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[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar possibilidades para sua produção ou a sua
construção. Não há docência sem discência, as
duas se explicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que as conotam, não se reduzem à
condição de objeto, um do outro. Quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a
alguém. (FREIRE, 1998, p.25).
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APRESENTAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe do Setor P. Norte traça
diretrizes claras com a indicação de soluções coerentes e possíveis para as questões
ligadas à aprendizagem dos estudantes matriculados e à participação efetiva das
famílias no desenvolvimento pedagógico de seus filhos. Esse projeto foi construído
coletivamente com a ampla participação dos profissionais da educação, dos
responsáveis pelos estudantes, equipe pedagógica, conselho escolar e gestores. Tais
envolvidos nessa construção participaram de formas diferentes de acordo com suas
particularidades, por meio de debates, reuniões, consultas públicas, palestras e
momentos de estudo em prol da tomada de decisão e definições das atividades
pedagógicas da Escola Classe do Setor P. Norte. Todos devidamente registrados em
atas específicas e arquivados para consultas futuras. Seguindo as orientações da
LDB 9.394/96 e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, esta
Instituição de Ensino desenvolve um ensino de qualidade e está atenta à formação de
um sujeito integral, pessoal, social e emocional. Para tanto, o trabalho em equipe é
sempre priorizado. Buscando unir os diferentes setores que trabalham para o pleno
funcionamento da escola e estando sempre abertos a sugestões e críticas que
contribuam efetivamente para o crescimento da escola. Logo, o PPP fortalecerá a
escola no cumprimento de sua função social de garantir o acesso aos conhecimentos
sistematizados ao longo da história da humanidade em articulação com os diferentes
saberes construídos pelos sujeitos em espaços sociais diversos. Esse trabalho será
desenvolvido com a Educação Infantil, Anos Iniciais, sendo o PPP um instrumento
norteador do enfoque pedagógico, coordenação, espaço-tempo de reflexão sobre a
escola que temos e a escola que queremos.
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I - PERFIL INSTITUCIONAL

1. MISSÃO

Oferecer formação integral que favoreça a autonomia por meio de um ensino
público, gratuito e de qualidade, tendo em vista os princípios da individualidade e da
construção coletiva nos âmbitos científicos, culturais e políticos, provendo a igualdade
de oportunidades e respeito à diversidade e sustentabilidade socioambiental.
1.1 - VISÃO
Ser reconhecida como unidade escolar que concretiza o processo de ensino
e aprendizagem com qualidade, ética e comprometimento com a formação integral do
estudante.
1.2 - VALORES
Autonomia

pessoal

e

coletiva;

Respeito

às

diferenças;

Ética;

Cooperação; Solidariedade; Valorização do ser humano.

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

A Escola Classe do Setor P. Norte foi criada a partir da doação de um terreno
por um dos proprietários de terras da região, para atender aos filhos dos produtores
rurais que viviam nesta comunidade exclusivamente agrícola.
A escola foi credenciada pela portaria nº 124 de 14 de julho de 1999 em que a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no uso de suas atribuições que
lhe confere o art. 87, inciso I, do regimento aprovado pelo Decreto nº 2.893, de 13 de
maio de 1997 e considerando o processo nº 082.003.493/93, resolve: Credenciar por
três anos, a Escola Classe do Setor P. Norte, situada à Estrada da Cascalheira s/nº,
zona rural, Ceilândia- DF, mantida pela Secretaria de Estado de Educação do DF, com
autorização para ministrar a Educação Básica - Educação Infantil e Ensino
Fundamental. E posteriormente, pela Portaria 003 de 12/01/2004 da SEEDF que a
denominou como escola urbana.
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Inicialmente possuía apenas um bloco administrativo e um bloco com três salas
para atendimento aos estudantes oriundos das proximidades, sendo por isso
classificada como Escola Rural.
Com a fragmentação das chácaras em lotes, a comunidade se expandiu de
maneira desordenada, mudando radicalmente as particularidades da região, e a
escola, por consequência, obrigou-se a atender a tal crescimento, reformulando assim
suas características de escola rural para escola urbana, bem como sua classificação.
Houve então uma ampliação do seu espaço físico e atendimento de mais turmas em
cada segmento escolar e a partir disso o número de alunos cresce ano a ano.
A Escola Classe P. Norte (ECPN), CNPJ 03.125.650/0001-51, localizada na
Estrada da Cascalheira S/Nº. VC 311 - Setor “P” Norte – Ceilândia, conta com 13
salas de aula construídas ou adaptadas para o uso permanente na atividade de
ensino-aprendizagem, laboratório de informática, parque infantil, sala de leitura,
brinquedoteca, banheiros acessíveis às crianças pequenas e o adaptado, sala
multiuso, sala provisória de equipe especializada de apoio a aprendizagem, cantina,
sala dos professores, sala da Direção, secretaria, depósito e caixa d’água para o
desenvolvimento das atividades técnicas-pedagógicas.
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3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
A ECPN conta com os serviços de Apoio Especializado à Aprendizagem – AAEE,
composto por uma pedagoga que atua no assessoramento dos professores e
aprimoramento do seu desempenho em sala de aula, e a Sala de Recursos com uma
professora itinerante.
O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a
conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos sujeitos envolvidos no
processo escolar. Logo, os serviços especializados atuam na promoção da melhoria
da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de ações
institucionais, preventivas e interventivas, compreendidas como o desenvolvimento de
um trabalho que facilite e incentive a construção de estratégias de ensino na
perspectiva de atender ao estudante com necessidades educacionais especiais, a
partir da investigação sob a observação do professor no cotidiano escolar, tendo
enfoque preventivo e interventivo. Realizar reuniões coletivas com toda a equipe
escolar com intuito de orientar, esclarecer e instruir a respeito do processo de ensino
e de aprendizagem dos estudantes com ou sem necessidades educacionais
especiais. Contribuir e participar juntamente com os demais profissionais da escola
das atividades pedagógicas desenvolvidas no âmbito escolar como: coordenação
coletiva semanal, conselhos de classe, avaliação pedagógica, feiras culturais,
reuniões extraordinárias, dentre outros. Promover atividades e atendimento
individualizado com os pais dos alunos visando à conscientização da importância do
envolvimento familiar na vida escolar dos filhos.

