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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
O processo de construção da proposta pedagógica, é caracterizado por expectativas geradas em
torno da avaliação e renovação de projetos e ações a serem executadas e das que têm sido
realizadas ao logo do tempo.
Esta Unidade de Ensino, se pauta pela busca do aperfeiçoamento contínuo, procurando
desenvolver suas ações mediante um processo continuado de acompanhamento, validação e
reformulação, o que pressupõe, dispor de instrumentos capazes de orientar e conduzir esse processo.
Neste sentido, a construção da Proposta Pedagógica, conta com participação de todos os atores
envolvidos nas práticas da escola, qual seja dos servidores da carreira assistência, secretário, Equipe
de Apoio Psicopedagógico, Orientação Educacional, Sala de Recursos, equipe pedagógica (professores,
coordenadores, direção) e com participação dos pais através de Questionário enviado aos pais em
arquivo Google Formulários, os quais foram encaminhados pelos grupos de Whatsapp criados pela
escola logo após o Decreto de Suspensão das Aulas presenciais.
No dia 04 de março de 2020 foi enviado para o email de todos os servidores cópia da Proposta
Pedagógica de 2019 para leitura, considerações, sugestões de acréscimos ou retirada de projetos,
posteriormente seria feita reunião para socialização das observações e assim, fazermos o
fechamento da Proposta Pedagógica para 2020. No entanto, não foi possível a realização da reunião
em razão da suspensão das aulas, por conta da Pandemia da COVID-19.
Diante das dificuldades e limitações impostas pela Pandemia

COVID-19, a escola elaborou um

Questionário para os professores e um Questionário para os pais e responsáveis. O Questionário
enviado para os pais e responsáveis buscou levantar dados para mapear a realidade dos estudantes
e familiares, suas condições de acesso à Internet e equipamentos para acompanhar às aulas pela
Plataformas Digitais do Escola em Casa DF. Os questionários e resultado seguem em anexo.
Após devolutiva dos Questionários enviados aos professores, a Equipe Gestora consultou o
grupo quanto a necessidade de uma reunião para socialização das questões abordadas e
fechamento da Proposta Pedagógica. A maioria dos professores responderam não ter necessidade e
que as questões dos questionários foram suficientes para a reflexão no momento.
Dessa forma, Proposta Pedagógica se apresenta como princípio norteador das ações da
escola, nos âmbitos, pedagógico e administrativo.
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Tendo como objetivo principal a oferta de um ensino de qualidade, em um espaço acolhedor,
pautado nos valores: RESPEITO, SOLIDARIEDADE, TOLERÂNCIA, RESPONSABILIDADE, AFETIVIDADE,
ALTERIDADE, EMPATIA, INCLUSÃO DE DISCIPLINA, onde os direitos de
aprendizagem superem a manutenção da hegemonia social, abrindo espaço para a promoção da
igualdade que suporta a diferença através de uma educação transformadora e cidadã. Assim, precisa
trabalhar a alfabetização e o letramento com fascinação e encantamento, despertando o imaginário e
a subjetividade, para que estes sujeitos ao longo da vida preservem seus hábitos de leitores e
escritores, utilizando como função social sua capacidade de letrados.
Para implementação dessa proposta de trabalho, também se faz necessários a observância dos
documentos legais que norteiam a Educação no nosso país e no Distrito Federal, quais são Lei de
Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB 93/94), com o Currículo das Escolas Públicas do DF 2ª
Ed, PNE e PDE.
Ressaltando que a Escola procura o envolvimento da comunidade, objetivando um trabalho
democrático, por meio de reuniões, eventos culturais, seminários, constante diálogo com as famílias
intermediado pela Equipe de Apoio à Aprendizagem e Orientação Escolar, levando assim, comunidade
e escola a conhecerem a realidade de ambas, a fim de elaborar medidas e traçar caminhos, tendo em
vistas o desenvolvimento integral dos estudantes.
Ainda, neste sentido, convém destacar que o conhecimento prévio do aluno, sua origem, valores e
educação adquirida em sua família, é considerado o primeiro passo, para o diagnóstico da clientela
que atendemos.
Não se pode educar eficientemente, se os
pais e professores se desconhecem; se a
educação escolar estiver isolada da
educação familiar.
(REVISTA NOVA ESCOLA)

