem educacional, recreativa, cultural e social baseando-se em princípios
éticos que promovam a participação de toda comunidade escolar na qual o
educando está inserido, proporcionando condições de desenvolvimento, respeitando
as diferenças e limitações individuais, permitindo a inclusão social e o exercício da
cidadania, pois acreditamos no potencial do ser humano e temos certeza que todos
os indivíduos têm condições de aprender, desde que os instrumentos utilizados
sejam adequadamente desenvolvidos, capazes de proporcionar a redescoberta do
prazer da aprendizagem e de estabelecer relações incentivadoras entre a família, os
professores e os alunos nas aprendizagens significativas e compartilhadas.
Portanto, é essencial que os educadores analisem os alunos e observem a
capacidade de cada um para aprender, aceitando ritmos e características individuais,
que são distintos e únicos.
Diante dessa perspectiva, seguem os objetivos que se espera alcançar
durante o desenvolvimento da Proposta Pedagógica.
4.1 Objetivo Geral
Desenvolver ações pedagógicas, no sentido de promover um ensino de
qualidade, possibilitando aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em
uma perspectiva de inclusão, considerando os eixos transversais: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação
para a Sustentabilidade.
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4.2 Objetivos Específicos
 Fortalecer as relações da escola/comunidade;
 Incentivar o educando a compreender a realidade de que faz parte, situar-se nela,
interpretá-la e contribuir para sua melhoria;
 Desenvolver projetos que englobem uma ação pedagógica realista e que atenda
as especificidades da comunidade;
 Promover estudos e debates das questões curriculares e a sua operacionalidade;
 Facilitar o acesso escolar e subsídio para progressão das aprendizagens;
 Levantar e avaliar os prováveis problemas vividos no ambiente escolar e suas
possíveis soluções;
 Promover a valorização do individuo em seu contexto familiar, social e afetivo;
 Promover a ética e valores humanos;
 Conhecer produções literárias e artísticas de vários autores por meio de atividades
na Sala de Leitura: visitação a exposições, teatros, cinemas, no sentido de ampliar
o conhecimento de mundo e da cultura;
 Contribuir para o processo de letramento dos educandos, ajudando-os a pensar,
construir e reconstruir, provocar a curiosidade com alegria;
 Promover as aprendizagens tendo como meio básico o pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo;
 Estimular o desenvolvimento de atitudes e valores, permitindo vivências de
diversos letramentos;
 Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos históricogeográficos, da diversidade étnico-cultural, dos sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos, e de princípios em que se
fundamentam a sociedade brasileira, latino-americana e mundial.

13

5 PRINCÍPIOS
Compreendendo direitos e deveres que compete a cada cidadão brasileiro,
Escola Classe 28 norteia-se pelos princípios éticos, morais e dos direitos humanos
em que se sustentam as relações sociais e as relações de convivências com o meio
ambiente, aliando metodologicamente a teoria, a prática e o planejamento da ação,
incluindo responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum, ressaltando
princípios de sensibilidade criativa e diversidades de manifestações artísticas que
permitam

o

desenvolvimento

pleno

de

competências

e

habilidades

que

proporcionem aprendizagens significativas e melhorias na qualidade de vida de
todos os envolvidos na comunidade escolar.
A Proposta Pedagógica da Escola Classe 28 do Gama adota seus princípios
norteadores subsidiada no Currículo da Educação Básica da SEDF, que destaca
entre

seus

princípios

norteadores:

teoria

e

prática,

interdisciplinaridade,

contextualização, flexibilização.
O princípio da unidade entre teoria e prática está relacionado com a
unidade indissociável entre teoria e prática, em que o conhecimento é integrado e
existe uma visão articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de
saberes e de ciências, possibilitando aos estudantes desvelar a realidade e atuar
crítica e conscientemente, com vistas à apropriação/produção de conhecimentos
que fundamentam e operacionalizam o currículo.
O princípio da interdisciplinaridade e da contextualização favorece a
abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares
e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do
conhecimento/componentes

curriculares,

ultrapassa

a

fragmentação

do

conhecimento e do pensamento.
Já o princípio da flexibilização, refere-se à possibilidade de cada escola,
fundamentada em seus projetos político-pedagógicos e especificidades locais e
regionais, a fim de enriquecer o trabalho com outros conhecimentos igualmente
relevantes, realizem a flexibilização curricular, com o objetivo de promover a
formação intelectual dos estudantes.
Pautado também nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em conformidade
na Proposta Pedagógica das Escolas Públicas do Distrito Federal, e com a LDB nº
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9394/96, a Escola Classe 28, também definiu os seguintes princípios como
norteadores em sua prática:
De liberdade: O educando será preparado para refletir e questionar de
acordo com sua realidade de vida, a partir de atividades que promovam discussões
e reflexões.
Da cooperação: O educando será preparado para interagir, trocar
experiências, adquirir o espírito crítico, por meio de trabalhos em grupo e debates.
Do diálogo: A comunicação entre educador e educando será uma constante,
dentro da sala de aula e fora dela, propiciando o espaço para de ideias, dúvidas,
anseios, etc, a partir de ações que estimulem a interação social e a comunicação.
Do sucesso: O educando será preparado para competir no mercado de
trabalho e no ambiente familiar de forma que obtenha êxito, desenvolvendo ações e
atividades que ampliem o conhecimento de mundo.
Do processo contínuo: O trabalho educativo deve ser adequado de forma a
permitir o desenvolvimento contínuo do educando numa perspectiva interdisciplinar.
Das diferenças individuais e socioculturais: É de fundamental importância
que o ambiente escolar traduza a compreensão de que todos os seres humanos são
semelhantes enquanto espécie, porém diferentes na sua formação e individualidade.
Cada ser humano é impar e precisa ser assim compreendido, não importando cor,
raça, credo, condição sócio-econômica, diferenças físicas e mentais, capacidades,
facilidades e dificuldades de cada um. Para isso, as ações serão sustentadas nos
eixos transversais propostos pelo Currículo: Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para
Sustentabilidade.
Da transformação social: é importante que a escola veja os educandos
como indivíduo em formação, que não estão prontos, entendendo-os como seres em
processo de desenvolvimento de suas potencialidades, opiniões, valores éticos,
morais, etc, proporcionando atividades diversificadas, atendimentos individuais
quando necessário e desenvolvendo projetos interventivos.
O Currículo ainda destaca que os princípios são centrais nos enfoques teórico
e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a
múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar.
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6 FUNDAMENTOS TÓRICOS-METODOLÓGICOS
O caminho que uma criança percorre desde seu nascimento até começar a se
transformar em adulto está diretamente relacionado tanto às suas condições
biológicas (as quais foi gerada), como àquelas proporcionadas pelo espaço social
em que vive. Esse caminho constitui seu processo de desenvolvimento.
A família desempenha papel fundamental no desenvolvimento social da
criança. Entretanto, quando cresce, muitos aspectos importantes que se referem ao
processo de construção social dela são entregues a uma instituição diferenciada da
família – a escola. De acordo com a Fundação Roberto Marinho (1994), é na escola
que a criança estabelece um contato diário com outras crianças, outros adultos e
outros objetivos de conhecimento, que extrapolam aqueles vivenciados no meio
familiar, e que contribuem para seu desenvolvimento social. O papel da escola fica
evidenciado quando se afirma que:
A escola organiza, formaliza uma aprendizagem que já se iniciou e
que tem permanente continuidade nas experiências da criança no
seio da família e no grupo social com o qual convive (FUNDAÇÃO
ROBERTO MARINHO, 1994, p.72)

É importante destacar o papel da escola como instituição que desempenha
essa função primordial de favorecer a integração social das crianças, e o professor é
o mediador dessa socialização. O convívio com outras pessoas no ambiente escolar,
sejam crianças ou adultos, minimiza as diferenças individuais que tem grande peso
no processo de socialização. À escola cabe proporcionar um clima de respeito,
solidariedade, cooperação e igualdade nas relações estabelecidas na escola.
Entende-se que o ingresso da criança na escola significa que ela então passa
a frequentar um meio social mais amplo, defrontando-se com novas questões de
sociabilidade como, por exemplo, passar a se relacionar com outras crianças e com
elas dividir brinquedos e materiais, o que não está acostumada a fazer no ambiente
familiar.
Cabe a escola transmitir aos seus alunos o conhecimento acumulado pela
humanidade. Os conteúdos devem ser apenas um meio para levar o aluno a
desenvolver habilidades que poderão ser conduzidas e tornar-se competências
necessárias para uma vida de qualidade com cidadania.
Segundo Veiga:
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A escola tem o direito e o dever de organizar o trabalho pedagógico
que contribua para a formação do cidadão. O direito se refere ao
respeito pelo trabalho dos profissionais da educação que nela atuam,
assim como ao direito do aluno de ter a educação de que necessita
como pessoa e não apenas como futuro trabalhador (VEIGA, 1998,
p.182).

O conhecimento é uma informação que se elabora a partir do momento que
se permite construir um novo caminho. A educação deve permitir que o homem seja
sujeito do seu desenvolvimento e participe da transformação da sociedade, em que
o objetivo da educação é dar condições para que o educando desenvolva suas
capacidades como seres pensantes e atuantes.
É preciso buscar uma educação para a cidadania e para a paz, que
desenvolva a consciência dos direitos e deveres do cidadão, que construa
sentimentos de grupo, que mostre à criança sua cultura, mas também outras
culturas, que eduque para a tolerância e para a resolução dos desacordos pela
palavra e pelo debate, e não pela violência.
Segundo Charlot:
Tal educação supõe repensar e freqüentemente transformar, muitas
das práticas pedagógicas atuais. O direito a educação não é
simplesmente o direito de ir à escola, mas, o direito à aproximação
efetiva dos saberes, dos saberes que fazem sentido e não simples
informações dadas pelo professor ou encontradas na internet, de
saberes que esclareçam o mundo, o direito à atividade intelectual, à
expressão, ao imaginário e à arte, ao domínio de seu corpo, à
compreensão de seu meio natural e social, o direito às referências
que permitem construir suas relações com o mundo, com os grupos
e consigo mesmo (CHARLOT, 2005, p.148).

A citação esclarece que a educação é o direito que o aluno tem para uma
aprendizagem significativa. O aluno tem o direito de não só adquirir conhecimento,
mas trazê-lo para a sua realidade.
O papel da educação na preparação para a cidadania passa atualmente por
uma profunda revisão. Essa revisão afeta duas áreas: o conteúdo e os métodos. A
revisão do conteúdo da preparação para a cidadania foi suscitada pelas profundas
mudanças por que passa a sociedade, especialmente no que tange a evolução
tecnológica.
O Currículo em Movimento da SEDF, já em sua segunda edição, reconhece
que a educação parece estar em descompasso em relação à evolução tecnológica e
social, exigindo que a educação atue de maneira efetiva na formação da classe
trabalhadora para esse novo contexto. Assim, o Currículo orienta que é preciso
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inovar, construindo propostas educativas e curriculares organizadas com o objetivo
não só de atender o novo padrão tecnológico, mas também de possibilitar uma
educação para a vida e para a construção de uma sociedade que esteja de acordo
com as novas demandas impostas pelas transformações contemporâneas.
Por outro lado, se faz necessário, neste exercício, relembrar que cidadão
significa indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado e que
cidadania tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com o uso dos
direitos e o direito de ter deveres de cidadão.
O horizonte da cidadania e seus relacionamentos com o âmbito da educação
inscreve a existência dos sujeitos sociais em dilemas e contradições, através das
quais encontram-se desafiados em face da cooperação entre seus interesses. Neste
sentido estaria configurado um processo educativo que envolve tanto o patamar
emotivo e o uso da razão, quanto às relações entre produção do conhecimento e a
perspectiva que contempla preocupações com a cidadania.
Além da escola, o Currículo em Movimento da Educação Infantil esclarece
que também fazem parte do processo de socialização a família, igrejas, vizinhos e
sociedade em geral, entretanto, a família assume um papel importante, na medida
em que cabe a ela repassar os valores da sociedade à criança. “A interação
família/instituição, portanto, tem como fio condutor a missão de garantir à criança
seu desenvolvimento integral” (SEDF, 2013, p.66).
O Currículo em Movimento da Educação Infantil (SEDF, 2013) ainda destaca
que a família não deve se aproximar da escola de forma esporádica. Sua presença
deve ser sistemática e intencional, porque são significativos os efeitos positivos
produzidos por esse vínculo.
No que se refere à aprendizagem em si, o ritmo que ela ocorre é específico a
cada educando, os recursos utilizados pelo professor precisam ser diversificados
pois um mesmo recurso pode facilitar a aprendizagem ou dificultar dependendo da
situação. Por exemplo: uma criança que convive em um ambiente de leitura, com
pais que tem hábito de ler jornais ou revistas certamente terá uma atitude aceitável
quando a professora dispor de caixa literária enquanto que para a criança que não
tem acesso a um ambiente favorável a informações apresentará um outro
comportamento em relação ao mesmo recurso. Muitos professores já passaram por
essa experiência: levar diversos livros literários para a sala de aula e alguns alunos
destruírem os livros, não demonstrando interesse algum pelos mesmos.
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Compreender algumas teorias de aprendizagem pode contribuir em muito
para o desenvolvimento de uma prática pedagógica mais significativa e eficiente.
Para isso, a criança precisa ser compreendida a partir de sua realidade, e não sobre
princípios teóricos abstratos que expliquem seu desenvolvimento desvinculado do
meio no qual está inserida. É preciso considerar os aspectos sociais, culturais,
emocionais e biológicos que constituem a criança para que seja possível estabelecer
métodos de ensino adequados a cada realidade.
Taille (1992) referem-se a J. Piaget como um dos pioneiros que priorizou uma
proposta de trabalho que desenvolvesse o pensamento experimental, da razão, da
autonomia e dos sentimentos de solidariedade. Até hoje busca-se implantar
metodologias que garantam o que buscava Piaget: formar indivíduos capazes de
produzir ou criar, e não apenas repetir. Para Piaget, o desenvolvimento envolve
estágios ordenados e sucessivos e depende, fundamentalmente, do processo de
equilibração, ou seja, a aprendizagem escolar fica subordinada às estruturas de
pensamento já construídas pela criança.
Polônia esclarece que a teoria psicogenética de Jean Piaget a partir das
transformações sociológicas contínuas, que acontecem de maneira linear e
sucessiva, passa a perceber o desenvolvimento humano. As autoras ainda
acrescentam que para Piaget:
A aprendizagem é um processo de construção, os indivíduos
constroem seus próprios conhecimentos em diferentes etapas ou
estágios. A teoria piagetiana defende que a criança tem um
pensamento lógico diferente do adulto no seu aspecto qualitativo
(POLÔNIA et al, 2002, p.136).

