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“Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida
que passa pela minha e que vou costurando na alma.
Nem sempre bonitos, nem sempre felizes,
mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou.
Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior…
Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade…
Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa.
E penso que é assim mesmo que a vida se faz:
de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também.
E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados…
Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma.
Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida
e que me permitem engrandecer minha história
com os retalhos deixados em mim.
Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e
que eles possam ser parte das suas histórias.
E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar,
um dia, um imenso bordado de ‘nós’”.
Cris Pizziment
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1. Apresentação
O Projeto Pedagógico da Escola Classe Cora Coralina tem como objetivo
principal estruturar e direcionar o trabalho pedagógico voltado para a realidade do
campo, enfatizando as diferentes linguagens e os diversos espaços pedagógicos
conforme as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.
A construção da identidade da escola se dá por intermédio das intervenções
dos diferentes atores sociais, portanto toda comunidade escolar é convidada a
participar com sugestões e críticas. Coordenações coletivas, reunião de pais e reunião
com o Conselho Escolar foram momentos que oportunizaram debates e contribuições.
A Proposta Pedagógica da Escola Classe Cora Coralina assume o
compromisso com a inclusão social; com o contato com as novas tecnologias do
mundo globalizado; com a prática democrática; com a formação de valores; com a
busca de conhecimentos para adquirir e desenvolver as competências necessárias ao
pleno exercício da cidadania do indivíduo. Está norteado pelos referenciais do
Currículo em Movimento, da Educação do Campo, da Base Nacional Comum
Curricular, das leis que conduzem a educação e de outros documentos oficiais.

2. Histórico da Escola
2.1. Constituição histórica
A Escola Classe Cora Coralina foi construída em meados da década de 1980
por iniciativa da comunidade das chácaras que a circundam com o nome Escola
Classe Córrego de Sobradinho.
A escola foi inaugurada em condições precárias de funcionamento como
ausência de luz elétrica e saneamento básico; uma única sala de aula; e um quarto
para as professoras morarem durante a semana, assumindo todas as atividades
operacionais da escola como limpeza, merenda, transporte.
Em 1996, devido à demanda, a escola foi ampliada para três salas de aula. No
entanto, no ano 2000 as três salas já não mais atendiam a realidade local, sendo
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necessária a utilização da Capela construída e utilizada por moradores locais ao lado
da escola.
Com a ocupação da área do Itapoã no ano 2000, aumentou o número de
crianças que deveriam ter acesso à educação e, consequentemente, houve a
necessidade de reconstrução e ampliação do prédio da Escola Classe Córrego de
Sobradinho, totalizando seis salas de aula e um prédio administrativo.
A partir do ano de 2007, esta Unidade de Ensino passou a ser inclusiva, ou
seja, passou a promover ações e recursos que permitem atender as necessidades
educativas especiais dos alunos na perspectiva do direito à educação para todos.
Em 2012, foi inaugurada a Biblioteca Monteiro Lobato, com os estudantes
frequentando-a semanalmente para leitura, empréstimos de livros de literatura infantojuvenil e utilização de computadores. O Projeto de leitura, “Projeto Transformação”,
fez parte do projeto pedagógico até o ano de 2018.
Em 2015, a unidade escolar passou a integrar o Projeto Bibliotecas do Saber Grupo CASCOL. Em 2016, na Feira do Livro em Brasília/DF, a escola obteve o 2º
lugar dentre os cinco finalistas dos 105 projetos selecionados no Distrito Federal.
Nesse mesmo ano, a escola ficou em 1º lugar no IDEB – Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica na região Administrativa do Paranoá/Itapoã.
Após 32 anos de história, em concurso promovido com os estudantes e com os
votos da comunidade escolar, foi criada a bandeira, tendo como símbolo as araras
Canindé, presentes nas matas que circundam a unidade escolar.
Em 2018, homenageando a poetisa goiana Cora Coralina, o nome da escola
passou de Escola Classe Córrego de Sobradinho para Escola Classe Cora Coralina,
sendo publicado na portaria nº12 de 25 de janeiro de 2018.

2.2. Estrutura Física
A Escola Classe Cora Coralina é composta por prédio físico e uma capela
pertencente à comunidade do campo. A Capela, local de celebração de missa,
realização de eventos e catequese nos finais de semana, está localizada no pátio da
escola e durante a semana é utilizada como espaço de apoio para atividades múltiplas
como reuniões, acolhimento dos estudantes da educação em tempo integral, oficinas,
filmes, ensaios, atendimentos que exigem privacidade.
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Quanto aos equipamentos, a escola possui internet com qualidade muito baixa
(o que dificulta muitas vezes o trabalho dos professores e demais profissionais),
DVD(s), aparelhos de som, caixa amplificada, microfones sem fio, sistema de som
integrado, copiadora, duplicador, data show, impressoras e computadores (doados),
biblioteca com bom acervo de livros literários para crianças e jovens. Possui salas
reservadas para Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem –
EEAA e Orientação Educacional – OE.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA FÍSICA
Local

Número

Ambiente (próprio/adaptado)

Salas de aula

06

Próprio

Biblioteca

01

Adaptado

Secretaria

01

Próprio

Reprografia

01

Adaptado na secretaria

Direção

01

Adaptado

Supervisão Pedagógica
EEAA

01

OE
Sala de Recursos

01

Adaptado
Adaptado na sala da supervisão
Adaptado
Adaptado na sala da OE

Sala dos Professores

01

Próprio

Almoxarifado

01

Próprio

Banheiro Professores

02

Próprio (masculino e feminino)

Banheiro Alunos

02

Próprio (masculino e feminino)

Banheiro AEE

01

Próprio

Cantina

01

Próprio

Depósito de gêneros alimentícios

01

Próprio

Sala dos servidores

01

Próprio

Banheiro dos servidores

01

Próprio (unissex)

Área de serviço

01

Próprio

Depósito

01

Próprio

Pátio coberto

01

Próprio

Corredor

01

Próprio

Parquinho

01

Próprio

Sala de apoio para eventos

01

Adaptado
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A Biblioteca é um ambiente do tamanho de uma sala de aula reestruturada para
abrigar estantes de livros, mesas e cadeiras para leitura e mesas e cadeiras para
computadores. Os banheiros dos estudantes comportam sete boxes cada um. O
depósito de gêneros alimentícios é pequeno para o seu propósito. O depósito de
limpeza apresenta tamanho insuficiente e é utilizado como guarita. A Capela da
comunidade é emprestada para a realização de eventos e outras atividades como
ensaios, exibição de filmes, palestras, exposições, oficinas pedagógicas, reuniões
com a comunidade escolar.

2.3. Dados de Identificação da Instituição
Coordenação Regional de Ensino do Paranoá
Unidade Escolar: Escola Classe Cora Coralina
CNPJ: 02.407.014/0001-50
Níveis/Modalidade de Ensino: Educação Infantil – 4 anos e
Ensino Fundamental – Anos iniciais
Localização: DF 250 Km 2,5 - Fazenda Paranoá – Itapoã – DF
Telefone: 3901 7555
E-mail: eccoracoralina.paranoa@edu.se.df.gov.br

2.4. Atos de regulação da Instituição
A Escola Classe Cora Coralina é mantida com recursos da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF e com recursos federais repassados
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Temos parceria com
o Projeto de Escola em Tempo Integral para 80 alunos.
A Escola Classe Cora Coralina conta com o Caixa Escolar, que tem por
finalidade gerir a aplicação dos recursos financeiros; Programa de Descentralização
Financeira e Orçamentária – PDAF e Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE,
oriundos do Poder Público, obedecendo aos critérios de prioridades para o
desenvolvimento do processo educacional; Associação de Pais e Mestres que tem
Proposta Pedagógica Escola Classe Cora Coralina 2020
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como finalidade socializar a capacitação de recursos financeiros através da
arrecadação

voluntária;

e

o

Conselho

Escolar,

organismo

interativo

com

representatividade de todos os segmentos da comunidade escolar para tomada de
decisões, garantindo a gestão democrática.
O Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres – APM e o Conselho
Fiscal compõem-se de profissionais da escola e de pais - representantes das crianças.
Propõem um trabalho de parceria no apoio ao gerenciamento, discussões e
deliberações do processo pedagógico, administrativo e financeiro da escola,
buscando melhorias físicas, pedagógicas e integração de toda a comunidade, em
busca de um ensino público de qualidade.
A APM, contribuição voluntária feita pelos pais e mestres, destina-se à
complementação do lanche das crianças, pequenos reparos hidráulicos e elétricos e
aquisição de materiais pedagógicos emergenciais. Enfatizamos que os recursos
arrecadados são revertidos na melhoria da escola como um todo, sempre em prol dos
alunos.
A prestação de contas será feita bimestralmente na reunião de pais, em mural
próprio para identificação e conhecimento de toda comunidade, além de ficar à
disposição de toda comunidade escolar e dos interessados, na direção da escola.

3. Diagnóstico da realidade escolar
A Escola Classe Cora Coralina atende 308 crianças com a faixa etária de 4 a
11 anos distribuídas em turmas da educação infantil (4 anos) e dos anos iniciais do
ensino fundamental. No turno matutino são atendidas 160 crianças e no vespertino,
148.

DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES POR ANO

DISTRIBUIÇÃO DE
ESTUDANTES POR TURNO

25%
19%

52%

14%

17%

16%

8%
48%

Matutino

Vespertino

Educação
Infantil

Proposta Pedagógica Escola Classe Cora Coralina 2020

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

12

Pesquisa realizada com as famílias por meio de questionários indica que 52%
dos estudantes residem no Itapoã e nos Condomínios Entre Lagos, Novo Horizonte,
La Font e Euller Paranhos. Os demais estudantes residem no Paranoá e nas chácaras
vizinhas da escola.

LOCAL DE MORADIA DOS ESTUDANTES
32%
30%

20%
14%

3%

Chácara

Itapoã

Condomínio

Paranoá

Não
respondeu

Os pais/responsáveis possuem, em sua maioria, formação no ensino médio e
superior, compreendendo 48% dos entrevistados. Dentre os demais níveis de
escolaridade, 8% dos entrevistados indicou não possuir estudo formalizado e 21%
cursou o ensino fundamental. Nessa perspectiva, é compreensível que 86% dos
responsáveis considere que a escola assume um papel de muita importância na
formação dos filhos, porém não é tão expressiva a quantidade de famílias que
estabelece a rotina de estudos em casa e mantém o hábito da leitura (49%).
ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS
23%

14%

15%

14%

9%
8%

Sem
escolaridade

7%

1º ao 5º ano
fundamental

6º ao 9º ano
fundamental

Ensino médio
incompleto

Ensino médio
completo
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5%
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IMPORTÂNCIA DA ESCOLA NA
FORMAÇÃO DOS FILHOS

ROTINA DE ESTUDOS EM CASA
45%

86%
29%

26%

14%

Muita

0%

0%

Pouca

Nenhuma

Não
respondeu

Sim

Não

Não
respondeu

QUANTIDADE DE LIVROS LIDOS EM
2019
37%

34%

14%

14%

1%
Nenhum

De 1 a 3
livros

De 4 a 8
livros

Acima de 8
Não
livros
respondeu

LIVROS DE PREFERÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS
43%

22%

8%

Literatura
Infantil

Ficção

10%

7%

6%

Autoajuda

Técnicos

Bíblia

Nenhum

4%

Não
respondeu

Quanto à possibilidade de acesso a conhecimentos fornecidos por fontes
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disponibilizadas em canais educativos ou ambientes virtuais, a pesquisa revela que
78% das famílias possui acesso à internet e 45% à TV por assinatura.
ACESSO À INTERNET

ACESSO À TV POR ASSINATURA
50%

78%

40%

15%

10%
7%

Sim

Não

Não
respondeu

Sim

Não

Não
respondeu

A maioria dos pais/responsáveis dos alunos da Escola Classe Cora Coralina
mantém bom relacionamento com a escola e demonstra envolvimento e compromisso
com a educação dos filhos. Porém, o Conselho Escolar, formado legalmente para o
compartilhamento democrático da gestão escolar, tem pouca participação do
segmento representado pelos pais/responsáveis.
Em geral, os estudantes apresentam bom rendimento na aquisição do
conhecimento, participam das aulas com discursos questionadores e críticos,
usufruem da criatividade para desempenhar atividades lúdicas e apresentações,
revelando vasta gama de habilidades e competências. O Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica – IDEB apresenta a evolução do desempenho dos estudantes
desde o ano de 2009, que chega ao valor de 6,5 pontos.
Metas Projetadas

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

5.7

6.0

6.2

6.4

6.7

6.9

EC CORREGO DE
SOBRADINHO1

Ideb Observado
5.5

5.4

5.7

6.1

6.5

Completam a escola também, estudantes que apresentam dificuldades de
aprendizagem e necessitam do apoio e intervenção de vários sujeitos da comunidade
escolar no processo de construção do conhecimento. O gráfico abaixo revela a
1

O nome da Escola Classe Córrego de Sobradinho foi alterado para Escola Classe Cora Coralina conforme publicação
na Portaria nº 12 de 25 de janeiro de 2018.
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porcentagem dos estudantes em relação ao ano cursado, ou seja, 24% dos
estudantes do terceiro ano apresentam necessidade de intervenção pedagógica
complementar às práticas adotadas em sala de aula.
É possível constatar que os terceiros e quintos anos, os que possibilitam a
retenção, detém o maior quantitativo de crianças que apresentam dificuldade de
aprendizagem, dos quais 43% foram reprovados no ano de 2019.
ESTUDANTES QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
24%
21%
18%

12%

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

O diagnóstico da realidade escolar da Escola Classe Cora Coralina indica o
compromisso de toda a equipe em consolidar a parceria das famílias com a escola,
conduzindo-as para o maior compromisso com a educação dos filhos em casa ao
estabelecer o hábito de estudo e de leitura bem como o de ampliar conhecimentos
culturais por meio das mídias ou participação de eventos.
A equipe Cora Coralina também assume o compromisso com cada estudante
para que lhe seja garantido o direito à educação de qualidade.

