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Um Sonho Possível!

“Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade! ” R. Seixas
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Arte criada pela artista Joyce Barbosa (ex-aluna de Ceilândia, hoje acadêmica da
UnB em Artes) para a EC JK.
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1º Encontro de Formação aos docentes da EC JK com as convidadas Elisângela Dias
(EAPE), Vânia Rego (UNIEB) e Simone Alves (UNIEB-CREC)
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1. SEJA BEM VINDO!
Uma Proposta Pedagógica é um documento que define os pressupostos, as finalidades educativas e as diretrizes gerais da prática pedagógica da
unidade escolar. A ESCOLA CLASSE JUSCELINO KUBITSCHEK - SOL NASCENTE elaborou esse documento na perspectiva de desenvolver um fazer
pedagógico pautado no respeito, na valorização, na inclusão e na formação integral do estudante, acreditando que uma escola pública de
excelência é possível. Moacir Gadotti (2010) afirma que: “A escola que não tiver um projeto perde a credibilidade, não tem uma posição
definida dentro da sociedade na qual está inserida, nem clareza sobre sua finalidade como instituição”.
Sua construção é baseada nos preceitos da gestão democrática, no momento que oportuna a participação de todos os segmentos da comunidade
escolar, garantindo o direito e o dever de todos, num movimento de pertencimento dos sujeitos de todo esse processo. Sendo assim, alguns
princípios tornam-se essenciais nesse contexto como a formação do ser integral, ético, solidário, preocupado com a natureza que o cerca,
participativo e transformador; a democratização das ações, possibilitando a liberdade e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, numa
perspectiva de educação integral, política e formativa no que se refere à organização do trabalho pedagógico; e a garantia de acesso e
permanência da criança/estudante na escola, sem perder de vista o desenvolvimento de habilidades e o alcance de suas aprendizagens.
Nesse documento, fica claro que a Proposta Pedagógica norteará o trabalho para atender a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental:
“Os parâmetros curriculares nacionais, referenciais para a renovação e
reelaboração da proposta curricular, reforçam a importância de que cada
escola formule seu projeto educacional, compartilhado por toda a equipe,
para que a melhoria da qualidade da educação resulte da
corresponsabilidade entre todos os educadores. A forma mais eficaz de
elaboração e desenvolvimento de projetos educacionais envolve o debate
em grupo e no local de trabalho.” (PCN’s 1997 p. 07).

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2018), que embasa a concepção pedagógica que norteará
essa Proposta Pedagógica, na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural e com as Diretrizes Curriculares
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Nacionais para a Educação Infantil (2010), a proposta pedagógica é o plano orientador das ações da unidade escolar e define as metas que se
pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças/estudantes que nela são educados e cuidados. É elaborado num processo
coletivo, com a participação da direção, dos professores, servidores e da comunidade escolar.
Seu objetivo é garantir à criança/estudante o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e
à interação com outras crianças. (DISTRITO FEDERAL, 2014).
A organização curricular do Ensino Fundamental de nove anos está descrita em ciclos para as aprendizagens, pressupõe a educação integral do
estudante e apresenta-se como alternativa favorável à democratização da escola e da educação (Diretrizes Pedagógicas para a Organização do 2°
Ciclo 2014).
Como elemento constitutivo da Gestão Democrática, Lei nº 4.751/12, a dimensão política da Proposta Pedagógica deve garantir a participação
dos diferentes sujeitos sociais em sua construção, proporcionando o exercício democrático e a vivência da cidadania.
Assim, ressaltamos a importância da coletividade na elaboração, acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica, iniciada na Escola
Classe Juscelino Kubitschek - Sol Nascente antes mesmo de sua criação e com sequência na semana pedagógica com participação ativa de toda
a comunidade escolar.
Uma Proposta Pedagógica construída coletivamente pode fortalecer a unidade escolar na busca do cumprimento de sua função social e o papel
dos profissionais da educação sobre o projeto de educação, de formação e de sociedade vislumbrado e defendido no exercício do trabalho
pedagógico coletivo e colaborativo. Congruente a essa temática Libâneo (2001) argumenta:
A escola que consegue elaborar e executar, num trabalho cooperativo, seu
projeto político-pedagógico dá mostras de maturidade de sua equipe, de
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bom desenvolvimento profissional de seus professores, da capacidade de
liderança da direção e de envolvimento de toda comunidade escolar.
(LIBÂNEO, 2001, p. 152-153).

Nessa lógica, a Proposta Pedagógica é a identidade da unidade escolar e a direção na qual ela caminhará. Sendo assim, o papel da escola é
formar pessoas críticas e autônomas, enxergando a criança/estudante como sujeitos de sua própria aprendizagem, por meio de uma gestão
participativa, capaz de realizar um trabalho em rede, com projetos onde todos os segmentos tenham voz, assumam responsabilidades e
estabeleçam uma nova forma de fazer educação.
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2. FAZENDO HISTÓRIA
A Escola Classe Juscelino Kubitschek - Sol Nascente (EC JK), situada na Quadra 500, Área Especial 01, Trecho 01, Setor Habitacional Sol
Nascente / Ceilândia-DF, CEP: 72.243-502, no âmbito da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia – CRE/Ceilândia, teve seu projeto
elaborado por técnicos da Secretaria de Estado de Educação do DF e obra executada e custeada pela empresa Paulo Octávio Investimentos
Imobiliários, conforme acordo judicial entre o GDF e a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a construtora.
Construída durante o ano de 2019 e solenemente inaugurada no dia 13 de fevereiro de 2020, a EC JK tem como objetivo atender crianças e
estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Numa área total de 19.748m², a escola tem um prédio construído de
4.541m². Sem muros e com uma estrutura física diferenciada, aproxima a comunidade do espaço de produção cultural e histórica. Possui salas
e laboratórios que favorecem as aprendizagens, de forma mais lúdica e respeitando as concepções curriculares da rede.
Sua primeira equipe foi composta pelas professoras Marilda Rosa Coelho (diretora) e Vitória Régia de Oliveira Pires (vice-diretora), indicadas
pela Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, na pessoa do Coordenador Marcos Antonio de Sousa e aprovadas/nomeadas pelo
Secretário de Educação João Pedro Ferraz dos Passos, após análise de currículo e entrevista. Posteriormente, com a alteração na vice-direção, a
equipe gestora pedagógica e administrativa foi estruturada como segue abaixo:
Diretora: Marilda Rosa Coelho
Vice-diretora: Stefânia Martins de Queiroz Loia
Secretário: Mateus Meneses Silva Vieira
Supervisora pedagógica: Letícia Papa Vila Verde
Supervisor administrativo: Samuel Silva Marra
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Importante ressaltar também que, em decorrência da construção de uma escola diferenciada, não somente pela estrutura física, mas
principalmente pela proposta pedagógica, a primeira equipe de docentes foi instituída por processo específico de seleção, conforme Portaria nº
17, de 30 de janeiro de 2020 que dispõe sobre critérios para concessão de aptidão para os servidores integrantes da Carreira Magistério, com
entrevista realizada por representantes da Subsecretaria de Educação Básica-SUBEB, da Unidade Básica de Educação-UNIEB da CRE de
Ceilândia e da Equipe Gestora da EC JK. Para o início do ano letivo de 2020, o corpo docente foi formado por 6 professores efetivos e 28
professores de contrato temporário.
Na primeira semana pedagógica, a Escola recebeu três convidados: o professor Helber Ricardo, Subsecretário de Educação Básica (SUBEB), a
professora Elisângela Dias, representante da EAPE e a professora Vânia Rego, coordenadora da UNIEB de Ceilândia para compartilhar suas
histórias de vida, iniciadas na cidade de Ceilândia. Acreditando que a escola é o lugar de encontros de histórias vividas e construídas, a presente
Proposta Pedagógica abraçará, por meio do projeto “Relatos”, a história de vida de todos os profissionais, crianças e estudantes pertencentes a
essa comunidade escolar.