Por fim, a Escola fundamenta suas práticas pedagógicas no conhecimento empírico, colocando
em exercício pressupostos teóricos de grandes Pensadores da Educação nos campos da Filosofia,
Psicologia e Sociologia da Educação, precursores do que hoje temos em termos de avanços no campo
Educacional. Métodos novos outros, adaptados aos tradicionais, procurando sempre adequar as
necessidades e limitações ao meio social, partindo de experiências num processo ativo de construção
do indivíduo e norteado no que diz alguns pensadores como: Jean Piaget, Paulo Freire, Sócrates, Lev
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Vigotsk, Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural, os quais serão tratados mais
profundamente nas Concepções Teóricas. Partindo do pressuposto de que o educando é um ser
pensante, crítico e formador de opiniões, capaz de exercer sua cidadania como um ser histórico,
político e social.
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HISTORICIDADE DA ESCOLA
Na elaboração do histórico da escola, utilizou-se como base material, os dados colhidos junto à
comunidade, então sob a forma oral, donde se tem que alguns fragmentos podem constar de forma
imprecisa, considerando que a escola foi a primeira a ser construída na cidade, todavia, que se tem de
documentação formal acerca do tema, são dados da NOVACAP, encontrados no Museu da Educação do
Distrito Federal, colhidos e registrados pelo professor historiador Guilherme França.
Nesses dados estão as 14 unidades escolares existentes à época, entre as quais está a Escola
Cerâmica da Bênção – Papuda. Consta-se que esta, entrou em funcionamento em 08/05/1959, tendo
a professora Lúcia da Conceição Guaraciaba Calvoso sido contratada como horista, em 24/08/1959.
A Escola Classe Cerâmica da Bênção - Papuda, atendia 51 alunos com matrícula efetiva, de 7 a 13
anos, sendo 43 alunos na 1ª série e 08 alunos na 3ª série. Em outro documento, em uma outra listagem
de escolas com os respectivos professores, consta o nome dessa professora como da Escola da Papuda.
Não se sabe ao certo se a Escola da Papuda era outra denominação da Escola Classe Cerâmica da
Bênção, ou se trata de outra escola. Esse documento é de dezembro de 1959, assinado pela
coordenadora Santa Alves Soyer e pela secretária Stella dos Querubins Guimarães.
Vale esclarecer que Papuda, é o nome de uma fazenda pré-existente à construção de Brasília,
aonde se instalaram cerâmicas e olarias no período de sua construção, onde se situa atualmente a área
urbana da Região Administrativa de São Sebastião.
As pessoas ouvidas durante a pesquisa também relatam que da localidade saiam materiais de
cerâmica, tijolos e telhas, para a construção da capital e, então, os filhos daqueles trabalhadores
precisavam de local para estudar, não tendo como se locomoverem para outras localidades onde havia
escolas, datando-se de então os primórdios desta escola.
O nome Cerâmica da Bênção, foi dado em razão da existência de uma igreja, onde as aulas eram
ministradas e, ao lado ficava uma cerâmica, sendo que quando a escola foi construída optou-se por tal
nome.
Ao longo das décadas subsequentes a escola passou por reformas substanciais, sendo que na
atualidade atende a alunos – do 1º ao 3º ano que compreende o 1º Bloco, 4º e 5º do 2º Bloco do
Ensino Fundamental de Nove Anos, uma classe de Ensino Especial (TGD) e Sala de Recursos, num total
de 619 alunos, com faixa etária entre 06 e 12 anos de idade.
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1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
Esta Unidade de Ensino possui treze (13) salas de aula, sendo que uma é destinada à classe de
DMUs no matutino, no período vespertino, são treze (13) salas regulares. Uma (01) pequena sala
utilizada pela Sala de Recursos, com atendimento matutino/vespertino, uma (01) sala usada para
informática e laboratório de pesquisa, sete (07) banheiros, sendo um destinado a alunos com
necessidades especiais, uma (01) sala para EAA e SOE, uma (01) sala para coordenação, uma (01)
utilizada para sala de leitura, sala da direção, sala da secretaria, sala dos professores, pequena sala
para o refeitório e para atividades pedagógicas com os alunos e professores, 02 (dois) depósitos,
cantina e depósito de lanches, pátio, pequeno espaço usado para atividades físicas e um
estacionamento, porém, estas dependências são pequenas, insuficientes para atender a grande
demanda de alunos.
Apesar de reformas, vale mencionar que o espaço físico da escola é insuficiente para um
atendimento condigno às crianças que aqui estudam, pois apesar do elevado número de alunos e da
pequena idade, não há espaço para recreio, não há quadra, parquinho ou demais locais para que as
crianças possam relaxar e brincar à vontade. Preocupados com isso procura-se organizar horários por
turma para brincadeiras, de forma a garantir o momento de relaxamento e lazer, mas nunca podendo
facilitar a integração com todas as turmas, dado o espaço exíguo poder comprometer a integridade
física das crianças.
A Escola conta com o prestígio da Comunidade Local, sendo reconhecida por seu compromisso
com uma educação de qualidade, pela organização na execução das ações previstas na Proposta
Pedagógica e pelo atendimento humanizado da Comunidade Escolar.
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1.1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A equipe gestora é composta pela diretora, vice-diretora, supervisor administrativo e chefe de
secretaria. O corpo docente é composto por vinte e seis (26) professores e dois (02) coordenadores. A
escola possui Equipe de Apoio a Aprendizagem, hoje, composta por uma (01) pedagoga; Serviço de
Orientação Educacional, onde atuam duas (2) pedagogas orientadoras e Sala de Recursos Generalista
composta por uma professora que atende nos turnos matutino e vespertino. Esta unidade
educacional também possui cinco (05) vigias que trabalham sob regime de plantão, conta com 10 (dez)
servidores terceirizados, que são responsáveis pela conservação e limpeza e três servidores
terceirizados que são responsáveis pela merenda escolar.
Os recursos financeiros utilizados na escola, são oriundos da APAM, Festas Socioculturais
promovidas junto à comunidade escolar, verbas advindas do PDDE (Programa Dinheiro Direto na
Escola) e PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira), frutos das conquistas do
processo de Gestão Democrática.
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1.2. DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
Nome da Instituição Educacional

Escola Classe Cerâmica da Bênção

Endereço completo

Rua da Gameleira, 331, Centro, São Sebastião / DF

Telefone / e-mail.