Piaget defende que é a interação sujeito-objeto que vai construir o
conhecimento da criança, se estabelecendo e evoluindo até suas formas mais
complexas. Polônia (2002) ainda explicam que quatro fatores interagem e
influenciam o desenvolvimento cognitivo: a maturação biológica, a atividade, as
experiências sociais e a equilibração. “O processo de equilibração possibilita ao
sujeito a assimilação de novos conhecimentos e a sua acomodação na estrutura
cognitiva” (POLONIA et al, 2002, p. 137).
Nesse sentido, a educação apresenta como objetivo principal provocar
situações de desequilíbrio, estimulando o aluno a participar ativamente do seu
próprio processo de aprendizagem, a partir da assimilação do objeto aos esquemas
mentais, elaborando seu conhecimento.
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Para o professor, a definição dos quadros evolutivos da inteligência definidos
por Piaget, possibilita a identificação de características do pensamento da criança,
bem como seu progresso, tem uma referência do desenvolvimento do aluno para
facilitar a seleção de atividades que deverão ser oferecidas em cada estágio de
construção do conhecimento do aluno.
Na teoria de Vygotsky, a escola tem um papel destacado e diferenciado, de
acordo com Davis e Oliveira (1994)1, uma vez que deve desenvolver ao máximo as
potencialidades cognitivas do aluno, valendo-se da aquisição de símbolos da cultura
e dos conhecimentos culturalmente acumulados.
A relação entre desenvolvimento e aprendizagem é bastante destacada por
Vygotsky, segundo informa Polônia (2002), “sendo que a aprendizagem pode
acelerar processos de desenvolvimento” (p.150). Vygotsky (apud OLIVEIRA, 2003)
destaca a necessidade de a escola fazer a ponte entre os conhecimentos
espontâneos gerados pela observação e experiência dos sujeitos, dos conteúdos
científicos, da base cultural e desenvolvido pelo homem nas diversas áreas de
conhecimento. Tal abordagem proporciona ao professor observar e perceber em
qual nível de desenvolvimento denominado pelo referido autor o educando se
encontra:
Nível de desenvolvimento real - capacidade de realizar tarefas de forma
independente;
Nível de desenvolvimento potencial - capacidade de desempenhar tarefas
com a ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes.
De acordo com a autora a identificação desses dois níveis é importante na
medida em que determina a Zona de Desenvolvimento Proximal. Oliveira (2003)
acredita que uma das maiores contribuições de Vygotsky para a educação, foi a
definição da zona de desenvolvimento proximal, conceituada como a distância entre
o nível de desenvolvimento real que se costuma determinar por meio da solução
independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por
meio da solução de problemas com a intervenção e colaboração de um adulto.
Evidencia-se na ação pedagógica, a função do professor de intervenção
direta na zona de desenvolvimento proximal, revelando e estimulando avanço por
meio de explicações e trabalhos entre os alunos, fomentando a aprendizagem
cooperativa.
1

Citados por Polônia et al. (2002),
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Na perspectiva de Wallon, a prática pedagógica deve admitir que a
inteligência

e

a

afetividade

se

influenciam

reciprocamente

ao

longo

do

desenvolvimento infantil, segundo informa Polônia (2002), “proporcionando o
crescimento psíquico, através da confrontação com seus pares e com os adultos”
(p.165). Dessa forma, as relações interpessoais que se estabelecem no contexto
educacional, constituem elementos de aprendizagem da cultura e das expressões
das emoções. Para isso, Almeida (1997)2 informa que a educação deve contemplar
as dimensões afetivas, cognitivas e motoras dos alunos, deixando de priorizar a
transmissão de conteúdos, desvinculada dos demais aspectos.
Sobre

Henri

Wallon,

Taille

(1992)

revelam

que

ele

se

manteve

constantemente preocupado com as questões educacionais, procurando explicar a
evolução psicológica da criança, a partir de estudos que indicavam que os aspectos
sociais também faziam parte da constituição do indivíduo. Nesse sentido, fatores
sociais, tais como as condições demográficas, econômicas ou étnicas do bairro,
influenciam na constituição da criança.
Se promover a aprendizagem é o propósito principal dos programas
educacionais, cabe aqui entender que o professor assume grande responsabilidade
nesse propósito e os estudos sobre as teorias podem auxiliá-lo em sua prática
pedagógica, uma vez que podem servir de orientação nas várias atividades
docentes, bem como no planejamento da instrução. Gagné (1980, p.19) reforça a
necessidade do professor conhecer as teorias e princípios da aprendizagem quando
afirma que:
A diversidade de situações que caracterizam a instrução torna
impossível que uma teoria com aplicabilidade geral determine os
detalhes dos procedimentos de instrução de forma constante. (...).
Uma compreensão de teoria de aprendizagem não conduz ao uso
de procedimentos de instrução padronizados, nem é provável que
forneça “o melhor” procedimento que possa ser aplicado em todas
as situações de ensino.

Por outro lado é preciso reconhecer que existe uma grande diversidade de
teorias, embora apenas três tenham sido superficialmente aqui apresentadas,
contudo, mesmo que as teorias não determinem procedimentos passo a passo, elas
indicam as prioridades para as ações do professor, evitando atitudes inadequadas,
uma vez que as teorias fundamentam as práticas educativas na busca de uma
aprendizagem como propósito principal da ação docente.
2

Citado por Polonia et al (2002).
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7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
7.1 Organização em Ciclos
A organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 28 do Gama,
respalda-se no artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9.394/96, que admite a organização da educação básica em ciclos ou formas
diversas de organização para atender à melhoria do processo de aprendizagem.
Respalda-se ainda, no artigo 4º da Lei de Gestão Democrática nº 4.751, de 7 de
fevereiro de 2012, que garante autonomia pedagógica às escolas públicas do
Distrito Federal para elaborar e implementar sua Proposta Pedagógica, em
consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da
Rede Pública de Ensino do DF.
Até 2018 nossa escola não havia aderido ao 2º Bloco do 1º ciclo (4º e 5º anos)
aprovado pelo Parecer - CEDF nº 225/2013, por entender que ainda não foram
esgotadas as discussões necessárias acerca desse novo modelo, tampouco
acreditar que se adéqua à realidade de nossa clientela, principalmente porque não
há um envolvimento da família com a aprendizagem dos alunos. Implantar uma nova
política ou modelo de organização escolar requer uma construção coletiva que parte
do próprio professor, a partir da necessidade observada da realidade que ele atende.
Contudo, diante da legislação vigente, desde 2019, além do 1º Bloco (1º, 2º e
3º anos do BIA), em virtude da implantação em definitivo dos Ciclos da
Aprendizagem no Ensino Fundamental, passamos a aderir 2º Bloco (4º e 5º anos).
Neste sentido, a organização do trabalho pedagógico na escola priorizará
uma educação de qualidade, organizando tempo/espaço para possibilitar o
desenvolvimento das capacidades das crianças com relação à aprendizagem de
conceitos, de procedimentos e de atitudes.
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7.2 Reuniões e Conselhos de Classe
Logo no início do ano letivo, ainda nos primeiros dias de aula, a escola
promove sua primeira reunião de pais e/ou responsáveis a fim de atender as
orientações dispostas no Art. 309 do Regimento Escolar (SEDF, 2015), em seu 2º
parágrafo, que dispõe:
§2º A instituição educacional deve:
I - realizar, no início de cada ano e/ou semestre letivo, reunião com
as famílias e/ou com os responsáveis legais, estudantes e
profissionais da educação, com o objetivo de conhecerem e
pactuarem as normas que regem a unidade escolar (SEEDF, 2015,p.
104)

Nesta primeira reunião a equipe gestora tem a oportunidade de expor sobre
os principais pontos que preconiza o Regimento Escolar, bem como as
especificidades da Escola Classe 28. Na ocasião, todos os presentes recebem um
documento contendo as principais informações previstas no Regimento Escolar,
bem como as normas da escola em relação ao cotidiano escolar (Apêndice B). Esse
documento é apresentado e amplamente discutido durante a reunião com as
professoras das turmas. Em seguida, os pais e/ou responsáveis são encaminhados
às professoras de seus filhos para que as mesmas possam explicar como o trabalho
pedagógico será desenvolvido durante o ano letivo, bem como sua forma de avaliar
e seus projetos futuros.
Ao final de cada bimestre, equipe gestora, coordenadoras, professores,
pedagoga e orientadora educacional se reúnem para realizar o conselho de classe
por turma, a fim de identificar, analisar e propor estratégias e metodologias para
serem desenvolvidas pelo professor e demais profissionais, se necessário, conforme
orienta as Diretrizes de Avaliação Educacional da Secretaria de Educação (20142016). Trata-se de um importante momento para identificar os avanços e
dificuldades dos alunos, com vistas à sua aprendizagem, potencializando-a. Os
horários de aula são ajustados para que professoras que atuam no mesmo ano
possam participar do mesmo Conselho e assim socializarem atividades, progressos,
avaliações, sugestões e trocas de experiências.
Busca-se também socializar e avaliar o desenvolvimento dos projetos que
estão sendo trabalhados pelos professores, promovendo reflexões acerca dos
resultados obtidos.
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Seguido dos Conselhos de Classe por período/ano, a escola promove a
Reunião de Pais e/ou Responsáveis para tratar de assuntos relacionados ao
desenvolvimento do aluno durante o bimestre, bem como para entrega das
atividades, trabalhos e avaliações dos mesmos.
7.3 Coordenação Pedagógica e Formação Continuada
Nesse ano letivo de 2020, seguindo os critérios da Portaria Nº 395, de 14 de
Dezembro de 2018, nossa escola conta com a atuação de duas coordenadoras
locais. O grupo de professora acredita que é mais adequado dividi-las para atender
e acompanhar as turmas da seguinte forma: Nair Moreira, coordenadora da
Educação Infantil e 4º e 5º anos; Luciana Katiuce, coordenadora do BIA.
O trabalho de coordenação da Escola Classe 28 procura fundamentar-se nos
preceitos do Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota (SEDF, 2011), que
reconhece a importância desse espaço/tempo para elaboração, implementação e
avaliação do PPP. A coordenação tem o objetivo de estimular a construção da ação
coletiva, promover a formação continuada, reflexão crítica das práticas pedagógicas
e da escola como um todo, a fim de contribuir para a consolidação de uma escola
pública de qualidade.
Infelizmente a coordenação não ocorre entre professores da mesma turma
com freqüência, considerando que existe uma turma de cada ano em cada turno,
inviabilizando o encontro das professoras. Contudo, entendemos a necessidade de
promover esse encontro, ainda que eventual, para socialização, discussão,
planejamento e acompanhamento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos.
Neste sentido, uma vez por mês, a coordenadora organiza o horário das turmas que
acompanha para possibilitar esse encontro entre as professoras e coordenação.
Durante essa coordenação é possível planejar a curto e médio prazo,
estabelecendo estratégias para sanar possíveis dificuldades de alunos, avaliando o
trabalho que já foi realizado, trocando experiências, planejando e solicitando
recursos materiais e outros planejamentos que se fizerem necessários.
As demais coordenações ocorrem em horário contrário à regência de classe,
conforme preveem as Portarias de números 445 e 446 de dezembro de 2016.
Assim, a coordenação pedagógica proposta por esta Proposta Pedagógica
está de acordo com o Projeto Político Pedagógico Professor Calos Mota (SEDF,
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2011), em que o coordenador tem o papel de articular o trabalho pedagógico em
todas

as

suas

dimensões,

superando

as

práticas

individualizadas

e

os

conhecimentos fragmentados. Para isso, o papel do coordenador pedagógico é
preservado ao máximo, evitando que ele desempenhe funções que não competem à
coordenação, principalmente o de professor substituto.
Às quartas-feiras ocorrem as Coordenações Coletivas, conforme prevê a
Portaria Nº 395, de 14 de Dezembro de 2018, com o propósito de informar os
professores acerca das atividades gerais da escola, prestação de contas, circulares,
além de se tratar de um momento para se promover formação continuada e
discussões pertinentes ao processo educativo.
O professor também dispõe de um dia da semana, de acordo com a Portaria
supracitada, em seu horário de coordenação, para se dedicar à sua formação
continuada. A Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em Educação – EAPE,
constantemente disponibiliza cursos, presenciais e/ou a distância, para esse fim.
Contudo, a participação do professor é facultativa.
7.4 Intervenções Pedagógicas
7.4.1 Reagrupamento e Aula de Reforço
Com a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos fez-se necessário o
envolvimento dos professores e alunos do Bloco Inicial de Alfabetização, no sentido
de promover um trabalho que implementasse ações conscientes que promovam a
inclusão por meio da construção de uma educação que respeite a diversidade
cultural, social e trabalhe especificamente no sentido da superação das dificuldades
e diferenças no ritmo e na qualidade da aprendizagem. O Reagrupamento é uma
estratégia pedagógica utilizada para atender às necessidades educativas dos alunos,
permitindo acompanhamento mais individualizado. Valendo ressaltar que os
reagrupamentos devem apresentar flexibilidade, dinamicidade e ser realizado com
caráter provisório. Acontecerá em duas etapas, conforme prevê a Proposta dos
Ciclos:


Reagrupamento Interclasse: modalidade planejada pelos professores de uma
mesma etapa/ano ou entre etapas/anos diferentes, permitindo o intercâmbio
entre eles, para atendimento aos alunos no mesmo turno de estudo. Será
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realizado toda semana, às quinta-feiras. O planejamento será coletivo e
estaremos utilizando nesta etapa os diverso tipos de gêneros literários
(propagandas, bilhetes, cartazes, poesias, trava-linguas, músicas, estórias, etc.).


Reagrupamento Intraclasse: modalidade realizada na própria sala de aula do
professor para permitir aos alunos a construção da autonomia com o
gerenciamento do tempo e a tomada de decisões de acordo com seus interesses
e necessidades. Planejamento individual do professor.
O reagrupamento é planejado pelas professoras com o acompanhamento da

coordenação pedagógica e equipe gestora, que dispõe de todo suporte necessário.
Esse planejamento é realizado a partir das demandas de cada grupo, que é formado
de acordo com o nível da psicogênese que o aluno se encontra.
Os testes da psicogênese ou provas amplas são aplicadas logo no início do
ano e no fim de cada bimestre, a fim de oferecer elementos avaliativos para os
professores nortearem o trabalho pedagógico. Além dos testes, os alunos são
avaliados diariamente, no que tange a construção da sua linguagem oral e escrita.
Ao observar as possíveis dificuldades dos alunos, as professoras também
podem, se julgar necessário, convocar os alunos para aula de reforço no horário
contrário à regência, para atendimento individual ou de um pequeno grupo, a fim de
atender as especificidades das dificuldades apresentadas. Os pais são comunicados
dos dias e horários de tal atendimento e assinam um termo de compromisso para
que encaminhem a criança regularmente.
Além dos reagrupamentos e aula de reforço, o professor também pode utilizar
como recurso, o encaminhamento do aluno para o Serviço de Orientação
Educacional – SOE, quando apresentar comportamento que esteja em desacordo
com o Regimento Escolar e/ou apresente outras necessidades afins ou para a
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, quando o aluno apresentar
dificuldades de aprendizagem. Existem casos em que é necessário fazer o
encaminhamento aos dois atendimentos. Tal encaminhamento é feito por meio de
Ficha de Solicitação de Apoio Pedagógico que, depois de preenchida pelo professor
e entregue à Supervisão Pedagógica, é repassada à responsável pelo atendimento
solicitado, devidamente protocolada. Infelizmente, já é o terceiro ano letivo que
nossa escola não conta com o profissional de Orientação Educacional, portanto,
inviabilizando o atendimento do SOE.
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Todas as ações da equipe gestora, supervisão, coordenação e docente são
pautadas no Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública do
Distrito Federal (SEDF, 2009). Neste sentido, as ocorrências que envolvem alunos,
sejam elas de qualquer natureza, são devidamente registradas no livro de
“Ocorrências Diárias”, especialmente aquelas que envolvem pequenos acidentes e
desvio de comportamento e os pais são convocados para tomarem ciência e
providências, conforme prevê o Art. 309 do Regimento supracitado, que em seu
inciso IV do 2º parágrafo, orienta:
IV. convocar, para reunião, as famílias e/ou responsáveis legais
pelos estudantes que não observarem as normas contidas neste
Regimento e que apresentem baixo rendimento ou inassiduidade,
para, junto com a unidade escolar, adotarem medidas adequadas e
promotoras do seu desenvolvimento escolar (SEEDF, 2015, p. 104).