3.1 Contexto Educacional
Atualmente a escola atende crianças da Educação Infantil, Anos Iniciais,
totalizando aproximadamente 660 alunos nos três turnos atendidos. Com vinte e oito
turmas e trinta professores. A escola conta com o atendimento do serviço da Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA, atendimento no SOE - Serviço de
Orientação Educacional, mas atualmente sem professor para atuar na Sala de
Recursos.
A comunidade atendida pela escola é formada pelos moradores dos loteamentos
circundantes e por aqueles que ainda hoje vivem em chácaras e fazendas no perímetro
escolar. O número de estudantes aumenta a cada ano, assim como a expansão do
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lugar, contudo a estrutura física e invasão dos espaços circunvizinhos não permitem a
ampliação da escola na medida necessária para atender a grande procura por vaga da
comunidade.
No geral, as famílias possuem baixo grau de instrução conforme registros de
escrituração escolar, o que dificulta o acompanhamento da vida escolar do aluno,
ficando somente a cargo da escola, contribuindo assim para o distanciamento entre
escola e família, que em pequeno número participa de reuniões escolares acreditando
estar cumprindo com seu dever para a educação integral da criança. As políticas sociais
e a ação do Conselho Tutelar na região têm auxiliado no ingresso e permanência das
crianças na escola, de certa forma atendendo aos anseios desta comunidade que vê a
escola como um ambiente seguro para deixar a criança enquanto trabalha. Porém, em
relação à escolarização, há pouca valorização do estudo e mínimas perspectivas de
crescimento pessoal, profissional e financeiro, fator que dificulta o trabalho da escola
com a comunidade.
São poucas as ruas pavimentadas, o sistema de transportes é alternativo e não
há saneamento básico, com grandes problemas de saúde ligados a quantidade
desordenada de lixo nas ruas. Dessa forma, a comunidade na qual a escola está
inserida, necessita de atenção especial por parte dos governantes e auxílio por meio de
programas sociais específicos, com o propósito de cumprir a legitimidade do sujeito
digno na sociedade.
A escola apresenta baixos índices de repetência, contudo dentre estes a
maioria é por faltas. Fato verificado e que agrava a situação acima é a grande
rotatividade dos estudantes, que constantemente retornam às suas cidades de origem
em período letivo e posteriormente voltam para dar andamento aos estudos, quase
sempre na própria escola. Outro fator relevante para tal quadro constitui negligência
familiar, onde algumas famílias não acompanham a vida escolar da criança e
consequentemente isso gera a infrequência, sob alegação de que precisam trabalhar
para o sustento, não têm quem cuide da criança, dentre outros relatos. Tal fator, gera
a retenção por faltas apesar das inúmeras intervenções da equipe pedagógica,
explicitando assim o não exercício dos responsáveis em acompanhar a vida escolar
da criança. Logo, a busca incessante pelo fortalecimento de vínculos entre escola e
família é rotineira, no sentido de ter diálogos éticos em detrimento da
corresponsabilização de papéis, com vistas à garantia de acesso, permanência e
formação do estudante.
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Nesse sentido, a fim de apresentar soluções que sanem esses problemas
propõe-se ações pedagógicas que aproximem escola e família, minimizem as
desigualdades educacionais, potencializem o ensino de qualidade, dando plena
efetivação ao exercício da cidadania, ressignificando o processo de ensino
aprendizagem de maneira que haja um dialogo efetivo entre a realidade da criança e
a aprendizagem ministrada pela instituição de ensino. Quanto à aprendizagem, a
escola vem se mantendo próxima aos índices estipulados pelas avaliações externas e
dentro dos resultados esperados pelas metas e avaliações internas.

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação
A ECPN tem 32 turmas lotadas no i-Educar, um software de gestão escolar que
centraliza as informações do sistema educacional do Distrito Federal, sendo 8 turmas
de Educação Infantil, 12 de Anos Iniciais. Dos professores que atuam nos segmentos
supracitados 23 possuem nível de pós graduação, 8 em nível superior e 1. nível
médio - Magistério. É válido registrar a rotatividade dos professores efetivos devido a
localização e acesso à ECPN, atuando em sala de aula 4 professores efetivos e 24,
em caráter de contrato temporário. Para garantir uma educação de qualidade, a
equipe pedagógica realiza contínuos e sistemáticos momentos de formação
continuada objetivando a continuidade nos estudos. (ATUALIZAR)
3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar
Social e economicamente, os estudantes são carentes, há pouca valorização do
estudo e, consequentemente, mínimas perspectivas de crescimento pessoal. Os
estudantes não têm opções de lazer e cultura na região, precisando se deslocar para
outras localidades, inclusive em busca de serviços públicos básicos, desde que a Escola
Classe P. Norte é o único órgão público da região. Não existem espaços para prática de
esportes ou de convivência, por isso a escola tem se tornado um centro de lazer e
cultura, proporcionando aos estudantes e também aos seus familiares o acesso a
oportunidades de vivência cultural e social, dessa maneira contribuindo positivamente
com a localidade.
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3.4 Infraestrutura
A Escola Classe P. Norte (ECPN), CNPJ 03.125.650/0001-51, localizada na
Estrada da Cascalheira S/Nº. VC 311 - Setor “P” Norte – Ceilândia, conta com 16
salas de aula construídas ou adaptadas para o uso permanente na atividade de
ensino-aprendizagem, laboratório de informática, parque infantil, sala de leitura,
brinquedoteca, banheiros acessíveis às crianças pequenas e o adaptado, sala
multiuso, sala provisória de equipe especializada de apoio a aprendizagem, cantina,
sala dos professores, sala da Direção, secretaria, depósito e caixa d’água para o
desenvolvimento

das

atividades

técnicas-pedagógicas.