4. Função social
A educação é uma porta de esperança de futuro em perspectiva de solidez e
irresistível crescimento (Antunes, 2002). O ambiente escolar desperta para a criação
de possibilidades na produção e construção do saber no intuito de formar pessoas
capazes de interagir neste mundo tornando-se partícipes da sua própria história.
A escola deve estar atenta aos alunos, concebendo-os como um ser que tem
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sentimentos, que interage com o meio, que pensa, que aprende, que se recusa a
aprender, que tem capacidade, que é curioso, que briga, que acarinha... um ser
completo. A escola deve estar preparada para atender a complexidade do ser humano.
Desenvolver um projeto educacional visando a realidade pressupõe organizar e
realizar atividades sistemáticas que envolvam aluno, professor e toda comunidade
escolar, que promova a interação entre todos os seus elementos e propicie o
desenvolvimento da autonomia e a construção de conhecimentos de distintas áreas do
saber, por meio de um ambiente educativo, onde ensinar e aprender coexistam.
É preciso pensar e executar atividades que estimulem e desafiem a construção
da inteligência, do conhecimento de seus alunos e do pensar. Faz-se necessário que o
centro de interesse seja a criança, suas necessidades, seus desejos e curiosidades, o
desenvolvimento pleno de sua autonomia intelectual. Sobretudo, um compromisso em
transformar a realidade em prol da melhoria da qualidade de vida pessoal, social e
global, na formação de pessoas felizes e capazes.
A realidade histórica e social da comunidade da Escola Classe Cora Coralina
abrange o contexto do campo e seus saberes. Nesse contexto, a escola assume o
papel de contribuir para o desenvolvimento da criança que carrega em sua bagagem
um lugar de vida, cultura, produção, relação com a natureza. “A Educação no Campo
deve ser capaz de promover e incentivar o desenvolvimento do campo, a partir do seu
trabalho específico, de forma crítica, consciente e sustentável, favorecendo, assim, a
permanência do sujeito em seu território com perspectiva de transformação da
realidade camponesa”. (Diretrizes Pedagógicas para a Educação Básica do Campo
para a Rede Púbica de Ensino do Distrito Federal, 2019)

“Se, porém, pretendemos ser agentes efetivos de transformação social, sujeitos da
história, fica o desafio de sermos capazes de nos infiltrar na vida cotidiana, quebrar seu
sistema de preconceitos e retomar a cotidianidade em outra direção”.
Collares e Moysés, 1996
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5. Princípios
Princípios Legais


Constituição Federal Brasileira, 1988



Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/1996



Plano Distrital de Educação, Lei nº 5499/2015



Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 2019



Educação do Campo: marcos normativos, 2012

 Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal, 2019


Portaria nº 86 de 2013, que institui o Programa Nacional de Educação no
Campo – PRONACAMPO



Diretrizes Pedagógicas para a organização escolar do 2º ciclo para as
aprendizagens, 2014

 Diretrizes de avaliação educacional: aprendizagem, institucional e em larga
escala, 2014 – 2016

 Diretrizes Pedagógicas e Operacionais par a Educação em Tempo Integral
nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 2018


Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990



Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental Anos
iniciais – anos finais

 Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017
 Orientações Pedagógicas: Projeto Político-Pedagógico e Coordenação
Pedagógica nas Escolas, 2014

Princípios Epistemológicos
Os princípios que fundamentam e sustentam as principais decisões e ações
pedagógicas da Escola Classe Cora Coralina estão pautados no Currículo em
Movimento da Educação Básica (2018), que são:


Princípio da unicidade entre teoria e prática;



Princípio da interdisciplinaridade e da contextualidade; e



Princípio da flexibilização.
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O princípio da unicidade entre teoria e prática privilegia estratégias de integração
que promovem reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para
a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio,
problematização, questionamento, dúvida. Articulando teoria e prática, professor e
aluno assumem postura de conscientização, revisão de concepções, definição de
objetivos, reflexão sobre as atividades. Assim, o professor deve estar aberto ao diálogo
e à disposição para repensar a organização pedagógica em sala de aula.
O princípio da interdisciplinaridade e da contextualidade permite o diálogo entre
os diversos conhecimentos científicos, pedagógicos e das experiências, criando
possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Ao contextualizar
os conhecimentos, permite-se ao aluno melhor desenvolvimento das habilidades,
atitudes e conceitos. O estudante fica em contato real com os espaços sociais,
profissionais e acadêmicos em que irá intervir.
O princípio da flexibilização permite à escola, a seleção e organização dos
conteúdos conforme a realidade e especificidade da escola e de cada sala de aula. A
flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de
produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento de uma sociedade em
mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. É possível favorecer
o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta flexível e coletiva.
A Escola Classe Cora Coralina oferta a Educação em Tempo Integral e atende
aos seus princípios que são: a integralidade, a intersetorialização, a transversalidade,
o diálogo escola-comunidade, a territorialidade, o trabalho em rede e a convivência
escolar.
O princípio da integralidade compreende o sujeito em todas as suas dimensões,
seja cognitiva, afetiva, psicomotora ou social. Nesse princípio a escola deve propor
práticas educativas associadas à cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outros.
A escola realiza seu planejamento e ações buscando o pleno desenvolvimento das
potencialidades de seus alunos.
No princípio da intersetorialização, diferentes setores públicos oferecem serviços
que contribuam para a melhoria da qualidade da educação.
O princípio da transversalidade aborda temas que possibilitam que as
aprendizagens sejam colocadas em prática ao atender aos interesses e problemas
reais dos estudantes e da comunidade.
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O princípio do diálogo escola-comunidade oportuniza o resgate da história da
comunidade por meio da manifestação de suas tradições e culturas.
O princípio da territorialidade propõe para a escola a busca de parcerias com a
comunidade para a criação de projetos significativos para os estudantes, possibilitando
melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos.
O princípio do trabalho em rede e convivência escolar compreende o estudante
com responsabilidade de todos e não apenas do professor ou da escola. Nesse
princípio, são chamados todos os sujeitos envolvidos com a comunidade escolar para
o trabalho coletivo, de troca de experiências e informações para melhor formação do
estudante.

6. Objetivos
OBJETIVO GERAL
Contribuir para a formação de cidadãos conscientes e autônomos, para a
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, para a formação do ser humano
em sua integralidade, considerando a educação científica, humanista, ética, estética.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São os objetivos da comunidade escolar da Escola Classe Cora Coralina em
2020:


Executar ações pedagógicas e administrativas fundamentadas na
concepção da educação básica do campo voltada ao interesse e ao
desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e
trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas e culturais
para que vivam com dignidade.



Repensar a educação escolar em sua finalidade e em seus valores
contemplando a educação do campo.



Respeitar a diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais,
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia.



Sensibilizar a comunidade para a conscientização de que a Escola Classe
Cora Coralina é um patrimônio público que não visa lucro material e sim, a
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aprendizagem e que deve ser usufruída por toda a comunidade para que
essa possa apropriar-se do saber que é um bem imaterial, subjetivo.


Fortalecer a parceria escola e comunidade.



Ponderar as contribuições trazidas pelas famílias e comunidade do Campo.



Propiciar conhecimento e reflexão do Regimento Interno da Escola para a
comunidade escolar.



Adequar necessidades pedagógicas com a realidade da comunidade e com
a necessidade de gerir conteúdos da matriz curricular.



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



Promover as aprendizagens com mais qualidade.



Assegurar à Escola Classe Cora Coralina o espaço da biblioteca com
utilização do acervo didático-pedagógico e material adequado e
instrumentos tecnológicos.



Considerar a educação científica, humanista, ética, estética.



Desenvolver a compreensão da cidadania que se expressa pela
participação social e política cotidiana, do exercício de direitos e deveres.



Proporcionar atividade extraclasse na perspectiva da promoção social,
cultural, esportiva e tecnológica.



Propiciar o letramento e a resoluções de problemas.



Desenvolver o protagonismo estudantil, formando um cidadão ativo, capaz
de agir em qualquer situação, conforme o contexto em que se encontra.



Desenvolver a qualidade da leitura e interpretação dos estudantes.



Incentivar a formação continuada para a Carreira Magistério e Carreira
Assistência à Educação.



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



Integrar os segmentos escolares de forma dialógica e democrática
aperfeiçoando o trabalho em equipe.



Possibilitar a educação inclusiva por meio de situações e experiências
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educativas.


Observar os princípios legais da gestão democrática.



Prestar conta de todos os recursos financeiros, com transparência a toda
comunidade escolar.



Promover uma ação educativa que viabilize o estudo das relações étnicoraciais e a cultura afro-brasileira e indígena.



Propiciar o desenvolvimento de habilidades através de um processo de
aprendizagem dinâmica.



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

Pretende-se que o estudante possa:


Reconhecer a importância da aprendizagem em sua vida e refletir sobre
como ocorre a construção do conhecimento com autonomia.



Compreender e valorizar o conhecimento veiculado pelas manifestações
artísticas e culturais.



Respeitar as diferenças culturais.



Realizar análise crítica embasada e busca de soluções críticas, inovadoras,
investigativas, com interpretação de dados.



Reconhecer o universo digital – ferramentas, posturas éticas, pesquisa e
produções multimídias.



Fazer uso de variadas linguagens e plataformas, para trocar ideias, discutir,
dialogar, com vistas ao entendimento com pessoas.



Estabelecer metas, planejar e administrar o próprio plano de vida. Aprender
a ser resiliente, compreendendo e administrando o estresse, a frustração, a
adversidade e o sucesso esperado.



Recorrer ao raciocínio, discussão e opinião qualificada para debater com os
outros. Fazer inferências e defender posições.



Reconhecer

emoções,

sentimentos,

potencialidades

e

fragilidades

pessoais, saúde física, mental, cultural e emocional.


Valorizar o diálogo, a solidariedade e o respeito, as diferenças regionais,
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culturais, econômicas, sociais.


Ponderar consequências das ações individuais e de grupos por meio da
participação social, liderança e postura ética.

7. Fundamentos teóricos-metodológicos
A Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani e a Psicologia HistóricoCultural de Vygotsky fundamentam a prática teórico-metodológica da Secretaria de
Educação que rege todas as unidades escolares da rede de ensino público do Distrito
Federal.
A concepção educacional da Pedagogia Histórico-Crítica busca explicar o ser
humano como um ser histórico, entendido em sua totalidade, que deve ser direcionado
para a transformação do não-saber em saber, para a possibilidade de intervir na
realidade de maneira crítica e consciente.
A psicologia histórico-cultural compreende o ser humano na sua unidade e na
sua totalidade. Ele é considerado como um ser multideterminado, que integra corpo e
mente, enquanto ser biológico e social, membro da espécie humana e participante de
um processo histórico. Na concepção histórico-cultural, o desenvolvimento cognitivo
se dá por meio da interação social com pessoas envolvidas ativamente.
Tais teorias direcionam a escola para a construção de um espaço que deve
considerar a historicidade da comunidade escolar e as necessidades dos sujeitos que
a compõe. A escola precisa respeitar a singularidade do sujeito sem, no entanto,
perder sua característica de prática intencional e planejada.
No espaço escolar, o estudante deve se apropriar ativamente dos
conhecimentos acumulados e sistematizados historicamente pela humanidade. A
escola deve ter a intencionalidade e o compromisso de tornar o conhecimento
acessível a todos dos alunos. O estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática
social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e na
sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da
linguagem que revela os sentidos culturais.
No processo de formação do sujeito histórico, crítico e social, o professor tem
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o papel de mediar os conhecimentos historicamente acumulados, agindo de modo
intencional, com ações didaticamente organizadas. Seu papel é mais ativo e
determinante, de maneira a facilitar a condução do processo de aprender.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam para a necessidade do sistema
educacional propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais,
políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, considerando os interesses e
motivações dos alunos, garantindo as aprendizagens essenciais para a formação de
cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência,
dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem.
Para tanto, a escola deve estar atenta à prática de metodologias que favoreçam
a construção de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção
do conhecimento, que possibilitem a construção de argumentação, o desenvolvimento
do espírito crítico capaz de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e
alcances lógicos das explicações propostas.

8. Organização do Trabalho Pedagógico
8.1. Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
“...A Organização do Trabalho Pedagógico da escola e do professor, com o foco
no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes, tem na coordenação
pedagógica seu espaço primordial de construção. Essa possibilidade de trabalho
colaborativo, de interações com compromisso mútuo e de formação continuada
concretiza-se por meio das ações coletivas e individuais e pelas intencionalidades
pedagógicas declaradas na Proposta Pedagógica das unidades escolares, como
compromisso de todos. Reforça-se, assim, a relação de dialeticidade entre o projeto
da escola e a coordenação pedagógica (SILVA, 2007).” (Diretrizes Pedagógicas para
a Organização Escolar do 2º Ciclo, 2014)
A rotina do corpo docente engloba o espaço da coordenação pedagógica que
é utilizado para o planejamento de estratégias pedagógicas e de avaliação tanto
individualmente quanto em pares e em grupo. Propicia estudos, oficinas e
compartilhamento

de

experiências
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aprimoramento das estratégias pedagógicas.
A organização das atividades no espaço-tempo propiciado pela coordenação
pedagógica prevê:


Planejamento de estratégias pedagógicas e avaliação individual às
segundas e sextas-feiras;



Planejamento e avaliação de estratégias pedagógicas com os pares e
coordenador às terças e quintas-feiras;



Participação

de

curso

de

formação

continuada

ofertado

pela

EAPE/SEDF/MEC ou outras instituições credenciadas às terças ou quintasfeiras;


Momentos de estudos, oficinas e compartilhamento de experiências e
práticas docentes relacionados ao aprimoramento das estratégias
pedagógicas às quartas-feiras.

São propostas de estudos e debates os seguintes documentos e temas:
 Currículo em Movimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental;
 Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar;
 Diretrizes de Avaliação Educacional;
 Diretrizes de Educação do Campo;
 Ludicidade;
 Habilidade e competência;
 Organização em ciclos.