2.1 COMO TUDO COMEÇOU, SOB O OLHAR DO PROFESSOR FRAGMAR DINIZ LEITE
Em 1979 adquirimos 57 hectares de terras localizadas entre o Setor “P” Norte e o Setor “P” Sul, na cidade satélite de Ceilândia. Fomos
informados pela administração da cidade que aquele espaço correspondia à área rural de Ceilândia e que jamais seriam construídos casas e
condomínios, por se tratar de uma região de brejo, com lençol freático raso, imprópria para a construção civil.
Informamos que possuíamos a Cadeia Possessória dessa propriedade, a posse indireta iniciou-se em 1965, mas, a partir de 15 de janeiro de 1979
passamos a obter a posse direta. Uma posse mansa e pacífica que já dura 59 anos! Iniciamos o nosso trabalho de produtor rural investindo na
criação de gado e cavalos e na plantação de milho, banana e tomate.
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Naquela época existiam na área 22 fazendas, onde os proprietários se conheciam e trocavam entre si, os produtos de suas propriedades. Parecia
uma grande família e a segurança era tão grande que se podia dormir com a janela aberta. A maioria dos fazendeiros eram criadores de gado.
Era uma época que não existia asfalto, luz, água encanada e nem telefone. Não existia a Feira do Produtor, a Fundação Bradesco e nem o
Hospital São Francisco. O referencial da região era o Matadouro do Sr. José Granjeiro. Ao falecer, o seu filho José Roberto Granjeiro abandonou
o Matadouro, para se dedicar a uma outra propriedade localizada no município de Padre Bernardo, permitindo a invasão de grileiros que
começaram a vender lotes a preços insignificantes.
A ausência da ação do Estado permitiu que outros grileiros iniciassem o parcelamento irregular do solo e, em poucos anos uma grande cidade se
formou, hoje conhecida como Setor Habitacional Sol Nascente.
Nessa região existiam 05 córregos: Córrego do Valo que passa onde hoje é a QNP 24; Córrego Grotão que passa hoje na Área de Proteção
Permanente-APP, limite com a nossa chácara; Córrego do Meio, que passa onde hoje é a Bacia de decantação de água pluvial, em frente à escola
JK. Os dois últimos córregos não tinham nome e sumiram devido à degradação do solo feita pelo homem.
Realçamos que os três primeiros córregos acima referidos produziam águas abundantes, hoje retraídas e/ou desaparecidas, graças à invasão
imobiliária. Sabemos que nascentes foram soterradas para construir casas e que uma delas, segundo relatos particulares, está dentro de um lote
onde foi construída uma casa.
Mais ou menos em 1992, na época como presidente da Associação dos Produtores Rurais de Ceilândia, pedi à CEB, sob o comando do Dr.
Fernando Leite para colocar energia elétrica rural na região. Na época era proibido implantar energia pública na área rural, por isso tal feito foi
considerado uma grande conquista pelos moradores da região. É importante lembrar que todos os mapas de distribuição de energia elétrica
trifásica foram elaborados por mim! Quanto à instalação do telefone individualizado consegui essa vitória com o Superintendente da Telebrasília,
usando meu prestígio de colega da primeira turma do curso de Engenharia da UnB. Antes da instalação do telefone individualizado também
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foram colocados diversos orelhões em toda a região. Esses orelhões desapareceram com a chegada do celular. Não posso esquecer-me da minha
participação na ação política junto às autoridades e figuras políticas da época na implantação da Feira do Produtor.
A venda irregular do solo em pouco tempo transformou todo o espaço em uma cidade tornando improdutivo continuar com a produção
agropecuária.
A convite de conhecidos transformamos o nosso espaço em atividade de Turismo Rural, implantando um Restaurante Rural, muito conhecido na
época como “O Caipirão” ou Restaurante do “Professor”. Dedicamos a essa atividade muitos anos da nossa vida e aonde tivemos a oportunidade
de fazer muitos amigos e conhecidos. Ainda hoje quando ando pela Ceilândia perguntam quando “O Caipirão” vai voltar a funcionar.
Em 1998 iniciamos uma nova atividade com o Projeto Pedagógico “Brincando com a Física”. Recebíamos alunos de escolas particulares e
públicas, do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. O objetivo desse projeto era demonstrar na prática, através de equipamentos recreativos, as leis
da Física Mecânica. Na época existia uma horta e animais domésticos, por isso recebíamos também alunos das primeiras séries do Ensino
Fundamental e muitas crianças estranhavam o leite tirado da vaca, pois achavam que vinha da caixinha do supermercado.
Por motivos de saúde, mais uma vez alteramos a atividade da nossa chácara e passamos a atuar com locação do espaço para eventos:
aniversários, casamentos e etc.
Hoje o Sol Nascente é a mais nova Região Administrativa do Governo do Distrito Federal. Possui equipamentos como o Posto de Saúde, a
Escola JK, bacias de decantação de águas pluviais, Área de Proteção Permanente e asfalto na Avenida Central. E com relação aos equipamentos
públicos acima descritos, todos foram construídos em área adquirida por nós, através de um contrato de compra e venda registrado em Cartório e
que na época (1979) era o procedimento legal para tais negociações. É importante registrar que entendemos a necessidade de doar espaços para
construir os equipamentos acima descritos porque uma nova cidade estava surgindo e a comunidade precisava de tais benfeitorias e não havia
mais espaços físicos disponíveis. Através de encontros com a Secretaria de Agricultura possibilitamos o avanço dessas construções, sem maiores
atropelos e obstáculos da nossa parte.
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Ao longo da minha vida, quem me conhece sabe que sempre atuei em prol da comunidade, ora na implantação da cidade do Areal, ora na
construção dos hospitais de Taguatinga, Brazlândia e Planaltina, ora na reforma do Hospital de Base, ora na participação ativa em várias
Associações e Sindicatos, não poderia ser diferente com o Sol Nascente. Local escolhido também para o lazer da minha família e o contato com a
área rural, de onde vim e vivi a minha infância e adolescência.
Acreditamos que pelo trabalho realizado durante toda a minha vida, em prol da comunidade é que fui agraciado com o título de Cidadão
Honorário de Brasília, pela Câmara Legislativa, no dia 10 de março de 2009.
E por tudo feito e recebido, agradecemos a Deus, nosso Pai. Sucesso à Escola Classe Juscelino Kubitschek - Sol Nascente!!
Fragmar Diniz Leite - 10 de Julho de 2020
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3. UMA COMUNIDADE E UMA LINDA ESCOLA
A EC JK atende, aproximadamente, uma demanda de 900 (novecentos) estudantes, na forma de tempo parcial, divididos entre os turnos matutino
e vespertino. Em razão de sua localização, a Unidade Escolar atende, preferencialmente, os estudantes que vivem na Comunidade Sol
Nascente/Pôr do Sol, a mais nova Região Administrativa no Distrito Federal.
O setor Sol Nascente começou a se formar na década de 90, mas apenas em 2008, a ocupação passou a ser reconhecida como setor habitacional
pela Lei Complementar n° 785, de 14 de novembro.
Com uma taxa de crescimento populacional que mais que duplicou sua população entre 2000 e 2010, estima-se que o número de habitantes em
2020 seja de, aproximadamente, 91 mil.
Atualmente, a Região do Sol Nascente passa por um processo de urbanização: pavimentação da entrada do bairro e nas vias principais. O
número de construções de alvenaria avança se comparadas às residências de madeira, assim como o crescimento do número de comércio e a
regulamentação de algumas áreas pelo Governo do Distrito Federal.
Mesmo com a mudança dos últimos anos, a nova Região Administrativa apresenta muitas necessidades: educação, segurança e saúde estão no
topo da lista de reivindicações dos moradores.
Chama a atenção, por exemplo, a urgência de uma política pública de atendimento a crianças de 0 a 6 anos, pois, segundo dados de 2018, cerca
de 7.081 crianças nunca frequentaram a escola.
Em virtude dessa grande demanda, a Escola matriculou crianças de 4 e 5 anos, formando 16 turmas de 1º Período e 4 turmas de 2º Período. Por
essa razão, a estrutura construída para ter 16 turmas de Educação Infantil, no seu primeiro ano atenderá 20 turmas. Também efetuou matrículas
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de estudantes de 6 a 10 anos, e média, formando 4 turmas de 1º ano, 3 turmas de 2º ano, 3 turmas de 3º ano, 1 turma de 4º ano e 1 turmas de 5º
ano, totalizando 12 turmas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Observa-se que estão sendo atendidas crianças da proximidade e não só da
comunidade do Sol Nascente.
3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ESCOLA
A EC JK é uma escola totalmente contornada por áreas verdes de paisagismo e jardinagem, possui 4.541m² de área construída numa extensão de
19.748m² e apresenta a seguinte estrutura:
ÁREA PEDAGÓGICA:
✔ 08 salas destinadas à Educação Infantil (cada duas salas dividem um banheiro masculino e feminino, além de solarium);
✔ 08 salas aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (todas com solarium);
✔ Laboratório de Informática;
✔ Laboratório de Ciências;
✔ Sala de Artes;
✔ Sala de Leitura;
✔ Brinquedoteca;
✔ Cozinha Experimental;
✔ Sala de Vídeo;
✔ Sala de Música;
✔ Sala multiuso
✔ Sala do Serviço de Orientação Educacional – SOE;
✔ Sala de recursos;
✔ Atendimento pedagógico;
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✔ Sala do Serviço de Apoio à Aprendizagem – SEAA;
✔ Sala professores;
✔ Sala de coordenação pedagógica;
✔ Sala da direção;
✔ Sala da vice-direção;
✔ Sala da supervisão pedagógica;
✔ Pátios cobertos e descobertos;
✔ Quadra poliesportiva coberta;
✔ Teatro de Arena;
✔ Duchas externas;
✔ Horta.
ÁREA ADMINISTRATIVA:
✔ Secretaria com sala de arquivo;
✔ Supervisão administrativa;
✔ Sala de reuniões;
✔ Reprografia;
✔ Sala técnica;
✔ Sala dos servidores com banheiros masculino e feminino;
✔ Pátio coberto;
✔ Refeitório;
✔ 02 pátios internos descobertos;
✔ Guarita com 01 banheiro;
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SERVIÇOS:
✔ Sanitários (alunos, professores e PCDs);
✔ Vestiários (servidores e alunos);
✔ Cozinha;
✔ Sala de pré-lavagem dos alimentos;
✔ Depósito de Alimentos;
✔ Refeitório;
✔ Lavanderia;
✔ Almoxarifado;
✔ Depósitos.
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4. MISSÃO
Oferecer educação pública gratuita, democrática e de qualidade social para todas as crianças/estudantes, buscando garantir o acesso,
permanência e êxito em seus estudos, tornando-os protagonistas de sua própria história com responsabilidade, autonomia, criticidade,
proatividade, de forma que se sintam capazes de intervir e transformar positivamente o ambiente em que vivem.
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5. A RAZÃO DE EXISTIR
A razão da existência da escola já foi amplamente discutida e transformada uma vez que sua função se modifica de acordo com o tempo e o
espaço. Ou seja, a escola existe de acordo com a sociedade em que ela está inserida. Para Paulo Freire, a escola é um lugar de encontro de
sujeitos comprometidos com o diálogo, com a reflexão, com a prática e com o mundo. Dessa forma, a escola assume a função de democratizar
o saber e de construir pessoas que almejam uma transformação social.
Nessa perspectiva, entende-se a escola como um espaço político capaz de promover a emancipação do ser humano, partindo da história de vida
de cada sujeito e de todo o seu conhecimento de mundo para a construção de saberes mais amplos e sistematizados que vão continuar a compor
sua formação intelectual, social, ética e emocional. O compartilhamento dos saberes e das inúmeras vivências permitidas pela escola visa
formar cidadãos cada vez mais participativos e críticos.
Considerando que a produção do saber é a forma com a qual o homem abstrai e apreende o mundo, cabe à escola promover não só o acesso
democrático à cultura, como também permitir que cada criança, estudante e profissional envolvido nesse contexto, se perceba como sujeito
fazedor de história e cultura, capaz de agir, criar possibilidades e soluções para a vida em comunidade.
A escola da infância, considerando a criança como sujeito histórico de direitos, atuante, plural e protagonista, tem como função contribuir para
sua formação integral, na indissociabilidade do educar e do cuidar, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se, formação indispensável para o exercício da cidadania.
Nessa perspectiva, o trabalho educativo consiste na humanização, a razão pela qual a escola deve existir! Portanto, a Escola Classe JK ofertará
um ambiente de inserção, acolhimento e convivência, que possibilite aos estudantes diferentes experiências constitutivas de sentidos pessoais e
significados coletivos e práticas educativas com vistas a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, visando à promoção da
igualdade de oportunidades educacionais no que concerne ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência das infâncias.
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6. O CAMINHO A SER PERCORRIDO
O Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018) apresenta o educando como sujeito multidimensional, com identidade, história, desejos,
necessidades e sonhos, isto é, um ser único. A partir dessa concepção, a escola concebe o ensino como um conjunto sistemático de ações,
cuidadosamente planejadas, ao redor das quais conteúdo e forma articulam-se permanentemente para formar um indivíduo capaz de pensar,
criticar e agir de forma positiva e transformadora na sociedade em que vive.
Os princípios epistemológicos do Currículo em Movimento também sustentam as práticas educativas, são eles:
❖ Unicidade entre teoria e prática: na elaboração dos projetos e ações pedagógicas, deve-se primar pela articulação das diversas áreas
do conhecimento, garantindo a unicidade da teoria-prática e sua efetividade em sala de aula, de modo a promover ações reflexivas e
analíticas da realidade em que estão inseridos os atuantes do processo educacional;
❖ Interdisciplinaridade e contextualização: objetiva favorecer a abordagem de temas comuns em diferentes componentes, dando
sentido social e político a esses conceitos, proporcionando relacionar as dimensões entre o ensinar, o aprender, o pesquisar e o
avaliar;
❖ Flexibilização: a elaboração das ações é criada com vistas a garantir flexibilidade para atualização e diversificação de estratégias nas
diversas formas de produção do conhecimento, a fim de atender as demandas de uma sociedade em constante evolução.

O trabalho pedagógico privilegia escolha de histórias que funcionarão como universo motriz, ou seja, propiciarão as escolhas curriculares e a
construção de um universo de letramento, no qual o estudante tenha uma abordagem interdisciplinar dos assuntos que estão sendo introduzidos e
retomados. Segundo Santomé (2013, p.320), “interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho na hora de
enfrentar os problemas e questões que preocupam em cada sociedade”.
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Ainda de acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018), a Educação Integral visa à formação do ser humano em sua
integralidade, objetivando sua emancipação e ampliação dos espaços, tempos e oportunidades educacionais por meio de um processo formativo
que se constrói a partir da integração entre escola e comunidade, dentro de princípios norteadores de Integralidade, Intersetorialidade,
Transversalidade, Gestão Democrática – representado no diálogo escola e comunidade, Territorialidade e Trabalho em Rede, garantindo ao
educando vivências e experiências democráticas.
Por meio dos projetos é possível trabalhar um currículo plural e flexível, imbuído de uma concepção educacional fortemente comprometida com
a aprendizagem e que promova, no espaço escolar e fora dele, a formação de sujeitos capazes de pensar e de atuar criticamente.
E assim, contemplar na organização escolar as práticas sociais da comunidade, considerando a vivência do conteúdo do educando, como ponto
de partida do processo ensino-aprendizagem. Toda a problematização, seleção de estratégias, procedimentos e percurso metodológico a ser
pensado e construído, pretende considerar os eixos transversais: (1) Educação para a Diversidade; (2) Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos; (3) Educação para a Sustentabilidade.
No atendimento ao direito da criança/estudante de formação em sua integralidade, são princípios orientadores das práticas pedagógicas:
a) Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às
crianças/estudantes a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de suas produções, o apoio à conquista da autonomia
na escolha de brincadeiras e de atividades, de modo a viabilizar:
✔ ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de si próprio;
✔ construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos;
✔ combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying;
25

✔ conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários;
✔ aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais;
✔ aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas
as pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis política e economicamente;
✔ respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, machismo, sexismo e homofobia;
✔ respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos recursos naturais;
✔ cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural.

b) Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. O estudante,
produtor e consumidor de cultura, é participante da vida social, modifica e é modificado pelas interações que estabelece com o outro, com a
cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição deve proporcionar-lhe:
✔ formação participativa e crítica; contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, questionamentos;
✔ situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma
ideia, um conflito;
✔ experiências bem-sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance de aquisições afetivas e cognitivas;
✔ ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver,
✔ brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes
idades.

c) Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e
culturais. O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza o desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da
26

curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre outras),
a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. Para isso, é necessário que haja:
✔ valorização do ato criador dos estudantes, garantindo-lhes a participação em experiências diversificadas;
✔ organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem
promover competitividade;
✔ possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo
em relação aos objetivos definidos pelo projeto político-pedagógico em desenvolvimento;
✔ oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a adultos e outras crianças.
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7. LUGAR DE CHEGADA
Os objetivos cumprem importante papel na definição de ações e propósitos mais amplos que, por sua vez, respondem às expectativas e às
exigências da comunidade escolar.
À escola cumpre o papel de garantir educação pública de qualidade para todos os cidadãos e formar integralmente o estudante em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade, bem como a oferta de um trabalho educacional de
qualidade no que se refere ao cuidar e ao educar, brincar e interagir para formação de sujeitos autônomos, críticos e que possam participar
ativamente para exercício da plena cidadania. Impulsionar o desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à
construção de conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com seus pares etários e com os adultos.
Dessa forma, a Escola Classe Juscelino Kubitschek se propõe a:
✔ Oferecer à comunidade ensino de qualidade que contribua para o desenvolvimento da autonomia responsável, do senso crítico e da
criatividade para o exercício da cidadania.
✔ Desenvolver um processo de aprendizagem que favoreça o diálogo pedagógico, o incentivo à investigação e à criatividade, o respeito à
diversidade e à individualidade e o compromisso com a democratização do saber.
✔ Oportunizar e dar condições para que todos os sujeitos desenvolvam suas capacidades para a formação plena, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
✔ Fazer da escola um espaço democrático, dinâmico e lúdico, com projetos significativos, atrativos e atuais para os estudantes.
✔ Fortalecer a participação da família na escola.
✔ Reconhecer os princípios da igualdade, da liberdade, do respeito à pluralidade de ideias e concepções pedagógicas.
✔ Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a dignidade humana, orientada pelo conhecimento e pela ética.
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✔ Reconhecer os princípios da igualdade, da liberdade, do respeito à pluralidade de ideias e concepções pedagógicas.
✔ Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a dignidade humana, orientada pelo conhecimento e pela ética.
✔ Promover uma educação livre de preconceitos, inclusiva e exitosa.
✔ Construir um processo educativo onde o estudante compreenda a necessidade da sustentabilidade ambiental, ação em que o
desenvolvimento econômico e a preservação do ecossistema coexistam.
✔ Propiciar a construção de conhecimento, consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos nas etapas ou modalidades da Educação
Básica.
✔ Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico.
✔ Promover aprendizagens de forma contextualizada, estabelecendo relação entre teoria e prática dos eixos do currículo de forma a atingir a
aprendizagem de todos os alunos.
✔ Praticar a avaliação diagnóstica, globalizada, processual e interdisciplinar.
✔ Analisar bimestralmente, os resultados de aprendizagem, identificando os avanços alcançados e as dificuldades enfrentadas pelos
estudantes com vistas à melhoria do rendimento escolar, na perspectiva da avaliação formativa.
✔ Analisar os resultados das avaliações internas e externas, articulando aos resultados da avaliação da aprendizagem realizada pelos
docentes, no sentido de redirecionar a prática pedagógica.
✔ Permitir a atuação do estudante como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem para que possa ser um cidadão participativo
na sociedade.
✔ Potencializar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes favorecendo a formação continuada.
✔ Organizar as coordenações coletivas para momentos de estudos de temáticas relevantes, indicadas pelo corpo docente.
✔ Implementar uma gestão democrática, com ética, transparência e participação nas dimensões pedagógica, administrativa, financeira e
social.
✔ Implementar a inclusão digital da unidade escolar, por meio das novas tecnologias de informação, possibilitando a divulgação e
valorização do trabalho realizado.
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✔ Ampliar progressivamente os conhecimentos de mundo em nossas crianças.
✔ Trabalhar o corpo para que as crianças o conheçam e desenvolvam suas potencialidades, respeitando seus limites, desenvolvendo e
cultivando hábitos de cuidado consigo e com o outro, com a saúde e o bem-estar.
✔ Propiciar meios e formas da criança brincar, expressando emoções, sentimentos, necessidades e desejos.
✔ Contribuir para a expressão de ideias, sentimentos, necessidades e desejos das crianças, ajustando as diferentes intenções de cada uma de
forma a enriquecer continuamente sua capacidade de expressão.
✔ Criar o Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil Mirim para que exerçam suas funções de natureza políticoeducativa no cotidiano escolar, garantindo a representatividade e o pertencimento de todos os segmentos.
✔ Proporcionar palestras com temas diversificados à comunidade.
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8. APRENDENDO COM OS GRANDES MESTRES
Segundo Freire (2011, p. 30) “Não há nem jamais houve prática educativa em espaço-tempo nenhum de tal maneira neutra, comprometida
apenas com ideias preponderantemente abstratas e intocáveis”. Nenhuma prática educativa é neutra. Toda prática educativa, de forma consciente
ou não, traduz uma concepção de homem, educação e sociedade; são essas concepções que norteiam o trabalho da escola, e de cada docente
individualmente delineando as relações que se estabelecem no ambiente escolar.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), ao seguir documentos oficiais que protegem a Educação Infantil
(Constituição Federal de 1988 - CF/88), LDB nº 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº8069/1990) e o Plano Nacional
de Educação – PNE (Lei nº 10.172/2001), Plano Nacional pela Primeira Infância, acompanhado do Plano Distrital pela Primeira Infância e as
Diretrizes Nacionais da Educação) consideram a criança como sujeito ativo, participativo e produtor de cultura.
A concepção de infância e educação volta-se para a perspectiva da superação de desigualdades e a transformação histórico-social da
humanidade. Essa é a concepção que norteia a primeira etapa da educação básica, nos âmbitos político, econômico, social, histórico e cultural
considerando a criança como aquela que tem necessidades, opiniões e desejos próprios, de acordo com o seu contexto social e histórico de vida.
Em suma, nossas crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas pelas condições da sociedade em que estão inseridas e que renascem como
seres sociais, devendo ter acesso a oportunidades de compartilhar saberes, experiências, inovando e criando cultura, além de incorporar bens
culturais produzidos pela humanidade.
Nesse contexto, a concepção de desenvolvimento que a EC JK considera está alinhada aos pressupostos teóricos presentes na Psicologia
Histórico-Cultural de Vygotsky e Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani que defendem que os sujeitos são formados nas relações sociais e na
interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a
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natureza (pág. 32). Nessas concepções, as crianças/estudantes são compreendidas como sujeitos de direitos, que têm vontades próprias, que
manifestam opiniões e desejos de acordo com a sua realidade social e de vida.
O Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2018) explica que essa pedagogia resgata a importância da escola, a
reorganização do processo educativo, ressalta o saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade do saber escolar. Seguindo essa
concepção, em que o ensino considera o Histórico: na perspectiva de que a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir
para sua transformação; e Crítica: por ter consciência da determinação exercida pela sociedade sobre a educação.
Assim, a educação pensada na EC JK tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança/estudante proporcionando os direitos de
aprendizagem, bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com
crianças de diferentes faixas etárias e com adultos.
Essa proposta de ensino propõe o currículo como um instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a
inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas (Pressupostos Teóricos, p. 21) visando
estimular a atividade e a iniciativa do professor, favorecer o diálogo dos estudantes entre si e com o professor, sem deixar de valorizar o diálogo
com a cultura acumulada historicamente, levando em conta os interesses dos estudantes, os processos diferenciados de aprendizagem e o
desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e a gradação para efeito do
processo de assimilação dos conceitos cognitivos.
O trabalho pedagógico será desenvolvido com a concepção de um Currículo Integrado, onde a organização da aprendizagem tem como
finalidade oferecer uma educação que contemple todas as formas de conhecimento produzidas pela atividade humana, já que não separa o
conhecimento acumulado pela humanidade na forma de conhecimento científico daquele adquirido pelos educandos no cotidiano das suas
relações culturais e materiais. Por essa razão, possibilita uma abordagem da realidade como totalidade, permitindo um cenário favorável a que
todos possam ampliar a sua leitura sobre o mundo e refletir sobre ele para transformá-lo no que julgarem necessário.
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Aprender e ensinar são processos inseparáveis. Isto acontece porque o ato de ensinar “é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1995). Este processo se
efetiva quando o indivíduo se apropria dos elementos culturais necessários à sua formação e à sua humanização. Nada mais democrático que
ensinar com o compromisso para que haja a aprendizagem por parte de todos os estudantes. Assim, a organização do trabalho pedagógico da
sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso da razão e emoção, do pensamento e sentimento para tornar positivas e
significativas as experiências pedagógicas (pág. 35).
O Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2018) salienta que a proposta curricular integrada não se encerra em si
mesma; justifica-se à medida que atende os propósitos educacionais em uma sociedade democrática, buscando contribuir com a formação de
crianças, jovens e adultos responsáveis, autônomos, solidários e participativos. Sendo assim “o estudo dos conteúdos curriculares tomará a
prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre
os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos culturais” (pág. 32).
No que se refere à avaliação, a EC JK, seguindo as orientações do Currículo em Movimento da Educação Básica do DF (2018) adotará a
avaliação formativa, que integra-se a um processo dinâmico e contínuo de acompanhamento e interpretação do desenvolvimento do educando,
em relação à socialização e organização da sua vida escolar, na aquisição de habilidades/competências básicas de letramento, de leitura do
mundo e na resolução de situações problemas, tendo como mecanismo os conteúdos de todas as disciplinas.
Em relação à avaliação inicial e consonante com as orientações pedagógicas da SEEDF, os professores da EC JK tornam a avaliação o eixo do
seu trabalho pedagógico. Para tanto os estudos de Emília Ferrero sobre o processo de aquisição da língua escrita, a análise de Vygotsky sobre a
interação social e a Zona de Desenvolvimento Real e Proximal, a concepção de avaliação e erro descrita por Esteban e Villas Boas, as
discussões sobre os processos de aprendizagem do Grupo de Estudos sobre Educação Metodologia de Pesquisa e Ação - GEEMPA, dentre
outros pensadores tornam-se os pilares do trabalho pedagógico.
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Considerando tais pressupostos, torna-se essencial conhecer a realidade escolar, realizando a avaliação diagnóstica, observando a cultura, as
características, necessidades e historicidade dos estudantes.
Nesse sentido, a proposta é que nos momentos iniciais de planejamento entre os pares, os professores discutam o modo como se dará a
Avaliação Diagnóstica. O planejamento é realizado entre os professores que atuam no mesmo ano. Na educação infantil é utilizada também a
análise dos grafismos infantis, de acordo com as abordagens teóricas sobre o tema, além dos demais aspectos como sociais, de interação,
autonomia e desenvolvimento motor que são levados em consideração. Para o 1º e 2º ano do BIA, os professores organizam uma agenda para
realização da Aula Entrevista Individual (GEEMPA, 2009). Para tanto, a equipe gestora e pedagógica organizam os espaços e tempos de modo
que favoreçam aos professores esse primeiro contato tão importante para iniciar a organização do trabalho pedagógico.
A Aula Entrevista proposta pelo GEEMPA representa:

(...) um momento que o professor tem com seus alunos individualmente,
uma situação rica de trocas de conhecimento. Para a alfabetização, ela é
constituída de dez tarefas que possibilitam ao professor perceber a
construção do conhecimento de cada um de seus alunos, bem como suas
incompletudes. A cada aula-entrevista o professor pode analisar se suas
intervenções didáticas estão sendo adequadas ou não, por meio dos avanços
ocorridos na aprendizagem dos alunos. O resultado oferece elementos para
o planejamento do professor... (2009: 3).
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A análise das informações recolhidas norteia o trabalho pedagógico a ser realizado tanto pelos professores em sala de aula bem como a
definição de atividades a ser realizada pela escola, incluindo o planejamento para os reagrupamentos intraclasse, interclasse e extraclasse e o
Projeto Interventivo, propostos pelas Diretrizes Pedagógicas do BIA (2012). As avaliações diagnósticas devem acontecer ao longo do ano para
retroalimentar o planejamento deixando-o assim atualizado com o real desenvolvimento de cada estudante em tempo de organizar todas as ações
interventivas paralelamente.
É esse processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e
equipe pedagógica da escola a repensarem o trabalho desenvolvido,
buscando caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às
necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes. (DISTRITO
FEDERAL, 2014, p. 72).