Dispomos

ainda

de

equipamentos de informática como computadores, impressoras, datashow e ponto de
rede, além de mobiliário específico para a demanda e materiais pedagógicos para o
cumprimento de atividades sistematizadas de escrita.

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar

a) Indicadores Internos
A demanda na Escola Classe do Setor P. Norte é crescente e progressiva à
evolução da comunidade do Setor Sol Nascente na qual se localiza. O número de
estudantes que evadem é insignificativo devido aos benefícios concedidos pelo
Governo do Distrito Federal que se dá por meio da verificação de frequência do
estudante inscrito no programa. Rotineiramente, a ECPN atende pais de crianças
oriundas de outros estados brasileiros, em especial do Nordeste, a procura de vaga e
também pais de estudantes matriculados solicitando a transferência para outro
estado, se efetivando a rotatividade supracitada. É válido registrar que a cada ano há
um aumento no número de alunos matriculados sendo necessário adaptar alguns
espaços e torna-los salas de aula, para que se atinja a meta 2 do PDE (Plano Distrital
de Educação). A seguir, gráfico comparativo de estudantes matriculados/reprovados,
principalmente pela frequência irregular o gera, também, grandes dificuldades
pedagógicas.
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Série 1 - Matriculados

Série 2 - Reprovados

b) Indicadores Externos
As avaliações externas fazem parte da diretriz de política educacional para a
melhoria da qualidade da educação das escolas. Logo, o Sistema de Avaliação da
Educação Básica – Saeb, foi instituído em 1990. É composto por um conjunto de
avaliações externas em larga escala e tem como principal objetivo realizar um
diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir
no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino
ofertado. O levantamento produz informações que subsidiam a formulação,
reformulação e o monitoramento das políticas públicas nas esferas municipal,
estadual e federal. A Escola Classe do Setor P. Norte atingiu 5,1 sendo que a meta
para 2017 era 5,8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para 2019, a
meta a ser atingida é 6,1 e para 2021, 6,3.

IDEB OBSERVADO
ESCOLA
CLASSE
P NORTE

2006 2007

METAS PROPOSTAS

2009 2011 2013 2007
5.0

5.1

2009

2011 2015 2017 2019

2021

5.3

6.3

5.6

5.8

6.1
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A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica realizada em duas etapas
anualmente e visa investigar as habilidades desenvolvidas pelos estudantes
matriculados no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas. Composta pelos
testes de Língua Portuguesa e de Matemática, a Provinha Brasil permite aos
professores e gestores obter mais informações que auxiliem o monitoramento e a
avaliação dos processos de desenvolvimento da alfabetização e do letramento inicial
e das habilidades iniciais em matemática. Conforme gráfico a seguir, percebe-se o
crescimento gradativo dos estudantes matriculados no 2º ano dos Anos Iniciais.

A Escola Classe do Setor P. Norte também efetiva a Prova Brasil com os
estudantes do 5º ano dos Anos Iniciais. A Prova Brasil e o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga
escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep/MEC), que têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino
oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e
questionários socioeconômicos. Percebe-se por meio do gráfico a seguir que o
percentual de estudantes no último nível em Português é maioria. Entretanto, em
Matemática ainda se encontram em nível abaixo do esperado.
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II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A Escola Classe do Setor P. Norte, instituição formal de educação, assume
exclusividade no âmbito público da comunidade, portanto, é chamada a desempenhar
intensivamente um conjunto de funções. Contudo, visa oportunizar a construção do
conhecimento com vistas à ressignificação do mesmo na vida cotidiana dos/as
educandos/as, trabalhar para formar cidadãos emancipados, conscientes, críticos e
participativos na sociedade em que estão inseridos e reduzir as desigualdades
educacionais, incorporando os princípios do respeito aos direitos humanos, à
sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e da inclusão social.
Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e
Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se
constrói em interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a
ECPN e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação por
meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, indo além das
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aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas,
tempos e ferramentas educativas para uma ação educativa intencional e significativa.

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
A Escola Classe do Setor P. Norte segue as diretrizes instituídas pela SEEDF.
Nossas concepções teóricas seguem a lógica dos documentos norteadores da
educação pública do Distrito Federal. Os quais se ancoram na pedagogia históricocrítica e na psicologia histórico cultural, nas quais o trabalho pedagógico apoia-se na
prática social e por meio da mediação, da linguagem e da cultura, as aprendizagens
ocorrem na interação do sujeito com o meio e com os outros. (Currículo em
Movimento da Educação Básica, p.11).
A escola compreende o ensino levando em conta os processos de
aprendizagem, as concepções de currículo, a avaliação, a educação inclusiva e a
educação integral. O currículo conforme já foi elucidado neste documento, visa a
emancipação crítica do sujeito, levando-se em consideração as suas relações dentro
do ambiente escolar. A avaliação formativa está de acordo com as diretrizes de
avaliação educacional, este documento visa ser um guia quanto aos processos que
se desenvolvem nos processos avaliativos.
Educa-se para a criticidade e para vida em sociedade, logo o sujeito atuante,
político e corresponsável por sua aprendizagem é auxiliado em sua emancipação,
conforme foi discutido pela comunidade escolar e acatado pela escola.
[...] a educação é, sim, determinada pela sociedade, mas que essa
determinação é relativa e na forma da ação recíproca – o que significa que o
determinado também reage sobre o determinante. Consequentemente, a
educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua
própria transformação. (SAVIANE, 2003, p.93)