(61) 3901 -7704
ceramicadabencao@yahoo.com.br/
escolaclasseceramicadabencao@gmail.com

Localização

A escola localiza-se na zona urbana da cidade, no bairro centro,
próxima aos principais órgãos da cidade, Banco de Brasília e
Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião. Seu acesso é
facilitado pois basta seguir a via de entrada principal da cidade e
logo se encontrará a escola

Coordenação de ensino

Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião

Data de criação da Instituição

Imprecisamente sabe-se, através de relatos orais, que a criação

Educacional

da escola remonta a 1958 – entre julho e setembro

Reconhecimento

Portaria: 17- 07/07/1980

Turno de funcionamento

Matutino e Vespertino

Nível de ensino ofertado

Ensino Fundamental de Nove Anos

Etapas, fasese modalidades de

1º, 2º e 3° anos, 1º Ciclo, 4º e 5º anos, 2º Ciclo do Ensino

ensino.

Fundamental de Nove Anos, Classe de Ensino Especial – TGD e
Sala de Recursos.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
A ESCOLA CLASSE CERÂMICA DA BÊNÇÃO localiza-se à Rua da Gameleira, 331, Centro, São
Sebastião/DF, atendendo alunos com faixa etária entre 06 e 15 anos.
Atualmente a escola atende um público de nível socioeconômico diverso. O perfil dos
responsáveis é formado por profissionais autônomos, segmento privado, pequenos empresários,
servidores públicos, empregadas domésticas, etc. Diante desse quadro, a maioria dos alunos veem
para a escola com os materiais necessários, bem como uniformizados e participantes das atividades
propostas que envolvem escola/comunidade escolar. Apenas uma pequena parcela apresenta uma
carência maior em relação à aquisição material.
Embora, ainda muitas crianças estejam inseridas em famílias com volatilidade de
relacionamentos, filhos maiores responsáveis pelos irmãos menores e às vezes sofrem com as
separações e outros problemas comuns, como alcoolismo, desemprego e outros, é possível observar
que essas dificuldades não têm substancialmente prejudicado o acesso e permanência dos
estudantes na escola, nota-se, no entanto, um baixo rendimento no processo ensino- aprendizagem
na vida destes estudantes.
É interessante perceber que o comprometimento com a educação tem aumentado
gradativamente em meio à comunidade, observado na presença das famílias na escola,
acompanhando as atividades realizadas e questionando os direcionamentos dados. Isto é recebido
com muita satisfação, pois a preocupação dos responsáveis quanto à escola que possuem,
direciona-se a ter uma escola de qualidade, que possa vir a contribuir de forma eficaz e definitiva
para melhoria de suas vidas.
Para atender tanto os que apresentam maior dificuldade no processo de aprendizagem e pouco
apoio familiar quanto aos que têm bom rendimento em seus estudos, a Escola trabalha com material
pedagógico diversificado e individualizado, aulas de reforço dadas pelo professor no contra turno, e
demais atendimentos EAA, SOE, Projetos Interventivos bem como incentivos para ambas situações
apresentadas.
Para efetivação dos trabalhos, supracitados, é feito reuniões constantes entre responsáveis e
Orientação Escolar, e em casos mais graves, encaminhamentos são feitos ao Conselho Tutelar e
Ministério Público.
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Os Conselhos de Classe, acontecem conforme orientações do Regimento Escolar da Rede Pública
do Distrito Federal e constitui-se uma ferramenta formativa do processo de aprendizagens dos alunos.
Por fim, a escola mantém seu compromisso constante com uma educação inclusiva de qualidade,
primando por um atendimento justo e igualitário aos estudantes e suas famílias.
Resultado pesquisa com os responsáveis. Dos 619 estudantes, foram obtidos 408 respostas.
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FUNÇÃO SOCIAL DA UNIDADE ESCOLAR
Os dias atuais revelam a urgente necessidade de se resgatar a identidade da Instituição Escola na
sociedade, afim, de adquirir a consciência de seu papel e a missão que deve desempenhar. A
pós-modernidade também atingiu as escolas, gerando uma descaracterização de sua função social
de transformação e de Instituição do Conhecimento, responsável pelo desenvolvimento integral de
seus educandos.
Para compor o entendimento da função social, acrescenta-se ao corpo deste texto, as
impressões dos professores sobre a Função Social da Unidade Escolar, dialogadas com o grupo em
Reunião Coletiva mediada pela Feche da UNIEB de São Sebastião, quando trabalhou a proposta de
trabalho do Projeto Canvas. Na ocasião foram abordadas questões específicas sobre a escola de
forma a contribuir para a reflexão da identidade e trabalho desenvolvidos pela escola e sua função
social dentro da sociedade a que pertence.
As reflexões consideram que a Escola é um espaço de aprendizagem que contribui para o
progresso dos estudantes, construindo uma base para continuidade de seus estudos. A escola
também se apresenta como um lugar de melhoria das relações interpessoais, lugar da inclusão,
valorização de todos os atores do contexto educacional, promovendo uma Educação de Qualidade
tanto do ponto de vista cognitivo quanto de um desenvolvimento emocional saudável dos
estudantes.
Para isso, a escola busca um trabalho em equipe, articulado com o corpo docente, Equipe de
Apoio à Aprendizagem, Orientação Escolar e Equipe Gestora, desenvolver uma prática pedagógica,
pautada na AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO, afim de criar ao máximo, oportunidades de aprendizagens
significativas, que alcancem os estudantes nas suas mais diferentes dificuldades e maneiras de
aprender.
Ressalta-se que os estudantes devem ser preparados para o exercício de sua cidadania,
reconhecendo-se como ser Histórico/Político e transformador da sociedade a que está inserido.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A ação desta Instituição está fundamentada pelos princípios emanados da Constituição Federal,
da Lei de Diretrizes e Bases e os dos pressupostos teóricos que norteiam o Currículo em Movimento
do DF, quais são Pedagogia- Histórico-Crítica e Psicologia-Histórico-Cultural, ambas referenciadas
pelos estudos de Lev Semenovich Vygotsky.
Partindo desses pressupostos, busca-se ações educativas que estimulem a atividade e a iniciativa
do professor, que favoreçam o diálogo dos alunos entre si e com o professor, levando em conta os
interesses e bagagens dos estudantes, respeitando seus ritmos de aprendizagem e desenvolvimento
psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, ordenação e gradação