PLANO DE AÇÃO DO COORDENADOR
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS

Efetivar a
coordenação
pedagógica com
os professores
por ano

Acompanhamento
semanal da
coordenação por
ano

Supervisor
pedagógico

Manter o corpo
docente em
formação
continuada

Encontros
formativos com
palestras ou
oficinas

Supervisor
pedagógico,
Orientação
Educacional,
Equipe
gestora
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AVALIAÇÃO

Professores

Semanal

Observação da
participação e
envolvimento
dos professores

Professores

Mensal

Avaliações
orais após os
encontros
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PLANO DE AÇÃO DO COORDENADOR
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS

Cumprir a
Proposta
Pedagógica da
Escola

Observação das
ações
planejadas em
conformidade
com a PP

Supervisor
pedagógico,
Orientação
Educacional,
Equipe
gestora,
EEAA, AEE

Avaliações
bimestrais

Supervisor
Pedagógico,
Equipe
gestora

Reagrupamento
e Projeto
Interventivo

Acompanhar o
desenvolvimento
dos estudantes e
as intervenções
em classe

Promover o
desenvolvimento
dos estudantes
com dificuldades
de aprendizagem

Acompanhar os
professores com
suporte técnico e
apoiar eventos
escolares

Manter os
professores
informados de
comunicados,
cursos, eventos

Assessoramento
em eventos
como Feira de
Ciências, Sarau
Literário, Festa
da Família,
Olimpíadas e
outros
Atualização e
divulgação de
encontros,
reuniões,
oficinas e cursos
nas
coordenações
por meio da
pasta de
correspondência
, WhatsApp e
mural

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

Diário

Observação
da condução
pedagógica
nas
atividades

Professores
e estudantes

Bimestral

Resultado
das
avaliações e
retorno dos
professores

Supervisor
Pedagógico,
professores
readaptados,
EEAA,
coordenador
da Educação
Integral,
voluntários

Estudantes

Semanal

Avaliações,
registros,
relatórios

Todos os
atores da
comunidade
escolar

Toda a
escola

Conforme a
demanda

Avaliações
orais após os
eventos

Coordenação
intermediária
da CRE,
Supervisão
pedagógica,
Equipe
Gestora

Professores

Diariamente

Questionamento
regular aos
professores

Observação
rotineira do
calendário e
prazos

Participação e
relato dos
professores

Professores

Cumprir os dias
letivos previstos e
dar continuidade
ao
desenvolvimento
das atividades
previstas

Substituir o
professor em
ausências em
virtude de
abonos e LTS

Supervisão
Pedagógica
e Equipe
gestora

Estudantes

Conforme a
demanda

Possibilitar o
estudo do
currículo nas
coordenações
pedagógicas

Estudo do
currículo com os
professores e
acompanhament
o permanente
da execução e
cumprimento do
currículo

Supervisão
Pedagógica

Professores

Mensal
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8.2. Estratégias de valorização e formação
continuada dos profissionais da educação
O espaço da coordenação pedagógica na escola reflete o compromisso do
Estado com a valorização e a profissionalização dos profissionais da educação. Neste
espaço-tempo, os profissionais têm a oportunidade de participar de cursos oferecidos
pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE e/ou redes
credenciadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Na Escola Classe Cora Coralina, a valorização e a formação continuada dos
profissionais da educação são garantidas por meio de estudos rotineiros sobre a
documentação da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e sobre temas
relevantes ao processo ensino-aprendizagem dos docentes e dos discentes.
Os docentes participarão de formação sobre o Currículo em Movimento da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais sob a condução da coordenação e supervisão
pedagógica da escola com organização e certificação da EAPE.

8.3. Metodologias de ensino adotadas
A Escola Classe Cora Coralina pauta o fazer pedagógico na busca incessante
de subsidiar os estudantes de conhecimentos e práticas que os tornem sujeitos
autônomos, críticos, íntegros.
A Escola atende o 1º período da Educação Infantil e os blocos 1 e 2 do segundo
ciclo do Ensino Fundamental. As turmas estão distribuídas da seguinte forma:

MATUTINO

VESPERTINO

2º ANO A

1º PERÍODO A

2º ANO B

1º PERÍODO B

3º ANO A

1º ANO A

3º ANO B

4º ANO A

5º ANO A

4º ANO B

5º ANO B

4º ANO C

A rotina escolar inicia com a acolhida das crianças no pátio às 7h30 no período
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matutino e 12h40 no período vespertino. O momento de acolhida é destinado para
avisos, reflexões sobre os temas do Projeto Valores, hora cívica às sextas-feiras.
As crianças fazem duas refeições por dia, lanche e almoço, que são servidas
na cozinha pelos merendeiros e levadas às salas para degustação.
O planejamento semanal das atividades escolares prevê o momento de escolha
de livros na biblioteca, leitura deleite no momento do recreio na biblioteca, recreio,
educação com movimento (para os estudantes do turno matutino), rodas de conversa
(3os e 5os anos).
O turno matutino encerra suas atividades às 12h30 e o turno vespertino, às
17h40. Nestes momentos, as monitoras dos ônibus escolares buscam as crianças nas
salas para conduzi-las até o transporte.
Os procedimentos de ensino desenvolvidos na Escola Classe Cora Coralina
estão inclinados para a constituição da educação integral do estudante, respeitando
sua identidade e múltiplas dimensões.
Em sala de aula, a prática docente considera a organização em ciclos; favorece
atividades externas; considera a interlocução com o outro para propiciar a
aprendizagem; considera o ritmo e o tempo de aprendizagens do educando; considera
o nível de aprendizagem do estudante com transtorno, deficiência ou dificuldade de
aprendizagem; utiliza o Currículo em Movimento como referência curricular; possibilita
a integração e interdisciplinaridade.
Os professores são incentivados a garantir tempos e espaços para propiciar as
relações interativas a partir do diálogo, a imersão do estudante em situações
desafiadoras que promovam reflexão crítica e desenvolvimento. Os estudantes são
conduzidos à cooperação com os outros e seus diferentes saberes a partir da
interação com o professor.
Os reagrupamentos intraclasse são planejados e executados a fim de favorecer
o ritmo de aprendizagem dos estudantes. Os reagrupamentos extraclasse são
incentivados e planejados a partir das necessidades e possibilidades diagnosticadas.
O projeto interventivo é planejado e executado por vários sujeitos partícipes e
corresponsáveis do processo de aprendizagem do educando.
Os Projetos são organizados ao redor de uma problemática com vistas a um
produto com objetivos claros e com possibilidade de articular as diferentes áreas do
conhecimento. Nessa perspectiva, a Escola Classe Cora Coralina desenvolve os
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seguintes Projetos: Valores; Entendendo e Aprendendo; Li, gostei e recomendo;
Gênios; Transição; Semear; Oficina de Ideias.
O Projeto Valores compreende o ser na sua integralidade, uma pessoa com
identidade, história, necessidades, relações. E é nas relações, na convivência, que se
adquire e se pratica valores fundamentais que regem a vida em comunidade. Esse
projeto oportuniza a reflexão e a prática de diferentes valores morais e éticos com o
intuito que o indivíduo perceba a si mesmo e o outro como parte de um grupo em que
todos têm importância imensurável e inigualável onde não é condizente atitude de
desvalorização em nenhuma hipótese. O Projeto prevê também a valorização do
patrimônio público e privado.
O Projeto Entendendo e Aprendendo pretende auxiliar os estudantes quanto à
rotina de estudos visto que a aprendizagem é efetivada quando vinculada a
experiências significativas e a revisão do conteúdo em momentos diferenciados.
Pretende-se que os estudantes reconheçam a importância do aprender e busquem
com interesse e autonomia o aprimoramento dos conhecimentos compartilhados na
escola.
O Projeto Li, gostei e recomendo corrobora na inserção de novas práticas de
leitura, escrita e análise crítica a partir da seleção autônoma de livros, da leitura, da
reflexão e da produção escrita. Os estudantes são incentivados a criar o hábito da
leitura para o deleite e para o conhecimento de mundo.
O Projeto Gênios visa o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático
buscando tornar a resolução de problemas como algo significativo e pulsante. É
proporcionado ao estudante situações que permitem o desenvolvimento do
pensamento a partir da construção feita pelos sujeitos em situações de proposição de
respostas reflexivas por meio de desafios, provocações, ação e reflexão,
comunicação, validação.
O Projeto Transição refere-se ao acolhimento e acompanhamento dos
estudantes do 5º ano para o Centro de Ensino Fundamental. A Escola Classe Cora
Coralina em parceria com a escola sequencial promove conversas, visitas, momentos
de apoio ao estudante e à família a fim de minimizar o impacto da transição dos anos
iniciais do ensino fundamental para os anos finais.
O Projeto Semear vincula os saberes escolares aos saberes e fazeres dos
sujeitos do campo. Toda a comunidade escolar é convidada para a revitalização da
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área verde da escola a partir do estudo da terra e seguindo para o planejamento de
plantação de horta e jardim, escolha de sementes, plantio, acompanhamento e
cuidados básicos do ambiente.
O Projeto Oficina de Ideias incentiva a investigação, reflexão, análise,
imaginação e criatividade dos estudantes por meio de situações-problemas ou
desafios que não possuem respostas únicas ou certas. Nestas situações, os
estudantes devem buscar soluções que provavelmente ainda não foram pensadas e
devem pensar no registro de suas ideias para a publicação em uma revista para a
escola.
O Projeto Educação com Movimento – PECM, política pública da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF, propicia a ampliação das
experiências corporais dos estudantes mediante a intervenção pedagógica integrada
e interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o professor de Educação Física a fim
de contribuir para o processo ensino-aprendizagem.
A Educação Física na escola é representada pelas mais variadas
manifestações da cultura corporal que se dão por meio de brincadeiras e jogos,
atividades fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. É pela
brincadeira que a criança fala, pensa e elabora seus sentidos para o mundo.

8.4. Relação escola-comunidade
O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 confere o direito à educação a
todos os cidadãos. Ao Estado e à família cabe o dever de promovê-la com o intuito de
pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho. No artigo 229, a lei deixa claro o papel dos pais quanto a assistência, criação
e educação dos filhos menores.
Família e escola devem assumir a educação das crianças, cada qual na sua
especialidade e especificidade. E, para que haja sintonia e harmonia na condução do
ser em formação, é necessário que haja diálogo e parceria entre essas duas
instituições.
A Escola Classe Cora Coralina promove encontros para construção e
esclarecimentos sobre a Proposta Pedagógica; para consulta e prestação de contas;
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para conversas com os professores sobre os estudantes; e para confraternizações e
solenidades.
Os responsáveis dos estudantes são comunicados sobre a realização de
eventos, convocações, atividades de casa, comportamento dos filhos por meio da
agenda escolar e grupo de transmissão do aplicativo WhatsApp.
É primordial que as famílias tenham pleno conhecimento da rotina pedagógica
vivenciada por seus filhos na escola a fim de que eles valorizem as experiências e
aprendizagens adquiridas. Portanto elas são informadas e esclarecidas quanto a
organização do trabalho pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos
avaliativos das aprendizagens dos estudantes.
Os pais são convocados a garantir que seus filhos tenham momentos de estudo
em casa em ambiente e horário propícios para realizar as atividades dirigidas pelos
professores para o dia seguinte. É solicitado também que as famílias instruam e
orientem seus filhos quanto à organização dos materiais escolares necessários na
sala de aula.
O estreitamento do vínculo entre a escola e a comunidade e o bom
desempenho de suas responsabilidades propiciam a melhoria da qualidade da
educação ofertada e, consequentemente, sujeitos mais autônomos e qualificados.

8.5. Outros profissionais
8.5.1. Orientação Educacional
Apresentação - Este Plano de Ação visa atender o primeiro período da
educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental - 1º ao 5º Ano. Integra-se
à Proposta Pedagógica – PP da Escola Classe Cora Coralina – ECCC. As atividades
serão desenvolvidas pela OE – Orientação Educacional, com ações em rede,
lastreadas pelas seguintes balizas legais: Constituição Federal – CF, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação – LDB, documentos elaborados em nossa Secretaria –
Orientação Pedagógica da Orientação Educacional na Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, Currículo em Movimento, Educação do Campo,
Diretrizes de Avaliação, Regimento Interno da Educação no Distrito Federal - Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA, Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
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documentos que norteiam o Conselho Escolar e a Gestão Democrática, Regimento
Escolar Interno da unidade escolar e outras fontes oficiais.
Justificativa

-

Com

base

em

estudos

científicos

e

acadêmicos,

aproximadamente 65% dos estudantes, que estão hoje na escola, trabalharão em uma
profissão que ainda não existe. A previsão é de que essas pessoas não terão apenas
uma carreira ao longo da vida, porque a inteligência artificial, os robôs e as máquinas
farão trabalhos que antes eram exclusivamente humanos. É uma perspectiva real, que
já está em curso e faz com que carreiras sólidas mudem seu sentido. Esse cenário
exige muita resiliência e grande capacidade de regulação emocional para lidar com o
estresse inerente às mudanças. No cenário escolar é primordial desenvolver as
habilidades sociais.
Contextualização - A escola trabalha com as diretrizes curriculares da Escola
do Campo. Os documentos elencados dão subsídios para o trabalho a ser
desenvolvido com a comunidade escolar. Os projetos desenvolvidos encontram-se na
Proposta Pedagógica da Escola Classe Cora Coralina.
Nossa clientela é formada principalmente por famílias cujos membros adultos
trabalham em residências e chácaras, como prestadores de serviços em condomínios,
na construção, no comércio local ou se ocupam com pequenos empreendimentos.
São moradores das chácaras que circundam a escola, dos quatro condomínios
próximos, das Regiões Administrativas Itapoã e Paranoá.
As famílias dos nossos estudantes estão constituídas de várias maneiras: pai
e mãe formando o casal, chefia da mãe ou do pai (monoparentais), recompostas, com
filhos de vários relacionamentos, famílias adotantes ou crianças tuteladas por alguém
da parentela doméstica, geralmente avós ou tios, conforme mostram as fichas de
matrícula, arquivadas na Secretaria da escola.
Metas - Durante o ano letivo, os indicadores a ser alcançados, prioritariamente,
na unidade escolar são: o aperfeiçoamento das competências e habilidades sociais
(relações interpessoais), o domínio da leitura e da interpretação em língua portuguesa
e em linguagem matemática, que dão subsídio para a apreensão das outras
disciplinas e da compreensão da vida em sociedade.
A OE visa realizar um trabalho coletivo de exercício da consciência sobre o
equilíbrio biopsicossocial, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes,
emoções e sentimentos, saúde física e mental. O reconhecimento da dignidade do ser
humano, neste trabalho, está expresso na palavra cidadania, com seus direitos e
deveres.
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A OE colabora na lida com as dificuldades de comportamento de alunos, visa
ajudar os professores na compreensão do comportamento em sala de aula e a agir
de maneira adequada em relação a eles. Faz mediações de conflitos no cotidiano
escolar. Apoia as atividades desenvolvidas na unidade escolar, participa dos projetos
afins com a OE, contribui na elaboração, revisão e realização da proposta pedagógica.
(PP).
Avaliação - Os estudantes acompanhados pela OE serão avaliados ao longo
dos atendimentos. Pais e professores colaboram na interpretação desta avaliação. O
trabalho da OE, desenvolvido ao longo do ano letivo é autoavaliado com relatórios e
pela comunidade escolar, no momento da avaliação institucional.