As professoras regentes também contam com o projeto desenvolvido pelas
professoras que atuam na Sala de Leitura, “Viajando através do mundo da
imaginação”, descrito no item dos projetos específicos. Consiste basicamente em
disponibilizar livros aos alunos para que os mesmos possam pegar emprestados
uma vez por semana. Todos os anos, as professoras autoras do projeto têm o
cuidado de fazer a “abertura” da sala de leitura tanto para os professores quanto
para os alunos e no final do ano letivo também é feita a culminância do projeto, em
que os trabalhos produzidos a partir dos livros que foram emprestados são expostos
e/ou apresentados.
7.5 Ações Disciplinares Pedagógicas
Conforme prevê o Art. 310 do Regimento Escolar, os alunos estão sujeitos à
ações disciplinares pela inobservância das normas nele contidas, aplicadas de
acordo com a gravidade e/ou reincidência das faltas, incluindo advertência oral,
advertência escrita, suspensão da assiduidade na sala de aula, com atividades
alternativas na unidade escolar e, por último, transferência, quando o ato for
aconselhável.
Todas as ocorrências envolvendo os alunos são registradas no Livro de
Ocorrências e os pais são comunicados por meio de bilhete, convocação ou
telefonema e as ações disciplinares são aplicadas, conforme a necessidade.
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As professoras regentes utilizam a agenda para comunicar os responsáveis
sobre a rotina escolar, inclusive no que tange o cumprimento das atividades de sala
e/ou de casa, comportamento, material e outras informações pertinentes ao
cotidiano da sala de aula.
Prezamos pela resolução de conflitos por meio de diálogo, conforme descreve
Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional e, portanto, as ações
disciplinares são adotadas quando as tentativas de diálogos já estão esgotadas.
7.6 Calendário Escolar/Eventos
O Distrito Federal vive uma crise hídrica nunca vista antes e a
conscientização deve começar desde cedo, em casa e na escola. O calendário da
SEDF prevê uma semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE
no mês de março, mas a reflexão deve ser permanente e contextualizada com o
trabalho pedagógico.
No mês de maio, o Calendário Escolar prevê a Semana de Educação para a
Vida, em que a escola divulga o trabalho realizado para superar o desafio a ser
encarado pela escola inclusiva, que é o de desenvolver uma pedagogia centrada na
criança, capaz de educar efetivamente todas as crianças, incluindo as que sofrem
sérias desvantagens ou deficiências. O mérito de tais escolas não está apenas em
serem capazes de prover uma educação de qualidade a todas as crianças; seu
estabelecimento é um passo crucial no auxílio à mudança de atitudes
discriminatórias, à criação de comunidades receptivas e ao desenvolvimento de uma
sociedade inclusiva. Durante essa semana, são promovidas palestras, exposição de
trabalhos e atividades afins.
Em novembro, especificamente dia 20, se comemora o Dia da Consciência
Negra. O trabalho de conscientização e respeito às diferenças de cor, raças, etnias,
religião e outros é realizada durante todo o ano letivo, entretanto, a escola aproveita
esta

data

para

realizar

eventos

sócio-culturais-pedagógicos

e

recreativos

envolvendo toda a comunidade escolar, criando espaços para manifestações
artísticas que proporcionem reflexão crítica da realidade e afirmação positiva dos
valores da cultura afro-brasileira e indígena pertencentes à nossa sociedade,
também realizando uma mostra de todas as atividades desenvolvidas durante o ano
letivo sobre este tema.
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Três festas fazem parte do calendário da escola de maneira permanente:
Festa da Família, Festa Junina e Festa de Ação de Graças.
A Festa da Família, que antes ocorria ainda no primeiro semestre, esse ano,
acontecerá no segundo semestre, na tentativa de ajustarmos melhor nosso
calendário, com o objetivo de integrar ainda mais as famílias às atividades escolares.
O papel do aluno na família e em sua comunidade é trabalhado e como culminância
a festa é realizada com exposição de trabalhos, apresentações musicais e/ou
teatrais dos alunos. Para a realização dessa festa, a escola faz parceria com Posto
de Saúde e iniciativa privada para disponibilizar no dia: aferição de glicose e pressão,
corte de cabelo, palestras educativas, etc. Esses serviços são oferecidos
gratuitamente.
A Festa Junina ocorre normalmente em junho/julho, com o objetivo de
trabalhar elementos culturais do Brasil, além de arrecadar fundos para a realização
da Semana da Criança. A Festa é precedida por uma gincana, na qual as famílias
contribuem com alimentos típicos para serem feitos no dia da festa e a turma que
mais arrecada é premiada com um passeio totalmente gratuito. No dia da Festa os
alunos ganham duas fichas para poder comer pipoca e canjica gratuitamente. Toda
a comunidade escolar é convidada a participar, bem como a comunidade próxima à
escola. No dia da Festa, além das tradicionais barracas com comidas típicas, os
alunos fazem diversas apresentações culturais envolvendo música e dança.
A Festa de Ação de Graças ocorre no final do ano, quando sensibilizamos
alunos e famílias sobre as conquistas do ano e sobre a necessidade de agradecer
por elas. Como culminância desses momentos de sensibilização, a festa é realizada
com apresentações dos alunos, com teatro e/ou músicas.
Também faz parte permanente do calendário de atividades da escola a
Caminhada contra a Dengue e a Semana da Criança. Esse ano será promovida em
abril a 5ª edição da CAMINHADA CONTRA A DENGUE, que se configura como
culminância de atividades trabalhadas em sala e junto às famílias e aos alunos.
Toda a comunidade é convocada a participar, além dos alunos da Creche Divino
Espírito Santo que se localiza próximo à nossa escola. Alunos e funcionários da
escola e da creche, somados a algumas famílias que atendem ao convite feito por
seus filhos representando a escola, percorrem as ruas da Vila Roriz com cartazes,
carro de som, gritos de guerra para sensibilizar a comunidade sobre o perigo da
dengue e os cuidados que todos devem ter.
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A Caminhada Contra a Dengue também conta com a participação de agentes
de saúde, que distribuem material informativo e conta com o apoio da Administração
Regional do Gama e Polícia Militar.
A Semana da Criança corresponde a atividades de caráter cultural, social e
esportivo, na qual nossos alunos têm a oportunidade de participar de passeios,
gincanas e uma linda festa com brinquedos infláveis com lanche especial, sendo que
o lanche e o aluguel dos brinquedos são custeados pelos recursos arrecadados na
Festa Junina. Por dois anos seguidos estabelecemos uma parceria com a polícia
militar, que disponibilizou o Sgtº Coelho para ser juiz e apitar campeonatos de
queimada e futebol promovidos pela escola nesse Semana especial. Esperamos
manter essa parceria e, consequentemente, os campeonatos.
7.7 Projetos Complementares
No ano de 2018 a escola fechou duas importantes parcerias para desenvolver
projetos complementares com nossos alunos, além dos que já são desenvolvidos
pelos nossos professores.
Uma dessas parcerias é com o Instituto de Educação, Esporte, Cultura e
Artes Populares – IECAP, entidade privada sem fins lucrativos, que se dedica a
desenvolver ações de cunho cultural, esportivo, preservação do meio ambiente com
forte viés educacional.
Em 2018 o IECAP desenvolveu o Projeto Atleta da Natureza com os alunos
do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, nos dois turnos, contemplando a temática
do MEIO AMBIENTE, por meio de ações transversais. O Projeto foi devidamente
aplicado em 2018, sem prorrogação e a escola continua usando a temática para
tratar de assuntos correlatos de forma aplicada, simplificada e na linguagem do
estudante, contextualizada com ações ligadas à saúde no foco da obesidade infantil
e das pessoas com deficiência como também o meio ambiente e esporte tendo
como foco: Liderança, Mediação de Conflitos e Disciplina.
Outra importante parceria é com a Estação de Rádio da Marinha em Brasília,
que desenvolve o PROGRAMA FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP com os
alunos do 1º ao 5º ano do turno vespertino desde 2018. Os alunos são atendidos no
turno contrário (matutino), uma vez por semana, em atividades de cunho esportivo,
cultural e pedagógico no espaço cedido pela própria Estação de Rádio da Marinha,
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localizado no Rodovia DF-001 – KM 45 – Área Alfa – Santa Maria – DF. Os alunos
do 1º ano também foram convidados para integrarem o Programa só a partir do ano
passado (2019), numa tentativa de contribuir para formação integral dessas crianças
desde cedo.
As atividades oferecidas são totalmente gratuitas, assim como uniforme e
alimentação. Os pais foram inicialmente informados em reunião convocada e dirigida
pelos militares que dirigem o programa.
Infelizmente a continuidade do Programa é constantemente ameaçada por
conta do transporte, que nem sempre pode ser disponibilizado pela Marinha, que só
conta com apenas um ônibus, que já não atende adequadamente às crianças por
falta de manutenção e combustível, que muitas vezes é feita com recursos dos
próprios militares. Recentemente solicitamos à CRE investimento de Verba
Parlamentar para garantir o transporte de nossos alunos ao PROFESP por
entendermos que o Programa trouxe e ainda traz grandes benefícios para nossas
crianças, contribuindo de forma positiva nos aspectos sociais, culturais e cognitivos
das aprendizagens desenvolvidas na escola.
O planejamento pedagógico do programa é apresentado em todas as
primeiras reuniões de pais do ano letivo, para que os pais possam fazer a adesão
(ou não) pelo Programa. O Projeto consta dos anexos desta Proposta Pedagógica.
Outro projeto que terá continuidade no ano letivo de 2020 é PROJETO
CERRADO, que envolve todas as turmas e comunidade escolar. Iniciado ainda em
2018, o projeto que tem como objetivo principal reconhecer o Cerrado como um
bioma importante, valorizando os recursos naturais que nele se encontra,
desenvolvendo atitudes de preservação e entendendo que dele fazemos parte.
Algumas atividades e metodologias foram acrescentadas ao projeto inicial,
para atender as demandas atuais no cenário sociocultural em que estamos inseridos.
Além do PROJETO CERRADO, a escola desenvolve um projeto voltado à
valorização e ressignificação da coordenação pedagógica: COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA: ESPAÇO DE APRENDIZAGEM.
O Projeto tem por objetivo principal promover momentos de valorização do
espaço-tempo da Coordenação Pedagógica, permitindo a integração entre toda a
equipe pedagógica e favorecendo o trabalho coletivo na escola, de maneira
formativa.
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Outros projetos são desenvolvidos a partir da demanda de cada turma, a fim
de promover aprendizagens significativas. Os projetos seguem descritos ao longo
dessa Proposta.
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7.8 Transição dos Alunos para Escola Sequencial
Por se tratar de Escola Classe, ao final do 5º ano os alunos são
encaminhados para o Centro de Ensino Fundamental sequencial, sendo o CEF 10 o
nosso caso.
Levando em conta a mudança de professores e ambiente escolar e
preocupados com o impacto que isso pode causar ao aluno, a escola, por meio do
Serviço de Orientação Educacional – SOE, desenvolve um trabalho de transição,
que consiste em visitas dos alunos à escola sequencial, acompanhada pelas
orientadoras educacionais de ambas as instituições e palestras de orientação para
pais e alunos.
A Orientadora Educacional também faz um trabalho de acolhimento dos
alunos que virão da Creche Divino Espírito Santo, da qual somos seqüencial para a
Educação Infantil dos mesmos. Os alunos são recebidos, têm a oportunidade de
conhecer o ambiente escolar, passar um período na escola, conhecer os
funcionários e alguns alunos e, ao final, recebem uma pequena lembrança de nossa
escola.
Infelizmente, desde o início de 2017 a escola não dispõe de Orientadora
Educacional para elaborar e acompanhar esse processo.
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8 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Avaliar é uma ação que está presente em vários momentos da vida da
criança. Vivemos sempre sendo avaliados e reavaliados também, em atitudes,
opiniões, conceitos etc. Para o professor essa tarefa de avaliar se torna difícil
quando precisa transformar decisões avaliativas em notas e conceitos como: bom,
ótimo, regular e excelente.
Pautados na orientação do Currículo em Movimento da SEDF, adotamos a
avaliação formativa como prática de redirecionamento do trabalho docente, por
possibilitar a reflexão a partir de situações contextualizadas, lúdicas, num diálogo em
que todos os envolvidos no processo participam, buscando a lógica do processo de
ensino e aprendizagem.
Quando a avaliação ocorre durante o processo de ensino aprendizagem
existe a possibilidade de mudanças e ajustes que contribuem para o sucesso da
tarefa de educar e ensinar. Segundo Hadji (2001), “frequentemente o termo
avaliação é associado a outro como exame, nota, sucesso e fracasso, promoção e
repetência” (p.7).
De acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9.394 de
1996, Seção II, Artigo-31:
Na
Educação
Infantil,
a
avaliação
far-se-à
mediante
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo
de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Os
conceitos que devem ser atendidos na Educação Infantil são o de
acompanhamento do desenvolvimento e do processo de observação,
com o respectivo registro, e não o da promoção como acontece no
ensino fundamental.

Esta diferença ajuda a compreender a distância que existe entre ensino e
educação, ou mais precisamente, entre crescer interiormente e ser aprovado
exteriormente. Trata-se, portanto, de um processo essencialmente qualitativo.
Neste sentido, na Educação Infantil adotamos como principal instrumento
avaliativo a observação e seu respectivo registro, conforme orienta as Diretrizes da
Avaliação Educacional (SEDF, 2014-2016).
Segundo Mendéz (2002) nas observações cada professor faz apreciações
constantes à base de fatos ou de intuições, de juízos e também de pressuposições e
preconceitos. Conscientizar-se do valor formativo dessas observações que,
genericamente, são chamadas de informais é introduzir-se no caminho da
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recuperação de sua potencialidade formativa. De qualquer forma, de acordo com o
autor, é necessário documentar esse tipo de avaliação mediante diários, anotações,
e podem ser registros documentados sobre os quais seja possível fornecer a
informação oportuna e conveniente para quem aprende. Trata-se de um referente
para evitar os excessos e assegurar que os preconceitos não sobressaiam,
estimulando a reflexão, a comparação e o diálogo.
Diante das orientações de autores e das Diretrizes de Avaliação Educacional,
os registros das observações, bem como as reflexões, análises e inferências sobre
elas são feitas diariamente, para depois compor o Relatório Descritivo e Individual
de Acompanhamento Semestral – RDIA, que são disponibilizados aos pais
semestralmente, com o objetivo de conhecerem as manifestações de aprendizagem
e progressos de seus filhos.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o resultado das observações feitas
sobre o aluno, bem como das atividades realizadas por ele também são registradas
para compor o Registro de Avaliação – RAV, que é disponibilizado bimestralmente
aos pais e/ou responsável, com o objetivo de acompanharem as informações
referentes às aprendizagens construídas ou não pelo estudante.
O instrumento/procedimento/ação avaliativo utilizado pelo professor é
acompanhado pela coordenadora pedagógica, que procura apreciar, colaborar e
acompanhar a elaboração, garantindo a coerência com a Proposta Pedagógica da
escola. Os pais e/ou responsáveis são comunicados previamente das avaliações,
para que possam acompanhar e estabelecer uma rotina de estudo, bem como tirar
possíveis dúvidas junto ao professor. O professor tem autonomia optar por qualquer
instrumento avaliativo, desde que esteja de acordo com as Diretrizes de Avaliação
Educacional (SEDF, 2014-2016) e coerentes com a Proposta Pedagógica da escola,
no entanto, os mais utilizados, além da observação, são: portfólio, prova e trabalho
de pesquisa em grupo e/ou individual.
Na medida em que as observações e atividades vão servindo de instrumentos
avaliativos para os professores, os mesmos têm a possibilidade de intervir na
aprendizagem