para os efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos.
Diante dessa proposta, as metodologias adotadas em salas de aulas vêm sendo renovadas pouco
a pouco, com aulas mais criativas, dinâmicas e contextualizadas, feitas com recursos simples e
paradidáticos, como: recortes, jornais, jogos, vídeos, revistas, músicas e atividades de sondagem e
de reflexão e também promovendo atividades de língua oral e escrita, debates, apresentações de
trabalhos realizados pelos alunos e teatro, buscando tornar as aulas significativas, criando um espaço
de apropriação de novos saberes, compartilhando com seus pares e reconhecendo-se como ser
histórico, construído através da relações com o mundo natural e social. O estudante é nesse sentido,
o centro do processo ensino-aprendizagem, não como um receptor passivo dos conhecimentos
transmitidos, mas como ser participante do processo, de maneira crítica e reflexiva.
Busca-se também numa Educação de Qualidade a valorização do professor, sua formação
continuada e participação efetiva na elaboração das metodologias a serem devolvidas no processo de
aprendizagem dos estudantes.
Sendo assim, a Escola busca gradativamente a melhoria do ensino, valorizando o potencial
humano, formando cidadãos críticos e conscientes de sua existência, na tentativa de sensibilizar que a
educação é o único caminho no processo de transformação do ser humano e da sociedade.
Para tanto, buscou-se elaborar uma Proposta Pedagógica que contemple a realidade da
comunidade escolar em contexto histórico atual, visando atender às necessidades reais dessa
comunidade, de maneira humanizada e subsidiando o professor em seu trabalho, para que o
educando possa consolidar suas aprendizagens de forma plena e integral, chegando ao final desta
fase, alfabetizado e letrado, capaz de aplicar suas aprendizagens de forma prática no contexto social.
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OBJETIVO GERAL
Realizar uma gestão democrática possibilitando um ambiente dialético, inovador e favorável às
mudanças necessárias, para se promover um ensino de qualidade. Propiciando um espaço de diálogo
e trocas de experiências entre os indivíduos.
Mantendo o compromisso de atender a todos os nossos alunos com um ensino de qualidade,
vinculado a um espaço que lhes propiciem liberdade para aprenderem, onde seus direitos Legais
sem respeitados e cumpridos. Todo serviço prestado no contexto escolar, devem realizados com
compromisso, responsabilidade, dedicação e excelência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Melhorar a qualidade do ensino, melhorando o índice das Avaliações Externas;
 Viabilizar espaço e situações para interação entre escola e a comunidade;
 Desenvolver a participação democrática de todos os atores da Comunidade Escolar;
 Estimular o espírito crítico e reflexivo no ambiente escolar;
 Assegurar que os alunos permaneçam na escola, reduzindo assim a evasão e a repetência;
 Organizar e normatizar a instituição escolar, estabelecendo direitos e deveres de cada segmento e
definindo finalidades e atribuições;
 Contribuir para a construção de uma sociedade justa e solidária, em defesa da vida;
 Conscientizar a comunidade da sua importância para aprendizagem do nosso alunado e para o
bom desenvolvimento da Escola e da educação como um todo, no contexto social, político,
cultural e econômico;
 Identificar os alunos com baixo rendimento e viabilizar Projetos Interventivos e
reagrupamentos;
 Desenvolver no aluno a capacidade de ler, escrever e pensar de modo consciente,
expressando sentimentos, ideias e opiniões;
 Valorizar a leitura como importante fonte de informação possibilitando a fluidez,
coerência e coesão tanto na leitura quanto na escrita;
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 Usar o conhecimento literário e gramatical adquiridos para aprimorar o uso da linguagem,
a capacidade de análise crítica e da produção textual;
 Desenvolver a competência da expressão oral e escrita;
 Elevar o índice do IDEB da Escola em relação à média Nacional.
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS
Esta Proposta Pedagógica visa uma educação democrática com integração de padrões
significativos de qualidade de ensino em nossas práticas diárias.
Aqui estão contidos os projetos e ações, que serão executados durante o ano letivo de 2020, nas
diversas áreas do conhecimento e em todas as turmas desta Unidade de Ensino, observando a
especificidade e faixa etária de cada ano, adequando assim os conteúdos trabalhados.
Os objetivos destes Projetos foram definidos com a participação do corpo docente, bem como a
metodologia e processo de avaliação a serem utilizados.
Para atingirmos nossos objetivos, ressaltamos a necessidade do envolvimento de todo corpo
docente/discente, assim como da Equipe de Apoio à Aprendizagem e Serviço de Orientação
Educacional e demais funcionários, ou seja, toda a comunidade escolar.
O papel dos educadores é de mediador das atividades, que irão garantir os interesses explicitados
pelos alunos e os que tenham relação com os temas abordados nos projetos trabalhados.
O Projeto Pedagógico da ESCOLA CLASSE CERÂMICA DA BÊNÇÃO leva em conta a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Currículo em movimento da Educação Básica do Distrito Federal 2ª Ed.e seus
pressupostos teóricos, Pedagogia-Histórico-Crítica e Psicologia-Histórico- Cultural, Regimento Interno
das Escolas Públicas do Distrito Federal, PDE e Diretrizes de Avaliação.
Nas últimas décadas a Pedagogia Histórico-Crítica tem sido citada como perspectiva educacional
que visa resgatar a importância da escola e a reorganização do processo educativo, ressaltando o
saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade do saber escolar.
Essa teoria é de grande relevância para o contexto educacional, pois evidencia um método
diferenciado de trabalho, especificando-se por passos que são imprescindíveis para o
desenvolvimento do educando, quais são: Primeiro Passo: Prática Social; Segundo Passo:
Problematização; Terceiro Passo: Instrumentalização; Quarto Passo: Catarse; Quinto Passo: Prática
Social.
A Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski, onde o homem é compreendido como um ser histórico,
construído através das relações com o mundo natural e social, tem a capacidade por meio de
instrumentos criados e aperfeiçoados por ele, de transformar o meio em que está inserido. Isso se
torna cada vez mais possível através do processo Educacional, quando o indivíduo através de suas
relações, sujeto-objeto, materializa essas transformações.