A comunidade escolar tem o compromisso de instituir uma educação que auxilie
na transformação da sociedade e instigue o estudante a pensar sobre sua situação
social e querer transformá-la. No que cerne ao currículo, documento que norteia as
ações da instituição escolar, esse instrumento tem sido utilizado com frequência no
que diz respeito às ações das práticas escolares, sendo ressignificadas com o intuito
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de fazer com que esse instrumento dialogue com a realidade do discente, sendo esta
não linear e permeada de subjetividades.
Cabe ressaltar que a escola é inclusiva e atende os estudantes em suas
necessidades auxiliando-os e fazendo com que os processos de ensino e
aprendizagem sejam pensados, adaptados e dialógicos com a necessidade do
educando. A educação integral atende os estudantes no contra turno cooperando para
a mobilidade social e a garantia de direitos, completando as diversas dimensões na
formação humana, no comprometimento dos sujeitos e na garantia do acesso e
permanência dos estudantes com sucesso. Além de auxiliar e complementar de
maneira lúdica a organização do trabalho pedagógico da escola e seu espaço tempo
de aprendizagem, para que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar mais
situações de aprendizagem, diferenciadas e enriquecedoras.
Seguimos uma estrutura curricular que valoriza o educando em todas suas
potencialidades conforme exposto no documento, Currículo em Movimento da
Educação Básica:
Ao promover experiências pessoais e coletivas com o objetivo da formação
de estudantes colaborativos, pesquisadores, críticos, corresponsáveis por
suas aprendizagens, a escola ressignifica o currículo articulando conteúdos
com eixos transversais e integradores. Cabe ressaltar a importância dos eixos
integradores um vez que estes devem articular os conteúdos aos aspectos
socioculturais [...] (BRASIL, 2014, p. 10).

Esses eixos se fazem presentes e estão articulados nas ações do trabalho
escolar. Tem sua relevância em diversos aspectos socioculturais e traduzem a
realidade do cotidiano escolar da Escola Classe P. Norte. Portanto, a intencionalidade
pedagógica se converte na possibilidade de emancipação pelo conhecimento nos
múltiplos espaços sociais e educacionais.
Cabe ressaltar a importância dos eixos integradores uma vez que estes devem
articular os conteúdos aos aspectos socioculturais, históricos, afetivos, lúdicos e
motores em consonância com uma práxis direcionada para uma escola de qualidade
social, que democratize saberes ao oportunizar que todos aprendem. Assim, cada
área do conhecimento promove a ampliação para aprendizagens contextuais,
dialógicas e significativas.
A Coordenação Pedagógica constitui-se como espaço-tempo de trabalho, sob
a responsabilidade do Coordenador Pedagógico que tem por finalidade planejar,
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orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte e
garantir a linearidade com a Proposta Pedagógica, promovendo ações que
contribuam para a implementação das Orientações Curriculares da Secretaria de
Estado de Educação em vigor. As Coordenações Coletivas e Setorizadas são
entendidas como espaço de formação continuada e destinadas ao crescimento de
todo o grupo, subsidiando a qualidade do trabalho coletivo, auxiliando o trabalho
pedagógico realizado no âmbito escolar, além de agir como facilitador do trabalho de
todos de forma geral. Com reuniões pedagógicas semanais, coletivas de formação às
quartas-feiras e setorizadas de planejamento, a escola se une a fim de fortalecer o
trabalho pedagógico coletivo e apoiar as ações individuais, visando garantir o sucesso
do processo ensino aprendizagem.
Nessa perspectiva, o trabalho coletivo, a escuta sensível entre os pares, a
discussão, elaboração, acompanhamento e avaliação do PPP possibilitam a
reavaliação das práticas institucionais, docentes e discentes. A constituição dessa
coletividade concretiza-se nas coordenações coletivas de estudo que são organizadas
em cronogramas específicos, de acordo com temas escolhidos pelo grupo e são
dirigidas pela Coordenação Pedagógica, Direção, grupo de professores da ECPN e
palestrantes convidados que se destacam no conhecimento a cerca do assunto a ser
tratado.
A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural são as bases
teóricas que fundamentam a prática avaliativa na ECPN e visam à emancipação do
estudante de maneira crítica. Logo, essas bases devem propiciar o diálogo crítico
frente à prática porque o mero reconhecimento de uma realidade não leva à inserção
crítica da ação, não conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva,
precisamente porque não é reconhecimento verdadeiro. A ação e a crítica traduzem
as necessidades que se materializam nas especificidades da realidade vivenciada no
Setor Sol Nascente que deve ser tratada no seio da escola de maneira crítica e real,
traduzindo verdadeiramente como ela é e respondendo aos anseios da comunidade.
A ECPN busca trabalhar na perspectiva da interdisciplinaridade através da
unidade didática, a sequência didática, os reagrupamentos e as ações interventivas.
Essas ações têm como foco incentivar o ensino sistematizado e dialógico frente às
demandas emergentes da atual sociedade na qual vivemos, afim de que o estudante
consiga dialogar com os assuntos da atualidade e também com os conteúdos
escolares de maneira articulada e atual.
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A unidade didática tem como objetivo fazer com que o professor e a equipe
pedagógica utilizem o currículo constantemente de modo que esse instrumento
contagie a realidade da escola e influencie o trabalho pedagógico positivamente por
meio de seus pressupostos integralizadores sistematicamente organizados fazendo
com que as temáticas não se percam no tempo e espaço escolar. Portanto, a unidade
e sequência didáticas têm também o intuito de trazer organicidade e periodicidade
das ações pedagógicas realizadas, permitindo uma linearidade dos conteúdos
programáticos aos objetivos de aprendizagem, não de maneira engessada mas
reflexiva, dialógica e processual.
A reunião de pais e o Conselho Escolar são espaços riquíssimos de
participação das famílias, pois a comunidade tem a oportunidade de se posicionar e
discutir as estratégias acadêmicas utilizadas pelos docentes e equipe diretiva. Essa
reunião requer reposicionamentos, feedbacks e acompanhamento educacional entre
escola e família tornando-se corresponsáveis nesse processo de desenvolvimento da
aprendizagem da criança.
A proposta de Educação em tempo integral está sendo efetivada de acordo
com a concepção da formação integral do estudante, na perspectiva de uma
educação para além da escola, afim de que se produza um ensino de qualidade
social, formando um cidadão consciente, crítico e preparado para viver em sociedade,
ou seja, capaz de exercer sua cidadania. Após levantamento de dados referentes às
turmas do 3º, 4° e 5° ano do Ensino Fundamental de 09 anos em nossa escola,
constatou-se que entre os educandos há defasagem em idade/série, bem como
aqueles que ainda não alcançaram as habilidades de leitura e escrita, necessitando
de ações interventivas que possibilitem o desenvolvimento do processo de
alfabetização e letramento, numa perspectiva inclusiva e sobretudo lúdica,
envolvendo todos os aspectos do crescimento humano: afetivo, motor, cognitivo e
social. Sendo a Educação Integral um viés de possibilidade de aplicação de uma
proposta que venha a sanar essa demanda.
Os alunos permanecem diariamente durante sete horas na escola onde é
ofertado o almoço e lanche. São atendidos pelos facilitadores que planejam e
executam as atividades junto à articuladora da Educação Integral, com foco nas
necessidades e habilidades dos estudantes considerando os objetivos do programa,
sobretudo no que se refere à melhoria da aprendizagem em Língua Portuguesa e
Matemática. São ofertadas as modalidades de Acompanhamento Pedagógico de