As avaliações são mecanismos de acompanhamento dos conteúdos trabalhados diariamente, que devem ser associadas a um acompanhamento
sistemático do desenvolvimento geral do educando, de forma a incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos.
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9. É ASSIM QUE SE FAZ
A organização do trabalho pedagógico seguirá as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, que propõe organização escolar em Ciclos para as
aprendizagens. A escola atenderá Educação Infantil (4 e 5 anos) e o 2º Ciclo que é dividido em dois blocos, sendo o 1º bloco – Bloco Inicial de
Alfabetização (1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental) e 2º bloco (4º e 5º anos). Nessa perspectiva, assegurará a todo estudante tempos e
espaços de convivência escolar e oportunidades concretas de aprender, para além de conteúdos, com o propósito do desenvolvimento da
cidadania, da promoção da justiça social e da emancipação dos sujeitos,
Dessa forma, o ser “é visto não só como portador de conhecimento para a indústria e o capital, mas como ser consciente de sua cidadania e de
sua responsabilidade com sua vida e a do outro” (pág. 76, Currículo em Movimento). A organização da proposta pedagógica não se
caracterizará pela fragmentação dos conteúdos e pela rigidez curricular, que “tem servido de sustentáculo à reprodução das desigualdades
sociais e dos conhecimentos e valores hegemônicos, contribuindo para ajustar os sistemas educacionais à lógica do mercado e não da formação
humana integral para a vida”. (Idem, 76). A presente proposta reconhece os profissionais da educação como peças importantes para garantir
uma visão crítica sobre os conhecimentos escolares, que “sofrem influências dos saberes populares da experiência social, da cultura, do lúdico,
do saber pensar” (Idem, 76). A escola passa a ser um espaço privilegiado de produção de cultura de valorização de saberes, práticas e
conteúdos que desenvolvem a consciência para uma transformação social.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), as formas para organização da proposta curricular precisam ser
pensadas de acordo com a realidade da instituição: características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas,
de modo a estabelecer a integração dessas experiências. Nesse sentido, a Proposta Pedagógica reconhece as crianças e os estudantes
protagonistas e se desenha privilegiando o protagonismo nas experiências e atividades em busca do desenvolvimento da autonomia, do
pensamento crítico e do espírito solidário.
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Além das DCNEI, norteiam o trabalho pedagógico da escola, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil, o Plano Distrital da Educação
infantil, a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Há de se considerar as especificidades de cada ciclo uma vez que crianças de 4 a 10 anos conviverão no mesmo tempo-espaço. As práticas
didático-pedagógicas serão garantidas tanto nos planejamentos quinzenais como nos projetos institucionais, pensando sempre na integração e
socialização dos saberes, pois entende-se que a aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo às crianças,
jovens e adultos a interação e a resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”. A
possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato”
(VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, a aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida
como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente
favorável à humanização (pág. 33).
A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e delibera em seu artigo
9º que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a
brincadeira e, em conformidade com o Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018), adota como eixo integrador do Currículo da
Educação Infantil a junção de elementos basilares do trabalho educativo com crianças pequenas: educar e cuidar, brincar e interagir.
Assim, as práticas cotidianas, intencionalmente elaboradas devem:
✔ Promover o conhecimento de si e do mundo, por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
✔ Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
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✔ Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos.
✔ Recriar relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaço temporais em contextos significativos para as crianças.
✔ Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas.
✔ Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, autoorganização, saúde e bem-estar.
✔ Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades
no diálogo e reconhecimento da diversidade.
✔ Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza.
✔ Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura.
✔ Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o
não desperdício dos recursos naturais.
✔ Propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras.
✔ Possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos.
✔ Promover práticas nas quais a criança perceba suas necessidades em oposição às vontades de consumo.

Nesse sentido, o planejamento deverá estruturar os ambientes de aprendizagens para possibilitar o envolvimento e a participação. A organização
das salas de aula deverá ter como premissa a produção das crianças e materiais que favoreçam o letramento, ao invés de imagens estereotipadas.
Para que as atividades propostas atendam à diversidade e a interação entre as crianças, os professores deverão planejar espaços com diferentes
propostas por onde elas possam circular e escolher de qual querem participar. “Nesta perspectiva, cabe a nós, como organizadores do ambiente
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social educativo, proporcionar vivências às crianças COM elas no processo. Vivências que tragam suas potencialidades na articulação das
diferentes linguagens e, dialeticamente, abrindo para novas possibilidades e novas produções”. ( p.33, VII Plenarinha Brincando e Encantando
com Histórias, 2019). Dessa forma, desenvolve-se a autonomia e a capacidade de escolha da criança, aspectos fundamentais para a formação de
sua identidade.
Em consonância à Educação Infantil, o Ensino Fundamental amplia os eixos integradores: Alfabetização, Letramento e Ludicidade que dialogam
com os eixos transversais: Educação para a Diversidade/Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade. Acredita-se que tais eixos são materializados no cotidiano escolar e demandam uma escuta atenta e dialógica entre todos os
sujeitos inseridos nesse contexto: crianças, estudantes, famílias, professores, equipe gestora, pedagógica e demais funcionários da Instituição.
Esses eixos devem manifestar-se nos diferentes componentes curriculares, sendo o professor o responsável pelo letramento específico de cada
área de conhecimento trabalhada. Ou seja, no BIA é necessário alfabetizar letrando. E esse trabalho deve ser permeado pela Ludicidade.
A proposta do Bloco Inicial de Alfabetização defende ainda, os seguintes princípios para o trabalho pedagógico:
✔ Princípio da Formação Continuada;
✔ Princípio do Reagrupamento;
✔ Princípio do Projeto Interventivo;
✔ Princípio da Avaliação;
✔ Princípio do ensino da Língua Portuguesa;
✔ Princípio do ensino da Matemática.
O BIA abrange o 1º, 2º e 3º anos. O processo de alfabetização tem início no 1º ano e deve levar o aluno a “ler um pequeno texto com
compreensão e produzir textos orais e escritos com encadeamento de ideias, a partir de um contexto significativo, sem exigências das
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complexidades ortográficas, sendo compreensível por qualquer pessoa. Esse processo deve ser ampliado e consolidado para que, ao final do
bloco, o estudante seja capaz de ler e produzir textos orais e escritos de forma proficiente na perspectiva do letramento” (Diretrizes Pedagógicas
para Organização Escolar do 2º Ciclo, p.38).
O 2º Bloco do segundo ciclo é formado pelos 4º e 5º anos e tem como objetivo principal levar o estudante a aumentar a competência
comunicativa para expressar-se de forma adequada nas diversas situações e práticas sociais, de modo a resolver problemas da vida cotidiana, ter
acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado (Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, p.38).
O Reagrupamento é uma estratégia prevista para o BIA, incorporada à rotina pedagógica da EC JK, incluindo o 2º bloco. No entanto, será
organizado de forma diferenciada. No segundo bloco acontecerá no formato de oficinas de Língua Portuguesa e de Matemática, enquanto no
BIA segue a organização proposta nas Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização.
Os reagrupamentos concretizam a ideia do estudante ser responsabilidade da escola e não apenas de um único professor, integrando o trabalho
da unidade escolar, superando os limites da sala de aula, aproveitando os espaços diferenciados de aprendizagens, possibilitando ao estudante
transitar entre diversos grupos, ampliando suas possibilidades de interação com seus pares e mediação pedagógica. São eles:
a) Reagrupamento intraclasse: atividade realizada no interior da classe: semanalmente, o professor desenvolve atividades de acordo com
objetivos e habilidades a serem trabalhadas de forma diversificada, para atender às diferentes necessidades de aprendizagem de seus alunos.
b) Reagrupamento interclasse: atendimento aos estudantes da mesma etapa ou entre etapas diferentes, proporcionando o intercâmbio entre
eles. Cada professor atende estudantes de níveis afins, sendo ou não da mesma turma possibilitando fazer intervenções eficazes para atingir
especificamente as fragilidades e potencialidades de cada educando.
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As atividades trabalhadas nos reagrupamentos serão elaboradas em conjunto por todos os envolvidos no processo. O envolvimento coletivo é
fundamental como suporte técnico e pedagógico ao desenvolvimento do projeto, unindo diversos setores da escola.
O Projeto Interventivo na EC JK visa atender às orientações da Estratégia Pedagógica do BIA, ao mesmo tempo em que atenderá às
necessidades identificadas no diagnóstico inicial e ao longo do ano letivo.
Nesse contexto, o Projeto Interventivo da EC JK será elaborado buscando alternativas pedagógicas que superem as atividades rotineiras e
repetitivas, priorizando aquelas que promovam a socialização, o autoconhecimento e a autoestima dos estudantes a serem atendidos, onde as
necessidades de aprendizagem sejam satisfeitas, oportunizando a construção do conhecimento.
Ao concebermos uma educação inclusiva, com respeito ao processo diferenciado de aprendizagem de cada estudante, é necessário que não se
perca de vista a diversidade presente em sala de aula, onde o modo de aprender de cada criança é singular e próprio do indivíduo.
As práticas pedagógicas se constituirão na coerência entre a fala e as atitudes de todos os sujeitos que estruturarão uma dinâmica participativa e
significativa a partir dos desafios vivenciados. Sendo assim, sugere-se que todo o material pedagógico utilizado seja selecionado e reutilizado na
medida do possível. Restos de folhas e caixas de papelão serão vendidos para empresas de reciclagem assim como todo material de plástico.
Materiais como EVA e isopor serão evitados uma vez que não são biodegradáveis. As atividades extracurriculares levantarão assuntos
pertinentes ao respeito à diversidade, garantindo a participação, por exemplo, das diferentes formações e encontros familiares como “o Dia de
Quem Cuida da Gente”, descaracterizando a personalização de figuras estereotipadas de uma família criada pela sociedade elitizada que não faz
condiz com a realidade da comunidade Sol Nascente ou ainda ações como o Festival de Tecnologia, Esporte, Cultura e Ciências – FESTECC da
ECJK que abrangerá os projetos das diversas áreas trabalhados na escola, desportos, tradições, costumes, festas e danças populares de todas as
regiões brasileiras.
Para a Organização do Trabalho Pedagógico, propõe-se:
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Encontros quinzenais das equipes para planejamento e elaboração de materiais pedagógicos com o acompanhamento da supervisão e
coordenação pedagógica.



Os objetivos de aprendizagem da Educação Infantil sejam contemplados relacionando-os aos temas das sequências didáticas escolhidas, a
partir dos interesses, situações e projetos da escola, bem como das datas estipuladas no calendário da SEEDF.



Para os Anos Iniciais, serão definidas sequências didáticas quinzenalmente, a partir dos objetivos bimestrais. Essa organização quer
garantir a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento e maior contextualização dos conteúdos abordados.



Garantia de uma metodologia que valorize: os conhecimentos prévios dos estudantes, o contexto sócio-histórico-cultural; o pensamento
reflexivo; a escuta sensível; a brincadeira e o jogo como estratégias de aprendizagem significativa.



Assessoria na alfabetização com grupos de estudos envolvendo os professores do BIA. Trocas de experiência com professores da rede
que possuem amplo conhecimento e experiência na alfabetização.



Formação nas coletivas envolvendo assuntos e temas importantes para subsidiar o trabalho pedagógico.



Formação de toda a equipe de professores e coordenadores no curso Aprender Sem Parar oferecido pela EAPE.



Reagrupamento intraclasse diariamente para as turmas do 1º ano.



Reagrupamento interclasse quinzenal para atender as dificuldades de aprendizagem na área da leitura, interpretação, produção textual,
resolução de situações problemas, sistema de numeração decimal e apropriação do sistema de escrita alfabética.



Garantia desde a Educação Infantil do desenvolvimento da consciência fonológica e um trabalho voltado para os multiletramentos.



Projetos interventivos de acordo com o mapeamento das maiores dificuldades de aprendizagem dos estudantes.



Reforço no período contraturno para os estudantes que apresentarem maiores necessidades.



Aplicação de atividades avaliativas com intenção formativa para diagnosticar as aprendizagens em todos os bimestres. Essas avaliações
garantirão reflexão, avaliação e mudança do trabalho pedagógico.



Aulas específicas com professores das áreas de Educação Física/Educação com Movimento e CID; Artes Visuais, Música, Dança e
Teatro em encontros semanais contemplando os objetivos de aprendizagem de cada área.
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PLANO DE AÇÃO/ SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

AÇÕES/

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

NAS AÇÕES

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

Apresentação da minuta da PP ao

Equipe gestora,

Docentes,

De março a

Avaliação

Participar, orientar e

corpo docente da UE.

Orientação

servidores, pais,

dezembro de 2020.

formativa feita a

coordenar a participação

Reunião com a

Educacional,

crianças e

cada encontro

docente nas fases de

comunidade escolar: pais, gestão,

Coordenação e

estudantes.

pelos participantes

construção, execução,

coordenação, SOE, para leitura e

professores.

implantação e de avaliação

discussão da PP.

da PP.

Aplicação de questionários para

e registro em ata.

família e comunidade escolar.
Realização de atividades avaliativas
e reflexivas com as crianças acerca
da escola.

Estimular, orientar e

Estudo do

Supervisão e

acompanhar o trabalho

currículo nas coordenações seguindo

docente na implantação do

orientações do curso organizado pela

Currículo Em Movimento

EAPE.

do Distrito Federal.