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Ainda nesta perspectiva, Vigotski, construiu a Zona de Desenvolvimento Proximal, tendo por
finalidade explicar como a aprendizagem gera desenvolvimento. Afirmando que existe uma relação
entre determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. Para Vigotski,
não existe somente um nível de desenvolvimento, mas no mínimo dois: o real e o potencial.
Nível de desenvolvimento real é aquele em que a criança é capaz de solucionar problemas sozinha,
sem a ajuda de terceiros.
Nível de desenvolvimento potencial é aquele em que as crianças dependem da colaboração e do
auxílio de outras pessoas para encontrar as soluções.
A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível real, que se determina através da
solução independente de problemas, e o nível potencial, determinado através da solução de
problemas sob orientação de terceiros (Scalcon,2002).
O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente,
definem as funções que já amadureceram. O nível de desenvolvimento potencial em uma dada fase
torna-se, em um momento consecutivo, desenvolvimento real; este último, por conseguinte, provoca
o surgimento de novas potencialidades, caracterizando um movimento dialético entre o
desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. Esse movimento é provocado pelo educador
pela intervenção pedagógica (processo de mediação), criando assim, a zona de desenvolvimento
proximal. Dessa forma, a zona de desenvolvimento proximal caracteriza-se como domínio psicológico
fundamentalmente dinâmico e em permanente transformação (Scalcon,2002).
A zona de desenvolvimento proximal é importantíssima no âmbito escolar, pois é nela que ocorre
as intervenções de outras pessoas e do meio físico no desenvolvimento humano. Portanto, a
educação representada pelo professor, é aquele no qual a criança mantém interações permanentes
na escola, e este tem o dever de conhecer os níveis de desenvolvimento dos alunos, oportunizando
lhe assim dirigir o ensino para estágios mais avançados, direcionando os educandos para sua força
potencial.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
A Escola Classe Cerâmica da Bênção é a escola mais antiga de São Sebastião. Apesar de ter
passado por várias reformas, o espaço físico é insuficiente para atender a demanda de alunos, por isso,
buscamos aproveitar o espaço da melhor maneira possível, garantindo um atendimento satisfatório às
necessidades dos estudantes.
Para otimizarmos nossos espaços, são feitas escalas de utilização da Biblioteca, Laboratório de
Informática e Pesquisa e Quadra Recreativa, desta maneira, garantimos que todos os alunos e
professores utilizem todos os espaços e benefícios que a escola dentro de suas limitações, tem
condições de oferecer.
A escola trabalha com a Proposta de Aprendizagem em Ciclos e promoção continuada dos
estudantes. As reprovações só podem acontecer ao final de cada Ciclo, sendo assim, o estudante
poderá ser retido no último ano do 1° Ciclo, no 3º ano; e no último ano do 2º Ciclo, 5ºano do Ensino
Fundamental de Nove Anos.
A escola recebe crianças a partir dos 6 até 12 anos, as quais são inseridas em turmas regulares,
inclusivas, Sala de Recursos, e uma sala para atendimento de crianças com Transtorno Global de
Desenvolvimento (TGD), que conta com o auxílio de Educadores Sociais Voluntários (E.S.V.), além do
professor regente.
Os educadores sociais voluntários atuam nas salas que têm alunos com diagnóstico de
necessidade especiais que contemplam esse atendimento também auxiliam nas atividades realizadas
na sala de Informática e Pesquisa, juntamente com o professor, seguindo o planejamento realizado
bimestralmente pelo regente e escala previamente estabelecida, sendo que perfazem um total de 20
horas semanais. O pagamento dos Educadores Sociais Voluntários é feito diretamente pela CRE de São
Sebastião, mediante Relatórios das Atividades executadas e Recibo, conforme sua presença, assinados
pelos E.S.V., pela Equipe Gestora e o pelo profissional responsável pela distribuição dos atendimentos.
A escola conta com seis (06) E.S.V., neste ano de 2020.
A Equipe de Apoio à Aprendizagem realiza um trabalho individualizado com as crianças que
apresentam diagnóstico médico de alguma dificuldade escolar e de transtornos de aprendizagem, bem
como na investigação e encaminhamento de crianças que se encontram com deficits de aprendizagem.
O Serviço de Orientação Educacional (S.O.E), zela pelo diálogo entre família e escola, da
frequência dos alunos, organizando os estudantes de baixa renda, afim de garantir seu acesso aos
programas de Saúde na Escola, entre outros. O S.O.E. também é responsável por gerir eventuais
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conflitos no ambiente escolar que evolva os profissionais da educação. O Orientador Educacional deve
elaborar seu Plano de Ação, que versa suas atividades desenvolvidas na UE em que este está lotado.
As Coordenações Pedagógicas acontecem conforme legislação vigente, e são destinadas para o
planejamento das atividades pedagógicas realizadas pelos professores em sala, espaço e momento
para compartilhar e trocar experiências entre os pares.
As quartas-feiras são destinadas para as reuniões com as Equipes da escola, S.O.E., E.A.A., Equipe
Gestora, Coordenadores pedagógicos e também funcionam como espaço de formação continuada,
uma vez que esse tempo, também é destinado ao estudo de temas relevantes e atuais ou dos que são
propostos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.
A Equipe da Escola Classe “Cerâmica da Bênção” trabalha de forma ordeira, garantindo que todo
espaço e tempo dentro do ambiente escolar sejam usados para as aprendizagens dos educandos e de
todos envolvidos no processo educacional.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação formativa é uma proposta de avaliar o educando ao longo de seu processo
ensino-aprendizagem. Ela se materializa nos contextos vividos pelos professores e alunos e possui
como função, a regulação das aprendizagens. Para ocorrer essa regulação, é necessário que ela
trabalhe com procedimentos que estimulem a participação dos autores do processo. Ela baseia-se
em princípios, que decorrem do cognitivismo, do construtivismo, do interacionismo, das teorias
socioculturais e das sociocognitivas e trabalha sob a ótica das aprendizagens significativas.
Um planejamento deve ser organizado para a efetivação de uma avaliação formativa e, assim,
guiar as ações do professor. Essas ações devem incluir tarefas contextualizadas, que levem os aluno
a