19

Língua Portuguesa e Matemática, artes, cultura, musicalização, informática e esporte
e lazer.

IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados
educacionais
Objetivos:


Garantir a permanência do estudante na escola, reduzindo a evasão escolar.



Elevar os índices de aprovação e reduzir a distorção série/idade.



Integrar os diversos segmentos da comunidade escolar, a fim de se
reconhecerem como corresponsáveis e agentes de mudanças no âmbito
educacional.



Acompanhar ações pedagógicas, garantindo o acesso e a permanência do
aluno

portador

de

necessidades

educacionais

especiais,

oferecendo

mecanismos para elevar o seu desempenho individual.


Favorecer atividades extracurriculares e promover o acesso a atividades
físicas, desportivas e culturais.



Articular, buscar e fortalecer ações com os parceiros da escola.

Estratégias:


Desenvolvimento coletivo de apoio aos projetos que visem à produção literária,
artística e pessoal – projeto de leitura, atividades nas salas de leitura (hora do
conto, dramatizações, oficinas de palavras), de informática e de iniciação à
musicalização;



Promoção de atividades em que o estudante possa demonstrar e desenvolver
suas habilidades e talentos, buscando tornar o ambiente escolar prazeroso e
diversificado – gincanas, recreio dirigido, parque, brinquedoteca.
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Desenvolvimento dos projetos interventivos, agrupamento, reagrupamento e
reforço escolar;



Envolvimento e interação da família nas atividades pedagógicas – Conselho
escolar, avaliações institucionais, caixa escolar;



Exposição dos trabalhos confeccionados pelos educandos – Feira Literária e
Plenarinha;



Promoção de eventos sociais e festividades para aproximar família/escola –
Festa Junina, Dias das Mães, Dia das Crianças, Ação Social, Formatura;



Apresentações de estudantes em culminância de projetos – Semana do Uso
Sustentável da Água, Semana de educação para a vida, Dia da Consciência
Negra, Semana de Inclusão e Cantata.

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas
Objetivos:
 Atender

adequadamente

os

servidores

da

IE

quanto

aos

aspectos

administrativos, financeiros e orientações gerais para que desempenhem bem
suas funções;


Criar recursos tecnológicos facilitadores da comunicação escola x comunidade;

Estratégias:


Atender aos profissionais em suas necessidades administrativas, mantendo-os
atualizados quanto a questões legais.



Propiciar aos professores espaços e materiais necessários a sua ação
educativa.



Buscar ações que visem aperfeiçoar o trabalho em todas as esferas da
instituição.



Envolver o Conselho Escolar em questões pedagógicas, administrativas e
financeiras.



Alcançar uma gestão verdadeiramente participativa, resgatando valores,
atitudes e condutas sociais, éticas e ambientais.



Melhorar a convivência, a participação e o respeito às normas estabelecidas.



Proporcionar maior integração dos professores.



Buscar parceiros para escola.



Facilitar a comunicação;
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3. Gestão Administrativa e Financeira
Objetivos:


Continuar otimizando a aplicação dos recursos financeiros na escola utilizando
a transparência e a ética como base.



Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios da
autonomia, responsabilidade e ética.



Garantir transparência na prestação de contas de recursos financeiros.

Estratégias:


Convocação da comunidade escolar para deliberar e acompanhar a utilização
dos recursos financeiros.



Exposição de balancetes de recursos financeiros.
4. Metas do PDE

O Plano Distrital de Educação (PDE) foi elaborado em consonância com o Plano
Nacional de Educação (PNE), sendo um plano decenal de Estado, não de governos.
Apresenta 21 metas que pautam a valorização profissional, uma escola pública
socialmente referenciada para crianças, jovens, adultos e idosos, a inclusão para
pessoas com deficiências, a igualdade de gênero e direitos humanos, dentre outras
proposições. Portanto, a Escola Classe do Setor P. Norte com suas razões
constitutivas para a melhoria da qualidade da Educação e a redução de
desigualdades relativas às oportunidades educacionais, adota as seguintes metas
como marco do trabalho:
PDE
Nº meta
2

5

7

METAS

2018

2019

Garantir o acesso universal, assegurando a
permanência e as aprendizagens dos
estudantes a partir dos 6 (seis) anos de idade
ao Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o final do terceiro ano do Ensino Fundamental.