Auxílio ao professor

Professores

Durante o ano

Semanalmente nas

coordenação

letivo: nas

coletivas e

pedagógica

coordenações

bimestralmente no

com todo o grupo.

conselho de classe
com a retomada
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na organização do

dos pontos

planejamento, seleção de objetivos,

positivos e

conteúdos, linguagens e campos de

negativos

experiência para trabalhar a cada
projeto e sequencia didática.

Investir na formação

Estudo de temáticas pertinentes à

Convidados,

continuada dos professores.

pratica pedagógica na Educação

palestrantes.

Infantil e Anos Inicias do Ensino

Profª Nair Tuboiti

Bimestralmente

Fundamental.

(representante do

nas avaliações

Acesso dos docentes

GEEMPA).

institucionais.

ao curso de formação continuada

Professores do curso

“Aprender sem Parar” oferecida

de extensão da UNB.

pela EAPE.

Supervisão.

Criação de grupo de estudo para

Coordenação.

“Alfabetização à luz do pósconstrutivismo”
Proporcionar aos
docentes oportunidade
de estudo dentro e fora da escola.
Realização da formação da
“Coordenação Propositiva”.
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Professores

Ao longo do ano

Semanalmente

letivo.

nas coordenações.

Formação em parceria com a UNB
sobre Organização do trabalho
pedagógico.

Orientar os professores

Coordenação com os professores,

Supervisão,

Professores

Ao longo do ano

Semanalmente

quanto ao desenvolvimento

informando-os sobre a

coordenação.

letivo.

nas coletivas.

da Proposta Pedagógica e

proposta pedagógica

Bimestralmente

demais documentos

da escola e outros

nas avaliações

que norteiam o trabalho

documentos da rede.

institucionais.

pedagógico.
Promover, orientar,

Estudo do Guia da

Supervisão,

Comunidade

Março a Agosto

Semanalmente nas

estimular a participação

Plenarinha.

Coordenação,

escolar

2020

Coordenações.

dos professores na

Levantamento de

Professores.

Plenarinha da Educação

ações a serem

dos Trabalhos na

Infantil e 1º ano 2020.

desenvolvidas pela

etapa regional.

escola sobre o tema.
Realização de uma
Mostra dos Trabalhos
da Plenarinha na escola.
Participação na culminância regional.
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Após a Exposição

Estimular, planejar e

Planejamento de aulas nas

Equipe pedagógica

Professores,

Semanalmente

Bimestralmente

acompanhar as ações

coordenações pedagógicas por

estudantes e

nas avaliações

educativas.

grupos, sob a orientação das

crianças

institucionais e nos

coordenadoras pedagógicas.

conselhos de

Orientação.

classe.

Discussão e elaboração de projetos
coletivos e individuais na
coordenação coletiva.
Pesquisa e preparação de material
pedagógico.

Incentivar a

Coordenação,

Equipe pedagógica

Professores,

Semanalmente

Bimestralmente

participação dos

planejamento e

estudantes e

nas avaliações

professores, estudantes e

execução dos Projetos

crianças.

institucionais e nos

crianças

definidos na Proposta

conselhos de

em todas as ações

Pedagógica.

classe.

pedagógicas
promovidas pela
Instituição.
Trabalhar os Campos de

Planejar, sugerir e direcionar a

Supervisão e

Professores e

Experiência buscando

construção de novos projetos e

coordenação

Crianças.

alcançar os objetivos de

sequencias didáticas para alcançar os

Semanalmente

Nas coordenações
e nos
conselhos de
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aprendizagem, conforme

objetivos de aprendizagem previstos

previstos no Currículo em

para TODAS as crianças.

classe.

Movimento da Educação
Infantil, através dos projetos
e sequências didáticas.
Trabalhar os eixos

Planejar, sugerir e direcionar a

Supervisão e

Professores e

Semanalmente

Nas coordenações,

integradores, as linguagens

construção de novos projetos e

coordenação

Estudantes.

e componentes curriculares,

sequencias didáticas para alcançar os

aprendizagens e

buscando alcançar os

objetivos de aprendizagem previstos

nos

objetivos, conforme

para TODAS as crianças.

conselhos de

nas avaliações das

previstos no Currículo em

classe.

Movimento dos Anos
Iniciais, por meio dos
projetos e sequências
didáticas.
Propor reflexões a respeito

Estudo sobre avaliação Formativa

Equipe Pedagógica

da avaliação formativa

esclarecendo dúvidas sobre o que é e

e nos

objetivando.

como fazer. Construir/ instituir

conselhos de

redimensionar as

instrumentos de avaliação e

classe.

ações pedagógicas.

parâmetros para a escola.
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Professores

Semanalmente

Nas coordenações

Participar das Políticas

Leitura e conhecimento dos

Públicas visando a melhoria

documentos norteadores nas

das aprendizagens e do

coletivas.

atendimento aos estudantes

Organização e planejamento das

e suas famílias.

ações para a implementação.

Equipe Pedagógica

Professores e

Durante o ano

Após cada projeto

estudantes

letivo

aplicado.

Estudantes

Nas datas marcadas

Após cada

pela SEEDF.

aplicação.

Semanalmente

Nas coordenações

Análise dos resultados após a
aplicação do planejamento.
Garantir a aplicação das

Estudo com os professores sobre a

Equipe gestora-

avaliações externas bem

importância das avaliações externas e coordenação –

como a análise dos

a importância no cumprimento dos

resultados.

protocolos.

Professores

Organização da escola nos dias
indicados para a aplicação das
avaliações conforme as orientações.
Análise dos resultados e elaboração
de um plano de ação para garantir o
avanço dos estudantes nos objetivos
de aprendizagem que apresentarem
dificuldades.
Supervisão –

Garantir a unidade de ação

Mediação das discussões, tomadas

pedagógica entre os dois

de decisões e planejamentos para que Coordenação.

turnos para a criação da

os grupos dos dois turnos tenham
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Professores

em pares.

identidade da escola.

acesso às mesmas informações e
desenvolvam o trabalho mais
próximo possível.

Inserir alunos e

Realização de oficinas específicas a

profissionais da educação

cada segmento no Laboratório de

nas tecnologias da

Informática.

Equipe pedagógica.

Professores e

No decorrer da

Ao longo do ano

estudantes

ação.

letivo.

Famílias

No decorrer da

Ao longo do ano

ação.

letivo.

informação e comunicação.
Promover palestras para

Promoção da Escola de Pais.

Equipe pedagógica.

aproximação família/escola.

Planejar, implementar,

Organização do Conselho de Classe.

Toda a comunidade

Estudantes e

Após a realização

Durante todo o ano

acompanhar e registrar o

Organização/retorno dos

escolar.

professores.

da ação.

letivo.

processo de avaliação.

encaminhamentos feitos nos

Equipe pedagógica.

Professores e

No

Ao longo do ano

estudantes.

desenvolvimento

letivo.

Conselhos de Classe.
Realização de avaliação institucional
considerando as dimensões:
pedagógica, administrativa,
financeira.
Socialização das histórias de vida
Criar estratégias para a
promoção da valorização de
todos os profissionais

durante as coletivas.
Compartilhamento de experiências

das ações.

exitosas.

envolvidos no processo
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educativo.

Promoção de encontros que visam a
socialização entre toda a equipe.
Oferecimento de palestras, rodas de
conversa, workshop com temáticas
voltadas para a saúde mental e
emocional.

Divulgar o trabalho

Participação em concursos,

pedagógico da escola

Toda a comunidade.

Estudantes e

Após a realização

encontros, seminários, congressos,

profissionais da

de cada atividade

exposição, mostras locais e

Escola

ou evento

regionais.

Durante o ano.

divulgado.

Intervir junto aos estudantes Realização de estratégias e projetos

Supervisão,

Estudantes e

Após a realização

do BIA que apresentam

interventivos envolvendo os

Professores,

professores

da ação.

dificuldades na apropriação

profissionais da equipe pedagógica.

coordenadores

Estudantes

Após o

Fevereiro/
Março

do sistema de escrita

pedagógicos, Equipe

alfabética.

especializada,

Março a dezembro.

orientação
educacional.
Realizar a avaliação

Realização da “Aula Entrevista” nos

Professores e

diagnóstica dos estudantes

1ºs anos do BIA.

coordenadores

desenvolvimento da

do Ensino Fundamental.

Realização do Teste da Psicogênese

pedagógicos.

ação.

no BIA.

Ao final de cada

Aplicação de avaliação diagnóstica

bimestre.
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(Leitura, escrita, resolução de
situações problemas), para todos os
anos.
Atender às defasagens de

Elaboração do Projeto Interventivo

Professores e Equipe

Estudantes e

No decorrer do

aprendizagens dos alunos

no II Ciclo envolvendo os

pedagógica.

professores

desenvolvimento

sempre que identificadas,

profissionais da escola.

no intuito de diminuir a

Organização dos Reagrupamentos

retenção nos 3ºs e 5ºs anos.

intraclasse e interclasse para o II

das ações.

No decorrer do
ano letivo.

Ciclo.

Otimizar o trabalho das

Estudos/acompanhamento de casos

Professores e Equipe

Estudantes e

No decorrer do

No decorrer do

equipes de apoio

específicos nos momentos da

pedagógica.

professores

desenvolvimento

ano.

(SOE/SEAA/Sala de

coordenação pedagógica coletiva,

das ações.

Recursos) para identificação conselho de classe.
e acompanhamento do
desempenho dos estudantes.
Promover práticas

Atividades didáticas, encontros e

pedagógicas que traduzam o palestras abordando a temática.
respeito a todo tipo de

Toda a comunidade

Comunidade

No decorrer do

No decorrer do ano

escolar.

Escolar.

desenvolvimento

letivo.

Escola de famílias.

das ações.

diversidade.
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Promover a formação dos

Participar dos momentos de estudo e

coordenadores pedagógicos

reuniões com a UNIEB/CREC, bem

para atuação junto aos

como das subsecretarias da SEEDF

professores.

para representar a equipe pedagógica

Equipe gestora

Comunidade

Após cada

No decorrer do ano

Escolar

momento.

letivo.

2º semestre letivo.

da escola e divulgar as orientações e
informes ao corpo docente.
Integrar as atividades do

Atividades didáticas do desporto e

Equipe pedagógica e

No

CID (Centro de Iniciação

implantação do programa no projeto

professor.

desenvolvimento

Desportiva) de Tênis de

do recreio.

da ação.

Mesa com as aprendizagens
do contexto escolar dos
estudantes.
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PLANO DE AÇÃO/ SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL-SOE

OBJETIVOS

AÇÕES/

ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVIDAS
NAS AÇÕES

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

Elaborar, anualmente, plano de ação das

Elaboração de formulários instrumentos de

Equipe gestora SOE e

Ao longo de todo o

atividades de orientação Educacional na

registros e rotina de arquivamento.

comunidade escolar.

processo com contexto

unidade escolar. Planejar, implantar e

Construção do mapeamento institucional.

formativo, envolvendo

implementar as ações da orientação

Elaboração do plano de ação anual da

todos os atores da

educacional na unidade escolar.

orientação educacional.

comunidade escolar.

Estruturar o seu trabalho a partir da análise

Articulação das ações e projetos com nível

crítica da realidade social, política e

central da orientação.

econômica do contexto escolar.

Contribuição com a promoção, garantia e

Fazer a escuta ativa não só dos estudantes, mas defesa dos direitos das crianças e
de todo o corpo escolar.

adolescentes.

Atuar por meio de projetos que auxiliem no

Interação, participação e articulação com os

enfrentamento a violências no contexto escolar

profissionais de educação e demais

e na superação de preconceitos e ampliar o

instâncias da escola nas atividades

conhecimento em áreas preventivas, como

pedagógicas.

sexualidade e drogas, dentre outros.

Acompanhamento individual de alunos e

Contribuir na construção de uma convivência

professores.

cooperativa, participativa, democrática,

Promoção de análise reflexiva e diálogo

solidárias, por meio da educação para a

problematizador da convivência escolar.
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Cultura de Paz, Mediação de Conflitos e

Contribuição com as coordenações

projetos correlatos discriminação.

coletivas.

Assessorar os processos ensino-aprendizagem

Realização de ações preventivas contra a

em parceria com os profissionais da

discriminação por motivo de convicções

organização pedagógica da escola.

filosóficas, religiosas ou qualquer forma de

Promover e participar de ações de adaptação

preconceito de classe econômica, social,

ao novo contexto escolar, bem como da

étnica, sexual, enfatizando o respeito à

transição para a próxima etapa de ensino.

diversidade cultural.