estabelecerem relações para

solucioná-las,

conduzindo-os

ao desenvolvimento

de

suas competências. Tarefas que proponham problemas complexos para os mesmos resolverem,
aplicando os conhecimentos veiculados pelos conteúdos curriculares. Para alcançar a finalidade da
avaliação formativa é necessário que professores e alunos assumam responsabilidades específicas
no processo avaliativo. Como chama atenção Perrenoud (1999): "(...) a avaliação formativa
demanda uma relação de confiança entre alunos e professores" (p. 96). Ela exige da parte dos
professores a capacidade de fazer as articulações necessárias para possibilitar a regulação das
aprendizagens.
A Avaliações Externas e seus indicadores são utilizadas como instrumento quantitativo e
qualitativo, para reflexão e reorganização das ações didático-pedagógicas que norteiam o trabalho
educativo no cotidiano escolar.
Diante do exposto, a escola realiza o processo avaliativo em caráter formativo, que acontece da
seguinte forma.
O período de provas escritas acontece bimestralmente com data previamente agenda. Os
conteúdos cobrados serão aqueles trabalhados ao longo bimestre, numa Avalialiação, com questões
objetivas e subjetivas. No entanto, até o período bimestral de provas, os professores vão avaliando
todo processo de aprendizagem dos alunos, no âmbito cognitivo (apropriação de conhecimentos
dos conteúdos trabalhados), emocional (relações estabelecidas com seus pares (capacidade de
estabelecer relações amistosas), capacidade de resolver conflitos. Todas essas competências são
avaliadas através de atividades variadas, como Portifólios, observação das atividades diárias, testes
orais e escritos, produções textuais, orais e escritas, ditados, dramatizaões, entre outras, conforme
planejamento períodico dos conteúdos e das ações pedagógicas do professor.
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Ao final do bimestre, após o período das Avaliações, ordinariamente acontecem os Conselhos
de Classe, formado e estruturado conforme orientações do Regimento das Escolas Públicas do
Distrito Federal. Os Conselhos de Classe, constituem-se em um momento privilegiado para trocas
de experiências entre os professores e instrumento de avaliação do trabalho realizado pelo
professor