x

x

x

x

Fomentar a qualidade da educação básica em
todas as etapas e modalidades, com melhoria
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a
atingir as médias do IDEB para o Distrito

x

x

2020

2021

22

Federal.
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V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços
O Plano Nacional de Educação (PNE) ampliou o Ensino Fundamental para nove
anos, o que tornou obrigatório o ingresso da criança na escola a partir dos seis anos
de idade (Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001). Houve então a necessidade de
reorganizar essa etapa escolar, inclusive no que diz respeito ao currículo.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visando atender a meta
do PNE, implantou o EF de 9 anos, com o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, a partir
de 2005 (em Ceilândia) e gradativamente até 2008 em todo o DF, o que também
ocorreu de pronto na escola. Em 2013 a ECPN aderiu ao 2º bloco do 2º Ciclo de
Aprendizagem da Educação Básica, desde então organiza o trabalho pedagógico e
curricular, tempo e espaços de forma a contemplar o Currículo em Movimento da
Educação Básica.
Adotou a avaliação formativa como concepção e prática norteadora para toda a
Educação Básica, fundamentada na utilização de diferentes instrumentos e
procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens de todos na escola, conforme as
Diretrizes de Avaliação Educacional 2014-2016.

Portanto, a ECPN pauta sua

sistemática de avaliação na perspectiva da progressão continuada da aprendizagem.
A proposta de trabalho da ECPN com as diferentes áreas do conhecimento,
requer ação didática e pedagógica sustentada nos eixos transversais que são:
Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos,
Educação para a Sustentabilidade. Para articulação dos componentes curriculares de
forma interdisciplinar e contextualizada, o currículo propõe ainda eixos integradores:
alfabetização, letramentos e ludicidade para o 1º e 2º blocos e cuidar e educar, brincar
e interagir para a Educação Infantil.
A organização do trabalho pedagógico da escola permeia estratégias didáticopedagógicas desafiadoras, a construção do aluno, suas hipóteses e estratégias,
análise das aprendizagens para reorganização da prática docente, formação
continuada na escola, coordenação pedagógica como espaço e tempo de trabalho
coletivo e ambiente educativo rico em recursos e materiais didáticos.
Os conteúdos estão organizados a partir das diferentes áreas do conhecimento:
Linguagens – Língua Portuguesa, Arte e Educação Física; Matemática; Ciências
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Humanas – História, Geografia e Ciências da Natureza; Ensino Religioso, porém, se
articulam em uma perspectiva de unidade, progressividade e espiralização,
vinculadas diretamente à função social. A Educação Infantil proporciona uma
formação integral, tendo na ação pedagógica a necessidade, interesse, realidade e os
conhecimentos infantis como: Cuidados consigo e com o Outro, Interações com a
Natureza e a Sociedade, Linguagens Oral e Escrita, Matemática, Artística, Corporal e
Digital.
O ponto de partida deve ser orientado por levantamento de conhecimentos
prévios do grupo de estudantes. Assim, a organização interna está sustentada,
levando-se em consideração especificidades de cada área, no sentido de explicitar o
que é essencial à aprendizagem e promover o trabalho interdisciplinar articulado com
os eixos transversais e integradores do currículo em movimento.
Os objetivos e conteúdos representam a possibilidade que o estudante tem de
avançar na sua aprendizagem, em consonância com a concepção de currículo
integrado e progressão continuada. Ressaltamos ainda que toda a organização
curricular, a avaliação, os métodos e técnicas de ensino se aplicam também em
relação à Educação Inclusiva, objetivando garantir o direito à educação a todos. E por
acreditar em uma concepção de aprendizagem continuada em consonância com o
currículo em movimento, a ECPN aderiu ao 2º Ciclo de Aprendizagem, após reuniões
específicas com as famílias, os professores e demais sujeitos envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem, tais processos devidamente registrados em ata específica.
A organização em ciclos oportunizou a implementação de novas estratégias de
atendimento, bem como novas possibilidades de aprendizagens para estudantes de
4º e 5º anos. Embora estratégias aplicadas ao BIA como Reagrupamentos e Projetos
Interventivos já fizessem parte dos recursos utilizados por essa instituição, estes e
outros passaram a ser formalizados na proposta pedagógica da escola a partir desse
novo modelo de organização e da implementação das Diretrizes Pedagógicas para
Organização Escolar do 2º ciclo, como o planejamento por unidades e sequências
didáticas, os projetos didáticos, os reagrupamentos, vivência e organização do tempo
pedagógico dinâmico, buscando sempre aprofundar e retomar os conhecimentos por
meio da problematização dos saberes evidenciados na prática social dos estudantes.

Vale destacar que, com a ampliação do Ensino fundamental de 8 para 9 anos
o trabalho pedagógico dos 4º e 5º anos, (mesmo quando organizado em
séries), foi pautado pelos princípios teóricos metodológicos do BIA – Bloco
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Inicial de Alfabetização, conforme indicava as diretrizes pedagógicas da
SEEDF/2013. (BRASIL, 2014, p. 16).

Nessa perspectiva, o estudante aprende com mais qualidade dispondo do
tempo necessário e por meio de pedagogias diferenciadas em um processo contínuo.
Diferentemente da promoção automática que investe na regularização do fluxo
escolar, muitas vezes dissociada da construção de conhecimentos, a organização
escolar em ciclos que tem como princípio a progressão continuada

das

aprendizagens. Portanto, a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em
função das aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto a
compreensão sobre o modo como o estudante aprende favorecem a organização do
trabalho pedagógico, no sentido de garantir as aprendizagens.