Participar ativamente das reuniões coletivas e

Contribuição na construção e no

conselhos de classe, sensibilizando e

fortalecimento da parceria família escola.

auxiliando o funcionamento do Conselho de

Informação sobre a frequência e o

Classe Participativo.

rendimento escolar, bem como análise dos

Contribuir para o vínculo entre a família e a

dados com vistas à sua melhoria.

escola, acolhendo os pais ou responsáveis,

Acolhimento às famílias e ou responsáveis,

oferecendo informações e compartilhando

mediando situações problemas/ desafios

conhecimentos que favoreçam o processo

apresentados.

educativo em parceria.
Fazer parcerias e articulações com setores
governamentais e/ou não governamentais de
forma a atuar junto à rede social de apoio da
sua localidade, visando a um atendimento mais
completo das necessidades pedagógicas,
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físicas e sociais das crianças e dos
adolescentes. Colaborar no processo de
ressignificação do papel da escola na trajetória
de vida dos estudantes em distorção idade-ano.
Colaborar no processo de ressignificação do
papel da escola na trajetória de vida dos
estudantes em distorção idade-ano.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: COORDENAÇÃO 2020
OBJETIVOS
Mediar o trabalho entre os professores da unidade escolar, buscando engajar a Proposta Pedagógica e o Currículo em Movimento no planejamento,
proporcionando aos estudantes/crianças a construção do conhecimento de maneira significativa, prazerosa e eficaz.
Implantar a PP da escola garantindo às crianças da Educação Infantil a vivência dos campos de experiências e aos estudantes do Ensino Fundamental, as
aprendizagens em todas as áreas do conhecimento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Participar, orientar e acompanhar a atuação do docente nas fases de construção, execução, implantação e de avaliação da PP.
● Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implantação do Currículo Em Movimento do Distrito Federal.
● Facilitar e promover a formação continuada dos professores.
● Orientar os professores quanto ao desenvolvimento da Proposta Pedagógica e demais documentos que norteiam o trabalho pedagógico.
● Promover, orientar e estimular a participação dos professores na Plenarinha da Educação Infantil e 1º ano.
● Participar dos momentos de estudo e reuniões na Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia, bem como das subsecretarias da SEEDF para
representar a equipe pedagógica da escola e divulgar as orientações e informes ao corpo docente.
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● Estimular, planejar e acompanhar as ações educativas.
● Incentivar a participação dos professores e estudantes/crianças em todas as ações pedagógicas promovidas pela Instituição.
PLANEJAMENTO SEMANAL
● Estudo e pesquisa para o planejamento de sequências didáticas.
● Organização das coletivas de formação.
● Coordenações em pares.
● Seleção de histórias, livros para as sequências didáticas e projetos.
● Confecção de materiais.
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CRONOGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS
FEVEREIRO
TEMAS OU SEQUÊNCIAS
DIDÁTICAS

COLETIVAS

DEMANDAS

ENCONTROS E REUNIÕES
EXTERNAS

19: Definição das datas e
projetos da PP.
Esclarecimentos e orientações
10 a 21: Eu e minha escola

10 a 14: Eu e minhas emoções

Planejamento da semana de

20: Reunião de formação sobre Currículo

acolhida

para coordenadores da EI.

gerais.

Inauguração da Escola
Planejamento da reunião de pais.
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MARÇO
TEMAS OU SEQUÊNCIAS
DIDÁTICAS
02 a 06: Eu e meu corpo

ENCONTROS E REUNIÕES

COLETIVAS

DEMANDAS

04: Organização do Trabalho

Preenchimento dados diagnósticos

03: Encontro com coord. Locais – Estudo

Pedagógico

das aprendizagens

dirigido do Currículo em Movimento:

EXTERNAS

Movimento Nacional da BNCC

09 a 13: Eu e os sentidos –

11: Ética e Práxis Pedagógica

05: Encontro com Coordenadores Locais

Semana da Educação Inclusiva


SIPAE-DF

12 de março de 2020 – Suspensão das aulas por conta do isolamento social, em função da COVID-19, conforme Decreto nº 40539, de 19
de março de 2020; 40583, de 1º de abril de 2020.
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10. PARADA OBRIGATÓRIA
A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural corroboram com os pressupostos consolidados nas Diretrizes de Avaliação do
Distrito Federal (2016) por meio da avaliação formativa, que embasa e direcionam objetivos de aprendizagem e desenvolvimento expressos no
Currículo em Movimento da Educação Infantil do Distrito Federal e do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental - Anos Iniciais do
Distrito Federal. Dessa forma o trabalho pedagógico é efetivado para atender os seguintes elementos constitutivos:
10.1. Gestão Democrática
De acordo com a lei nº 4.751 de Gestão Democrática do Sistema Público de Ensino do DF, a gestão transcende o exercício da escolha de
gestores, pois possibilita espaços de reflexão e debate acerca dos desafios a serem enfrentados e destaca o compromisso de todos no espaço
escolar para garantia de ingresso, permanência e aprendizagem dos estudantes com qualidade social, buscando alternativas com o coletivo.
O fortalecimento da relação escola-comunidade é feito com base na lei de gestão democrática e, nesse sentido, uma ação que se destaca é o
fortalecimento do Conselho Escolar como instância consultiva, deliberativa e fiscalizadora, a fim de estabelecermos uma cultura democrática
na comunidade escolar.
10.2. Formação Continuada
A formação continuada é elemento constitutivo da organização escolar em ciclos, tem o objetivo de contribuir para a melhoria dos processos de
ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, assumindo a perspectiva do desenvolvimento profissional docente e a melhoria das condições de trabalho
num continuum que possibilita a revisão das trajetórias docentes de forma crítico-reflexiva.
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10.3. Coordenação Pedagógica
A coordenação pedagógica é a organização de espaço e tempo dentro da unidade escolar, destinada para planejamento e implica o trabalho
colaborativo; possui característica peculiar, os professores contam com carga horária de 15h semanais, destinadas à coordenação pedagógica que
possibilita a formação continuada docente, o planejamento e avaliação dos trabalhos pedagógicos, bem como o atendimento às necessidades
específicas de aprendizagem dos estudantes.
10.4 Avaliação Formativa
A avaliação na escola assume uma perspectiva formativa com a função de diagnosticar os processos de ensino e de aprendizagem e,
consequentemente, servir de instrumento de melhoria da qualidade do ensino. A avaliação deve ser ato de valorização e de potencialização das
aprendizagens e não de classificação e exclusão.
A concepção formativa constitui prática imprescindível para o progresso das aprendizagens dos estudantes e dos demais sujeitos que compõem a
escola. Villas Boas (2013, p.12) confirma esse pressuposto quando afirma que avaliação e aprendizagem caminham lado a lado, pois “(...)
enquanto se avalia, se aprende e enquanto se aprende, se avalia”. A expressão avaliação para as aprendizagens, em lugar de avaliação das
aprendizagens, é a que se harmoniza com a avaliação formativa. A avaliação deve assumir a centralidade da Organização do Trabalho
Pedagógico (OTP), comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. As avaliações adotadas pela SEEDF são: avaliação para
as aprendizagens, avaliação institucional (do trabalho pedagógico da escola e avaliação em larga escala).
Entendendo que a avaliação é para as aprendizagens, ela ocorrerá em todos os momentos do processo pedagógico. A observação diária, o olhar
sensível do percurso de cada criança e estudante frente aos novos desafios, permite que todas as atividades, diálogos e atitudes possam ser
instrumentos de avaliação. Seu caráter processual e contínua, permite que os estudantes tenham a oportunidade de sanar suas dificuldades por
meio de atividades diversificadas, reforço, atendimento individual, reagrupamentos e projetos interventivos.
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Para os alunos com necessidades educacionais especiais as avaliações seguirão as adequações curriculares elaboradas pelos professores regentes
e demais professores que compõe a equipe pedagógica.
Os resultados das avaliações internas/externas e avaliações das ações e projetos irão redirecionar o planejamento/ações, a fim de garantir a
aprendizagem de todos, ou seja, avaliar para as aprendizagens. Além das avaliações citadas, a EC JK utilizará as seguintes etapas para
acompanhamento da OTP:
a) Diagnóstico: além das aulas entrevistas e testes da psicogênese, para os anos iniciais, a escola utilizará um instrumento de avaliação ao final
de cada bimestre, que será elaborado pelos professores e supervisão pedagógica. As avaliações serão integradas e aplicadas em dois dias
consecutivos ou não. Cada avaliação deverá ter no máximo 20 questões de múltipla escolha com quatro alternativas. Os itens contemplarão os
objetivos de aprendizagens trabalhados durante cada bimestre e os descritores da prova do Saeb e do SimpaeDF. O instrumento tem a intenção
de gerar dados para serem analisados a respeito das aprendizagens e a elaboração de estratégias pedagógicas para a progressão dos estudantes.
Para a Educação Infantil serão construídas fichas com itens onde o professor fará observação de cada criança, conforme os objetivos de
aprendizagens propostos pelo Currículo em Movimento. Além de um instrumento que atenda as crianças dessa etapa e que possa direcionar o
planejamento do professor após as devidas análises.
b) Registros: como registro central da avaliação, a Escola seguirá os relatórios descritivos RAV para Anos Iniciais e RDIA para Educação
Infantil, propostos pela SEEDF. No relatório são registradas as aprendizagens alcançadas, as principais dificuldades e as estratégias utilizadas
pelos professores e equipe pedagógica. Para subsidiar a elaboração dos relatórios, serão definidas planilhas de acompanhamento das
aprendizagens, conforme os objetivos trabalhados bimestralmente e semestralmente. Para as turmas de Educação Infantil, será organizado o
portfólio com a apresentação dos diversos registros realizados pelas crianças. Além dos registros propostos, nos Anos Iniciais, também serão
utilizados os gráficos de rendimento.
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c) Análise: o professor e a equipe pedagógica deverão refletir sobre o que se apresenta nos dados coletados, observando o que foi aprendido
pelos estudantes. Nesse momento de análise, a equipe elaborará estratégias de intervenções para (re)orientar as ações de ensino em função das
necessidades de aprendizagem. A análise do rendimento das aprendizagens ocorrerá sempre que solicitado pela equipe pedagógica
(professor/coordenador/supervisão) e nos Conselhos de Classe.
d) Planejamento e execução das intervenções didático-pedagógicas: caracterizam-se pela tomada de atitudes em relação às necessidades
levantadas, considerando o “para quê”, “o quê” e “como fazer”, por meio das sequências didáticas e/ou projetos de trabalho, reagrupamentos,
projetos interventivos e atendimentos específicos da equipe especializada de apoio a aprendizagem, orientação educacional e sala de recursos,
quando necessário.
10.5 Conselho de Classe
Momento de espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante e de todo o trabalho pedagógico que acontece no 2° Ciclo,
bimestralmente, propicia a reflexão e a reconstrução do trabalho pedagógico. Os professores, coordenadores, supervisores, demais profissionais
da escola e familiares avaliam e definem ações e assim vão consolidando a perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre as
aprendizagens que ocorrem na escola, além de identificar os saberes ainda não conquistados, avaliam se as práticas pedagógicas utilizadas são
ou não adequadas para a promoção das aprendizagens.
Deverá considerar não só os objetivos explicitados no Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF (2018), no Projeto PolíticoPedagógico das escolas e nas Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), mas também os sentidos atribuídos pelos envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem.
Na Educação Infantil, o processo avaliativo tem por finalidade proporcionar a reflexão e redirecionar o trabalho desenvolvido pelos profissionais
com o objetivo de contribuir para a formação integral da criança. Em sua concepção formativa, a avaliação é processual e visa compreender
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processos da criança em relação a ela mesma e não produtos de atividades. Não tem finalidade seletiva, classificatória ou de promoção de
avanços de estudos.
Neste sentido, observar, documentar e interpretar fazem parte das práticas e estratégias de avaliação utilizadas por educadores para documentar
as experiências vividas pelas crianças durante o processo educativo. Como também é fundamental para o trabalho do professor, por dar
visibilidade aos processos pedagógicos por ele organizados e permitir a reflexão, ressignificação e avaliação das práticas pedagógicas.
O ato de documentar as experiências vividas pelas crianças, a documentação pedagógica, refere-se, segundo Altimir (2017), a toda coleção de
imagens, desenhos, palavras, ideias e produções de crianças e adultos, surgidos a partir da vida da escola, que são organizadas para dar uma
mensagem a um leitor: as próprias crianças, suas famílias, a equipe escolar. Avaliar não se dá isoladamente ou em momentos distintos, inclui
vários atores, permanente escuta, registro e compartilhamento, reflexão participativa, enfatizando-se que as aprendizagens precisam ser
contextualizadas e significativas.
Como instituição educacional inclusiva, Lei nº 3218/03, a avaliação deve observar as especificidades de cada criança, respeitando as
singularidades e as pluralidades de cada uma. Assim, diferentes momentos, instrumentos, estratégias e suportes devem fazer parte das
possibilidades de documentação pedagógica que possibilita observar e avaliar o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças,
como: observações sistemáticas, registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios, exposição das produções pelas
crianças, dossiês, registros fotográficos, notas, desenhos, escuta atenta das crianças e de suas famílias, entre outros materiais, que podem se
estruturar em forma de documentação e comunicar o processo.
Como adequadamente orientado pelos teóricos da nossa base, a escola EC JK utilizará a avaliação diagnóstica permanentemente, a fim de
constatar as necessidades de cada estudante e organizará os meios de mantê-lo em dia com suas aprendizagens. A autoavaliação também será
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um componente essencial nessa concepção de avaliação, devendo haver participação ativa dos docentes e da equipe pedagógica como também
das crianças/estudantes e de suas famílias.
É imprescindível que as crianças tenham tempo para refletir sobre o que fizeram e como fizeram. A autoavaliação das crianças será realizada
enquanto desenvolvem as várias atividades, oralmente e por outros meios, como, por exemplo, por meio de desenhos. As manifestações
registradas pelo professor, acrescidas às outras informações obtidas, fornecem excelente material de análise do progresso infantil. (DISTRITO
FEDERAL, 2014).
Semestralmente, as informações diariamente documentadas pelo professor, suas reflexões, análises e inferências comporão o Relatório
Descritivo Individual do Aluno - RDIA, assinado pelo docente da turma, coordenador pedagógico e diretor da escola.
Esclarece-se que o processo avaliativo, numa perspectiva formativa e processual, não se restringe à produção do RDIA, acontece durante todo o
processo e não no fim da experiência. A progressão continuada das aprendizagens das crianças implícita na organização escolar em ciclos,
demanda acompanhamento sistemático do seu desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente.
A Coordenação Pedagógica na escola se configura um espaço/tempo primordial de estudo, discussão de concepções e práticas avaliativas, bem
como o Conselho de Classe, que se materializa como espaço privilegiado para pensar, planejar, avaliar e acompanhar o processo de educação, de
ensino e de aprendizagem.
Na Educação Infantil, o Conselho de Classe deve acontecer semestralmente ou sempre que se fizer necessário. Devem participar docentes,
gestores da Unidade Escolar, orientador educacional, coordenadores pedagógicos e também as crianças, e, sempre que necessário, profissionais
especializados e representantes das crianças e/ou famílias ou responsáveis.
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O processo avaliativo-formativo viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da escola a repensarem o trabalho pedagógico
desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem evidenciadas pelas crianças.
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11. ORGANIZANDO OS SABERES
Segundo a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, em seu artigo 3º, é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e
tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 4 a 10 anos.
Nesse sentido, a organização curricular deve se pautar nos conhecimentos escolares e nas práticas construídas socialmente como as produções
artísticas e culturais, atividades desportivas e corporais, desenvolvimento tecnológico, movimentos sociais e as mais diversas formas de
manifestação e exercício de cidadania. E não se resume em replicar os documentos, mas em incluir as práticas e processos vivenciados e
reconstruídos nos espaços e tempos desta Unidade Escolar com a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, além do pluralismo de ideias,
construindo assim nosso “currículo oculto”.
A organização curricular atende as crianças no cuidar e educar de forma indissociável, que oportuniza diversas experiências, respeitando-as
como sujeitos de direitos. Esta organização visa abranger diversos e múltiplos espaços de elaboração de conhecimentos e de diferentes
linguagens, a construção da identidade, os processos de humanização e o desenvolvimento da autonomia das crianças. Fomentar a
aprendizagem e o desenvolvimento infantil significa oportunizar várias situações de interação visando que as crianças aprendam a conviver, a
ser e a estar com os outros e consigo mesmas, em uma atitude de respeito e confiança.
Os objetivos de aprendizagem para os 1º e 2º Períodos serão atendidos a partir dos Campos de Experiência de forma integradora e
multidisciplinar. A partir de cada projeto e/ou sequência didática os objetivos e aprendizagens vão sendo elencados até que todas as
experiências e vivências propostas no Currículo em Movimento sejam ofertadas e alcançadas por todas as crianças, culminando assim em
aprendizagem satisfatória, eficiente e significativa.
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A organização curricular da Educação Infantil leva em conta a concepção de criança e os objetivos do trabalho educativo pedagógico com as
crianças pequenas, ou seja, centrada na formação pessoal, social e conhecimento de mundo, considerando os Eixos Integradores - educar e
cuidar, brincar e interagir - e os Eixos Transversais - Educação para a diversidade; Cidadania e Educação em e para os direitos humanos;
Educação para a sustentabilidade - com os demais campos de experiências do currículo: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos;
traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
A organização curricular da EC JK, no que se refere aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será pautada no Currículo em Movimento da
SEEDF (2018), respeitando os eixos: Educação para a diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade. O trabalho pedagógico será integrado e contextualizado, numa perspectiva letrada, lúdica e problematizadora. Os projetos
elaborados partirão de demanda temática da comunidade e da sociedade atual. Fomentando o tempo e espaço privilegiado de troca, interação,
construção e ressignificação das riquezas e patrimônios herdados culturalmente, levando os estudantes a conhecer e valorizar sua nação com
toda sua pluralidade regional. Assim construiremos a identidade da Escola que se principia agora.
Nos Anos Iniciais, a organização seguirá a proposta elaborada pela SEEDF no ano de 2019, que divide os objetivos de aprendizagem por
bimestres. Nesse sentido, a EC JK tem o Currículo em Movimento como base de suas ações, proporcionando e estimulando a interação das
crianças/estudantes com a comunidade escolar, considerando as condições sociais em que vivem e suas diversidades biopsicológicas, étnicas e
culturais.
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
O acompanhamento e a avaliação da Proposta Pedagógica pressupõe a observação sistemática das ações propostas e desenvolvidas pela EC
JK, tendo como base os resultados concretos, parciais e finais, do trabalho pedagógico, voltados para a qualidade da oferta educativa, para o
acompanhamento da trajetória das crianças/estudantes, em meio à concretização da progressão das aprendizagens, das experiências
cotidianas do educar e do cuidar, que podem ser revisto, replanejados ou potencializados pelo coletivo da escola.
A avaliação, tal qual defendemos nesta proposta, têm caráter formativo, ou seja, é constante e processual. Assim, a periodicidade da
avaliação definida pela equipe gestora e corpo docente aqui registrada, bem como os procedimentos e instrumentos que serão utilizados
durante o processo avaliativo.
A avaliação desta PP compreende, dentre outros, esclarecimentos à comunidade escolar acerca das concepções teóricas e legais que embasam
sua construção. Nestas oportunidades, avaliaremos também a sua execução com vistas ao fortalecimento dos pontos considerados frágeis.
O Conselho de Classe é outro momento importante para o acompanhamento e avaliação da PP da EC JK, pois reúne dados da avaliação das
aprendizagens, da avaliação institucional com o intuito de melhorar a qualidade do ensino ofertado.
Destacamos os momentos de planejamento coletivo dos docentes e de formação continuada, quando é possível realizar a articulação e
adequação da PP à realidade escolar e às necessidades dos estudantes. Além das Coordenações Coletivas, realizadas às quartas-feiras, a semana
pedagógica, no início do ano, apresenta-se como momento significativo de avaliação, acompanhamento e reescrita desta PP pelos professores,
equipe gestora e pedagógica.
O Conselho Escolar se faz presente nas Avaliações Institucionais, uma vez que faz parte de suas atribuições zelar pela ocorrência da Avaliação,
analisar os dados recolhidos, a fim de propor adequações que tenham impacto positivo nos índices apresentados pela escola.
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Desse modo, as Coordenações Pedagógicas, as reuniões do Conselho de Classe, do Conselho Escolar e as avaliações institucionais se
materializam como espaços-tempos que se destinam para o planejamento, acompanhamento e a avaliação dos processos formativos gerados e
articulados em torno da proposta pedagógica.
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS

PROJETOS

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

ACOLHIMENTO

AVALIAÇÃO DO

RESPONSÁVEL

PROJETO

Proporcionar um ambiente

EI 1º período - adaptação

Todos os professores da

Formativa, observando os

agradável e acolhedor,

de horário para primeira

Educação Infantil, 1º ano e

critérios de participação,

visando o bem-estar das

semana de aula de forma

5º ano.

desenvoltura e

crianças.

que a primeira separação

Orientadora Educacional

desempenho.

de suas famílias transcorra

TRANSIÇÃO E

PROFESSOR

Desenvolver atividades

de forma tranquila, sem

que permitam às crianças e

agredir a criança em seu

aos pais conhecerem e

direito à adaptação

interagirem entre si,

gradativa.

professores e funcionários.

EI e 1º ano: Integração das

Familiarizar a criança ao
espaço escolar e sua rotina,
oferecendo aos pais
sugestões e ideias que
facilitem esse momento de
conquista.

famílias com as crianças
na sala de aula;
Experiências significativas
nos diferentes espaços da
Escola para que as
crianças a conheçam e se
sintam partícipes;

Propiciar uma ambiente

Encontros coletivos no

seguro para que a criança

Pátio para atividades de
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possa manifestar suas

socialização;

emoções e necessidades,

Estabelecimento da rotina

estabelecendo uma

ao longo da semana.

comunicação entre

5º ano: Visita para

famílias e membros da

conhecimento da rotina do

escola.

CEF.
Aula estreia com dois a
três professores do CEF;
Aplicação de avaliações e
mostragem de notas.
Reunião com as Famílias
para tirar dúvidas e
responder às expectativas.

PLENARINHA

Desenvolver o

Utilização do tema da

Coordenação Pedagógica

Formativa, observando os

protagonismo infantil.

Plenarinha do ano vigente

Professores da Educação

critérios de participação,

Reconhecer que as

como eixo para o

Infantil e dos 1º anos

desenvoltura e

crianças são sujeitos de

planejamento dos projetos

direitos, devem ser ouvidas da escola e dos planos
e consideradas em todos os semanais.
processos que dizem

Culminância com

respeito a elas enquanto

apresentações em

vivem suas experiências na diferentes modalidades no
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desempenho.

etapa da Educação Infantil. evento FESTECC- ECJK.
Participação na FESTIC
regional com apresentação
das produções.

VIVENDO E
APRENDENDO

Garantir o acesso a

Elaboração de sequências

Orientadores

Formativa, observando os

vivências que abordem as

didáticas que aprofundem

Educacionais, Pedagogos,

critérios de participação,

temáticas transversais,

o tema da valorização da

Psicólogo e coordenação

desenvoltura e

para a construção da

vida.

pedagógica.

desempenho.

cidadania e da democracia.

Planejamento coletivo com

Promover o conhecimento

atividades comuns durante

e o pensamento crítico das

a Semana da Educação

crianças e estudantes a

para a Vida.

partir de temas sobre a

Apresentação de trabalhos

diversidade cultural,

construídos pelas crianças

étnico-racial, de crença, de

e estudantes no evento

gênero e configuração

FESTECC-JK

familiar a fim de estimular

Escola de Famílias com

a empatia e atitudes de

palestras e atividades a

respeito.

respeito do tema.

Garantir o atendimento

Atividades diversificadas e

singular a todos os

de integração no “Dia de

estudantes, mostrando a

quem cuida da Gente”
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importância das diferenças

Atendimento aos

e o verdadeiro sentido da

estudantes especiais pelo

inclusão.

SOE, Equipe de Apoio dos

Promover experiências que Serviços Especializados e
envolvam limitações

sala de recursos.

físicas, sociais e

Narrativa das histórias de

emocionais a fim de

vida dos professores (nas

desenvolver a

coletivas), crianças e

conscientização de toda a

estudantes (ao longo do

comunidade sobre a

ano).

importância dos direitos
conquistados pelos
estudantes especiais.
Proporcionar momentos de
socialização entre crianças,
famílias e profissionais da
escola para o
fortalecimento dos
vínculos afetivos.
Oportunizar momentos de
valorização da história de
vida dos estudantes,
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professores, funcionários e
famílias para a construção
da identidade e
reconhecimento da
importância de todos os
sujeitos na construção da
história da comunidade.

LEIA

Estimular e incentivar a

Empréstimos de livros:

Todos os professores,

leitura dentro da escola.