e

reorganização

de

ações

didático-pedagógicas

dispensados,

no

processo

ensino-aprendizagem dos educandos. Durante o Conselho de Classe, os professores trazem suas
demandas, sucessos, angústias e dificuldades, compartilhando-as com seus colegas e juntos
buscando soluções para os diversos problemas encontrados em sua prática docente.
Após, ampla discussão dos relatos trazidos pelos professores, principalmente em relação aos
alunos com maior dificuldade na aquisição das aprendizagens, estes, são registrados em Ata, e
posteriormente a EAA e SOE, farão reuniões com famílias dos estudantes trazidos para o Conselho
de Classe, afim de juntos, escola e família, buscarem soluções que ajudarão os estudantes a
consolidarem suas aprendizagens.
Demais medidas são tomadas no sentido de auxiliar os estudantes com maior defasagem das
aprendizagens, como Reforço Escolar, que acontece semanalmente e é realizado pelo professor
regente, visando atender os alunos com maiores déficits de aprendizagem. Outro recurso utilizado é
o Reagrupamento, realizado entre os professores de um mesmo segmento, que através de
Avaliações Diagnósticas, fazem o nivelamento das turmas, após este nivelamento, cada professor,
trabalha com o grupo de alunos que se encontram no mesmo nível. O Reagrupamento tem como
objeto homogeneizar as dificuldades, e assim, organizar um planejamento que busca minimizar os
déficits de aprendizagem entre os educandos.
Os demais Projetos Interventivos, são realizados pelos professores conforme necessidades
específicas de suas turmas. É importante que o professor tenha autonomia para gerir as dificuldades
e conflitos de sua classe, pois, este, é gestor de sua prática pedagógica, e deve estabelecer uma
relação de proximidade, conhecimento e confiança com seus alunos.

31

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA
A organização curricular dentro da contextualização da Escola busca valorizar os temas
transversais, a interdisciplinaridade, diminuir a distância entre as áreas de conhecimento e a enfatizar
as regras de convivência seguindo o Regimento Escolar da instituição, fazendo valer os valores
eminentes dos princípios de igualdade, participação e democratização do ensino, inovação, qualidade e
eficácia dos nossos serviços.
Porém, a contextualização e a abordagem interdisciplinar só acontece quando os conteúdos das
disciplinas se relacionam para a ampla compreensão de um tema estudado. A relação entre as
matérias é a base de tudo.. Muita gente acha, que basta falar sobre o mesmo assunto para trabalhar
de forma interdisciplinar. "Isso é apenas multidisciplinaridade".
Ao utilizar os conhecimentos de outras áreas que não são de seu domínio, você pode encontrar
dificuldades. Mas aprender com os colegas é uma das grandes vantagens dessa prática, que estimula a
pesquisa, a curiosidade e a vontade de ir aos detalhes para entender que o mundo não é disciplinar.
Na interdisciplinaridade, duas ou mais disciplinas relacionam seus conteúdos para aprofundar o
conhecimento. Dessa forma, o professor de Geografia,ao falar da localização do Cristo, poderia utilizar
um texto poético, assim como o de Ciências analisaria a história da ocupação da cidade para entender
os impactos ambientais no entorno.
Nessa perspectiva, as Coordenações Pegagógicas se torna o espaço privilegiado para que, através
do diálogo e da troca de experiências, os professores podem assim, organizar seus planejamentos de
forma interdisciplincar, estabelecendo as conexões entre as diversas áreas do conhecimento,
ampliando as possibilidades de aprendizagem.
Nesse sentido, a escola trabalha sua proposta didático-pedagógica através do diálogo com os
professores, EAA, SOE, Sala de Recursos, afim de garantir que os planejamentos dos conteúdos e os
objetivos de aprendizagem sejam alcançados pelos alunos, e em casos específicos, sejam
desenvolvidos estudos de casos criteriosos para que os ANEEs tenham seus direitos de aprendizagem
garantidos.
Além do Planejamento Anual, bimestral e semanal, a Equipe Gestora responsável pela parte
pedagógica juntamente com o Coordenador Pedagógico, realiza um planejamento quinzenal com os
professores do 1º Bloco, 1º, 2º, 3º anos e com os professores do 2º Bloco, 4º e 5º anos, afim de
acompanharem de perto os conteúdos trabalhados, o desenvolvimento dos alunos e principalmente
auxiliar os professores, visto que a responsabilidade da aprendizagem, não é só do professor, mas da
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escola comum um todo, de forma forma que toda Equipe deve estar empenhada para que a
aprendizagem aconteça, traçando juntos os caminhos necessários para sua consolidação.
Diante do contexto atual vivenciado em decorrência da Pandemia da COVID-19, a organização
Curricular sofrerá adequações tendo em vista a Educação mediada pelas tecnologias, via Plataformas
Digitais. As aulas oferecidas pela plataforma esbarra no pouco tempo de preparo que os professores
tiveram para trabalhar com o ensino remoto, a dificuldade que muitos encontram no uso das
ferramentas digitais, a preocupação em como estudantes e famílias lidam com a situação, a ansiedade
causada pelo avanço das apresendizagem dos estudantes. Tudo isso gera incertazas