das

crianças,

quando

estas

apresentam

um

comportamento/desenvolvimento aquém ou além do esperado para as atividades
propostas. Essas intervenções podem ser feitas a partir de dinâmicas, atividades
diferenciadas, projetos, atendimento individual ou em casos mais específicos, pode
haver a necessidade de encaminhamento para o Serviço de Orientação
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Educacional – SOE (quando dispomos), caso a dificuldade esteja relacionada ao
comportamento, ou para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA,
se a dificuldade estiver diretamente relacionada à aprendizagem.
Também faz parte do nosso processo de Avaliação, o CONSELHO DE
CLASSE por turma, a fim de identificar, analisar e propor estratégias e metodologias
para serem desenvolvidas pelo professor e demais profissionais, se necessário,
conforme orienta as Diretrizes de Avaliação Educacional da Secretaria de Educação
(2014-2016). Trata-se de um importante momento para identificar os avanços e
dificuldades dos alunos, com vistas à sua aprendizagem, potencializando-a. Os
horários de aula são ajustados para que professoras que atuam no mesmo ano
possam participar do mesmo Conselho e assim socializarem atividades, progressos,
avaliações, sugestões e trocas de experiências.
Busca-se também socializar e avaliar o desenvolvimento dos projetos que
estão sendo trabalhados pelos professores, promovendo reflexões acerca dos
resultados obtidos.
O mais importante é que a avaliação não é punitiva e sim formativa. Nas
coordenações, os professores têm a oportunidade de trocar experiências sobre os
problemas enfrentados e qual metodologia tem apresentado resultados satisfatórios,
para que outras crianças tenham a possibilidade de se beneficiar também.
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9 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Antes das definições da Proposta Pedagógica de cada escola, e,
consequentemente, da construção de sua identidade, existem parâmetros nacionais
que devem ser seguidos a fim de oferecer orientações precisas sobre o que é o
projeto educativo, que princípios devem fundamentá-lo, além de sugerir como deve
ser a organização do trabalho escolar, a seleção de recursos didáticos e formas de
avaliação. Para Sousa (2004, p.17), “existe uma hierarquização das orientações
educacionais e pedagógicas até chegar ao professor em sala de aula”, como
ilustrado a seguir:
Constituição Federal de 1988
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96
Diretrizes Curriculares Nacionais para cada modalidade de ensino
Parâmetros Curriculares Nacionais para cada modalidade de ensino
Currículo em Movimento das escolas públicas do DF
Proposta Pedagógica de cada escola pública do DF
Currículo de cada escola pública do DF
Com o objetivo de nortear o trabalho pedagógico, buscando uma educação de
qualidade, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal elaborou o
Currículo em Movimento da Educação Básica, no caso da nossa escola, Educação
Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, Educação Especial. No fim do ano de
2018 foi lançada a 2ª Edição do Currículo em Movimento com algumas alterações
das matrizes curriculares a fim de contemplar os conhecimentos essenciais trazidos
pela Base Nacional Comum Curricular, homologada em dezembro de 2017
(Resolução CNE/CP nº 2).
No que tange a Educação Infantil, desde o final dos anos 1990, essa
modalidade vinha adotando a estrutura do Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI), em que se trabalhava os dois âmbitos de experiências:
Formação Pessoal e Social, constituída pelo eixo Identidade e Autonomia e pelo
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âmbito Conhecimento de Mundo, formado pelos eixos: Movimento, Música, Artes
Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.
Nesse novo Currículo, a abordagem foi feita por meio das múltiplas
linguagens, na tentativa de não fragmentar os conhecimentos e de se considerar as
várias dimensões das crianças, ainda que seja necessário indicar parâmetros para o
trabalho educativo a ser desenvolvido.
As referidas linguagens devem subsidiar o planejamento de objetivos de
ensino e aprendizagem e o planejamento para que o conhecimento seja promovido.
As linguagens são: Cuidado Consigo e com o Outro, Interação com a Natureza e
com a Sociedade, Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem Matemática,
Linguagem Oral e Escrita, Linguagem Digital.
Já no que tangue os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Currículo em
Movimento orienta que os componentes curriculares devem ser articulados de forma
interdisciplinar e contextualizado, propondo como eixos integradores a alfabetização
somente para o BIA; letramentos e ludicidade para todo o Ensino Fundamental.
Os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento,
divididas da seguinte forma:
LINGUAGENS é uma das áreas do conhecimento que se estende,
principalmente à produção de sentidos na perspectiva de representar o mundo e
socializar pensamentos. É importante considerar que o trabalho com as linguagens
no Ensino Fundamental pressupões a articulação entre Língua Portuguesa, Arte
(Dança, Teatro, Música e Artes Visuais), Educação Física e Língua Estrangeira (no
caso dos Anos Finais e Ensino Médio).
Em relação à EDUCAÇÃO FÍSICA, a prioridade é o ensino das manifestações
da cultura corporal, que contribui significativamente para a formação integral do
indivíduo. Essas atividades iniciam ainda na Pré-Escola e Séries Iniciais, ainda
quando estão brincando ou dançando, conforme descreve o Currículo em
Movimento do DF em sua 2ª Edição:
Por meio de brinquedo, jogo simbólico, de movimentos gerais
vivenciados mediante atividades orientadas, de iniciação das danças,
de ginásticas e de jogos pré-desportivos, entre outras atividades que,
ao oportunizar as aprendizagens, favoreçam o desenvolvimento do
estudante (p.16).

Os blocos de conteúdos trabalhados em MATEMÁTICA foram reestruturados
na 2ª Edição do Currículo, estando assim propostos para essa área do
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conhecimento: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade
e Estatística.
As CIÊNCIAS HUMANAS se referem à construção de conhecimentos de dois
componentes curriculares: Histórias e Geografia, com objetivos diferenciados, mas
que se articulam no desenvolvimento do pensamento histórico e geográfico.
Os conteúdos de CIÊNCIAS DA NATUREZA, nessa 2ª Edição do Currículo
em Movimento foram organizadas e estruturadas em três unidades temáticas:
Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo.
Na proposta atual do Currículo (2ª Edição) o ENSINO RELIGIOSO deve ter
fim pedagógico, laico e pluralista, valorizando a riqueza cultural e religiosa de
comunidades regionais, nacionais e internacionais e incentivando respeito a essa
diversidade. Contudo, no Distrito Federal, o Ensino Religioso constitui disciplina em
horário regular em todas as etapas da Educação Básica, entretanto, a matrícula é
facultativa, conforme Ar. 234 da Emenda à Lei Orgânica Nº 79, de 2014.
Neste sentido, o trabalho pedagógico segue fundamentado nos conteúdos
aqui descritos, contemplando as áreas de conhecimento necessárias ao pleno
desenvolvimento do aluno, sustentado em eixos transversais do Currículo em
Movimento da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal:
Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos, Educação para a Sustentabilidade.
Para atingir esses objetivos, algumas professoras integram ao seu trabalho
docente, a abordagem de conteúdos e/ou temáticas a partir de projetos individuais
ou compartilhados com outras turmas.
No início do ano letivo, as professoras de cada turno reuniuram-se para
estabelecer a distribuição dos conteúdos que seriam trabalhados a cada bimestre,
destacando a possibilidade de flexibilidade dessa definição, conforme demanda da
turma.
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10 PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 28

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2020
JUSTIFICATIVA
“Não se trata mais de administrar pessoas, mas de administrar com as
pessoas”. Chiavenato (1997,p.101)
Ir além do conhecimento teórico é de fundamental importância, pois para
acompanhar o trabalho pedagógico e estimular os professores é preciso percepção
e sensibilidade para identificar as necessidades dos alunos e educadores, tendo que
se manter sempre atualizado, buscando fontes de informação e refletindo sobre a
prática pedagógica.

OBJETIVOS:
 Diagnosticar os pontos críticos do processo de ensino aprendizagem;
 Planejar e propor atividades visando o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico;
 Evidenciar a importância do coletivo na construção do conhecimento;
 Oportunizar momentos planejamento coletivo, de estudo e de reflexão sobre a
prática docente e explorar alternativas de trabalho que permita a concretização da
proposta pedagógica;

41

 Avaliar a sistematização durante todo o processo.
METAS PREVISTAS
 Dar atenção individual e coletiva aos professores no processo de ensino –
aprendizagem;
 Coordenar e subsidiar a elaboração dos documentos tais com: RAV, diário de
classe, Diretrizes pedagógicas do BIA (reagrupamentos, projetos interventivos e
vivências).
 Acompanhar as causas da repetência e o rendimento escolar dos alunos;
 Propiciar o trabalho em conjunto por área, por ano para analisar, discutir, estudar
e aperfeiçoar as questões pertinentes ao processo de ensino – aprendizagem;
 Incentivar e promover condições para dar continuidade aos projetos já existentes
assim como dar inicio a novos atendendo as necessidades da unidade escolar;
 Proporcionar momentos de trocas de experiências entre os professores.
 Participar da organização e realização do Conselho de Classe, momentos de
avaliação e Fóruns de rendimento.
 Participar da organização e realização de Culminâncias de projetos, hora cívica,
gincanas, Festa junina e outros.
 Divulgar as informações recebidas pela direção e pela SEEDF.
 Solicitar dos professores sempre que necessário uma avaliação do trabalho
desenvolvido para que possa ser melhorado e diversificado cada vez mais a
atuação pedagógica do grupo envolvido.

PARCERIAS ENVOLVIDAS NA AÇÃO
 Professores
 Coordenadores
 Supervisora Pedagógica
 Pais
 Alunos
 Equipe do SOE/EEAA
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 Sala de leitura
PÚBLICO
 Educação Infantil
 Anos iniciais/BIA
 Anos iniciais/4º e 5º anos
FREQUÊNCIA DAS AÇÕES
O planejamento será realizado mensalmente com os professores do mesmo
ano/período e semanalmente com cada professor.
As demais atividades serão planejadas e executadas, em conjunto, no
decorrer do ano letivo e também nas reuniões coletivas semanais.
AVALIAÇÃO
Avaliar é um processo contínuo e sistemático que visa o processo de quem
está sendo avaliado no domínio dos seus conhecimentos e no desenvolvimento de
habilidades e atitudes exigidas pela formação cientifica e o exercício profissional,
O uso de registros das atividades realizadas no cotidiano do exercício
profissional, permite a consulta posterior, ou seja, é uma fonte onde através das
informações registradas, analisadas

e da auto avaliação, meio pelo qual

acreditamos que seja possível uma reflexão sobre a prática para novas ações
(portfólio do coordenador). Os registros diários d0s professores também serão fonte
de reflexão e avaliação do trabalho no decorrer do período.
BIBLIOGRAFIA
CHIAVENATO, Idalberto. Elsevier Brasil, 1997

43

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA E INCLUSÃO
EDUCACIONAL
DIRETORIA DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PLANOS EDUCACIONAIS
GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
EQUIPES ESPECIALIZADAS DE APOIO Á APRENDIZAGEM

PLANO DE AÇÃO – 2020
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: EC 28 DO GAMA
PEDAGOGA: JOANA DARC DE FREITAS
E-MAIL: jfreitas64@yahoo.com.br

MATRÍCULA: 1764306

CELULAR: (61)981480232

TURNO DE ATENDIMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

JUSTIFICATIVA
A Equipe Especializada de Apoio a aprendizagem (EEAA) da SEE/DF constitui-se um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter
multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da
atuação dos profissionais das instituições educacionais bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os
estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura do sucesso escolar.
Segundo a Orientação Pedagógica- OP (2010), a atuação da EEAA deverá ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e
ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em
articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional.
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A EEAA foi regulamentada em 2008. Com a Portaria nº 254 de 12/12/2008, embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de
ensino do DF, com base nas Orientações legais da LDB/1996. Pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação básica do
CNE/CEB nº02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do MEC.
Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o planejamento das ações coletivas que serão
promovidas no ano de 2020 pela EEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais sejam: 1º dimensão- Mapeamento
Institucional; 2º dimensão – Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 3º dimensão- Acompanhamento do processo de ensinoaprendizagem dos alunos.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EQUIPES ESPECIALIZADAS DE APOIO À
APRENDIZAGEM
EC 28 DO GAMA

BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA CLASSE 28 DO GAMA
Inaugurada em 1960. Construída no tempo médio de 30 dias, em caráter provisório com a finalidade de atender as necessidades
imediatas da comunidade assentada no Setor Oeste do Gama. Inicialmente atendia 600alunos, quando as turmas tinham em média 40 alunos.
Até o ano de 1997, mesmo em condições físicas provisórias, a escola tendia os três turnos, sendo que no noturno o atendimento era exclusivo
à Educação de Jovens e Adultos – EJA. Como a evasão era alta nessas turmas, essa modalidade deixou de ser ofertada em 1998. Em 1999 o
atendimento da escola foi transferido para o CAIC, apenas no turno vespertino para que uma nova escola pudesse ser construída, retornando
em 2003.
Em 2018 finalizou o ano atendendo 266 alunos nos turnos matutino e vespertino, com faixa etária entre e 14 anos. Esse ano temos
atualmente 264 alunos matriculados. Aproximadame4nte metade dos alunos moram com os pais e outra metade, em sua maioria, moram
apenas com a mãe. De acordo com levantamento de dados realizados pela escola apenas 38% possuem casa própria, sendo que 62% moram
de aluguel. 45% possuem renda familiar de apenas um salário mínimo, 36% entre 2 a 3 salários mínimos e apenas 10% a renda é acima de 3
salários mínimosAs famílias costumam ficar em casa ou visitar parentes no final de semana e os lugares mais indicados que costumam
freqüentar são: igreja, supermercados e feiras. A maior parte das crianças possuem irmãos , variando entre 1 a 3.
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EIXO DE ATUAÇÃO /1º DIMENSÃO – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
PDE/META
(LEI. 5.499 DE
14/07/2015
Meta 02 : Acesso,
permanência,
aprendizagem e
conclusão de
ensino
fundamental até
os 14 anos.

Meta 19 : Gestão
Democrática
acompanhar os
espaços de
diálogos e
decisões
coletivas na
prática educativa
da EU.

Objetivos
Gerais
-Desenvolver o
mapeamento
institucional
por meio da
reflexão a
cerca dos
aspectos
pedagógicos,
administrativo
s, sociais e
culturais no
qual se insere
a comunidade
escolar.

Objetivos específicos

Ações

Responsáveis

cronograma

Avaliação

-Conhecer a história da escola, a
estrutura física e funcional da
escola.
-Análisar dos documentos
norteadores da escola da escola
-Identificar nas práticas educativas,
as tendências educacionais e as
concepções sobre educação, ensino
e desenvolvimento da
aprendizagem.
-Analisar como se dá as relações
entre os atores da escola.
-Analisar a conjuntura social, poítica
e econômica na qual se insere a
escola.

-Observação da
organização e das
relações da gestão
escolar, rotinas e práticas
escolares da instituição.
-Estudo de documentos e
registros norteadores do
trabalho na instituição
(PP, regimento interno,
organização curricular e
etc.)

EEAA

Durante o
ano letivo
com foco
nos
primeiros
meses de
funcioname
nto da
escola.

-Observação dos
diferentes espaços
da instituição
-Conferências
individuais
-Nas reuniões
coletivas
-Nos conselhos

-Promover
estratégias de
escuta
qualificada das
vozes
institucionais e
entender os
aspectos
subjetivos

-Perceber as contradições presentes - Espaço de escuta e
nos discursos x práticas dos
registro das vozes da
profissionais que atuam no
instituição.
contexto escolar.
-Analisar os sentidos subjetivos
presentes nas vozes institucionais.

EEAA

Durante o
ano letivo

-Entrevistas,
questionários,
observações e
registros
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PDE/META
(LEI. 5.499 DE
14/07/2015

Meta 02: Acesso,
permanência,
aprendizagem e
conclusão do
ensino
fundamental até
os 14 anos.
Meta 07:
Promover a
qualidade do
ensino e a
melhoria do fluxo
escolar e da
aprendizagem,
elevando os níveis
do IDEB da
instituição.
Meta 07:
Promover a
qualidade do
ensino e a
melhoria do fluxo
escolar e da
aprendizagem,
elevando os níveis
do IDEB da
Meta: 16 –
Oferecer

EIXO DE ATUAÇÃO/2º DIMENSÃO – Assessoramento ao Trabalho coletivo da Equipe Escolar
Objetivo Geral

Objetivos específicos

Ações

-Oferecer
suporte ao
processo de
gestão escolar.