Um livro todo dia

Coordenação Pedagógica e critérios de participação,

Garantir à comunidade,

Premiação do estudante

professor da sala de leitura

crianças e estudantes o

que ler o maior número de

acesso à literatura infanto-

livros durante o bimestre.

juvenil de boa qualidade.

Atividades literárias na

Proporcionar o

sala de leitura uma vez por

conhecimento, fruição e

semana.

análise crítica dos livros

Mostra Literária:

infanto-juvenis por meio

apresentação de produções

de leituras diversificadas e

realizadas a partir de livros

contação de histórias com

diversos.

diferentes recursos.

Tempo e espaço destinado

Disponibilizar livros cujas

à leitura por fruição dentro
75

Formativa, observando os

desenvoltura, empréstimos
e desempenho.

histórias integrem os

do horário de aula.

projetos da EC JK e o
planejamento pedagógico
semanal/anual.
Experienciar a ludicidade,
a percepção, a
expressividade e a
imaginação por meio das
histórias lidas, ouvidas ou
escritas.
Utilizar nas atividades
cotidianas informações
atuais, orientando os
estudantes para seu uso
correto.

CIRANDA DAS ARTES

Desenvolver o senso

Aulas de dança, música,

Professores de Artes e

Formativa, observando os

estético para reconhecer,

teatro e artes visuais, uma

Coordenação Pedagógica

critérios de participação,

fruir e respeitar as diversas

vez por semana com

desenvoltura, empréstimos

manifestações artísticas e

professores de área

e desempenho.

culturais.

específica.

Garantir à comunidade o

Elaboração do
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acesso à arte e cultura em

planejamento das aulas

suas diferentes

específicas integrado ao

manifestações: dança,

currículo e às demais

teatro, música e artes

atividades da escola.

visuais.

Participação no

Compreender as relações

FESTECC-JK.

entre as linguagens da arte
e suas práticas integradas.
Pesquisar e conhecer
distintas matrizes estéticas
e culturais – especialmente
aquelas manifestas na arte
e nas culturas que
constituem a identidade
brasileira.
Experienciar a ludicidade,
a percepção, a
expressividade e a
imaginação,
ressignificando espaços da
escola e de fora dela no
âmbito da arte.
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Mobilizar recursos
tecnológicos como formas
de registro, pesquisa e
criação artística.
Desenvolver a autonomia,
a crítica, a autoria e o
trabalho coletivo e
colaborativo nas artes.

Proporcionar a experiência

Experiências científicas na

cientifica a partir dos

sala do Laboratório a partir Coordenação Pedagógica

momento de culminância:

objetivos de aprendizagens

dos objetivos de

FESTECC-JK

e de situações problemas

aprendizagens trabalhados

que levem a construção de

em cada ano.

sujeitos conscientes e

Aplicação da metodologia

críticos.

científica nas aulas de

Fomentar a criação de

Ciências.

HEROIS DA

ideias, objetos, conceitos

Apresentação das crianças

NATUREZA

que possam facilitar a vida

e estudantes dos

das pessoas em diferentes

conhecimentos científicos

contextos e contribuir para

no FESTECC-JK

PEQUENOS
CIENTISTAS:

um planeta sustentável.
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Todos os professores e

Ao longo do ano e no

Ampliar as experiências

Garantia de duas aulas

Professores de Educação

Nos conselhos de classe

corporais das crianças e

semanais do programa

com Movimento

observando o

estudantes, mediante a

“Educação com

desenvolvimento e

intervenção pedagógica

Movimento” para todas as

desempenho dos

integrada e interdisciplinar

turmas da Escola.

estudantes.

entre o Professor de
EDUCAÇÃO COM
MOVIMENTO

Atividades e o Professor
de Educação Física na
perspectiva da Educação
Integral, conforme
preconizado no Currículo
em Movimento da
Educação Básica do
Distrito Federal.

CONEXÃO
EDUCATIVA

Utilizar o computador

Utilização de programas e

Professor de informática e

Formativa, observando os

como ferramenta nas

softwares para

Coordenação Pedagógica

critérios de participação,

aprendizagens.

investigações e pesquisas

desenvoltura, empréstimos

Possibilitar aos docentes,

nas diversas áreas do

e desempenho.

discentes e servidores da

conhecimento.

EC JK momentos de

Aplicação de atividades

inserção nas tecnologias de integradas (jogos) aos
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educação.

objetivos de aprendizagens

Fazer do laboratório de

trabalhados.

informática um espaço a

Compartilhamento de

mais para a facilitação do

conhecimentos básicos da

processo de aprendizagem

informática.

e inserção social das
crianças/estudantes/ANEE.
Criar

na

comunidade Participação dos

Comunidade escolar da

Ao longo do processo e

escolar

da

ECJK

EC JK.

final do ano.

uma professores em formações

cultura de sustentabilidade específicas.
voltada para a criticidade Apresentação para a
sobre o impacto de suas comunidade escolar dos
escolhas

para

o

meio documentários temáticos.

ambiente, dando enfoque Visitação a uma
JK ECOATIVA

em soluções simples e cooperativa de reciclagem
práticas

que

podemos –professores e alunos.

adotar no dia a dia da Sensibilização com as
escola.

crianças para que
percebam e reforcem os

Incentivar a prática do

valores familiares, sociais

consumo consciente, por

e ambientais como bens

parte de toda a

maiores que os financeiros

comunidade escolar.
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Levar a comunidade

e tecnológicos.

escolar a refletir e observar Participação dos pais ou
que toda atividade gera um

responsáveis na Feira de

impacto positivo ou

Troca promovida pela

negativo na economia, nas

escola.

relações sociais, na

Plantio e cultivo de horta.

natureza e no próprio

Reflexão sobre o que é

consumidor.

uma alimentação saudável,

Motivar a comunidade

a fim de que aprendam a

escolar a repensar práticas

fazer suas próprias

de consumo desnecessárias escolhas alimentares,
e fazer escolhas mais

influenciando também

saudáveis para as pessoas e suas famílias.
para o meio ambiente.
Informar contatos para
denunciar publicidade
abusiva.
Levantar alternativas junto
à comunidade escolar de
práticas possíveis e viáveis
que podemos colocar em
prática na nossa escola, a
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médio e longo prazo.
Fomentar as práticas de
alimentação saudável.

EM CANTO MUSICAL

Promover o

Atendimento semanal a

Professor de música e

Nos conselhos de classe a

desenvolvimento cultural e

todas as crianças e

equipe pedagógica.

partir do desenvolvimento

psicomotor, estimulando o

estudantes para o

de cada criança e

contato com a música para

desenvolvimento da

estudante.

contribuir com a

musicalidade.

sociabilidade e a
democratização do acesso

Atendimento semanal para

à arte.

o ensino de instrumentos

Implementar

a

música musicais (violão) para os

clássica e instrumental na estudantes no horário
rotina em momentos de contrário da aula.
entrada, saída e lanche.

Links dos projetos:


https://drive.google.com/file/d/1xGqj1YMY6hgLAyejElLsvGSE4ZOAPDKF/view?usp=sharing - Projeto Conexão Educativa



https://drive.google.com/file/d/1-KtVeNMX91-6KlnaQGcNbDYYjn7hGI8z/view?usp=sharing - Projeto Ciranda das Artes



https://drive.google.com/file/d/19d0RG10XchAFumI7pwNIiRPmjl_gPZ4h/view?usp=sharing - Projeto Em Canto Musical



https://drive.google.com/file/d/1S8cfyRq8ZeUxQIvHPw4OvMUtfYIYjBw5/view?usp=sharing - Projeto Leia
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15 -ANEXOS
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1° Período:
https://drive.google.com/file/d/1C0o6NFN8HK1ZuUjVvdd1vKwPt0MvhlGG/view?usp=sharing
2° Período:
https://drive.google.com/file/d/1vprKanJcKjfVODKoFjqqbtla0nzlOL97/view?usp=sharing
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS
Proposta EF Língua Portuguesa:
https://drive.google.com/file/d/1EWncCQnEuffPY8X2E5gys_oa35nNFLYz/view?usp=sharing
Proposta Artes Visuais:
https://drive.google.com/file/d/1EWncCQnEuffPY8X2E5gys_oa35nNFLYz/view?usp=sharing
Proposta EF Arte Teatro:
https://drive.google.com/file/d/1445aRf8qjm_aOLMFgLzxX0lBKe7BNLU6/view?usp=sharing
Proposta EF Arte Dança:
https://drive.google.com/file/d/1fJw-_ZC1QN3iFkzwwGSEAkb_rFg7yQqn/view?usp=sharing
Proposta EF Arte Música:
https://drive.google.com/file/d/1XCcheNn2XdzHw73sOropH-rNQNotZqlf/view?usp=sharing
Proposta EF Educação Física:
https://drive.google.com/file/d/1nPcRl6DjO_Okr8DNkoGVxju7uhgozMj_/view?usp=sharing
Proposta EF Matemática:
https://drive.google.com/file/d/12orLn24a2iL1yplxKF3UCSzEwNwa3VTN/view?usp=sharing
Proposta EF Ciências da Natureza:
https://drive.google.com/file/d/1dazoct_5pN6GsJfC-ZgCDFs2DSZL7VqO/view?usp=sharing
Proposta EF Geografia:
https://drive.google.com/file/d/1TuLglIcQuEap_UONN7_3KNiRvIDW_V8C/view?usp=sharing
Proposta EF História:
https://drive.google.com/file/d/1ar95RPLzpIq01gokGODx2TorBzS6TsIE/view?usp=sharing
Proposta EF Ensino Religioso:
https://drive.google.com/file/d/1Y-VVYCIOwf8zlf39Jj5UOpaPQinBoSHI/view?usp=sharing
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GRÁFICOS - PP EC JK SEGMENTO PROFESSORES
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GRÁFICOS - PP EC JK SEGMENTO PAIS E COMUNIDADE
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89

90

91

92

93

94

Visitação das obras da EC JK - Subsecretário Helber Ricardo (SUBEB) e
Marilda (Assessora da CREC)

95
Visitação das obras da EC JK – Coordenador Marcos Antonio (CREC)

96
Visitação das obras da EC JK

97
Visitação das obras da EC JK – Equipe Gestora (Mateus, Samuel, Marilda e Letícia)

98
Visitação das obras da EC JK – Coordenador Marcos Antonio e Equipe Gestora
(Mateus, Marilda, Letícia e Vitória)

99

Obras da EC JK – Funcionários da Construtora Paulo Octávio

Entrevista para composição da equipe docente da EC JK - Equipe Gestora (Marilda
e Letícia), Vânia Rego (UNIEB) e Ana Paula (Professora)
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Entrevista para composição da equipe docente da EC JK - Letícia (EC JK)), Vânia
Rego (UNIEB) e Janaína (SUBEB)

101

Semana Pedagógica – Equipe EC JK com o Subsecretário Helber Ricardo (SUBEB)

102

Inauguração da EC JK (13/02/2020) – Equipe Gestora: Samuel (supervisor), Letícia
(supervisora), Marilda (diretora), Vitória (vice-diretora) e Mateus (secretário)
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104

Atividade de acolhimento aos estudantes com contação de história pela professora
Letícia (supervisora pedagógica)

105

106 da EC JK – Godin (Administrador do Sol Nascente), Marilda (diretora), Paco Britto (Governador em
Inauguração
exercício), João Pedro Ferraz (Secretário de Educação) e Marcos Antonio (Coordenador CREC)

1ª reunião de Pais e Responsáveis da EC JK com caráter da Assembleia para
composição do Caixa Escolar

107

108
Atividade pedagógica – gestão, docentes e estudantes

Prestigiando nosso palestrante e colaborador da EC JK, professor Sérgio Elias –
Stefânia (vice-diretora), Letícia (supervisora pedagógica) e Marilda (diretora)

109

Homenagem ao Dia da Mulher – Mulheres que fazem história na EC JK

110

Formação continuada com o professor Sérgio Elias

111

1º Encontro das alunas do Programa Ginástica nas Quadras da EC JK sob o
comando da professora Jaqueline

112

Apresentação do corpo docente da EC JK - reunião de pais/responsáveis.

113

114

Atividades da Semana de Inclusão da EC JK.

115
Atividades da Semana de Inclusão da EC JK.

116
Atividades da Semana de Inclusão da EC JK.

117

EC JK presenciando o pôr do sol no Sol Nascente: lindo!!

A EC JK se despedindo do dia: escola onde as transformações de vida, por meio da
educação serão infinitas!

118

Arte criada pelo artista André Diniz, exclusivamente para os cadernos pedagógicos e a primeira agenda escolar da EC JK.

Contato: 61 999139528
E-mail: ecjk.ceilandia@edu.se.df.gov.br
Instagram: @ecjkdf
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