QUADRO DE AÇÕES – 2020

AÇÕES DA OE NA UNIDADE DE ENSINO

AÇÕES

ATIVIDADES

CRONOGRAMA

Participação na semana pedagógica

Fevereiro

Elaboração e apresentação do Plano de Ação da OE

Fevereiro

Comunicados aos responsáveis, das faltas escolares individuais dos
estudantes (Circular conjunta 08/2016 – parceria)

Ano letivo

Elaboração e encaminhamento de Relatórios

Ano letivo

Articulação com os projetos da unidade de ensino

Ano letivo

Círculos restaurativos: mediações diante de violências, atividades
preventivas, em parceria

Ano letivo

Leitura/contação de Histórias

Ano letivo

Atividades de habilidades sociais, adaptadas para 1º Período

Ano letivo

Reflexão sobre habilidades sociais, em parceria

Ano letivo

Participação na elaboração e execução da PP

Fevereiro/março

Teste de Acuidade Visual, encaminhamento à consulta oftalmológica

Fevereiro/março e
quando houver
necessidade

Projeto Transição no 5º Ano

Outubro/novembro

Contribuições com vistas ao fortalecimento da democracia participativa na
gestão democrática: Conselho Escolar, Reunião de Pais e Mestres, outros

Agenda da unidade
escolar
durante o ano letivo

Colaboração no planejamento e execução de ações educativas com a
comunidade escolar – Projeto Valores: Rotina de Estudos, O Valor da
Vida, Autoavaliação e Valores Éticos elencados por mês
Participação regular: nas Coordenações Coletivas na escola e com os
pares, na Coordenação Intermediária OE – ambas com formação
continuada
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QUADRO DE AÇÕES – 2020
AÇÕES

ATIVIDADES

CRONOGRAMA

AÇÕES JUNTO AO
CORPO DOCENTE

Escuta responsável junto aos estudantes, famílias e comunidade escolar

Ano letivo

AÇÕES
JUNTO
À REDE
SOCIAL

AÇÕES JUNTO
À FAMÍLIA

Mediação de conflitos nas dependências da escola, principalmente no
recreio e em classe
Debate e reflexão sobre as sanções aplicadas aos estudantes
desrespeitosos

Ano letivo
Ano letivo

Estudos de Caso, em parceria

Ano letivo

Troca de ideias e informações entre o/a professor (a) e a OE

Ano letivo

Reuniões e acompanhamentos para tratar da vida escolar do/a estudante

Ano letivo

Conversas sobre importância da formação em habilidades sociais

Ano letivo

Acolhimento e escuta da fala das famílias e responsáveis em suas
queixas e aflições

Ano letivo

Encaminhamentos para especialistas ou rede de apoio

Ano letivo

Orientações sobre rotina de estudos e encaminhamentos

Ano letivo

Buscar parcerias no âmbito governamental e não governamental

Ano letivo

Manter diálogo comas parcerias

Ano letivo

8.5.2. Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
O plano de ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem tem por
finalidade apresentar ações a serem realizadas ao longo do ano letivo. Constitui-se
de um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, promovendo
ações que viabilizem a reflexão e conscientização de funções, papéis e
responsabilidades de todos os envolvidos no âmbito escolar favorecendo a
apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e habilidades que
possibilitem a renovação das práticas educativas. Em 2020, a Escola Classe Cora
Coralina conta apenas com uma pedagoga que atua exclusivamente na instituição.
A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem atua em três grandes
dimensões:

mapeamento

institucional,

assessoria

ao

trabalho

coletivo,

acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem. As intervenções nas
situações das queixas escolares são realizadas como ações preventivas de
intervenção educacional junto à escola, à família e aos alunos.
No mapeamento institucional, a pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à
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Aprendizagem atualiza o documento já existente na escola; conhece e analisa o
processo de gestão escolar; e elabora Ficha Perfil de Turma para reflexão e
conhecimento das práticas pedagógicas.
Ao assessorar o trabalho coletivo, o profissional apresenta seu plano de
trabalho em coordenação coletiva, esclarecendo as linhas de assessoramento e
intervenção. Participa da elaboração da Proposta Pedagógica; das atividades de
planejamento e de avaliação do trabalho em coordenações pedagógicas coletivas;
participa dos conselhos de classe; de reuniões de pais e mestres e com a equipe
gestora; contribui nos projetos pedagógicos e no processo de formação continuada
dos professores por meio de vivências e oficinas. É função também da equipe atender
os professores individualmente ou em grupo para acompanhar e orientar ações em
relação aos estudantes com queixas escolares e os estudantes com transtornos
funcionais específicos – TFE.
Para o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, a equipe
realiza intervenções com os estudantes com queixas escolares; realiza avaliação e
intervenção educacional; realiza encaminhamentos para avaliação fonoaudiológica,
médica, nutricional entre outros; faz observações em sala de aula a partir da queixa
do professor; entrevista pais/responsáveis; acompanha as atividades propostas na
formação continuada; participa da formação de turmas para estratégia de matrícula e
de estudos de caso para formação de turma de integração inversa, reduzida e comum
inclusiva; promove momentos para conscientização da família sobre as queixas
escolares.

QUADRO DE AÇÕES – 2020
AÇÕES

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

CRONOGRAMA

Toda equipe escolar

Fevereiro

Elaborar e apresentar o Plano de ação da
EEAA.

EEAA – (pedagoga),
professores,
coordenador, supervisor
e equipe gestora.

Março

Participar e contribuir com os projetos da
escola. Projetos: valores, transição no 5º ano e
projeto interventivo.
Contribuir e participar de formação continuada.

EEAA, OE, coordenador
e supervisor pedagógico
e professores.

Ano letivo

PROCEDIMENTOS

JUNTO À ESCOLA

Participar da semana pedagógica e das ações
previstas em calendário escolar.
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QUADRO DE AÇÕES – 2020

JUNTO À FAMÍLIA

JUNTO AO CORPO DISCENTE

JUNTO AO CORPO DOCENTE

JUNTO À ESCOLA

AÇÕES

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

CRONOGRAMA

EEAA, OE, coordenador
e supervisor pedagógico
e professores, equipe
gestora.

Ano letivo

EEAA – (pedagoga).

Ano letivo

EEAA – (pedagoga).

Ano letivo

EEAA – (pedagoga),
professores.

Ano letivo

EEAA – (pedagoga),
professores,
coordenador.

Ano letivo

Fornecer materiais didáticos e pedagógicos que
auxilie na sua prática.

EEAA – (pedagoga),
professores.

Ano letivo

Acolher
a
demanda
do
(encaminhamento dos alunos).

professor

EEAA – (pedagoga),
professores.

Ano letivo

Conhecer o trabalho do professor, inteirando-se
de suas realizações e dificuldades.

EEAA – (pedagoga),
professores.

Ano letivo

Conhecer e acompanhar os estudantes com
dificuldades de aprendizagem

EEAA – (pedagoga),
estudantes, pais e
ou/responsável.

Ano letivo

EEAA – (pedagoga),
professores, estudantes.

Ano letivo

EEAA – (pedagoga),
estudantes.

Ano letivo

EEAA, OE, coordenador
e supervisor pedagógico
e professores.

Ano letivo

EEAA – (pedagoga),
estudantes.

Ano letivo

Acompanhar os alunos com transtornos
funcionais específicos e os demais com
transtornos de aprendizagem.
Informar à família da demanda de queixa e
apresentar as ações já desenvolvidas pela IE e
pela equipe.

EEAA – (pedagoga),
professores, estudantes.

Ano letivo

EEAA – (pedagoga),
estudantes, pais e
ou/responsável.

Ano letivo

Solicitar a colaboração da família no processo
de investigação da queixa escolar.

EEAA – (pedagoga),
pais e ou/responsável.

Ano letivo

Dialogar possibilidades de comunicação da
escola com a família para favorecer o sucesso
escolar do aluno e refletir acerca das
atribuições de cada uma – (família/escola).

EEAA, OE, coordenador
e supervisor
pedagógico,
professores, equipe
gestora e família.

Ano letivo

PROCEDIMENTOS
Participação
em
conselho
de
classe,
coordenação pedagógica coletiva, reunião de
pais e mestres, festas comemorativas.
Participar na elaboração da Proposta
Pedagógica.
Organizar registros internos das intervenções,
dos desdobramentos e dos resultados obtidos
em cada nível do PAIQUE (Procedimentos de
Avaliação e Intervenção da Queixa Escolar).
Produzir Relatório de Avaliação e Intervenção
Educacional.
Estabelecer um espaço de Escuta sensível aos
professores e outros profissionais da IE, quando
necessário, com o objetivo de: acolher a
demanda do professor (encaminhamento dos
alunos).
Realizar atividades e projetos, em parceria com
o professor, que favoreçam a intervenção nas
situações de queixa escolar, no contexto de sala
de aula, como: Reagrupamentos, Projetos
Interventivos, vivências, oficinas, entre outros.

Observar a dinâmica em sala de aula e demais
áreas do contexto escolar.
Fazer as intervenções necessárias de acordo
com a queixa escolar recebidas.
Analisar, em parceria com o professor e outros
profissionais da escola, acerca da produção do
aluno.
Realizar avaliação pedagógica, utilizando
diversos instrumentos pedagógicos.
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8.5.3. Atendimento Educacional Especializado
O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar,
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos estudantes na rotina escolar. As atividades
desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas
realizadas na sala de aula comum, não sendo substituídas à escolarização.
No

âmbito

institucional cabe

ao

docente

atuar nas atividades de

complementação; assessorar o professor da turma na elaboração da adequação
curricular; atuar de forma colaborativa com o professor da turma para definição de
estratégias pedagógicas que favoreçam a aprendizagem do estudante; orientar e
aprimorar as potencialidades dos estudantes; participar do processo de identificação
e avaliação pedagógica das necessidades especiais e tomadas de decisões junto à
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional.
São ainda funções do professor que atua no Atendimento Educacional
Especializado perceber as necessidades de aprendizagem dos estudantes; favorecer
reflexões a respeito de maior acompanhamento e atendimento; favorecer a
construção de atitudes de respeito, de aceitação e que repudie o preconceito;
identificar as limitações dos estudantes e os meios necessários para colaborar com a
superação destes; contribuir para o desenvolvimento da independência e autonomia
dos estudantes.
Ações junto ao corpo docente
Criar mecanismos para que os professores e toda comunidade escolar
percebam diferenças e diversidades dos estudantes.
Apresentar a sala de recursos e sua finalidade no processo de ensinoaprendizagem esclarecendo a todos o trabalho de inclusão desenvolvido na escola a
fim de sensibilizar e envolver professores e profissionais da educação. Ainda orientar
os professores regentes para organizar contexto educativo que favoreça a atenção e
a concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas em sala de aula.

Ações junto ao corpo discente
Propiciar recursos e meios capazes de atender às necessidades educacionais
dos estudantes com deficiência, de modo a oportunizar lhes condições de
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desenvolvimento e de aprendizagem, direito à liberdade de aprender e de expressarse, direito de ser diferente.
Garantir o direito ao atendimento na sala de recursos, identificando o melhor
recurso da tecnologia assistiva que atenda suas necessidades, levando em
consideração suas habilidades físicas e sensoriais por meio de acesso a material
adaptado, oficinas, rodas de conversas, passeios culturais pedagógicos.

Ações junto à família
O Atendimento Especializado Educacional tem como uma das finalidades a
consolidação da parceria escola e família. O trabalho integrado favorece o
esclarecimento do processo ensino-aprendizagem dos alunos e a compreensão do
direito e da necessidade do atendimento especializado para o desenvolvimento
integral da criança onde suas potencialidades são valorizadas e suas limitações
respeitadas.
O professor oportuniza reunião com os pais e professores, entrega de materiais
informativos sobre o tema, palestras com profissionais especializados para
esclarecimento, oficinas, roda de conversas.

Ações na área da coordenação
As Coordenações Regionais de Ensino promovem encontros semanais de
capacitação e treinamento em serviço para os professores que atuam no Atendimento
Especializado Educacional, oportunizando aos profissionais a troca de saberes e
experiências.
As estratégias utilizadas pela Coordenação são diálogos, estudo e
acompanhamento de casos, organização de documentos de uso do AEE, oficinas e
palestras, elaboração de adequações curriculares.
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9. Estratégias de Avaliação
Conforme as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para
as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco e as Diretrizes de Avaliação Educacional da
Secretaria de Educação do Distrito Federal, a Escola Classe Cora Coralina concebe
a avaliação como um instrumento que possibilita verificar, analisar e rever ações que
promovem o conhecimento e a melhoria da qualidade do ensino.
A avaliação formativa é compreendida como uma prática que contribui para o
progresso do desempenho dos estudantes e não como instrumento de classificação
e exclusão, é para as aprendizagens e não da aprendizagem.
Nesta perspectiva, as estratégias envolvem avaliações para as aprendizagens,
avaliações institucionais e avaliações em larga escala.
As avaliações para as aprendizagens serão elaboradas e aplicadas pela
supervisão/coordenação pedagógica e pelos professores. Em reunião, todo o grupo
decide os objetivos almejados para o início do ano em curso e cada professor ou grupo
de professores elabora a avaliação para sua turma a fim de conhecer o nível de
conhecimento dos estudantes. Outra avaliação será elaborada pela coordenação/
supervisão pedagógica. Os resultados das avaliações serão tabulados e discutidos no
primeiro conselho de classe em caráter diagnóstico. A partir dos resultados,
estabelece-se estratégias de trabalho que envolvem os reagrupamentos e projeto
interventivo.
O planejamento semanal deve compreender os objetivos, conteúdos,
estratégias de ensino e aprendizagem, estratégias de avaliação para as
aprendizagens, além dos recursos e cronograma. Ao final de cada aula e de cada
semana, os professores devem avaliar se houve aprendizagem significativa e seguir
e/ou rever o planejamento. A avaliação deve ser realizada diariamente em sala de
aula.
Ao final de cada bimestre, após diálogos com o grupo docente, a
supervisão/coordenação elaborará e aplicará avaliações para acompanhar o
desempenho dos estudantes durante o bimestre. Os resultados das avaliações serão
tabulados e analisados por todo grupo em conselhos de classe.
Os professores são orientados a disponibilizar um caderno ou outro material
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para registrar os avanços e/ou dificuldades apresentados pelos estudantes no
decorrer do processo ensino-aprendizagem. No caderno deve constar também as
estratégias utilizadas para contribuir para as aprendizagens dos estudantes,
principalmente dos que apresentam maiores dificuldades.
Os estudantes serão orientados a realizar autoavaliações regulares que
permitam entender que a avaliação serve para reconhecer suas potencialidades e
fragilidades e oportunizar a correção ou o redirecionamento de ações.
A Escola Classe Cora Coralina não adotará semana de prova ou lista de
conteúdos que devam ser estudados. Todo o conteúdo ensinado será avaliado por
diferentes instrumentos o mais regularmente possível. Podem ser utilizados como
instrumentos: provas, portfólios, registros, seminários, pesquisas, trabalho em grupo,
autoavaliação.
A avaliação institucional envolve avaliações regulares do desenvolvimento dos
projetos propostos no Projeto Pedagógico e avaliação anual de todos os aspectos
desempenhados no decorrer do ano letivo. As avaliações podem ser realizadas
oralmente em grupos de professores, grupos de alunos, grupos de pais e/ou por
questionários destinados a toda comunidade escolar.
Os resultados das avaliações são tabulados, analisados e discutidos com a
comunidade escolar a fim de instruir e melhorar as concepções e práticas para que
novas ações sejam estabelecidas em função da realidade e da necessidade de seus
atores, de forma a promover as aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que
atuam na escola.
As avaliações em larga escala ficarão a cargo do Sistema Permanente de
Avaliação Educacional do Distrito Federal – SIPAEDF, criado para acompanhar o
desempenho escolar dos estudantes do Distrito Federal visando a melhoria da
qualidade de ensino por meio de implementações ou reorientações de políticas
públicas.
Esse Sistema de Avaliação oferece à comunidade escolar informações que
produzem análise e reflexão quando vislumbradas em conjunto com os dados obtidos
em avaliações realizadas na escola. Os resultados e o acompanhamento do
desempenho escolar dos estudantes permitem ao professor diagnosticar a
aprendizagem do estudante e seu ritmo e intervir sobre as dificuldades encontradas.
Para a realização da avaliação do SIPAEDF, a escola realizará momentos para
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informar toda a comunidade escolar sobre suas concepções e estratégias,
sensibilizando para sua importância e necessidade de acompanhamento. Os
resultados apresentados serão analisados pela comunidade escolar para que haja o
repensar de práticas pedagógicas, garantindo o alcance da almejada educação
pública de qualidade.