-Contribuir para a reestruturação e
implementação do PP- Proposta
Pedagógica
-Contribuir para reflexão de situações
que impedem o desenvolvimento do
trabalho coletivo
-Desenvolver coletivamente estratégias
que favoreçam o trabalho da equipe.

-Elaboração do Plano de
ação para a EEAA.
-Participação nas
coordenações
pedagógicas, conselhos de
classe e etc.
-Participação nas reuniões
ordinárias ( bimestrais de
pais e mestres) e
extaordinárias
-Envolvimento nos
projetos da escola.
-Feed back e diálogo da
escuta das vozes da
instituição.

-Promover o desenvolvimento de
competências técnicas metodológicas
para o aprimoramento da prática
educativa

- Troca de experiências nas
coordenações coletivas
-Estudos e debates sobre
as dificuldades
encontradas na prática
pedagógica.
-Oficinas para estudo e
esclarecimentos sobre as
dificuldades de
aprendizagem e
transtornos funcionais (Em

-Contribuir com
a equipe escolar
e corpo docente
para a formação
continuada.

Responsáv
eis
Direção
Supervisora
Pedagógica

Coordenador

Pedagógico
EEAA

EEAA
-Direção
-

Coordenação

Pedagógica

Cronograma

Avaliação

Durante o ano
letivo com foco
nos primeiros
meses de
funcionamento
da escola.

Nas
coordenações
pedagógicas
-Conselho de
classe
-conferências
individuais
-conversas
informais

Durante o ano
letivo

-Nas coletivas
-Conselho de
classe
-observação da
participação e
envolvimento nos
momentos de
estudo.
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formação
continuada

PDE/META
(LEI. 5.499 DE
14/07/2015

Meta 07:
Promover a
qualidade do
ensino e a
melhoria do fluxo
escolar e da
aprendizagem,
elevando os níveis
do IDEB da
instituição
Meta 05:
Alfabetização até
o 3º ano do
Ensino
Fundamental de 9
anos

parceria com o Polo de
transtornos Funcionais e a
equipe da CRE).

EIXO DE ATUAÇÃO/ 3º DIMENSÃO – Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem
Objetivo Geral

Objetivos específicos

Ações

Responsáveis

Cronograma

Avaliação

- Assessorar e
acompanhar o
processo de
ensino e
aprendizagem
visando a
melhoria do
desempenho
escolar do
educando.

--Construir juntamente com o
professor alternativas técnicometodológicas de ensino e de
avaliação da aprendizagem com foco
na construção de habilidades e
competências dos estudantes.
-Fornecer subsídios para que as ações
escolares ocorram tanto em uma
dimensão coletiva quanto individual.
-Intervir no processo de ensino e
escrita da leitura, compreendendo
como base para aquisição de
conhecimentos.
-Criar juntamente ao professor
situações didático-metodológicos de
apoio à aprendizagem do aluno,
incorporadas às práticas pedagógicas.
- Implementar projeto – “Vivenciando
histórias Infantis” na Educação Infantil
e bloco do BIA.
-Implementar nos 4º e 5º anos
Projeto – Jogo de xadrez como
intervenção pedagógica visando a
melhoria da aprendizagem.

-Observação dos espaços
de aprendizagem
-Conferências individuais
com professores
-Análise de atividades
desenvolvidas pelos
alunos.
-Discussões a cerca das
práticas de ensino nas
coletivas.
-Acompanhamento e
analise dos resultados dos
testes da Psicogênese da
Língua Escrita.
-Intervenção nas situações
de queixa escolar
conforme estabelece o
Procedimento de Avaliação
e Intervenção das Queixas
Escolares e Níveis de
intervenção ( PAIQUE).
-Contação de histórias
infantis.
Implementação de
projeto – Jogo de xadrez

EEAA
Equipe
Pedagógica

Durante o
ano letivo

-Nas
coordenações
coletivas
- observação da
participação e
envolvimento nos
projetos
-Análise da
avaliações
externas, dos
resultados dos
testes da
Psicogênese da
Língua Escrita.
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Meta 04:
Promover a
articulação
pedagógica em
rede, envolvendo
atendimento no
ensino regular na
modalidade da
Educação Especial
na perspectiva da
educação
inclusiva.

-Avaliar o
processo de
ensino e
aprendizagem
visando a
promoção do
desenvolviment
o do educando.

- Identificar os elementos que
interferem no processo de ensino e
aprendizagem.
-Avaliar de maneira contextual os
estudantes para encaminhamentos
necessários e/ou previstos na
estratégia de matrícula da SEDF e ainda
para promover a adequação curricular.
-Elaborar documento/relatórios
apresentando a conclusão de cada caso
e indicando as possibilidades de
adequação educacional e de
intervenção pedagógica para a situação
escolar do estudante.

nos 4º e 5º anos.
-Avaliação de alunos com
queixas escolares
observando aspectos
referentes ao
desenvolvimento e
aprendizagem do aluno.
-Parceria com o
Atendimento Educacional
Especializado com
sugestões que auxiliem na
aprendizagem dos alunos e
participação de estudos de
caso e reavaliação quando
necessário.
Intervenções individuais
ou em grupos com alunos
que apresentam
dificuldades de
aprendizagem.
-Participação em estudo de
caso quando necessário

____________________________________________
Joana Darc de Freitas – 176430-6
Pedagoga (a) Matrícula
____________________________________________

EEAA

Durante o
ano letivo.

- Conferências
com os
professores
- Reuniões com
SAA e AEE
-Nos
atendimentos à
família, alunos.
-Conselho Escolar
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Gestor(a) Matrícula
DATA : ______/______/______
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11 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Assim como a elaboração e execução da Proposta Pedagógica se deu de
forma democrática, a avaliação também contará com a participação de todos os
segmentos, verificando se o planejamento e o desenvolvimento estão adequados e
quais ações necessitam de redirecionamento.
O calendário escolar já prevê três dias para que ocorram momentos
destinados à Avaliação Institucional (21/05, 10/09 E 19/11), e estes momentos, por
sua vez, devem servir de instrumentos para nortear o trabalho da Proposta
Pedagógica, a fim de reavaliar seu direcionamento, estabelecendo novas estratégias
quando necessário, procurando sanar as falhas existentes e, socializando os
resultados já alcançados.
Serão utilizados como instrumentos de avaliação da Proposta Pedagógica,
questionários que poderão ser aplicados à comunidade escolar e servidores da
escola, a fim de avaliar quais as demandas que ainda precisam ser atendidas em
cada segmento, bem como o levantamento de possíveis sugestões. Também serão
realizadas autoavaliações, com o propósito de promover a reflexão sobre o papel de
cada um no contexto escolar.
O acompanhamento, controle e avaliação da referida proposta dar-se-á
durante as coordenações coletivas, reuniões de pais, conselho escolar, entre outros
encontros que forem necessários para avaliar se os objetivos estão sendo
alcançados e se é necessário estabelecer novas estratégias e metas.
As verificações regulares, a partir de observações, bem como seus registros,
ajudam a identificar necessidades de futuras observações; a planejar o trabalho,
investigando ou estabelecendo hipóteses que contribuam no replanejamento das
estratégias, a fim de atender os objetivos desta Proposta Pedagógica.
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12 PROJETOS ESPECÍFICOS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 28

ENCANTOS DO CERRADO
JUSTIFICATIVA:
Diante da atual crise hídrica vivida pela população do DF, faz-se necessário
conscientizar nossos alunos sobre a importância da água no meio ambiente, bem
como os valores voltados à sua proteção e preservação.
Contudo, percebemos que o trabalho torna-se mais significativo quando é
desenvolvido dentro de um contexto e, no caso, o cerrado não é só o nosso
ambiente natural, onde moramos, mas também é considerado o berço das águas e,
portanto, um excelente ponto de partida para que possamos proporcionar aos alunos
uma grande diversidade de experiências, com participação ativa, para que possam
levá-los a compreender que fazem parte de uma importante biodiversidade, que
contribui para a dinâmica de todo o mundo.
Neste sentido, o projeto justifica-se por uma inquietação do grupo de
professores que já realizava um trabalho abordando a água e outros conceitos sobre
meio ambiente, mas que perceberam a necessidade de fazê-lo de maneira coletiva e
contextualizada, a partir de um tema norteador, no caso Cerrado, em que os temas
se integram e se completam.

OBJETIVOS:
GERAL
Reconhecer o Cerrado como um bioma importante, valorizando os recursos
naturais que nele se encontra, desenvolvendo atitudes de preservação e
entendendo que dele fazemos parte.
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ESPECÍFICOS
 Reconhecer-se como parte do Cerrado e desenvolver atitudes de
preservação;
 Compreender o Cerrado como “O grande berço das Águas” e a importância
de sua preservação;
 Reconhecer o Bioma Cerrado identificando sua fauna e flora;
 Conscientizar sobre o uso consciente da água e sua reutilização;
 Perceber que algumas atividades humanas podem interferir de forma

negativa nos ambientes, prejudicando a vida no planeta;
 Sensibilizar os alunos sobre a importância de vivermos e convivermos em

um ambiente limpo, incentivando-os a prática de atitudes conscientes quanto à
limpeza da sala de aula e, consequentemente, da casa, da rua, da quadra, da
cidade, etc;
 Promover a conscientização da importância da reciclagem para o meio

ambiente, entendendo o processo;
 Identificas as principais causas e conseqüências da transformação da

paisagem natural na região do Gama, causadas pela ação do homem.;
 Conscientizar a comunidade escolar sobre as doenças causadas pelo

desmatamento/queimada do Cerrado e pelo descarte e armazenamento incorreto do
lixo.

METODOLOGIA
1) Estudos nos momentos de Coordenação Pedagógica sobre a temática
(CERRADO). Material disponível na caixa:
- Animais do Cerrado (Apostila)
- Alfabeto do Cerrado (Ilustração)
- Biodiversidade – VIDA NO CERRADO (Apostila)
- Alfabetização Ecológica: ABCERRADO (DVD Rom)
- Distrito Federal – O BERÇO DAS ÁGUAS (Apostila)
- Águas Emendadas – O PARAÍSO DO CERRADO (Apostila)
- CIÊNCIA EM FOCO – ÁGUA E SOLO
2) Dia de Formação sobre Cerrado com a Prof. Flávia Barbosa.
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3) O projeto terá início com o tema Cerrado, a partir da Paródia “Cerrado sem você”.
(CD disponível)
4) Peça teatral produzida pelas próprias professoras, apresentando as principais
características do Cerrado, bem como sua degradação.
5) Exibir, discutir e fletir uma ou mais sugestões dos filmes sobre CERRADO ou
afins
a) GLOGO REPÓRTER CERRADO (4º e 5º anos) – Duração 41 minutos
b) LOBO GUARÁ: O PROTETOR DO CERRADO (1º ao 3º anos)
Sinopse: O Cerrado está em perigo, mas o Lobo Guará não ficará de braços
cruzados. Duração 20 minutos
c) ECO BABY BIOMAS (Ed. Infantil) – Duração 6min54seg
Sinopse: A série de Inter-programas “Eco Bebê -Biomas do Brasil”, composta por 13
episódios de aproximadamente 2 minutos, buscará através de clipes musicais em
animação 2D, ensinar crianças em fase pré-escolar, sobre os diferentes elementos
de nossa Fauna e Flora. Na tradição de séries como “Galinha Pintadinha” e “Bita e
os Animais”, utilizaremos música e animação, mais com um conteúdo educativo
sobre nossa Fauna e Flora assim como nossa diversidade musical.
d) OS SEM FLORESTAS
Sinopse: Animais de uma floresta acordam do período de hibernação e descobrem
que têm vários vizinhos humanos que vivem nas proximidades. Inicialmente, eles
ficam com medo da novidade, mas, com o tempo, o guaxinim oportunista RJ ensina
os humanos a explorar as maravilhas comestíveis que deixam para trás. (Duração:
1h25min)
6) Aproveitar o dia do racionamento da água para iniciar o trabalho com a temática
(ÁGUA).
7) Sugestões de leituras com os alunos:
a) Associar com as atividades da Páscoa, a história “OLHE O DESPERDÍCIO,
COELHO FELÍCIO!”, de Guca Domenico e Neno Alves. (Livro disponível na caixa)
b) O MUNDINHO AZUL, de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
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c) BERNARDO: O MENINO QUE PENSA AZUL, de Deisy Lucas
d) MINHA CASA AZUL
e) AZUL E LINDO PLANETA TERRA, NOSSA CASA, de Ruth Rocha e Otávio Roth
f) TATU-BALÃO
g) ABC DA ÁGUA, de Selma Maria
h) ONDE ESTAMOS?, de Ely Barbosa
8) Trabalhar a música Água, de Cristina Mel coletivamente. Outras sugestões de
trabalho:
a) Rap da água (Carinha de Anjo)
b) Água (Turminha do Tio Marcelo)
9) Exibir, discutir e refletir uma ou mais sugestões dos filmes sobre ÁGUA:
a) ACQUÁRIA (com Sandy e Júnior)
Sinopse: Após constantes agressões à natureza, a água do planeta está
praticamente esgotada e os jovens Sarah e Kim, ao lado de seus amigos, tentam
encontrar uma forma de obter este bem tão precioso e indispensável para a
sobrevivência da humanidade. (Duração: 1h44min)
b) RANGO
Sinopse: Narra a história de um camaleão criado em cativeiro. Após muito tempo
preso, o animal se torna uma espécie de herói de um pequeno vilarejo ao se colocar
a disposição para os protegê-los de um fora da lei. As coisas mudam, no entanto,
quando ele acaba sendo o responsável pela escassez de água nesse vilarejo, tendo
que comprovar a sua verdadeira coragem ao resolver esse grande problema.
(Duração: 1h51min)
c) PEIXONAUTA em O CASO DA ÁGUA QUE FUGIU
Sinopse: Marina, Zico e Peixonauta precisam descobrir para onde foi a água do
Parque e trazê-la de volta! Eles aprendem que o vilão da história é o desperdício e
que as pessoas precisam aprender como usar a água com responsabilidade.
(Duração 12min).
d) TURMA DA MÔNICA em UM PLANO PARA SALVAR O PLANETA
Sinopse: Na trama, Franjinha inventa uma poção capaz de deixar todas as coisas
limpas. A turma visita seu laboratório e, no meio da bagunça, um pouco da fórmula
cai sobre o Cascão, que fica limpíssimo. Assim, Mônica e seus amigos decidem
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pegar borrifadores com o produto e sair pelo bairro para acabar com a sujeira e a
poluição. (Duração 25min).
10) Confecção de material para ser usado na Caminhada “EM DEFESA DO
CERRADO”.
11) Confecção de murais
12) Caminhada “EM DEFESA DO CERRADO”, em parceria com a Secretaria de
Saúde, Vigilância Sanitária, SLU e Administração Regional do Gama, alertando
sobre os riscos da água parada e o Aedes Aegypti.
13) Implementar o “INSPETOR DO CERRADO”, que consiste em eleger um inspetor
por turma, para atuar durante uma semana como fiscal do ambiente escolar,
especialmente no período do recreio, ficando atento às questões ambientais em
relação a si mesmo e aos colegas. Cada aluno ficará com o colete por uma semana,
portanto, as atitudes de “fiscais” desenvolvidas na escola, se estenderam até sua
casa.
14) Incluir os conteúdos do Currículo ao planejamento mensal, de acordo com as
atividades que estão sendo planejadas coletivamente.
15) Peças teatrais apresentadas pela PMDF (Lobo Guará) e Vigilância Sanitária (Xô
Dengue)
DURAÇÃO:
O projeto terá início no primeiro semestre, sendo desenvolvido até o final do
letivo.por todas as turmas.
AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo com o desenvolvimento
das atividades e do envolvimento e resultados apresentados pelos alunos.
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REFERÊNCIAS
DISTRITO FEDERAL. O Berço das Águas. Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente do DF. Brasília, 2007.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 28

PERCEBER E VALORIZAR O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E BIA
JUSTIFICATIVA:
Por muito tempo, a aprendizagem foi considerada como um todo e muitos
ignoravam o processo de seu desenvolvimento. Transmitia-se o conhecimento de
maneira

mecânica,

sem

nenhum

preparo

por

parte

dos

professores,

consequentemente a criança sofria com isso. O educador não se preocupava em
conhecer o processo pelo qual as crianças desenvolviam sua aprendizagem e
muitos progressos deixaram de ser valorizados por serem imperceptíveis.
Nesse

sentido,

o

projeto

justifica-se

pelas

contribuições

que

o

acompanhamento do desenvolvimento da criança no que tange à sua aprendizagem
de alguns conceitos traz para que o professor estabeleça suas estratégias e
intervenções.