diante da

escolha do fazer e do como fazer para que a aprendizagem aconteça.
Diante disso, a escola e as equipes de apoio tem estado a disposição dos professores,
promovendo palestras de ensino das novas tecnologias e como utilizá-las, incluse palestra trazida pela
Profª. Dda Zaíra de Oliveira (Psicopedagoga e acessora da UFT em Brasília), com o tema:
“Metodologias Ativas na Educação Online”, buscando assim instrumentalizar professores e escola
para fornecer uma Educação mediada capaz de promover aprendizagens significativas, estimulantes e
desafiadoras para o momento.
Os demais assuntos como temas transversais serão desenvolvidos dentro dos planejamentos de
conteúdos por segmento, sendo assim, os professores trabalham os temas conforme a faixa etária dos
alunos, numa linguagem que alcance o entendimento dos alunos, focados neste momento dentro do
que preconiza o Curriculo Escolar de Retorno às Atividades Educacionais não presenciais
A Equipe SOE, EAA e Sala de Recursos também desenvolverão esse trabalho, buscando abordar os
temas conforme necessidade dos alunos ou de conflitos comuns as idades e fase de desenvolvimento
dos estudante, bem como assuntos referentes às dificuldades impostas pela Educação Mediada pela
Tecnologias.
Desta

maneira,

toda

a

escola estáenvolvida

num

trabalhado, interplisciplinar,

multidisciplinar, constextualizado, abordando os temas transversais de maneira ludíca e os
integrando no cotidiano escolar, não como conteúdos a parte, mas, como conteúdos que fazem
parte das aprendizagens dos alunos e do seu desenvolvimento integral e exercício de sua cidadania. O
planejamento e desenvolvimento dos projetos específicos da escola, são discutidos reuniões durante
as Coordenações Pedagógicas, envolvendo os professores, os quais dão suas sugestões, críticas,
discutem a relevância dos assuntos abordados, tornando o tempo das coordenações um espaço de
reflexão e reorganização dos trabalhos executados no contexto escolar. Para tanto, todo o trabalho
da escola parte de uma PRÁXIS continua, onde todos
os envolvidos no processo educativo, estão
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embuidos de um desejo comum, a aprendizagem dos alunos e a melhoria da Educação em nossa
comunidade aconteçam.

Quadros de atuação das Equipes de Apoio - SOE e EEAA
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TEMAS 2020

 MESES DE MARÇO E ABRIL: Páscoa, Água e Saúde, Campanha de Combate ao Aedes Aegypti,
Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água ( Lei 5243 de 15/12/13);
 MÊS DE MAIO: Mães; Semana de Educação para Vida ( Lei 11988/2009);
 MÊS DE AGOSTO: Dia do Estudande e Folclore; Pais, Dia do Patrimônio Cultural
 MÊS DE SETEMBRO: Chegada da Primavera, Dia da Árvore, Dia da Independência, Dia Nacional de
Luta da Pessoa com Deficiência ( Lei 1133/2005);
 MÊS DE OUTUBRO: Dia das Crianças, Professores;
 MÊS DE NOVEMBRO: Proclamação da República, Consciência Negra;
 MÊS DE DEZEMBRO: Culminância dos Projetos, Coral, Comemoração dos Formandos dos 5ºanos,
Enceramento do ano letivo.
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PROJETOS
Por que se trabalhar com projetos na escola?
O trabalho com projetos em sala de aula amplia nossas possibilidades de construção de
conhecimento de forma mais global, tendo como eixo a aprendizagem significativa.
Possibilita ainda, o diálogo com a realidade dos alunos ampliando seus conhecimentos, com as
diversas áreas de conhecimento e fomenta a perspectiva de trabalho coletivo entre professores,
alunos e comunidade escolar.
Permite ainda uma avaliação processual do desenvolvimento escolar dos alunos envolvidos e da
reflexão permanente sobre a prática pedagógica, pois esta estratégia não se apoia em normas e
regras rígidas. O grupo constrói seu processo de aprendizagem a partir do momento em que sana
dificuldades e buscando aprofundamentos.
Hernandez e Ventura (1998) consideram os projetos de trabalho como articulação de
conhecimentos escolares e que a perspectiva do conhecimento é global e relacional. Esta ferramenta
possibilita a criação de estratégias de organização do conhecimento considerando as informações
obtidas e a amplitude de busca para a resolução do problema levantado.
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PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA 2020
Tendo em vista a oferta da Educação Mediada pelas Tecnologias, os projetos a serem realizados
durante o ano letivo de 2020, serão os propostos pelo corpo docente da escola e as equipes de apoio,
os quais serão desenvolvidos na modalidade online e adaptados para o presencial, caso as aulas
retornem na modalidade presencial.
 Projeto de Leitura: Contos, histórias e escritores infantis da nossa região
 Projeto Identidade: 1º Bloco
 Festa Junina na quarentena
 Desafios Matemáticos
 Soletrando na escola
 Xó Corona
 Alimentação saudável, fonte de vida
 Saúde em Casa
 Respeito e Valores (SOE)
 Projetos interventivos: Como garantir as aprendizagens na Educação Mediada.
As estratégias de execução dos projetos sugeridos estarão traçadas no Plano de Ação formulado
pelo Comitê Local.
O objetivo geral que permeia todos os projetos é o de propiciar aos estudantes a ampliação de seus
saberes de maneira contextualizada, criativa, dinâmica e ativa através da Educação Mediada pelas
Tecnologias e em possível retorno presencial
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