10. Organização curricular
A organização curricular da Escola Classe Cora Coralina é pautada nos
Currículos em Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental em transversalidade com os temas Diversidade, Cidadania e Educação
em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade de forma
articulada e interdisciplinar. Os temas transversais dão sentido aos conteúdos a partir
do momento em que promovem o diálogo com a realidade social brasileira vinculandoos ao cotidiano e aos interesses da maioria da população.
As ministrações das aulas objetivam o desenvolvimento cognitivo de cada
estudante a partir de situações vivenciadas de forma prazerosa, criativa, pensada,
reflexiva, carregada de sentido e significado. O estudante é conduzido para a
proficiência leitora e escritora a partir da alfabetização e letramentos e para o
aprofundamento do conhecimento matemático por meio de situações que incentivem
o pensamento lógico-dedutivo.
A organização dos conteúdos no decorrer do ano letivo parte do diagnóstico da
turma que considera os conhecimentos já adquiridos, interesses, realidade histórica e
social bem como conhecimentos que devam ser ensinados para a formação integral
de cada fase de aprendizagem.
A ação pedagógica adotada na escola quanto ao currículo compreende a ideia
de movimento. Ele oportuniza retornos, saltos, revisões, avaliações a fim de garantir
a melhor aprendizagem de cada um dos estudantes.
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11. Plano de Ação
Identificação da Unidade Escolar
Coordenação Regional de Ensino do Paranoá/Itapoã
Unidade Escolar: Escola Classe Cora Coralina
Níveis/Modalidades de Ensino: Educação Infantil 4 anos
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Localização: DF 250 Km 2,5 Fazenda Paranoá – Sobradinho/DF
Identificação da Equipe
Diretora: Maria Aparecida de Oliveira

Vice-diretora: Andréa Cordeiro de Moura

Matrícula: 220279-4

Matrícula: 25989-6

Cargo: Professora

Cargo: Professora

Área de Formação: Pedagogia

Área de Formação: Pedagogia e Direito

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

escolar

ensino/aprendizagem.

tornando

sua

Acreditamos

que

participação
os

ativa

objetivos

no

processo

propostos

de

apresentam

possibilidades de concretização a curto, médio e longo prazo, uma vez que são
coerentes com o contexto sociocultural da escola.
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PLANO DE TRABALHO GESTÃO ESCOLAR 2020 – ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Objetivo: Promover a efetiva e significativa aprendizagem dos estudantes da escola, reduzindo
os índices de repetência e instrumentalizando-os para as etapas posteriores da vida escolar.
Metas
Melhorar o
desempenho escolar
dos estudantes que
apresentam
dificuldade de
aprendizagem

Ações
1. Aplicar avaliações periódicas para verificação das aprendizagens.
2. Favorecer os reagrupamentos e projetos interventivos.
3. Intensificar a atuação da Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem junto aos estudantes e professores.
4. Intervir com propostas de trabalho lúdico e atividades direcionadas
às dificuldades apresentadas.
5. Acompanhar o trabalho desenvolvido pelo docente em sala de aula.

Elevar o
desempenho
acadêmico dos
estudantes.

1. Estimular o hábito da leitura e escrita por meio do Projeto Li, Gostei
e Recomendo.
2. Proporcionar o uso de variadas linguagens e plataformas para o
desenvolvimento da comunicação, como trocar ideias, discutir,
dialogar.
3. Estimular o raciocínio lógico-matemático por meio das atividades do
Projeto Gênios.
4. Proporcionar a análise crítica embasada na busca de soluções
inovadores, investigativas e interpretativas.
5. Proporcionar o reconhecimento do universo digital – ferramentas,
posturas éticas, pesquisa e produções multimídias.
6. Aplicar avaliações bimestrais para acompanhar a evolução da
aprendizagem dos estudantes.
7. Realizar análise estatística sobre o desempenho dos estudantes em
consonância com a prática pedagógica abordada.
8. Participar de concursos regionais e/ou nacionais como o Concurso
de Desenho e Redação da CGU.
9. Participar do Circuito de Ciências – Etapa Regional – CRE
Paranoá/Itapoã.

Potencializar a
aprendizagem dos
estudantes com
necessidades
educativas especiais.

1. Garantir o atendimento educacional especializado.
2. Proporcionar atividades que valorizem o desempenho cognitivo dos
estudantes estimulando-os a novas aprendizagens.
3. Possibilitar a educação inclusiva por meio de situações e
experiências educativas.
4. Garantir o trabalho integrado entre o professor regente e a professora
da sala de atendimento educacional especializado.
5. Orientar os educadores sociais quanto a conduta com os estudantes
com necessidades educativas especiais.
6. Manter diálogo com a família dos estudantes.
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PLANO DE TRABALHO GESTÃO ESCOLAR 2020 – ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Objetivo: Promover a efetiva e significativa aprendizagem dos estudantes da escola, reduzindo
os índices de repetência e instrumentalizando-os para as etapas posteriores da vida escolar.
Metas
Ampliar o
conhecimento social,
cultural, esportivo e
tecnológico.

Ações
1. Elucidar a educação do campo nas práticas pedagógicas.
2. Promover ações educativas que viabilizem o estudo das relações
étnico-raciais e a cultura afro-brasileira e indígena.
3. Propiciar a autorreflexão e o posicionamento adequado em relação à
compreensão dos direitos e deveres em sociedade por meio das
atividades do Projeto Valores.
4. Propiciar saídas para Transitolândia, pontos histórico-geográficos de
Brasília, museus, feiras, teatro, torneios interescolares.
5. Promover palestras, debates, rodas de conversas sobre temas de
cunho cultural.
6. Viabilizar o uso dos computadores da biblioteca para pesquisas e
afins.
7. Garantir que haja reflexão sobre os temas determinados no
Calendário Escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
8. Estimular a prática de esportes como futebol, basquete, queimada,
vôlei no momento do recreio.

Objetivo: Incentivar a formação continuada para a Carreira Magistério.
Metas
Ampliar
integralmente a
participação efetiva
do corpo docente
nas atividades de
coordenação
pedagógica.

Ações
1. Propiciar a integração entre o coordenador pedagógico e a
supervisora pedagógica.
2. Promover a coletividade, fortalecendo o trabalho em equipe.
3. Promover estudos, oficinas e debates dos documentos oficiais da
Secretaria de Educação do Distrito Federal que sistematizam as
ações das unidades escolares.
4. Promover estudos, oficinas, palestras sobre temas como ludicidade,
habilidades e competências e outros sugeridos pelo corpo docente.
5. Promover e garantir a parceria da Orientação Escolar, da Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem e da Professora do
Atendimento Educacional Especializado.
6. Garantir a participação e o apoio da Coordenação Pedagógica nos
planejamentos individuais e coletivos.
7. Compartilhar o resultado das avaliações e o desempenho dos
estudantes na busca de promoção das aprendizagens.

Ampliar a
participação do
corpo docente em
cursos de formação
continuada ofertados
pela
EAPE/SEEDF/MEC
e/ou outras
instituições
credenciadas.

1. Divulgar os cursos e o período de inscrições de cursos oferecidos.
2. Incentivar a participação do corpo docente no curso de sua
preferência ou no que for considerado relevante para o processo
ensino-aprendizagem vivenciado na escola.
3. Proporcionar momentos na coordenação pedagógica para que haja
compartilhamento de conhecimentos adquiridos.
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PLANO DE TRABALHO GESTÃO ESCOLAR 2020 – ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Objetivo: Fortalecer a parceria escola-família.
Metas

Ações

Ampliar para 100% a
participação da
família na escola.

1. Promover e divulgar reuniões de pais, atividades festivas, oficinas e
palestras.
2. Apresentar o Regimento Interno e a Proposta Pedagógica da Escola.
3. Propiciar atividades de confraternização e lazer em parceria com
profissionais voluntários.
4. Promover encontros semanais temporários com grupos de pais para
rodas de conversas e/ou palestras.
5. Criar e efetivar o grupo de transmissão via WhatsApp para efetivar a
comunicação com a família.
6. Realizar levantamento estatístico da participação dos pais em todos
os eventos realizados.
7. Aplicar questionários buscando obter conhecer a realidade dos
estudante e suas famílias.

Tornar regular a
participação do
Conselho Escolar na
gestão democrática.

1. Proporcionar momentos de sensibilização para a importância da
participação efetiva no processo de reelaboração da Proposta
Pedagógica da Escola e no acompanhamento das ações.
2. Convocar, regularmente, o Conselho Escolar para gerenciamento,
discussões e deliberações do processo pedagógico, administrativo e
financeiro da escola.
3. Ponderar as contribuições trazidas pelas famílias e comunidades do
Campo.
4. Prestar conta de todos os recursos financeiros com transparência.

Tornar regular a
participação da
família na vida
escolar do
estudante.

1. Esclarecer às famílias sobre a necessidade do hábito de estudo em
casa.
2. Firmar o compromisso de enviar dever de casa para os estudantes
de segunda à quinta-feira, esclarecendo às famílias que seu papel se
restringe à garantia do espaço e do momento para o estudante
realizar o estudo em casa.
3. Realizar encontros com a família para a sensibilização da importância
da vida escolar, dificuldades e/ou evoluções.
4. Convocar famílias por bilhete ou telefonema para resolução de
situações de desrespeito, dificuldades de aprendizagem, acidente na
escola ou outras situações que forem consideradas pertinentes o
compartilhamento.
5. Realizar reunião bimestral com os pais e professores para
compartilhar o desempenho escolar do estudante no bimestre.
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PLANO DE TRABALHO GESTÃO ESCOLAR 2020 – ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Objetivo: Garantir ambiente adequado para a promoção da aprendizagem.
Metas
Manter com
frequência a
manutenção e
qualidade da parte
física.

Ações
1. Vistoriar regularmente instalações físicas da escola.
2. Instalar ar-condicionado nas salas de aula e espaços administrativos
e pedagógicos.
3. Instalar armários nas salas de aula e espações administrativos e
pedagógicos.
4. Reformar banheiros e cozinha.
5. Reformar o parquinho.
6. Instalar sistema de umidificação no pátio central e corredores.
7. Providenciar pequenos reparos quando forem necessários.
8. Buscar parcerias com órgãos e instituições externas na busca de
novos recursos.

Manter com
frequência a
assistência de
material pedagógico
para a prática
docente.

1. Atender às demandas de material requeridas pelos professores.

Manter com
frequência a
assistência à
merenda escolar.

1. Receber e acompanhar a entrega de produtos destinados à
alimentação escolar, observando sua qualidade e preparo.

2. Garantir a organização e a distribuição adequada dos materiais de
papelaria.
3. Garantir que não haja desperdício de material.

2. Manter o estoque limpo, atualizado e organizado.
3. Manter o Mapa de Merenda atualizado e correto.

Avaliação: Observação e acompanhamento contínuos das estratégias estabelecidas.
Período de execução: Todo ano letivo.

PLANO DE TRABALHO GESTÃO ESCOLAR 2020 – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Objetivo: Proporcionar atendimento acolhedor e eficiente aos servidores da Instituição
Educacional e à comunidade escolar.
Metas

Ações

Atender 100% das
demandas
administrativas e das
necessidades dos
servidores de acordo
com a legislação
vigente.

1. Orientar a comunidade escolar quanto aos direitos e deveres
funcionais como férias, abonos, licenças para tratamento de saúde.
2. Cumprir prazos de entrega de documentos.
3. Registrar em protocolos as solicitações feitas pelos servidores.
4. Orientar os professores quanto ao uso do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI de modo a otimizar a tramitação de processos
funcionais.
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PLANO DE TRABALHO GESTÃO ESCOLAR 2020 – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Objetivo: Proporcionar atendimento acolhedor e eficiente aos servidores da Instituição
Educacional e à comunidade escolar.
Metas

Ações

Atender 100% das
demandas da
comunidade escolar
compatíveis com a
possibilidade.

1. Manter os sistemas IEDUCAR, SIGEP e Sistema Presença
atualizados com as informações necessárias.

Manter o arquivo
funcional da Escola
atualizado.

1. Incentivar a formação continuada da Equipe Administrativa.

2. Orientar procedimentos de matrícula, transferência, Bolsa Família ou
outras atividades próprias da secretaria escolar com cordialidade e
em tempo justo.