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade

A Constituição Federal promulgada em 1988, traz em seu art. 205 que a
educação, sendo um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Complementa, no artigo 2008, inciso III, o dever do Estado com a educação,
garantindo atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Logo, a Escola Classe do Setor P. Norte
atende o dispositivo e presta atendimento educacional aos estudantes portadores de
necessidades especiais, tendo como suporte pedagógico o trabalho da EEAA,
Pedagoga e Sala de recursos itinerante com atendimento individualizado e
adaptações curriculares. Em suma, esse Projeto Político Pedagógico privilegia o
pensar, o sentir e o agir, a partir de reflexões críticas sobre os fatos que acontecem na
comunidade escolar e no mundo, favorecendo o desenvolvimento dos valores sociais,
a humanização das relações e, consequentemente, a possibilidade de construir uma
cultura emancipadora independente da sua etnia, gênero, idade, deficiência ou
condição social.
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3. Projetos Interdisciplinares

A) Projeto de leitura: Ler é uma gostosura.


Público-alvo: Estudantes da Educação Infantil, Anos Iniciais e EJA,
professores, coordenação e gestão.



Descrição do Projeto: O projeto visa despertar o gosto pela leitura e
desenvolver estratégias cognitivas de leitura por meio de atividades
contínuas de leitura, empréstimo de livros, audição e contação de
história, leitura compartilhada em família, atualização de clássicos
infantis, tendo como culminância a Feira Literária.

B) Recreio divertido


Público-alvo: Estudantes da Educação Infantil, Anos Iniciais.



Descrição do Projeto:

O projeto promove a autorregulação e

autonomia no ato de brincar além da diversão no recreio por meio do
resgate de brinquedos e brincadeiras clássicas, segundo a obra de
Ivan Cruz.

D) Musicalização: Canto e Coral


Público-alvo: Anos Iniciais (3º, 4º e 5º ano)



Descrição do Projeto:

O projeto proporciona os estudantes a

vivenciar múltiplas aprendizagens por meio da música e o despertar
da iniciação de canto e flauta por meio de aulas teóricas e práticas.

E) Horta aromas e sabores


Público-alvo: Estudantes da Educação Infantil, Anos Iniciais.



Descrição do Projeto:

O projeto possibilita e favorece o hábito

alimentar saudável por meio do plantio e cuidados simples com a
horta suspensa.

H) PSE: Programa de Saúde na Escola


Público-alvo: Educação Infantil e Anos Iniciais
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Descrição do Projeto:

O projeto visa contribuir para a formação

integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio
de ações de prevenção, formação e atenção à saúde em parceria da
Secretaria de Saúde DF.

I) Formação colaborativa e o protagonismo docente


Público-alvo: Professores, coordenação e gestão.



Descrição do Projeto:

O projeto promove o debate sobre o

progresso do processo pedagógico e a reflexão crítica sobre o
ensino-aprendizagem por meio da estruturação de formações de
estudo organizadas pelos professores e ministradas na coordenação
coletiva.
J) Plenarinha


Público-alvo: Educação Infantil



Descrição do Projeto: O projeto busca estimular a aprendizagem por
meio do brincar nas diferentes linguagens, criando oportunidades
para que o professor e a criança ampliem seu repertório de
brincadeiras por meio do desenvolvimento de cirandas, jogos de
construção, brincadeiras psicomotoras, etc.

L) Projeto Datas comemorativas


Público-alvo: Educação Infantil e Anos Iniciais



Descrição do Projeto: O projeto visa relembrar eventos históricos,
conquistas importantes ou comemorações populares, sendo que
muitas delas possuem alcance internacional. Esse projeto é
efetivado por meio de apresentações por turma na acolhida do turno,
proporcionando o resgate cultural.

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades
O projeto de Transição visa promover adaptações que facilitem as mudanças
de fases, etapas e modalidades e para tal, são realizadas reuniões com os pais dos
alunos do 5º ano e a equipe do segmento subsequente para falar do processo de
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transição, rodas de conversa entre os alunos e a equipe gestora do CED 11, para que
eles tirem dúvidas e façam questionamentos, encontro entre professores do 5º
(ECPN) e do 6º ano (CED 11) para que socializem informações sobre as turmas e
procedimentos. São promovidas, ainda, atividades de adaptação para garantir
avanços na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações interpessoais e no
desenvolvimento pessoal bem como os alunos do 5º ano com horário de aula
diferenciado (45 minutos por aula) – pluridodência entre os professores e os alunos
do II período da Educação Infantil participando de aulas com as professoras regentes
do 1º ano, com atividades lúdicas pertinentes aos anos iniciais.
5. Relação escola-comunidade

Afirmando o caráter público e democrático da escola a ECPN procura estabelecer
uma relação dialógica com as famílias e a comunidade. Apesar de encontrarmos
alguns entraves que dificultam a presença das famílias na escola, a participação está
se efetivando a cada ano, para além das reuniões de pais e dos eventos festivos.
Através de reuniões, palestras, encontros com pequenos grupos de escuta,
informação e apoio a algumas dessas famílias, a escola tem conseguido uma maior
participação e envolvimento efetivo dos responsáveis no processo de ensino e
aprendizagem de seus filhos. Então, propõe e possibilita às famílias, conhecer,
discutir e avaliar a proposta pedagógica da escola, informar e esclarecer a cerca da
organização do trabalho pedagógico e sistemática de avaliação, além das rotinas da
escola e do acompanhamento do desenvolvimento do estudante.

Nossa escola

valoriza e incentiva as contribuições das famílias tanto nas atividades festivas como
naquelas que se referem aos processos pedagógicos, mantendo canais abertos de
comunicação entre família, professorado, a Direção e demais profissionais da escola.

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio a aprendizagem

A ECPN conta com o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, no qual
atua 1 pedagoga. Como suporte pedagógico a ECPN dispõe de 1 professora da sala
de recursos, sendo essa, itinerante. A Pedagoga é responsável por acompanhar os
processos de desenvolvimento e de aprendizagem, das características e fatores
determinantes do desenvolvimento na infância e prestar assessoramento em
consonância com os objetivos pedagógicos. A professora da sala de recursos atua
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junto ao professor nas atividades de complementação ou de suplementação curricular
específica de forma colaborativa para que favoreça o acesso do estudante com
deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação ao currículo e a sua interação no
grupo.