OBJETIVOS:
GERAL
Desenvolver a construção da linguagem oral e escrita a partir do grafismo na
Ed. Infantil e da Psicogênese no BIA.
ESPECÍFICOS
 Desenvolver o Grafismo na Ed. Infantil e a construção da linguagem oral e
escrita dos alunos do BIA.
 Identificar o progresso nas produções dos desenhos (grafismo) e na escrita.
 Comparar as produções feitas, observando as diferenças e os avanços.
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METODOLOGIA
O projeto será desenvolvido nas turmas de Ed. Infantil e BIA, a partir das
seguintes etapas:
 Na EDUCAÇÃO INFANTIL as professoras mensalmente irão propor aos alunos a
realização de algum exercício de produção de desenho a partir de uma atividade
devidamente planejada (história, música, filme, etc).
 Os desenhos dos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL serão organizados em um
Portfólio para que as professoras possam acompanhar a evolução do desenho da
criança,

considerando

os

aspectos

referentes

à

coordenação

motora,

interpretação da atividade ilustrar, cores e espaço utilizado, autonomia para
execução do exercício entre outros.
 No BIA as professoras aplicaram o teste da Psicogênese e/ou Prova Ampla aos
alunos e classificarão de acordo com o nível apresentado. Os testes serão
aplicados no início do ano e ao final de cada bimestre.
 Os testes serão organizados em um Portfólio para que professora e aluno possam
acompanhar o desenvolvimento da construção da escrita.
 Nas reuniões de pais, que ocorrem bimestralmente, os responsáveis também
poderão acompanhar esses registros do desenvolvimento dos alunos.

AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo com o desenvolvimento
das atividades e do envolvimento e resultados apresentados pelos alunos.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 28

PROJETO: LEITURA TAMBÉM SE FAZ EM CASA
JUSTIFICATIVA:
A leitura, além de proporcionar o prazer de entrar em um mundo imaginário,
quando ainda iniciada na infância pode ser a chave para um bom aprendizado
escolar. O conteúdo dos livros serve para divertimento e também para explorar os
mais diversos temas ligados direta ou indiretamente aos conteúdos trabalhados em
sala de aula.
Por outro lado, a leitura deve ser vista como uma habilidade de cunho social e
não apenas para atender a objetivos didáticos. Por querer continuar controlando e
disciplinando, muitas escolas atualmente não aceitam a leitura como um meio
prazeroso para a aprendizagem.
Então, se faz necessário, que o professor introduza na sua prática
pedagógica a literatura de cunho formativo, que contribui para o crescimento e a
identificação pessoal da criança, propiciando ao aluno, a percepção de diferentes
resoluções de problemas, despertando a criatividade, a autonomia, a criticidade, que
são elementos necessários na formação da criança de nossa sociedade atual. É
necessário que o professor faça a seleção de livros de literatura que tenham boa
estética, uma ilustração motivadora que o texto seja apropriado.
A execução do presente projeto justifica-se pelo valor de socializar o direito à
leitura, como forma de conhecimento, interpretação e compreensão do mundo, bem
como do ser humano em si, sendo imprescindível uma articulação contínua, intensa
e harmoniosa entre todos os seguimentos sociais.
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OBJETIVOS:
GERAL
Desenvolver hábitos de leitura e familiarizar com diversos gêneros e autores,
envolvendo as famílias nessas atividades de leitura.
ESPECÍFICOS
 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer
e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente;
 Lidar com textos variados para descobrir a diversidade estética presente na
literatura infantil;
 Desenvolver a capacidade criadora (fantasia/imaginação) dos alunos;
 Participar da hora da leitura, tornando-a um momento de prazer e
divertimento;
 Compreender a especificidade da autoria, a relação intrínseca entre autor e
obra;
 Desenvolver a habilidade de compreensão e interpretação de texto.
 Envolver a família nas atividades de leitura.
METODOLOGIA
O projeto inicialmente contemplará do 1º ao 5º ano e seguirá as seguintes
etapas:
- Uma vez por semana as crianças podem pegar um livro emprestado na Sala de
Leitura e irem trocando na medida que devolverem da semana anterior.
- Os livros são enviados para casa com uma atividade associada para ser realizada
pela criança com o acompanhamento dos pais: Leitura Compartilhada, Leitura
Deleite, Ficha Literária, Diário de Bordo, Maleta da Leitura, Reconto, Ilustração, etc.
- Os responsáveis receberão as orientações para acompanharem as atividades de
leitura que deverão acontecer em casa e de como poderão ajudar as crianças.
- A cada semana a professora escolhe um aluno diferente para socializar esse
momento de leitura realizado em casa com os demais colegas da sala.
- Alguns livros serão selecionados para atividades mais sistematizadas e em grupo,
tais como mímica e teatro.
- Exibir filmes associados às obras literárias ou afins.
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DURAÇÃO:
O projeto terá início no início de abril, sendo desenvolvido por todo ano letivo.
AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo com o desenvolvimento
das atividades e do envolvimento e resultados apresentados pelos alunos.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 28

PROJETO ÁGUA PRA QUE TE QUERO
JUSTIFICATIVA:
Água, lixo, solo e saneamento básico são assuntos que estão intimamente
relacionados aos estudos sobre Ambiente. Sua abordagem é constituída pelas
investigações acerca dos resultados das intervenções humanas na circulação e
transformação dos materiais no ambiente, tendo em vista a construção de
conhecimentos básicos que fundamentem o valor á sua preservação.
Neste sentido, os espaços a serem considerados vão desde a casa, a escola
e seu entorno até o planeta como um todo.
Diante destas considerações, o Projeto de Atuação justifica-se pela
necessidade de levar As pessoas que realizam troca com o ambiente a
conscientizarem de que essas trocas devem ser feita da melhor maneira, garantindo
a sua preservação, reconhecendo a importância da água na natureza.
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OBJETIVOS:
GERAL
Desenvolver o senso de responsabilidade no uso racional da água, como
forma de preservar o Meio Ambiente.
ESPECÍFICOS


Perceber a importância da água no cotidiano das pessoas.



Investigar sobre a utilização da água nas residências dos alunos.



Analisar contas de água levadas para sala de aula pelos alunos.



Promover discussões sobre o uso racional da água.



Conscientizar os pais dos alunos (comunidade) da importância e necessidade de
economizar água tanto pelo fator econômico, quanto pelo fator ambiental.

METODOLOGIA
Para

o

desenvolvimento

do

projeto

a

metodologia

será

diversificada

considerando o leque de opções de trabalho que os temas apresentam. O projeto
será aplicado em todas as turmas, adequando as atividades à faixa etária dos
alunos.
Os alunos serão peças fundamentais em sua execução, realizando pesquisas
para coleta de dados, entrevistas, discussões, análises, produções de textos e
outras atividades que por ventura sejam convenientes na abordagem do assunto.
A metodologia também será voltada para uma abordagem pessoal da professora
com os pais dos alunos, propondo conversas informais em horário pré-estabelecidos
e visitas domiciliares para tratar do assunto. Essa seleção será feita a partir das
contas de água, nas quais as de valores mais altos serão alvos de um trabalho mais
específico e pessoal, com o objetivo de orientar e colaborar para a economia da
conta.
Segue abaixo os principais passos que serão seguidos na execução do
Projeto:
 Pesquisa e coleta de dados junto a comunidade sobre as ações de degradação
da natureza.
 Entrevistas sobre a utilização da água nas residências dos alunos (com os
pais).
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 Discussão dos dados coletados.
 Conscientização da comunidade escolar sobre o uso racional da água.
 Análise de conta de água.
 Exibição de filmes acerca do tema.
 Produção de textos e/ou desenhos.
 Observação de gastos desnecessários de água, a partir da própria escola.
 Discussão sobre o tema na família, despertando a intenção de diminuir o
consumo de água.
 Confecção de cartazes, alertando sobre a poluição da água.
 Produção de slogans sobre a preservação da água
 Desenhos sobre a água poluída e sobre os cuidados com nascentes e rios.
 Discussão sobre o uso da água pelo homem.
 Levantamento das possíveis soluções sobre o desperdício.
 Estudo sobre água poluída e água contaminada.
 Confecção de Murais
DURAÇÃO:
O projeto terá início em março, na Seman de Conscientização do Uso
Sustentável da Água (Lei Distrital nº 5.243/13), sendo desenvolvido durante o
bimestre e retomado durante o ano letivo.
AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo com o desenvolvimento
das atividades e do envolvimento e resultados apresentados pelos alunos.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 28

PROJETO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: ESPAÇO DE
APRENDIZAGEM
JUSTIFICATIVA:
Há muito tempo o sistema educacional brasileiro tem promovido discussões
sobre a necessidade de mudanças no campo educacional, no sentido de trabalhar
com uma concepção de educação, currículo e didática voltados para atender uma
sociedade multicultural como a nossa.
Nesse sentido, entendemos o quão é importante o espaço-tempo da
Coordenação Pedagógica, considerando que o trabalho docente vai além da
regência de classe. O trabalho do professor não restringe às atividades
desenvolvidas em sala de aula, uma vez que está associado a um conjunto de
competências profissionais com intervenções políticas, sociais e culturais junto à
comunidade escolar. O trabalho do professor não é mera execução e as relações
entre teoria e prática se estreitam e a teoria fortalece a prática efetivada com
possibilidade de transformação, sendo o espaço-tempo da coordenação pedagógica
necessária para planejar essa dinâmica teoria-prática (MEDEIROS, 2018).
Nesse sentido, o projeto justifica-se pela necessidade de ressignificar o papel
da coordenação pedagógica, consolidando-se como espaço-tempo de reflexões
promovidas pelos processos formativos ou de autoformação, priorizando o processo
de ensino-aprendizagem, os planejamentos, a socialização de experiências
pedagógicas exitosas e inclusivas, o compartilhamento de informações sobre os
estudantes, a avaliação e autoavaliação e a articulação do coletivo (GDF, 2014).
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OBJETIVOS:
GERAL
Promover momentos de valorização do espaço-tempo da Coordenação
Pedagógica, permitindo a integração entre toda a equipe pedagógica e favorecendo
o trabalho coletivo na escola, de maneira formativa.
ESPECÍFICOS
 Promover momentos de formação continuada e autoformação no espaçotempo da coordenação pedagógica.
 Estimular o compartilhamento de experiências de sucesso e dificuldades,
identificando as demandas práticas dos professores.
 Recomendar estudos e práticas que auxiliem na reflexão e conduta do
processo pedagógico.
 Oferecer sugestões de recursos que podem ser usados em sala de aula
para potencializar a ação docente.
METODOLOGIA
O projeto contemplará a participação de todos os servidores da Carreira
Magistério, sob a condução das coordenadoras, equipe gestora e professoras Maria
Josirene e Magda Rodrigues, que se encontram em Restrição Temporária, seguindo
os seguintes passos:
- Promover e participar dos planejamentos mensais, sugerindo atividades e ações às
professoras.
- Buscar parcerias para formação continuada, no formato de oficinas, mesa de
debate, conversa informal, palestras, etc.
- Acompanhar o planejamento diário, oferecendo os recursos necessários para
melhor desempenho das atividades.
- Incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas e de
formação continuada da SEEDF.
- Orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo em
Moviemento.
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DURAÇÃO:
O projeto será desenvolvido por todo ano letivo.
AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo os encontros e ações
que forem acontecendo e prontamente avaliadas.

REFERÊNCIAS
GDF (Governo do Distrito Federal). Orientação Pedagógica: Projeto Político
Pedagógico e Coordenação Pedagógica. Brasília/DF, 2014.
MEDEIROS, Danyela Martins. A importância do espaço-tempo da Coordenação
Pedagógica no DF: um resgate histórico. Brasília/DF, 2018.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
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PROJETO: AMIGOS DA ESCOLA PARA A VIDA
JUSTIFICATIVA:
O ingresso na Educação Infantil é um processo cheio de descobertas por
parte das crianças. Ao sair de seus lares elas saem também da zona de conforto e
passam a conviver com outras crianças e adultos, promovendo o desenvolvimento
da linguagem, interação social e ampliação do conhecimento de mundo.
É na escola que elas também têm a oportunidade de fazer parte de um
ambiente de aprendizagem, com elementos que estimulam a criatividade, bem como
o desenvolvimento motor e cognitivo.
Os alunos da Educação Infantil têm o primeiro contato com linguagem oral e
escrita a partir de seus pré-nomes. Quanto mais atos de leitura e escrita a criança
vivenciar, quanto mais ela ficar exposta à influência do mundo das letras, quanto
maiores contatos tiver com a escrita, ela terá mais facilidade em elaborar suas
hipóteses mentais sobre a leitura e linguagem escrita.
Para Ferreiro e Teberosky (1985) a linguagem atua como um representação,
ao invés de ser apenas a transcrição gráfica dos sons falados. O mundo verbal,
incluindo fala e escrita, é ao mesmo tempo um sistema com relações internas entre
ambos os códigos (fala e escrita), onde não há estrita relação entre ambos. A escrita
é também um sistema que se relaciona com o real.
As atividades previstas aqui pretendem, em sua execução, despertar a
curiosidade e interesse das crianças pelo alfabeto e, consequentemente pela
construção da escrita e leitura, a partir do nome dos alunos da turma, que faz parte
do contexto deles.
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OBJETIVOS:
GERAL
Vivenciar atividades de construção da linguagem oral e escrita a partir do
próprio nome e dos colegas.
ESPECÍFICOS


Conhecer a história do nome de cada um e socializar.



Ler, comparar e identificar semelhanças e diferenças nos pré-nomes.



Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras
por meio de escrita espontânea.



Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de
expressão.

 Levar à criança a perceber que o nome faz parte da sua identidade;

METODOLOGIA
O projeto será desenvolvido nas turmas de 1º e 2º Período da Educação
Infantil. No 1º Período, o foco do trabalho será a LETRA INICIAL pré nome das
crianças e no 2º Período, o PRÉ-NOME inteiro. Dessa forma, seguem as atividades
que serão realizadas durante a execução do projeto, que terá início no mês de
fevereiro e seguirá por todo o ano letivo:
 Confecção de fichas com o pré-nome dos alunos;
 Pesquisa junto à família sobre a história da escolha do nome de cada um e
apresentação para a turma;
 Pedir que cada um observe seu nome e o nome dos colegas (no momento em
que a professora apresenta a ficha);
 Disponibilizar aos alunos a visualização de todas as letras do alfabeto na sala de
aula;
 Distribuir as fichas para os alunos e pedir que observem e as comparem com as
dos colegas.
 Identificar letra inicial, final, quantidade de letras, letras iguais, etc.
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 Determinar diversos comandos à turma, tais como: formar grupos que possuem a
mesma letra inicial, a mesma letra final, a mesma quantidade de letras, etc.
 Pedir aos alunos que já demonstram interesse, reproduzirem seu próprio nome.
 Atividades que contenham a letra do alfabeto para que indiquem a letra inicial do
nome. (Com o passar do tempo pode-se pedir que eles indiquem todas as letras
do pré-nome).
 Trabalhar ritmos e rimas com os nomes dos alunos.
 Produzir um livro com o nome de todos os aluno (um em cada folha), onde a
criança desenhará como se vê a si próprio e seus colegas.
DURAÇÃO:
O projeto será desenvolvido por todo ano letivo.
AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo os encontros e ações
que forem acontecendo e prontamente avaliadas.