2. Verificar mudanças e atualizações dos aspectos legais.
3. Organizar as pastas-arquivo funcionais dos servidores.

4. Reduzir o consumo de papel e suprimentos de impressão.
Avaliação: Observação e acompanhamento contínuos das estratégias estabelecidas.
Período de execução: Todo ano letivo.

PLANO DE TRABALHO GESTÃO ESCOLAR 2020 – ASPECTOS FINANCEIROS
Objetivo: Planejar e aplicar recursos financeiros com a participação da comunidade escolar.
Metas

Ações

Definir as
prioridades da
Escola com a
participação da
comunidade escolar
e de seus
representantes.

1. Realizar reuniões para definir as prioridades da escola com os
membros da Associação de Pais e Mestres – APM, do Conselho
Escolar e comunidade escolar.

Fortalecer o
Conselho Escolar e o
Conselho Fiscal.

1. Promover reuniões com os Conselheiros ressaltando a sua
importância como órgão fiscalizador e deliberativo.

Prestar contas das
verbas do Governo
do Distrito Federal,
Governo Federal e
arrecadação da APM
com transparência.

1. Divulgação dos valores repassados para a Escola.

2. Orientar a comunidade escolar, o Conselho Escolar e os membros da
APM sobre a correta aplicação dos recursos financeiros.

2. Apresentação de planilha de aplicação dos recursos.
3. Cumprir com os procedimentos burocráticos para a aquisição de
material e serviços (custeio) e de bens de capital.

Avaliação: Observação e acompanhamento contínuos das estratégias estabelecidas.
Período de execução: Todo ano letivo.
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12. Projetos específicos
12.1. Articulação com programas e políticas
12.1.1. Educação em Tempo Integral
A educação integral pode ser vista sob dois aspectos: como concepção,
visando à formação humana em suas múltiplas dimensões; e como processo
pedagógico, prevendo práticas que reconhecem a importância dos saberes formais e
não formais, a construção de relações democráticas entre pessoas e grupos,
imprescindíveis à formação humana, valorização dos saberes prévios, das múltiplas
diferenças e semelhanças que fazem de todos nós, sujeitos históricos e sociais.
(Manual de dúvidas de Educação Integral Gerência de Programas Especiais Núcleo
de Acompanhamento de Projetos).
A oferta da educação em tempo integral faz parte das metas estabelecidas pelo
Plano Distrital de Educação 2015/2024. Com o intuito de contribuir para a qualidade
da educação básica, refletida na melhoria do fluxo escolar e no alcance das médias
estabelecidas pelo IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, pretendese atender, no mínimo 33% dos estudantes da educação básica em tempo integral
até a vigência do referido Plano.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também prevê e fundamenta
a oferta da educação em tempo integral. No artigo 34 é garantida a ampliação do
período de permanência do estudante na escola e o artigo 87, parágrafo 5º, orienta o
esforço para a progressão das redes escolares públicas para o regime em tempo
integral.
A educação em tempo integral eclode como um amplo conjunto de atividades
diversificadas que integradas ao currículo escolar, possibilita uma formação mais
completa ao ser humano. Nesta proposta, serão incluídas atividades diversas dirigidas
e realizadas em outros tipos de espaços de aprendizagem, além do ensino em sala
de aula, visando o aprimoramento intelectual e cultural dos nossos alunos. Essas
atividades constituem-se por práticas que incluem os conhecimentos gerais sobre as
artes, a saúde, os esportes, a música e a educação ambiental.
O projeto Segundo Tempo, no âmbito da Educação Integral, é um programa do
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Governo Federal que tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do
esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e
jovens. É desenvolvido como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade
de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.
São princípios do programa: reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e
vulnerabilidade social; esporte e lazer como direito de cada um e dever do Estado;
universalização e inclusão social; democratização da gestão e da participação.
A Escola Classe Cora Coralina oferta a educação em tempo integral desde o
ano de 2018. Em 2020, participam do Programa 80 crianças do 2os, 3os e 5os anos que
estudam no turno matutino que, mediante observação dos profissionais, estão com
potencial a ser desenvolvido no esporte, linguagem, relacionamentos e a necessidade
de participar de outras atividades de lazer e entretenimento socioeducativa. As
atividades ocorrem três vezes por semana no Clube do Rocha/Associação de
Sargentos e Sub Tenentes do Exército – ASSEB. Os estudantes recebem o lanche
reforçado com alimentação saudável às 10h20 e almoçam no Clube do Rocha.

Objetivo Geral


Realizar

o

acompanhamento

pedagógico

de

Língua

Portuguesa,

Matemático e em atividades de reforço escolar. E democratizar o acesso à
prática e à cultura do esporte de forma a promover o desenvolvimento
integral de crianças entre 08 e 12 anos como fator de formação da cidadania
e melhoria da qualidade de vida.

Objetivos Específicos:


Conectar as atividades previstas ao acompanhamento pedagógico
diretamente aos projetos em andamento na escola.



Buscar a redução da exposição aos riscos sociais e a conscientização da
prática esportiva, assegurando o exercício da cidadania.



Exercitar os valores sociais.



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



Propor práticas esportivas educacionais, estimulando crianças a manter
uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral.
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Desenvolver a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras.

Resultados esperados


Crescimento do rendimento escolar dos alunos envolvidos.



Aumento do número de praticantes de atividades esportivas educacionais.



Crescimento da autoestima dos participantes.



Melhor convívio e integração social entre os integrantes.



Melhores condições de saúde dos participantes.



Aperfeiçoamento das capacidades e habilidades motoras dos integrantes.



Potencializar a qualificação de professores e educadores sociais voluntários
envolvidos.

Dentre os resultados esperados especificamente, a ECCC nomeia os
seguintes:


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



Aprimorar as capacidades físicas e habilidades motoras.



Democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte.



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



Potencializar os valores sociais.



Estimular o diálogo entre os estudantes como meio de resolução de conflitos
pessoais e no âmbito de suas comunidades.



Oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de
qualidade.



Oportunizar espaços de convivência e aprendizado extraescolar.



Fortalecer os valores culturais existentes na comunidade.

As Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral
nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 2018,
especificam a matriz curricular para cada segmento atendido. No Ensino
Fundamental, são previstas atividades de acompanhamento pedagógico em
Linguagem e em Matemática que devem ser organizadas e distribuídas igualmente
entre os dois componentes curriculares. A matriz compreende também atividades
culturais, artísticas, esportivas e de formação pessoal e social que devem ser
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organizadas por reagrupamentos.
As atividades realizadas na Educação Integral da Escola Classe Cora Coralina
compreendem atividades pedagógicas, culturais, artísticas, esportivas relacionadas
às áreas do conhecimento, concepções e eixos transversais do Currículo da Educação
Básica. Os estudantes recebem o apoio pedagógico do professor coordenador
Erisvaldo nos conhecimentos da língua portuguesa e matemática e participam de
diferentes oficinas direcionadas por educadores sociais voluntários.
Oficinas
Artes (pinturas de tela, bordados e crochê, confecções de bonecos etc.);
Futebol; Futsal; Basquete; Vôlei; Tênis; Ginástica; Capoeira; Dança; Atletismo; Tênis
e futebol de mesa (ping-pong e Totó); Vela (navegação em pequena embarcação);
Jogos recreativos; Jogos cognitivos (xadrez e dama); Inglês; Espanhol; Dinâmicas de
civilidade.
Avaliação do Programa
Verificação periódica dos resultados obtidos no decorrer do processo, de forma
contínua e sistematizada. No início, durante, e ao final do ciclo letivo.
Cronograma
Os estudantes são atendidos três vezes por semana com a seguinte grade
horária:
HORÁRIO

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

MATUTINO

7:30
12:30

ESCOLA

ESCOLA

ESCOLA

VESPERTINO

12:40
17:00

PROFESP

PROFESP

PROFESP

Em 2010 foi concluída a Pesquisa Nacional de Avaliação do Programa Segundo
Tempo, pelos beneficiados e suas famílias, viabilizada pela parceria com a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG, a partir da definição de indicadores
de eficiência, eficácia e efetividade/impacto do Programa. Os resultados da pesquisa
estão disponíveis no livro: Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Programas
Esporte e Lazer da Cidade e Segundo Tempo do Ministério do Esporte (Souza et al.,
2010).
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12.1.2. Projeto Educação com Movimento
O Projeto Educação com Movimento – PECM é uma política pública da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF que visa a inserção
do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.
Este projeto tem como finalidade precípua a ampliação das experiências
corporais dos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental mediante a
intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o
professor de Educação Física, na perspectiva da Educação Integral, conforme
preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal.
A partir dessa política, desenvolvida pela Gerência de Educação Física e
Desporto Escolar – GEFID, da Diretoria de Programas Institucionais, Educação
Física e Desporto Escolar – DIPEF, em parceria com as Diretorias de Educação
Infantil – DIINF e de Ensino Fundamental – DIEF, espera-se contribuir com os
processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação
integral crítica e integrada à Proposta Pedagógica das unidades escolares.
A Educação Física na escola é representada pelas mais variadas
manifestações da cultura corporal por meio de brincadeiras e jogos fundamentais
para o desenvolvimento integral das crianças. Neste sentido, a escola é um lugar
privilegiado para o desenvolvimento destas práticas pedagógicas. É pela brincadeira
que a criança fala, pensa e elabora seus sentidos para o mundo.
As relações sociais são vividas principalmente pela criança através da sua
corporeidade. Desenhando, brincando de roda, de amarelinha, de bolinha de gude
ou de pião, pique-pega, queimada, corda, bete, elástico e muito mais, o profissional
de Educação Física poderá orientar e aprofundar as habilidades psicomotoras dos
estudantes, agindo, portanto, como coautor do professor regente em sala de aula.
No ano de 2020, uma professora de Educação Física desenvolve o Projeto
Educação com Movimento na escola atendendo os estudantes do 2º, 3º e 5º anos
no período matutino às segundas e quartas-feiras.
Objetivos


Desenvolver, ampliar e aprimorar habilidades motoras fundamentais e suas
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combinações em contexto de jogos e brincadeiras.


Desenvolver, ampliar e aprimorar as habilidades perceptivo-motoras por
meio de jogos e brincadeiras.

 Vivenciar e compreender diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular
que propiciem a convivência coletiva com outras crianças e o uso de
diversas linguagens de modo a valorizar a diversidade cultural do contexto
comunitário e regional.

 Vivenciar e compreender situações-problema de ordem corporal em
diferentes contextos com o uso de regras simples, compartilhando
momentos e sensações que promovam o desenvolvimento de vínculos
afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a autoconfiança.

 Criar e construir, com o auxílio do professor, brinquedos feitos de sucatas e
material reciclável.


Conhecer e compreender regras de jogos de tabuleiro tradicionais.



Aprimorar ritmo, equilíbrio e expressividade através da vivência de
brincadeiras, jogos e danças.

 Compreender e reconhecer as diferenças individuais relacionadas ao corpo
e o movimento respeitando nossa diversidade cultural e social.

 Vivenciar atividades corporais adotando uma postura de respeito às
características de gênero, biótipos e habilidades.

12.2. Projetos da Escola
12.2.1. Valores
JUSTIFICATIVA
A concepção de educação defendida
pela Secretaria de Educação do Distrito
Federal compreende o ser em formação
como multidimensional, uma pessoa com identidade, história, desejos, necessidades,
singularidade. Nessa perspectiva, o compartilhamento e a consolidação de valores
éticos e morais assumem importante papel no trabalho desenvolvido pela escola.
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Buscamos contribuir para a construção da cidadania, formando pessoas
conscientes, participativas com uma conduta pautada em valores sólidos de maneira
que enxerguem um significado maior na vida olhando o outro com pertencimento na
vida coletiva.

RESPONSÁVEIS
A supervisão e coordenação do Projeto Valores é de responsabilidade da
Orientadora Educacional, Eugênia de Medeiros Souza e da Pedagoga Telma Dias de
Oliveira, da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, portanto todos os
sujeitos da comunidade escolar são corresponsáveis por seu planejamento, execução
e avaliação.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar ao estudante condições para que ele se conscientize da
necessidade de praticar os valores humanos no seu cotidiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reconhecer que cada valor humano é uma conquista diária por meio das
próprias ações.
 Demonstrar/praticar os valores compartilhados: educação e cordialidade;
respeito; gratidão; dignidade; cooperação; perseverança; responsabilidade;
gentileza; tolerância; solidariedade.
 Formar consciência dos valores éticos e morais.
 Respeitar os diferentes.
 Identificar e repelir o bullying e/ou qualquer outro tipo de atitude de
desrespeito.

ESTRATÉGIAS
1- Compartilhando e consolidando valores


Em sala de aula, os professores oportunizam diariamente a reflexão
individual e coletiva sobre o valor a ser trabalhado no mês recorrendo
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aos recursos que julgarem pertinentes ao tema abordado. Dentre a
diversidade de recursos, sugere-se alguns como histórias; filmes; rodas
de conversa; notícias; reportagens; música; confecção de mural;
encenação teatral; jogral; criação de vídeos curta-metragem; jogos
cooperativos; dinâmicas de grupo; produção de manuais e/ou placas
educativas; produção de textos individuais e coletivos.


Compartilhamento do tema abordado no mês no momento da acolhida
pela Orientação Educacional, Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem, Equipe Gestora ou turmas que demonstrarem interesse
às terças-feiras.



As turmas devem confeccionar algum material pedagógico com a
temática do valor compartilhado no mês.



Duas turmas serão responsáveis pela confecção do mural de valores do
pátio conforme a escala.

VALORES

TURMAS

RESPEITO

2º A E 2º B

GRATIDÃO

3º A E 3º B

DIGNIDADE

4º A E 4º B

COOPERAÇÃO

4º C E 1º A

PERSEVERANÇA

5º A E 5º B

RESPONSABILIDADE

EDUCAÇÃO INFANTIL

GENTILEZA

2º A E 2º B

TOLERÂNCIA

3º A E 3º B

SOLIDARIEDADE



4º E 5º ANOS

Em toda a execução do PROJETO VALORES, os profissionais
envolvidos

devem

oportunizar

aos

estudantes

momentos

de

autoavaliação quanto ao aprofundamento reflexivo dos valores
abordados bem como às atitudes adotadas no convívio social. A análise
das reflexões em grupo e a observação da conduta dos estudantes
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permitirá aos professores e demais envolvidos no PROJETO avaliar a
sua eficiência.