7. Atuação

dos/as

candangos,

educadores/as

educadores/as

sociais

voluntários/as,

comunitários/as,

monitores/as,

jovens
entre

outros.
A Escola Classe do Setor P. Norte tem no seu quadro técnico/pedagógico,
os educadores sociais voluntários que trabalham no suporte de atividades de ensino
integral e/ou especializado no terceiro ciclo fundamental (dos 6 aos 9 anos de idade).
Eles estão presentes nas atividades diárias da escola de segunda a sexta-feira. Entre
as atribuições, sob a orientação da articuladora da Educação Integral ou professor
regente, estão a auxiliar na organização do material pedagógico, desenvolver projetos
e oficinas com os estudantes, acompanhar os alunos nas horas de refeições e de
higiene pessoal e estimular a interação social entre colegas.
VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação

Avaliar não é uma tarefa simples e requer esforços de toda equipe escolar para
que injustiças não aconteçam. Avaliar com a finalidade de promover o educando
incentivando-o frente aos seus erros, de forma que o erro seja valorizado como um
momento importante, o que propicia a aprendizagem significativa. É válido registrar a
importância de o professor fazer com que o estudante conheça cada objetivo de
aprendizagem para que desenvolva sua autoavaliação de maneira coerente.
Diante dessa realidade, avaliar formativamente, implica utilizar-se de todas as
estratégias pertinentes, como avaliação por pares, atividades reflexivas, provas orais
ou escritas, observação, portfólios, autoavaliação e registros informais. A avaliação
formativa prevê ainda o registro, pelo professor, do desenvolvimento dos alunos. O
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registro realizado nesse tipo de avaliação pode ser diversificado. “O professor deve
documentar dados que for coletando ao longo do processo, com o propósito de
acompanhar o processo de aprendizagem de seus estudantes”. (FREITAS, 2008). Em
síntese, o que vale é a intencionalidade do professor, os critérios de avaliação
definidos coletivamente e sua capacidade de analisar subjetivamente, a partir dos
registros e observações, cada um desses instrumentos/procedimentos, incentivando o
crescimento do educando independente do resultado obtido.
O dever de casa também é adotado pela ECPN de modo a compor o processo
avaliativo por utilizar diversas estratégias como a utilização de atividades
significativas, criativas, em doses razoáveis e distintas, de acordo com o nível de
desempenho do estudante e diálogo permanente com as famílias. O dever de casa é,
portanto, uma atividade extensiva do trabalho feito em sala de aula e que o estudante
tem condições de realizá-lo de forma autônoma e emancipadora.

2. Recuperação Continuada

A avaliação diagnóstica é instrumento permanente visando constatar as
necessidades dos estudantes e organizar meios pedagógicos para sanar dificuldades
apresentadas. A intervenção é conduzida por meio de atividades diversificadas, aula
semanal de reforço no contraturno oferecida pelo professor regente, reagrupamentos
semanais, agrupamento produtivos em sala de aula, projeto interventivo em parceria
com a coordenação pedagógica e apoio pedagógico da EEAA, sempre utilizando
procedimentos e materiais diferenciados em relação aos desenvolvidos na sala de
aula e específicos aos objetivos de aprendizagem em questão.

3. Conselho de Classe

A ECPN também se encontra inserida no contexto da avaliação institucional,
onde a coletividade reúne-se para refletir e identificar suas potencialidades e
fragilidades para que haja uma reorientação das práticas institucionais. As avaliações
externas têm relevância dentro do espaço escolar e se fazem presente quanto aos
índices que se delineiam na prática, indicando caminhos e ações quem devem ser
seguidos. No entanto, essa instituição persegue seus objetivos que tem foco na
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aprendizagem do estudante, portanto, esse índice tem seu espaço garantido de
discussão e as ações adotadas se balizam nas diretrizes e, também, nos caminhos
que permeiam a realidade e especificidades da comunidade do Sol Nascente.
Para tal, utilizamos ações que são instituídas pela SEEDF como Conselho de
Classe, reuniões pedagógicas envolvendo a comunidade escolar e formação para os
profissionais docentes da escola que se favorecem com palestras, oficinas, estudos e
discussões que tem o intuito de instigá-los à busca do conhecimento de maneira
constante. O Conselho de Classe ocorre bimestralmente e, caso necessário, de
maneira extraordinária, visando ressaltar as potencialidades e os problemas que são
reais a fim de discuti-los de maneira avaliativa por todos os envolvidos no processo
escolar, objetivando as soluções por meio de metas e estratégias específicas. As
estratégias utilizadas pela equipe da escola têm o intuito de fazer com que o aluno
consiga galgar a aprendizagem e valorizar o aprender a aprender incentivando
sempre a pesquisa e a busca incessante pelo conhecimento que nunca se esgota.

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICOPEDAGÓGICO
O acompanhamento do PPP é contínuo e progressivo por parte de todos os
envolvidos no processo pedagógico da comunidade escolar. É um documento
norteador das ações institucionais, administrativas e pedagógicas, não é estático e,
sim, ativo e em movimento. Por isso, torna-se necessário discutí-lo para que os
pontos frágeis do documento possam ser elencados e possíveis mudanças e
adequações ocorram sem ferir os alvos e objetivos presentes no instrumento.
Avaliações essas, que na ECPN acontecem e são devidamente registradas nas
Avaliações Institucionais, com participação da comunidade e equipe pedagógica,
Conselho de Classe, Atas e Reuniões diversas obedecendo aos cronogramas do
calendário escolar e os determinados pela escola conforme planejamento anual.
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