REFERÊNCIAS
FERREIRO, Emília & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. 4 ed.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.
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PROJETO DA SALA DE LEITURA: QUEM CONTA... FAZ DE CONTA...
JUSTIFICATIVA:
A importância da leitura nunca foi tão necessária como nos dias atuais, pois
vivemos numa sociedade letrada na qual o indivíduo se depara com diferentes
situações onde se faz necessário usar sua competência de leitor, pois o desafio
ultrapassa a leitura de textos escritos, e não é apenas ler, mas, sobretudo
compreender e participar do meio social no qual está inserido. A leitura deve ir além
da mera decodificação de um texto, pois a escola tem conseguido formar vários
“leitores”, porém com muita dificuldade de compreender o que lê. A leitura virtual ou
leitura digital como é chamada, é outra linguagem muito utilizada nos dias atuais,
nos caixas eletrônicos, na internet, a qual permite ao indivíduo sua participação ativa
no meio social.
Formar leitores é uma tarefa que deve ser iniciada desde a infância. Como a
maioria dos nossos alunos não tem este hábito cabe à escola criar estratégias para
desenvolver o prazer pela leitura, assim como perceber sua importância na vida
social. É um desafio para a escola formar bons leitores, dessa forma é preciso
proporcionar situações para que o aluno sinta que a leitura é algo interessante e
desafiador. “Uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é
uma prática pedagógica eficiente.” (PARAMETROS CURRICULARES, p.58).
A sala de leitura entra como uma aliada deste processo de incentivo da leitura,
pois disponibiliza de um acervo com variados gêneros literário. A “narração
proporciona experiências lúdicas e de aprendizado pelo contato que os alunos têm
com a tradição da palavra falada e as diferentes culturas por trás das narrativas”.
(Nova Escola, 2006, nº197) Pois, ler e contar história não devem ser sequências
monótonas de palavras que não produzam um efeito significativo não transmitindo a
vivacidade e veracidade de quem narra.
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OBJETIVOS:
GERAL
Desenvolver o prazer pela leitura através de um trabalho compartilhado com a
escola e família.
ESPECÍFICOS
 Estimular e exercitar a leitura na escola e fora dela;
 Envolver professores neste processo de leitura prazerosa;
 Proporcionar um momento para empréstimo de livros de diferentes gêneros;
 Promover concurso para estimular a imaginação, a criatividade através da
criação de um “livro”:
 Conscientizar o aluno da importância da conservação do livro de literatura e
do livro didático.
METODOLOGIA


O projeto será desenvolvido pelas professoras da Sala de Leitura, Adriana
Daniel e Marinês do Carmo Lisboa, no decorrer do ano letivo de 2018.



Terá início com o VII Café com Palavras, na acolhida aos professores na sala de
leitura,

com

exibição

de

filme,

dinâmicas

de

socialização

e

leituras

compartilhadas para apresentação do espaço.


Para iniciar o atendimento aos alunos com a leitura, será escolhido um livro para
ser lido a eles e a partir da história os estudantes confeccionarão um livrinho de
dobradura.



A partir dessa última atividade, iniciará o empréstimo de livros para os alunos,
que acontecerá semanalmente o mês de novembro. O mês seguinte será
destinado para recolhimento dos livros literários dos alunos que ainda não
devolveram e em seguida o recolhimento do livro didático.



No segundo semestre, as professoras elegem um autor ou tema para ser
trabalhado coletivamente junto às turmas.



As crianças participam do CONCURSO LITERÁRIO a partir do tema/autor
escolhido.
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A participação no Concurso ocorre a partir de produções de desenhos ou de
textos, conforme a turma da criança.



As produções serão analisadas por uma comissão julgadora e as melhores
serão premiadas.



Todos também poderão concorrer no DESFILE, que segue o mesmo tema do
Concurso Literário e os alunos que tiverem melhores fantasias (mais criativas)
também são premiados.

AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo com o desenvolvimento
das atividades e do envolvimento e resultados apresentados pelos alunos.
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PROJETO: MUNDO ENCANTADO DA MÚSICA E SUAS LETRAS
JUSTIFICATIVA:
O ingresso na Educação Infantil é um processo cheio de descobertas por
parte das crianças. Ao sair de seus lares elas saem também da zona de conforto e
passam a conviver com outras crianças e adultos, promovendo o desenvolvimento
da linguagem, interação social e ampliação do conhecimento de mundo.
É na escola que elas também tem a oportunidade de fazer parte de uma
ambiente de aprendizagem, com elementos que estimulam a criatividade, bem como
o desenvolvimento motor e cognitivo.
Os alunos da Educação Infantil têm o primeiro contato com linguagem oral e
escrita a partir de seus pré-nomes. O presente projeto justifica-se pela necessidade
de ampliar esse contato, a partir de algo que seja significativo para eles, ou seja, que
faça parte de seu contexto, no caso, a música, já que pode ser considerada um
instrumento facilitador do processo de construção da linguagem oral e escrita, pois
oferece diversos recursos para serem explorados em suas letras, tais como: letra
inicial e final, sílabas, rimas, ritmo, estética textual, etc. Cabe ao professor aproveitar
essa fonte inesgotável de possibilidades como método lúdico e significativo.
A música é um elemento de extrema importância que interfere e determina o
desenvolvimento da linguagem oral e escrita, inclusive é utilizada no campo
educacional como elemento fundamental. Em todos os níveis é praticada buscando
não só os objetivos artísticos musicais, mas, sobretudo, para desenvolver nos
alunos a percepção de maneira geral, objetivando torná-los mais sensíveis e
criativos no seu próprio ato de viver.
No Brasil isto pouco acontece, muito embora seja um país considerado
extrema musicalidade, a música é pouco utilizada como elemento estimulador nos
meios educacionais. Cantando, o indivíduo entra em contato com um mundo de
fantasia e melodia e sua percepção de escola e educação toma outra dimensão,
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para além dos muros, das paredes, dos livros, dos cadernos e dos conceitos. A
escola torna-se tridimensional, é melódica, é inventiva, a escola é agradável.
Ouvindo a mesma canção, o indivíduo exprime suas idéias de forma livre e
assistêmica. Pinta, desenha, esboça, cria, dá asas à imaginação, tantas vezes
tolhida pela falta dessas oportunidades. Da mesma forma, aprimoram sua percepção
estética, desenvolvem o sentimento do belo, do sutil, do harmônico. O aluno
reencontra com o seu “eu” verdadeiro, com sua essência lúdica, pura, colorida,
cristalina.
Para Jeandot (2002), uma aprendizagem voltada apenas para os aspectos
técnicos da música é inútil e prejudicial, se ela não despertar o senso musical, não
desenvolver a sensibilidade e não servir de instrumento lúdico para a aprendizagem.
Nesse sentido, o presente projeto propõe atividades para classes de alfabetização
de crianças, utilizando a música como recurso didático.

OBJETIVOS:
GERAL
Vivenciar de forma significativa o processo de construção da linguagem oral e
escrita a partir de músicas, associando cada letra do alfabeto a uma música
diferente.
ESPECÍFICOS
 Apreciar músicas, explorando sonoridade, ritmo, letras e palavras chaves que
delas fazem parte.
 Desenvolver a linguagem oral e escrita.
 Participar de atividades que desenvolvam o esquema corporal.
 Desenvolver a musicalidade.
METODOLOGIA
 Apreciação de diversas músicas associando cada música a uma letra do alfabeto
(preferencialmente que faça referência ao título da música).
 Trabalho com recorte e colagem de letras e palavras conhecidas.
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 Associação de letras e palavras conhecidas nas músicas escritas em cartaz ou no
quadro.
 Dramatização de músicas.
 Coreografia de músicas.
 Trabalho com rimas a partir das músicas, utilizando o nome das crianças.
 Produção de livro a partir das músicas e letras do alfabeto trabalhadas.
 Exibição de DVD´s musicais

AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo com o desenvolvimento
das atividades e do envolvimento e resultados apresentados pelos alunos.

REFERÊNCIA
JEANDOT, Nicole. Explorando o Universo da Música. 2ed. São Paulo: Scipione,
2002.
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PROJETO IDENTIDADE: A JORNADA DO EU
JUSTIFICATIVA:
O desenvolvimento social e cognitivo da criança está diretamente relacionado
com aspectos afetivos e culturais, implicando também na construção de seu
conhecimento. Por isso a escola assume papel importante no processo de
socialização da criança, porque cabe a ela estabelecer normas de convivência, a fim
de que os alunos possam construir relações sólidas e permanentes na vida em
sociedade. Dessa maneira, a escola contribui na formação das crianças como
cidadãos autônomos e educados, pessoas responsáveis e críticas.
Na Educação Infantil, a identidade física, social e intelectual estão se
construindo a partir das relações que as crianças estabelecem com outras pessoas,
que geram várias experiências pessoais, a partir do contato com os adultos, com
outras crianças e o meio em geral.
O Currículo em Movimento da Educação Infantil (GDF, 2018), traz o campo
de experiência “O eu, o outro e o nós” exatamente para definir objetivos de
aprendizagem com o propósito da criança descobrir a si mesma e os grupos dos
quais faz parte, para formar sua idade e alteridade.
Inicialmente, as crianças refletem a identidade social e cultural da família, mas
a escola tem o papel de realizar intercâmbios entre essas diferenças que serão
identificadas em sala de aula. Por esse motivo, é importante que as atividades
contemplem o desenvolvimento elementos que podem levá-la a fazer julgamentos
sobre o que é bom ou mau, certo ou errado, etc.

OBJETIVOS:
GERAL
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Promover a autonomia, a autorregulação, o autocuidado e os sentimentos de
reciprocidade.
ESPECÍFICOS
 Reconhecer a história de vida, individual e coletiva.
 Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento,
a fim de perceber as transformações.
 Identificar-se como membro de diversos grupos sociais (família, escola, igreja, etc)
e distinguir seu papel dentro de cada um.
 Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a
constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia.
 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem
mútua, respeito e igualdade social.
METODOLOGIA
 Rodinhas de conversa.
 Produção coletiva de “Combinados”.
 Organização da rotina escolar da turma.
 Construção da linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, identificando
e respeitando diferentes configurações familiares.
 Participação nas celebrações dos eventos promovidos pela escola referentes às
datas comemorativas, numa perspectiva cultural, cultivando e fortalecendo
valores como solidariedade e respeito.

AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo com o desenvolvimento
das atividades e do envolvimento e resultados apresentados pelos alunos.
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PROJETO: MATEMATICANDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
JUSTIFICATIVA:
O ensino da Matemática na Educação Infantil é de suma importância para as
crianças, pois os conceitos que serão construídos nessa fase de escolarização do
educando servirão como base para construção de outros mais complexos nas séries
seguintes.
A construção do conceito de número, por exemplo, começa muito antes da
entrada na escola. Desde que em sua casa, nas relações cotidianas, a criança tenha
oportunidade de lidar com situações que envolvam ordenação, seriação,
classificação, já estará se iniciando a construção deste conceito.
Ensinar

matemática

é

desenvolver

o

raciocínio

lógico,

estimular

o

pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas.
Nós como educadores, devemos procurar alternativas para aumentar a motivação
para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração,
atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo, estimulando a
socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas, trago
assim esse tema de forma lúdica com jogos, dinâmicas, brincadeiras, músicas,
histórias e dramatização que foram convenientemente planejados como ferramentas
pedagógicas eficazes para a construção do conhecimento lógico matemático.
Assim como prevê o Currículo em Movimento da Ed. Infantil (GDF, 2018), o
projeto dará sentido à matemática que já está presente na vida de todos, colocando
as crianças em situações que possibilitem a apropriação e o emprego desta
linguagem, que vai além do uso dos números.
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OBJETIVOS:
GERAL
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático a partir de atividades lúdicas e
significativas.
ESPECÍFICOS
 Estabelecer

relações

de

comparação

entre

objetos,

observando

suas

propriedades (grosso/fino, largo/estrito, grande/pequeno, etc.)
 Identificar relações espaciais (dentro/fora, longe/perto, em cima/embaixo, etc)
 Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.
 Identificar e reconhecer os numerais de 1 a 10, relacionando às suas respectivas
quantidades, indicando o sucessor e antecessor.
 Comparar quantidades utilizando material concreto.
 Identificar formas gométricas.

METODOLOGIA
 Leitura de histórias e textos variados.
 Jogos e brincadeiras livres e dirigidos.
 Confecção de livro dos números.
 Exibição de filmes.
 Exposição de cartazes com figuras e numerais associados.
 Atividades diversificadas.

AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma processual, de acordo com o desenvolvimento
das atividades e do envolvimento e resultados apresentados pelos alunos.
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO AOS PAIS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ESCOLA CLASSE 28 DO GAMA

Senhores pais e/ou responsáveis,
Para elaborar nossa Proposta Pedagógica é preciso conhecer melhor a realidade da
nossa comunidade e nossas crianças. Caso tenha alguma pergunta que não queira responder,
fique à vontade. Suas respostas vão ajudar nessa tarefa. Agradeço a colaboração.
Equipe Gestora

1 – Nome do (a) aluno (a): ___________________________________________________
2 – O (a) aluno (a) mora com (marcar o (os) responsável (eis)):
( ) os pais ( ) só o pai
( ) só a mãe
( ) outros __________________________
3 – A criança possui irmãos (ãs)? ( ) sim
4 – A família reside em casa: (

(

) não Quantos? _____________

) própria

(

) alugada

(

) cedida

5 – Quantas pessoas moram na casa? ________
6 – A família é de Brasília?
( ) sim
( ) não
7 – Renda familiar:
( ) um salário mínimo
mínimos

Veio de qual Estado? ______________________________
(

) de 2 a 3 salários mínimos

(

) acima de 3 salários

8 – Atividade profissional (trabalho que realiza):
PAI: ______________________________________________________________________
MÃE: _____________________________________________________________________
9 – Escolarização (até quando estudou?):
PAI: ( ) analfabeto
( )1ª a 4ª série (
) 5ª à 8ª série
Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Superior

(

) Ensino Médio

MÃE: ( ) analfabeta
( )1ª a 4ª série (
) 5ª à 8ª série
(
Completo
( ) Ensino Médio Incompleto ( ) Ens. Superior Completo (
Incompleto

) Ensino Médio

10 – A família é beneficiada por algum programa social do governo?
( ) não
( ) sim. Qual? ____________________________________
11 – A criança utiliza computador? (

)Não (

)Sim

) Ens. Superior
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Tem acesso à Internet? ( )Sim

(

)Não

12 – Marque os lugares que a família freqüenta sempre:
( ) cinema ( ) teatro
( ) igreja
( ) museus
( )livrarias ( ) clubes
( ) shopping ( ) supermercado
( ) feira
( ) parques
( ) pizzarias
( ) Outros: _______________________________________________________________
13 – O que a família costuma fazer nos finais de semana?
( ) ficar em casa
( ) passear
( ) visitar parentes
14 – A família costuma viajar nas férias?
___________________________

(

) Sim

(

) Não

Para onde?