2- Roda de Conversa com os Estudantes


A Orientação Educacional em parceria com a Supervisão Pedagógica
promoverá encontros quinzenais com grupos de até dez estudantes do
3o ao 5o ano para desenvolver temas que promovam a VALORIZAÇÃO
DA VIDA.



Os professores selecionam os estudantes que demonstram autoestima
baixa, dificuldade nos relacionamentos, tristeza, desânimo e/ou
sugestionados à automutilação e ao suicídio.



Nos momentos de roda de conversa, os estudantes terão oportunidade
de expor suas opiniões e informações para que haja a intervenção da
Orientação Educacional e Supervisão Pedagógica com respaldo em
teorias relacionadas ao comportamento e educação.



Os estudantes serão conduzidos à reflexão do tema abordado, à
autoavaliação e avaliação do momento de roda de conversa.



Os momentos de roda de conversa serão às quintas-feiras após o
momento do recreio no período matutino e no primeiro horário no período
vespertino em espaços fora da sala de aula.



Os temas abordados envolvem autoconhecimento, autoaceitação,
autoestima, resiliência, frustração, vínculos afetivos, decisões, amizade,
família, sentimento.



Os relatos das autoavaliações, as avaliações dos momentos de roda de
conversa, as observações dos professores e pais permitirão verificar a
eficiência e eficácia da estratégia.

3- Roda de Conversa com os Pais/Responsáveis


Os pais dos estudantes selecionados e os que demonstrarem interesse
serão convidados a participar de rodas de conversa uma vez por semana
no

período

noturno

durante

um

período

determinado

para

o

desenvolvimento de um tema.


A Orientação Educacional e a Supervisão Pedagógica conduzirão a roda
de conversa a partir de temas que abordem as situações de educação de
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filhos, propiciando momentos de escuta das dificuldades apresentadas
pelos responsáveis, bem como de reflexão e de autoavaliação.


A frequência dos pais/responsáveis nas rodas de conversa e avaliações
orais permitirão verificar a eficiência e eficácia da estratégia.

CRONOGRAMA
Fevereiro a novembro de 2020.

AVALIAÇÃO
 Participação e iniciativa do estudante em momentos de reflexão e
compartilhamento.
 Autoavaliação do estudante.
 Observação da conduta dos estudantes em momentos de convivência
social.
 Observação da empatia e cooperação a partir da valorização do diálogo, da
solidariedade e do respeito às diferenças regionais, culturais, econômicas,
sociais.
 Observação na mediação de conflitos.
 Observação do autoconhecimento e autocuidado a partir do reconhecimento
de emoções, sentimentos, potencialidades e fragilidades pessoais, saúde
física, mental, cultural e emocional.

12.2.2. Entendendo e aprendendo

RESPONSÁVEIS
A supervisão e coordenação do Projeto Entendendo e Aprendendo é de
responsabilidade da Orientadora Educacional, Eugênia de Medeiros Souza e da
supervisora pedagógica, Karla Regina Santos Freire, portanto todos os sujeitos da
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comunidade escolar são corresponsáveis por seu planejamento, execução e
avaliação.

JUSTIFICATIVA
Aprender é uma complexa tarefa que exige do cérebro conexões neurais
relacionadas a emoções. Informações desvinculadas de interesse e sentimentos são
facilmente apagadas. Conteúdos transmitidos sem significação ou sem associação
caem no esquecimento, mas ao vinculá-los a experiências, ao que faz sentido na vida
do educando, possibilita o armazenamento das informações e a aprendizagem.
Mesmo que o estudante participe de uma aula estimulante e prazerosa, é
essencial que o conteúdo seja revisto no mesmo dia, antes que haja um momento de
sono profundo, a fim de que o conhecimento seja processado e armazenado no córtex
cerebral.
Pierluigi Piazzi (2008) afirma que estudo não é questão de quantidade de
conteúdo nem de tempo, mas de qualidade. O estudante deve estudar em casa o que
entendeu na escola no mesmo dia para que as informações e habilidades fiquem
armazenadas para o resto da vida.

OBJETIVO GERAL
Reconhecer a importância da aprendizagem em suas vidas, refletindo sobre
como ocorre a construção do conhecimento com autonomia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Adquirir hábito de estudo a partir da compreensão que a aprendizagem é
processual e contínua.



Estabelecer local e horário de estudo.



Desenvolver estratégias de estudo.



Organizar e manter organizados materiais necessários para o estudo.



Estabelecer metas de estudo.



Realizar todas as atividades direcionadas para realizar em casa.
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ESTRATÉGIAS
 Realizar momentos de sensibilização dos estudantes para a importância do
hábito de estudos.


Oficinas



Dinâmicas



Filmes



Livros



Biografias



Roda de conversa

 Confeccionar e distribuir panfletos com dicas de rotina de estudos em casa.
 Construir coletivamente calendário de estudos.
 Orientar sobre metas e objetivos pessoais.
 Definir coletivamente metas e objetivos da turma.
 Realizar autoavaliações sobre o desenvolvimento da aprendizagem e do
hábito de estudos.

AVALIAÇÃO


Analisar e ponderar as reflexões sobre a autoavaliação dos estudantes.



Realizar e analisar gráficos das autoavaliações.



Observar e analisar o rendimento escolar dos estudantes.

12.2.3. Li, gostei e recomendo
JUSTIFICATIVA
É perceptível a necessidade de uma
política pedagógica que estimule a
formação

de

leitores

no

lócus

educativo. Contudo, esta ação deve
visualizar a leitura enquanto uma
prática prazerosa, pautada no lúdico, na fantasia e, não somente, como instrumento de
conhecimentos escolares. Uma vez que a leitura é essencialmente uma prática
sociocultural e apesar de ter a escola como principal fonte de estímulo a este
aprendizado, a leitura deve perpetuar para além do ambiente escolar. Sendo assim,
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momentos que promovam o seu incentivo no ambiente escolar e exterior a ele,
envolvendo outros agentes, são fundamentais para a formação de leitores críticos e
disseminadores da ideia da importância da democratização da leitura.

RESPONSÁVEL
A supervisão e coordenação do Projeto Li, gostei e recomendo é de
responsabilidade da professora Eliane de Castro Ferreira, portanto todos os sujeitos
da comunidade escolar são corresponsáveis por seu planejamento, execução e
avaliação.

OBJETIVO GERAL
Ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada estimulando o
desejo de diferentes leituras, possibilitando a vivência de emoções, o exercício da
fantasia e da imaginação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Valorizar o protagonismo infantil por meio da escolha pessoal do livro.
 Expandir o conhecimento a respeito da própria leitura.
 Favorecer a aquisição de velocidade na leitura.
 Conhecer vários gêneros textuais identificando características e funções.
 Despertar a criatividade.
 Estimular o raciocínio e a atenção em relação ao texto.
 Fortalecer o diálogo por meio da exposição oral do texto lido.
 Promover a reflexão crítica.
 Descobrir o gosto pela aprendizagem por meio da ludicidade.
 Permitir a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita: escrevese para ser lido.
 Aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares — condição para a leitura
fluente e para a produção de textos
 Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens.
 Informar como escrever e sugerir sobre o que escrever.
 Ensinar a estudar.
 Possibilitar ao leitor compreender a relação que existe entre a fala e a escrita.
 Favorecer a estabilização de formas ortográficas.
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ESTRATÉGIAS
1- Escolha do livro
 Uma vez por semana, a professora Eliane promove um encontro com os
estudantes na Biblioteca Monteiro Lobato para que cada um deles
escolha um livro para ler nos momentos de leitura na escola e em casa.
 A visita à biblioteca é dividida em dois momentos de 30 minutos para
cada metade da turma.
 A professora Eliane busca e entrega a turma na sala de aula.
 O processo de empréstimo dos livros é registrado para observação da
responsabilidade do estudante quanto ao cumprimento da regra de
devolutiva do livro em perfeito estado na data estipulada.
 O(a) professor(a) é responsável por promover estratégias de
acompanhamento da leitura do livro escolhido pelo estudante.

2- Momento de leitura deleite
 Todos os dias são destinados 20 minutos para o momento da leitura
deleite após o café da manhã (turno matutino) e do almoço (turno
vespertino).
 O momento é destinado aos estudantes e professor(a).
 O momento pode ser utilizado para realização de leitura oral
individualizada ou em grupo.

3- Conhecendo diferentes autores


A cada mês será indicado um(a) autor(a) para leitura deleite, estudo e
culminância.



O(a) professor(a) é responsável por planejar diversas estratégias para
explorar a literatura indicada do mês confeccionando material de
exposição com a turma. Um dos materiais será a tela de pintura (apenas
de um autor a ser definido) que ficará exposta no pátio durante um
determinado período.



Para cada autor estudado, a turma deverá produzir um texto coletivo e
apresentar à coordenação dois textos (individuais e/ou coletivo)
revisados para a publicação de um livro.
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RELAÇÃO DE AUTORES
MÊS

AUTOR

Março

Ziraldo

Abril

Simão de Miranda

Maio

Ana Maria Machado

Junho

Ruth Rocha

Agosto

Ricardo Azevedo

Setembro

Cecília Meireles

Outubro

Vinícius de Moraes

4- Sarau


Um sarau é um evento cultural realizado geralmente em casas
particulares onde as pessoas se encontram para se expressar ou se
manifestar artisticamente. Um sarau pode envolver dança, poesia,
leitura de livros, música acústica e outras formas de arte como pintura,
teatro e comidas típicas. (Wikipédia). O(a) professor(a) será responsável
por pesquisar e promover a pesquisa e aprofundamento quanto ao
conceito de sarau com os estudantes.



Cada turma será responsável por uma apresentação de um dos autores
trabalhados (sorteio).



Todos os materiais produzidos ficarão em exposição.



Lançamento do livro da escola.



A culminância será uma exposição de todo material produzido no projeto
e apresentações no mês de novembro - SARAU.

5- Leitura no recreio


A Biblioteca Monteiro Lobato funcionará para momento livre de leitura
no horário do recreio de terça à quinta-feira.



Os estudantes devem ser sensibilizados quanto ao objetivo único de
realizar leitura no espaço da biblioteca e à organização de pegar e
devolver o livro.

CRONOGRAMA
Ano letivo de 2020.
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AVALIAÇÃO


Participação e iniciativa do estudante em debates, pesquisas, colaboração
e compartilhamento dos conhecimentos.



Responsabilidade do estudante quanto ao cumprimento de datas de
devolutivas dos livros.



Criatividade na produção oral e escrita.



Evolução da leitura e escrita.

12.3.4. Gênios

JUSTIFICATIVA
As necessidades cotidianas fazem com que alunos desenvolvam uma
inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas, buscar e
selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla
capacidade para lidar com a atividade matemática. Quando essa capacidade é
potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado. (Parâmetros
Curriculares Nacionais: matemática, 1997)
O desenvolvimento de estruturas lógicas ou processos mentais é fundamental
para o desenvolvimento do pensamento, fruto não de ensino, mas de construção feita
pelos sujeitos em situações de proposição de respostas reflexivas. Assim, essas
estruturas são construções no contexto do desafio, da provocação, da ação, da
reflexão, da comunicação, da validação. Elas dizem respeito aos mecanismos de
organização do pensamento utilizados pelo sujeito. Podem e devem ser
desenvolvidos por cada sujeito que aprende, que explora situação de ação resolutiva
e reflexiva. Os conceitos que construímos de diversas áreas do saber dão suporte ao
desenvolvimento de estruturas lógicas, e, portanto, são estruturas cognitivas mais
amplas que o conhecimento matemático. As estruturas lógicas não são exclusivas de
uma área do saber; não são conteúdos, mas se caracterizam como essenciais para a
construção de conceitos matemáticos. (Currículo em Movimento do Distrito Federal –
Ensino Fundamental, 2018)
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RESPONSÁVEIS
A supervisão e coordenação do Projeto Gênios é de responsabilidade da
supervisora pedagógica, Karla Regina Santos Freire e do coordenador pedagógico
Luiz Laudenir Jorge, portanto todos os sujeitos da comunidade escolar são
corresponsáveis por seu planejamento, execução e avaliação.
OBJETIVO GERAL
Desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento independente e a criatividade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Aprofundar a capacidade de resolver situações-problema.



Demonstrar interesse para investigar, explorar e interpretar, em diferentes
contextos do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, os conceitos
matemáticos.



Vivenciar processos de resolução de problemas, percebendo que para
resolvê-los é preciso compreender, propor e executar um plano de solução,
verificar e comunicar a resposta.



Construir significados das operações fundamentais, buscando reconhecer
que uma mesma operação está relacionada a problemas diferentes e um
mesmo problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações.



Desenvolver a capacidade de leitura e análise crítica.



Utilizar as estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação ou
autocorreção para a realização de leitura proficiente, verificando o que está
explícito e implícito no texto a fim de proporcionar a ampliação de mundo
estabelecendo relações dialógicas, construções de conhecimentos,
apropriação de objetos e desenvolvimento de aprendizagens.



Estruturar o pensamento que, quando engloba a resolução de uma
atividade, envolve o emprego de normas para que o resultado alcançado
tenha uma explicação plausível, capaz de comprovação.



Compreender e assimilar saberes que permitem a resolução das mais
variadas atividades relacionadas à Matemática.



Desenvolver a criatividade e a diversidade de estratégias de solução.



Desenvolver sentimentos e atitudes de autoconfiança, organização,
concentração e socialização.
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Interagir entre pares, compartilhando diferentes estratégias de calcular e de
buscar soluções para situações-problema.

ESTRATÉGIAS


Todas as turmas da escola, do 1º período ao 5º ano, têm um horário durante
a semana destinado ao desenvolvimento do trabalho que estimula o
raciocínio lógico-matemático conforme o nível de aprendizagem de cada
turma.



A supervisão e a coordenação pedagógica orientam e apresentam
sugestões de atividades relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio
lógico dos estudantes.



A supervisão e a coordenação pedagógica proporcionarão momentos de
desafios para todos os estudantes em cartazes afixados no pátio da escola
ou por outro veículo de comunicação.



Os professores também são responsáveis por pesquisar e planejar
estratégias e procedimentos para o desenvolvimento lógico-matemático em
sala de aula.

Atividades que desenvolvem o raciocínio lógico-matemático


Charadas



Desafios de lógica



Dominox de números



Sudoku



Quadrado mágico



Triângulos mágicos



Mensagens decifradas



Desafios com palitos (mover um para virar outra figura)



Situações-problema



Pegadinhas matemáticas



Caça-números



Enigmas



Sequências matemáticas



Xadrez



Jogos de tabuleiro (dama, trilha)



Dominó
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Fontes de atividades


Revistas de passatempo



Revistas de Lógica



https://rachacuca.com.br/



Enigmas para desafiar o seu cérebro (YOUTUBE)

AVALIAÇÃO
Os professores observarão a participação e a resolução das atividades
propostas ao longo do desenvolvimento do projeto em acordo aos objetivos
almejados.