15 – A criança é membro de algum segmento religioso (segue alguma religião)?
( ) não
( ) sim
Qual? _______________________________________
16 – A criança tem algum lugar adequado para estudar (mesa, bancada, escrivaninha)? ( )
Sim ( ) Não
17 – Como e quando os responsáveis podem ajudar a criança nos estudos?
( ) leitura de livros
( ) ajuda no dever de casa
( ) ouvir as histórias que
ele (ela) conta
( ) organizar os materiais ( ) acompanhar os cadernos
( ) ir às reuniões
(
)
incentivar a leitura
18 – Em casa a criança possui livros infantis? ( ) Sim
( ) Não
Quantos? _______
E outros livros? ( ) Não
(
) Sim. Quais? (
) Dicionários (
) Gramática (
)
Enciclopédia ( ) Atlas
19 – Em casa a leitura faz parte das atividades da família?
( ) Sim
( ) Não
Quando?
__________________________________________________________________________
20 – A família costuma conversar a respeito da escola e das aulas? ( ) Sim

( ) Não

21 – A criança assiste TV todos os dias? ( ) Sim
( ) Não
Quais os programas preferidos? ______________________________________________
22 – Marque os objetos/brinquedos que a criança possui:
( ) bicicleta ( ) jogos ( ) letras e números
( ) bonecas/carrinhos ( ) videogame
( ) celular
( ) materiais de estudo (lápis, borracha, tesoura, lápis de cor)
( ) filmes (DVD’s)
( ) CDs
23 – Alguma pessoa da família poderia/gostaria de participar das atividades da escola? ( )
não ( ) sim
Como?
( ) contando histórias
( ) participando de um teatro
( ) lendo
para as crianças
( )fazendo uma receita
( ) dando uma entrevista
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( ) falando de sua profissão ( ) oficina de brinquedo
( ) ensinando uma música

( ) ensinando uma brincadeira

24 – Que assuntos a família gostaria de discutir nas reuniões?
( ) disciplina com as crianças/limites
( ) alimentação saudável
(
)economia
doméstica
( ) hiperatividade
( ) saúde/higiene
( ) direitos das crianças
( ) Outros: __________________________________________________________

88

APÊNDICE B –
RESPONSÁVEIS

INFORMAÇÕES

IMPORTANTES

AOS

PAIS

E/OU
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APÊNDICE C – REGISTROS DE ATIVIDADES
Caminhada Contra Aedes Aegypti/2018
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Projeto Cerrado

Murais

Contação de História
Prof. Wrigell

Teatro Vigilância Sanitária

Teatro das professoras

Visita ao Jardim Botânico

Lobo Guará – PMDF
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Festa da Família / 2018

Murais

Apresentações dos alunos

Corte de cabelo gratuito

Atividades para as crianças

Aula de Zumba

Exposição de atividades
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Café com Palavras / 2020 – Projeto Sala de Leitura

Recepção

Convidados

Café da Manhã

Exibição de filme

Contação de história
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Festa Junina do Cerrado / 2018

94

Semana da Criança / 2018

Brinquedos infláveis

Pintura de rosto

Lanche

Torneio de futebol e queimada
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Projeto Sala de Leitura /2020 – Maurício de Souza

Apresentação de teatro das professoras

Apresentação

Premiação do Concurso Literário

Exposição

Desfile
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Festa de Ação de Graças / 2018
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ANEXO

98

ANEXO 1 – PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PROGRAMA FORÇAS NO
ESPORTE

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO NÚCLEO – 2018
1. IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO
Nome da Entidade
CNPJ
Endereço
CEP
Dirigente da Entidade
Telefone Fixo
Telefone Celular
E-mail
Coordenador do Núcleo
Telefone Fixo
Telefone Celular
E-mail

ESTAÇÃO RÁDIO DA MARINHA EM BRASÍLIA
00.394.502/0144-47
Rodovia DF-001 – KM 45 – Área Alfa – Santa Maria - DF
70051-970
Capitão de Fragata FÁBIOTAYAROL MARQUES
(61) 3429-1601 / 3429-1600
(61) 99153-9969
tayarol@marinha.mil.br
Capitão - Tenente (EN) DANIEL ALMEIDA MEDEIROS
(61) 3429-1618
(61) 99128-0515
daniel.almeida@marinha.mil.br

2. APRESENTAÇÃO
Instituído nesta Organização Militar em 02 de junho de 2009, fruto de uma parceria entre
os Ministérios do Esporte, da Defesa e do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, o
Programa “Força no Esporte” exerce sua função social, contribuindo com o desenvolvimento
e o preparo das crianças nele inserida para o exercício da cidadania através de palestras,
leituras e atividades físicas dentre outros.
2.1 IDH DO MUNICÍPIO
0,794
Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria
2.2 POPULAÇÃO DA CIDADE
123.956
Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria

2.3 NÍVEL DE ESCOLARIDADE
2.3.1 Evasão Escolar: Não há
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2.3.2 Repetência: Não há
2.3.3 Número de Escolas da Região: Não há informações
2.3.4 IDEB:
IDEB (até 4ª série)
Rede Estadual
5.2
Rede Municipal
4.8
Rede Pública
4.8

IDEB (até 5ª série)
Rede Estadual
3.7
Rede Municipal
4.0
Rede Pública
3.8

2.3.5 Outros Programas Sociais desenvolvidos no local onde está o núcleo:
Confraternizações dos Dias da Família e das Crianças.
2.3.6 Proporção dos sexos do núcleo:
Masculino
120

Feminino
80

Total Crianças
200

2.4 AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER DA LOCALIDADE
Culturais: Sessão de cinema, leituras didáticas, palestras educativas.
Lazer: Passeios diversos.
2.5 ESPORTES COMUNS DA LOCALIDADE
Futebol, Voleibol, Natação, Atletismo, Basquete, entre outros.
2.6 ATIVIDADES DE INTERESSES DOS BENEFICIADOS
Futebol, Atletismo, Natação, Capoeira e Voleibol
3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral:
Efetivar e facilitar o desenvolvimento educacional a partir das atividades esportivas,
trazendo qualidade no aprendizado e conteúdos culturais, gerando uma melhoria da
qualidade de vida destas crianças, jovens e adolescentes. Resgatando e incentivando o
desenvolvimento humano e a inclusão social.
Garantir o acesso às praticas esportivas educacionais juntamente com o
conhecimento científico-tecnológico próprio a elas. Despertando o desenvolvimento
sociocultural destes jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade
de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.
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3.2 Objetivos Específicos: (Devem ser elaborados no máximo 6 objetivos específicos)
1. Identificar e diferenciar atividade física e exercício;
2. Discutir e compreender os benefícios e os riscos do exercício físico no âmbito da
cultura de movimento;
3. Reconhecer as características do exercício físico aeróbico em termos de intensidade,
frequência e duração;
4. Compreender e discutir os significados/ sentidos dessas experiências rumo à
construção de uma autonomia crítica e autocrítica;
5. Desenvolver atitude de confiança; e
6. Desenvolver a capacidade motora.
4. CONTEÚDOS
4.1 Turmas/ Nº de alunos/ Modalidades Esportivas e Atividades Complementares:
C.E.F Sargento Lima
108

Turmas:
Escola Classe 28
81

Total de alunos:
189

Modalidades Esportivas Individuais
Descrição: Natação, Atletismo e Capoeira
Faixa Etária: 6 a 11 anos
Modalidades Esportivas Coletivas
Descrição: Futebol, Voleibol e Basquetebol
Faixa Etária: 6 a 11 anos
Atividades Complementares
Descrição: Sessão de Cinema, leitura didática, palestras, aulas de informática e reforço
escolar
Faixa Etária: 6 a 11 anos
Dias da semana de funcionamento do Programa: Segunda-Feira, Quarta-Feira e QuintaFeira
Carga horária diária: 4h30min.
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4.2 Recursos Materiais
Material
Bola de Futebol
Bola de Voleibol
Bola de Basquetebol
Bola de Futsal
Bola de Handebol
Bola de Ginástica Rítmica
Bola de Pebolim
Bola de 1Kg para teste de esforço
Bola de 2Kg para teste de esforço
Coletes
Prancha de Natação
Cones
Bambolês
Rede de Voleibol
Peteca
Apito
Colchonetes
Jogo de Dominó
Jogo de Xadrez
Bastões para corrida de revesamento
Cronômetro digital
Nadadeira
Caneleiras Futebol
Bomba para encher bola
Luva de goleiro
Raquete para Tênis de Mesa (par)
Flutuador para Natação (peito)
Rede para Tênis de Mesa
Folhas de Tatame
Barras para Cone
Flutuador para Natação (perna)
Óculos para Natação
Touca para Natação
Boia inflável de braço para Natação (par)
Recipiente Térmico 12L
Trena 20 metros
Fita métrica
Astes para rede de Tênis
Bases para rede de Tênis
Rede de Tênis
Bola de Frescobol
Raquete de Frescobol
Raquete de Tênis

Quantidade
13
12
18
07
13
03
03
02
02
35
58
147
38
02
07
2
20
06
01
19
04
01
08
01
03
01
73
03
11
06
15
10
15
11
02
01
05
06
06
05
01
02
02

Condição
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
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4.3 Número de Turmas no Núcleo:
04 Turmas
4.4 Grade horária:
4.4.1 Modalidades Esportivas e Reforço Escolar:
As modalidades propostas podem variar de acordo com a programação mensal.

Semana 1

08hs às 08h40
08h40 às 09hs
09hs às 10hs
10hs às 11hs
11hsàs 11h25
11h25 às 12h05
A partir de 12h05

CEF Sargento Lima
Segunda-feira
Café
Canto do Hino
Nacional e Canção
do Cisne Branco
Turma 1A:Capoeira
Turma 2B:Natação
Turma 1ANatação
Turma 2BCapoeira
Banho
Almoço

Vago
Terça-feira
Reservado para
Administrativo

CEF Sargento Lima
Escola Classe 28
Quarta-feira
Quinta-feira
Café
Café
Canto do Hino
Canto do Hino
Nacional e Canção Nacional e Canção
do Cisne Branco
do Cisne Branco
Turma 1A:Capoeira Turma 1A:Futebol
Turma 2B:Natação Turma 2B:Vôlei
Turma 1A:Natação Turma 1A:Vôlei
Turma 2B:Capoeira Turma 2B:Futebol
Banho
Banho
Almoço
Almoço
Deslocamento para a Escola

Sexta-feira

ASD

Semana 2

Escola Classe 28

08hs às 08h40
08h40 às 09hs

09hs às 10hs
10hs às 11hs
11hsàs 11h25
11h25 às 12h05

Segunda-feira
Café
Canto do Hino
Nacional e Canção
do Cisne Branco
Turma 1A:Capoeira
Turma 2B:Natação
Turma 1A:Natação
Turma 2B:Capoeira
Banho
Almoço

Vago

Escola Classe 28

CEF Sargento
Lima
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Reservado para
Café
Café
Administrativo
Canto do Hino
Canto do Hino
Nacional e Canção Nacional e Canção
do Cisne Branco
do Cisne Branco
Turma 1A:Capoeira Turma 1A:Futebol
Turma 2B:Natação Turma 2B:Vôlei
Turma 1A:Natação Turma 1A:Vôlei
Turma 2B:Capoeira Turma 2B:Futebol
Banho
Banho
Almoço
Almoço

Sexta-feira

ASD
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Deslocamento para a Escola

A partir de 12h05

Semana 3

08hs às 08h40
08h40 às 09hs

09hs às 10hs
10hs às 11hs
11hsàs 11h25
11h25 às 12h05

CEF Sargento Lima
Segunda-feira
Café
Canto do Hino
Nacional e Canção
do Cisne Branco
Turma 1A:Capoeira
Turma 2B:Natação
Turma 1A:Natação
Turma 2B:Capoeira
Banho
Almoço

A partir de 12h05

Vago
Terça-feira
Reservado para
Administrativo

CEF Sargento Lima
Escola Classe 28
Quarta-feira
Quinta-feira
Café
Café
Canto do Hino
Canto do Hino
Nacional e Canção Nacional e Canção
do Cisne Branco
do Cisne Branco
Turma 1A:Capoeira Turma 1A:Futebol
Turma 2B:Natação Turma 2B:Vôlei
Turma 1A:Natação Turma 1A:Vôlei
Turma 2B:Capoeira Turma 2B:Futebol
Banho
Banho
Almoço
Almoço
Deslocamento para a Escola

Sexta-feira

ASD

Semana 4

08hs às 08h40
08h40 às 09hs

09hs às 10hs
10hs às 11hs
11h às 11h25
11h25 ás 12h05

Escola Classe 28
Segunda-feira
Café
Canto do Hino
Nacional e Canção
do Cisne Branco
Turma 1A:Capoeira
Turma 2B:Natação
Turma 1A:Natação
Turma 2B:Capoeira
Banho
Almoço

A partir de 12h05

Vago
Terça-feira
Reservado para
Administrativo

Escola Classe 28
CEF Sargento Lima
Quarta-feira
Quinta-feira
Café
Café
Canto do Hino
Canto do Hino
Nacional e Canção Nacional e Canção
do Cisne Branco
do Cisne Branco
Turma 1A:Capoeira Turma 1A:Futebol
Turma 2B:Natação Turma 2B:Vôlei
Turma 1A:Natação Turma 1A:Vôlei
Turma 2B:Capoeira Turma 2B:Futebol
Banho
Banho
Almoço
Café
Deslocamento para a Escola

Sexta-feira

ASD

5. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas teóricas e práticas.
As aulas de caráter teórico serão expositivas com recursos áudio-visuais(vídeo e
transparências) e também com o uso de algumas referências bibliográficas.
As de caráter prático serão realizadas na quadra poliesportiva, na piscina de 25 metros
e no campo de futebol da Estação Rádio da Marinha em Brasília, com material referente ao
conteúdo ministrado.

104

105

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
Para estabelecer um critério de avaliação foi tomado como base o conceito de REGINA
CAZAUX:
“Avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo como base
uma escala de valores ou interpretar dados quantitativos para obter um parecer ou
julgamento de valor, tendo por base padrões ou critérios.”
Desta forma foi estabelecido a modalidade de Avaliação Formativa que tem como
propósito constatar se os objetivos foram alcançados pelas crianças, bem como fornecer
dados para aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem ao longo do ano.

7. CRONOGRAMA
Atividades:
Descrição das Atividades
Início do PROFESP/ Avaliações/ Medições físicas e aeróbicas
Elaboração de ficha individual e estruturação do movimento/
Coordenação
Psicomotrocidade/ Atletismo/ Futebol/ Natação/ Voleibol/ Capoeira
Atletismo/ Futebol/ Natação/ Voleibol/ Capoeira/ Reforço escolar
Recesso Escolar
Atletismo/ Futebol/ Natação/ Voleibol/ Capoeira/ Reforço escolar
Atletismo/ Futebol/ Natação/ Voleibol/ Capoeira/ Reforço escolar
Atletismo/ Futebol/ Natação/ Voleibol/ Capoeira/ Reforço escolar
Atletismo/ Futebol/ Natação/ Voleibol/ Capoeira/ Reforço escolar
Fechamento do Ano Esportivo/ Pedagógico

Mês Atividades
Abril
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

* As atividades podem mudar de acordo com a programação mensal.
8. REFERÊNCIAS
- Amauri Aparecido Bássoli de Oliveira & Gianna Lepre Perim, Fundamentos
Pedagógicos do Programa Segundo Tempo: Da reflexão à prática. Maringá: EDUEM 2009.
- Mattos, M. G. & Neira, M. G. Educação Física infantil: Construindo o movimento na
escola. São Paulo: Plêiade, 1998.
- Mattos, M. G. & Neira, M. G. Educação Física na adolescência: Construindo o
conhecimento na escola. São Paulo: Phorte Editora, 2000.
- Betti, M. Educação Física, esporte e cidadania. Revista Brasileira de FREIRE, FREIRE, J.
B. Educação de Corpo Inteiro: Teoria e prática da Educação Física. São Paulo: Scipione, 1989.
9. ANEXOS
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a) Ficha cadastro PROFESP
b) Ficha bateria de testes E.C – 28 Gama
c) Ficha bateria de testes C.E.F – Sargento Lima
d) Planilha de testes físicos E.C – 28 Gama
e) Planilha de testes físicos C.E.F – Sargento Lima
f) Programa semanal PROFESP
g) Relatório Anual do Cumprimento do Objeto – 2017
h) Tabela de beneficiários – 2018
i) Termo de uso de imagem PROFESP
______________________________ __________
DANIEL ALMEIDA DE MEDEIROS
Capitão - Tenente (EN)
Coordenador do Núcleo