12.3.5. Transição
RESPONSÁVEIS
A supervisão e coordenação do
Projeto Transição é de responsabilidade da
Orientadora

Educacional,

Eugênia

de

Medeiros Souza e da pedagoga Telma Dias
de Oliveira, da Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem, portanto todos os
sujeitos da comunidade escolar são corresponsáveis por seu planejamento, execução
e avaliação.

JUSTIFICATIVA
A transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental
perpassa pelas expectativas dos estudantes, seus responsáveis e professores.
As crianças, nessa etapa, vivenciam as mudanças físicas, biológicas,
cognitivas e emocionais do início da adolescência, além da consciência do aumento
do nível de autonomia e responsabilidade que virá com a multiplicação de professores
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e conteúdos em uma escola de universo totalmente diferenciado ao que estavam
acostumados.
Os familiares têm consciência de que a nova etapa a ser “caminhada” exige
mais autonomia dos filhos no ingresso à realidade que gera desconfiança e receio. Os
filhos irão relacionar-se com adultos ainda desconhecidos, deverão conquistar a
simpatia de novos grupos e enfrentarão demandas escolares mais desafiadoras.
Os professores dos anos iniciais e os dos anos finais, em meio a realidade
educacional do Distrito Federal que colabora para a ausência de diálogo entre
profissionais das diversas etapas da educação básica, pouco ou nada conhecem
sobre as expectativas e trabalho uns dos outros. Muitas vezes participam da etapa de
transição, tão importante e significativa, desconsiderando fatores importantes da
experiência escolar vivenciada ou futura dos estudantes como a vigorosa mudança
da prática pedagógica generalista para a específica.
A transição deve ser observada como processo educativo que faz parte do
desenvolvimento do estudante da educação básica. Esse momento traz o desafio de
enfrentar o novo, no qual se faz necessário o apoio do professor, da escola e da família
para que esse aluno possa passar por essa transição de forma que seu crescimento
educacional não seja comprometido.

OBJETIVO GERAL
Adquirir autonomia e confiança na transição do 5º para o 6º ano do ensino
fundamental.

ESTRATÉGIAS


Realizar momentos de sensibilização dos estudantes para a importância do
hábito, autonomia e objetividade nos estudos.



Promover diálogo entre os professores do 5º ano da Escola Classe Cora
Coralina e os professores do 6º ano da escola sequencial para levantamento
de expectativas e relato de experiências.



Articular parcerias com os serviços da Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem, Orientação Educacional e professores da escola sequencial
por meio de encontros e visitas.

Proposta Pedagógica Escola Classe Cora Coralina 2020

69



Promover momentos com professores responsáveis pelo Atendimento
Educacional Especializado para relatar e refletir sobre os alunos com
necessidades educacionais especiais que cursarão o 6º ano.



Promover períodos de aproximação entre a escola sequencial para
conhecimento do rendimento dos estudantes e conhecimento dos espaços
e estrutura escolar.



Pesquisar sobre as facilidades e fragilidades enfrentadas pelos estudantes
e/ou professores do 6º ano por meio de entrevistas ou questionários.



Promover encontros com pais/responsáveis para esclarecimentos e
orientações quanto ao período de transição.

AVALIAÇÃO
Conversar com pais/responsáveis e professores para relatos da experiência da
transição.

12.3.6. Semear
RESPONSÁVEIS
A supervisão e coordenação do Projeto
Semear

é

de

responsabilidade

do

professor Judivan Vicente da Silva e dos
servidores Antônio Pio do Couto e Sandra da Silva e Silva, portanto todos os sujeitos
da comunidade escolar são corresponsáveis por seu planejamento, execução e
avaliação.

JUSTIFICATIVA
Segundo as Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a
Rede Pública de ensino do Distrito Federal (2019), a prática pedagógica da escola
deve compreender o espaço do campo como um território de produção de vida e de
trabalho e não simplesmente um espaço de produção agrícola. A escola deve
proporcionar a aquisição de novos conhecimentos articulados com a vida e cultura
dos sujeitos do campo.

Proposta Pedagógica Escola Classe Cora Coralina 2020

70

É essencial que a escola do campo valorize o trabalho, a história, o modo de
existência, os conhecimentos e a relação com a natureza que está intrínseca à vida
no campo ao desenvolver atividades e propostas pedagógicas que incentivem o
desenvolvimento de forma crítica, consciente e sustentável.
Uma das ações comuns à vida no campo é o cultivo, uma prática que exige
diversos conhecimentos adquiridos por pesquisas científicas, por ensinamentos
práticos ou por experiências bem ou malsucedidas. Plantar requer que os cultivadores
conheçam a qualidade da terra; conheçam as plantas e suas necessidades; adquiram
o hábito de observar, acompanhar e cuidar do que foi plantado. Plantar requer tempo,
dedicação, paciência. Semear requer um aprendizado de vida.

OBJETIVO GERAL
Despertar na criança o senso da observação e o cuidado com o meio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar as plantas mais significativas do cotidiano (plantas de casa, da
escola, da horta, de plantações, plantas/árvores decorativas, árvores de
sombra, árvores com balanço etc.), indicando os locais onde se
desenvolvem.



Descrever

características

de

plantas

que

fazem

parte

cotidiano

escolar/rural/urbano considerando: tamanho, forma, cor, cheiro, fase da
vida e relacionar essas características aos locais onde habitam.


Relatar desequilíbrios ambientais, destacando a influência humana em cada
situação e os consequentes distúrbios.



Entender a importância da água para a vida no Planeta.



Observar e registrar, por meio de experimentos, a importância da água e da
luz para a manutenção da vida das plantas em geral.



Relatar casos do cotidiano escolar/doméstico/rural nos quais a pouca
intensidade luminosa e/ou a baixa disponibilidade de água prejudicou o
desenvolvimento de plantas (Exemplo: ausência de gramíneas embaixo de
árvores de copa frondosa).



Relatar, a partir de pesquisa na comunidade, os diferentes usos (alimentício,
medicinal, construção, decorativo etc.) das plantas do cotidiano,
identificando quais partes do vegetal são utilizados em cada caso.
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Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e
frutos) e as funções que cada uma desempenha.



Analisar a relação das plantas com o ambiente e demais seres vivos.



Relatar como a existência ou ausência de plantas no ambiente escolar
contribuiu com a qualidade de vida e bem-estar dos estudantes.

ESTRATÉGIAS


Estudo do ambiente
 Cada turma será conduzida à área verde da escola (corredor atrás das
salas de aula) para registrar a situação em que se encontra o ambiente
analisando suas condições.
 As turmas deverão fazer o levantamento do que está bom e deve ser
mantido e ir do que deve ser melhorado.



Elaboração de projeto de revitalização
 Cada turma elabora e apresenta um projeto de jardim e horta para
análise da equipe gestora, professores e servidores. O projeto mais
viável ou o conjunto dos projetos será(serão) o parâmetro para a
revitalização da área verde da escola.
 Os projetos podem ser mais elaborados pelas turmas de 4º e 5º anos
com a inserção de previsão de custo, gráficos e tabelas.
 É importante que os professores pesquisem junto com a turma as
melhores possibilidades de plantio: o tipo de solo, luz solar, água, tipos
de planta, adubagem.



Execução do projeto de revitalização
 Cada turma será responsável pela revitalização e manutenção de um
espaço da área verde durante o ano letivo.



Escolha do nome da área revitalizada
 Os estudantes poderão fazer propostas para dar um nome para a área
revitalizada.
 A equipe gestora disponibilizará uma urna onde os estudantes poderão
colocar suas sugestões para votação.
 Professores, servidores e equipe gestora selecionarão três nomes para
que haja uma votação de todos os sujeitos da comunidade escolar.



Inauguração da área verde
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 A escola promoverá um momento solene para a inauguração do espaço
revitalizado.

AVALIAÇÃO


Envolvimento das turmas na elaboração e execução do projeto.



Análise dos projetos desenvolvidos pelas turmas.



Observação do cuidado com a área revitalizada.

12.3.7. Oficina de Ideias
RESPONSÁVEIS
A supervisão e coordenação do Projeto
Gênios é de responsabilidade da supervisora
pedagógica, Karla Freire e da vice-diretora,
Andréa Cordeiro de Moura, portanto todos os
sujeitos

da

corresponsáveis

comunidade
por

seu

escolar

são

planejamento,

execução e avaliação.

JUSTIFICATIVA
O ser humano é naturalmente criativo, tem em si a capacidade de gerar ou produzir
algo novo. As crianças, durante o processo imaginativo, estão continuamente criando e
recriando. São mais propensas a sair do senso comum, fazendo questionamentos e reflexões
instigantes e desafiadores.
A escola assume um papel fundamental quanto ao incentivo e desenvolvimento da criatividade
de seus alunos e, em tempo de pandemia, a Escola Classe Cora Coralina reforça o
compromisso com o desenvolvimento do processo cognitivo das crianças lançando desafios
que estimulam o pensamento criativo.

OBJETIVO GERAL
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. (BNCC)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Adquirir conhecimento mais efetivo e significativo.



Explorar a imaginação, a criatividade e a expressividade a partir de temas e
observação do meio ambiente.



Encontrar soluções criativas para um problema



Descobrir maneiras diferentes para fazer a mesma coisa.



Inventar um novo uso para algo que já existe.



Produzir mais usando menos recursos.



Adquirir velocidade na geração de ideias.



Criar hábitos saudáveis.



Desenvolver o sentimento de ausência de medo de errar.



Estimular o desenvolvimento e produção de mapas mentais.

ESTRATÉGIAS


Disponibilizar desafios semanais para todos os estudantes interessados por meio das
redes sociais WhatsApp e Instagram



Enigmas



Desenhos



Resolução de problemas



Criação de fórmulas mágicas



Situações para produção textual



Realizar apreciação e coletânea do material para produção de revista de ideias.

AVALIAÇÃO
Observar e analisar os recursos utilizados pelos estudantes para desenvolver os
desafios.
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Observações sobre os Projetos
Atualmente, o mundo está vivenciando algo inédito para esta geração, uma
pandemia causada pelo Novo Coronavírus. A atual situação provoca mudanças e
repercussões drásticas tanto na área da saúde como nas áreas social, política, cultural,
histórica.
Diante desse quadro, a rede de ensino das escolas públicas do Distrito Federal
decretou recesso escolar e suspensão das aulas presenciais até que haja segurança
para a saúde de toda a comunidade escolar.
A Secretaria de Educação do Distrito Federal está disponibilizando meios
televisivos e virtuais para seja garantido o direito dos estudantes à educação e a Escola
Classe Cora Coralina pretende viabilizar, da forma mais adequada à atual condição, a
execução dos projetos planejados.
O Projeto Valores permeará as atividades por meio de questionamentos,
levantamento de questões que exigem posicionamentos éticos e morais principalmente
relevantes ao momento de pandemia. Buscar-se-á abordar, em transversalidade, os
valores definidos no projeto: gratidão; dignidade; cooperação; perseverança;
responsabilidade; gentileza; tolerância; solidariedade. Obedecendo ao princípio da
flexibilização, outros valores poderão ser inseridos em decorrência da nova realidade
vivida por todo o mundo. Como recursos poderão ser utilizados filmes, notícias,
reportagens, histórias, dentre outros que os professores julgarem cabíveis. Será
valorizado do momento de autoavaliação a partir da reflexão pessoal. A estratégia de
roda de conversa com os pais/responsáveis não terá condições de execução.
Para a realização do Projeto Entendendo e Aprendendo serão enviadas para os
pais/responsáveis e estudantes orientações por meio de vídeos e imagens explicativas
sobre a organização e hábito de estudos, considerados mais importante ainda neste
momento em que não há a presença física na escola. É essencial que haja o
estreitamento do vínculo escola-família para que os objetivos de aprendizagem sejam
alcançados.
O caminho para o alcance do objetivo primordial do Projeto Li, gostei e
recomendo, que é ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada
estimulando o desejo de diferentes leituras, será trilhado incansavelmente por meio de
indicações de leitura; empréstimo de livros; incentivo ao momento de leitura em família;

contações de histórias por meio de vídeos; diálogos com estudantes e suas famílias a
respeito dos livros lidos. Como avaliação, serão observadas a participação e iniciativa
das famílias e dos estudantes, bem como a criatividade nas produções escritas ou
ilustrativas. Os autores indicados no projeto continuarão sendo os mesmos podendo
ser ampliado o rol de indicações.
O Projeto Gênios e a Oficina de Ideias serão executados com lançamento de
desafios semanais para os estudantes. As atividades elaboradas pelos professores
devem proporcionar a resolução de problemas, a pesquisa, o raciocínio e a criatividade
de maneira lúdica e interessante. Todos os recursos sugeridos no Projeto Gênios são
possíveis de realização.
O Projeto Transição não será possível ocorrer conforme o planejado. Porém
deverá receber atenção muito especial não só para os estudantes do 5º ano, mas para
todos os estudantes. Todos passarão por uma transição que traz novidade e surpresa,
passar por um ano escolar à distância para uma etapa seguinte que provavelmente
trará mais exigências e expectativas. A Escola Cora Coralina estará atenta ao apoio
pedagógico, social e emocional para respaldar os estudantes nesta nova modalidade
de ensino-aprendizagem.
O Projeto Semear também não será executado conforme o planejamento. A
Escola se compromete a analisar as condições do ensino não presencial para
possivelmente propor a produção/manutenção de uma horta e/ou o jardim pelos
próprios estudantes e seus familiares em casa.
A modalidade de ensino-aprendizagem não presencial na educação infantil e
ensino fundamental anos iniciais é novidade para todos: estudantes, família,
professores, gestores, servidores. Conforme explanado no campo da função social da
escola, o ambiente escolar deve despertar para a criação de possibilidades na
produção e construção do saber no intuito de formar pessoas capazes de interagir no
mundo tornando-se partícipes da sua própria história. Esse é o compromisso da Escola
Classe Cora Coralina, DESPERTAR PARA A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES.
As estratégias propostas pela Secretaria de Educação serão executadas com
dedicação e profissionalismo, a autonomia das escolas será refletida na ação-reflexãoavaliação-ação.
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