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1. APRESENTAÇÃO

Nesse novo processo de construção e reconstrução das bases da sociedade, surge
a necessidade de reformulação das diretrizes, metas e ações educacionais. Atendendo às
novas demandas sociais, a Escola Classe Pedra Fundamental tem procurado situar-se
nesse tempo como mais uma pequena peça numa engrenagem que propulsione as ações
rumo a uma dinâmica de gestão educacional que defenda os princípios norteadores da
cidadania, diversidade e sustentabilidade humana como concepção e eixo central da ação
pedagógica. O resultado de todo esse processo coletivo de construção materializa-se na
proposta que aqui se apresenta.
Com base na Lei de Gestão Democrática e dentro da concepção de Educação
integral, buscou-se, então envolver a comunidade de maneira participativa e ativa, como
sujeitos do processo. O primeiro passo, então, se deu com a chamada de toda a
comunidade escolar para uma roda de conversa em que foram discutidos e debatidos
temas de relevância para melhoria da educação, propiciando a valorização das
aprendizagens, dos anseios individuais e coletivos, partindo do princípio de que a
solução dos conflitos apresentados pode resultar da ação conjunta, com prevalência do
interesse comum sobre particular, conferindo-se primazia ao exercício da cidadania
à qualidade social.
Além das atividades desenvolvidas com os pais por meio do debate, foi
realizada também uma roda de conversa com os alunos sobre A ESCOLA QUE
TEMOS e a ESCOLA QUE QUEREMOS. Os estudantes fizeram desenhos e
escreveram frases para registrar seus desejos para escola.
A partir dessa roda de conversa percebeu-se que muitas reivindicações e desejos
dos estudantes se referem a melhorias na estrutura física da escola, na merenda,
ampliação e itens para recreação. Levando-se em consideração que para o nosso
público, a escola é o único local de acesso a lazer, atividades culturais e recreativas, este
tipo de melhoria torna-se ainda mais importante. Faz-se necessário, portanto, buscar
meios de efetivar as mesmas.
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RODA DE CONVERSA COM A
COMUNIDADE
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A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE
QUEREMOS NA VOZ DAS CRIANÇAS
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Dando continuidade as ações que integram a construção desta proposta, tivemos
em fevereiro de 2020, durante a semana pedagógica, elaboração de metas a serem
desenvolvidas no ano após avaliação dos projetos exitosos da escola.

METAS PARA 2020


Estabelecer atividades que fortaleçam o desenvolvimento pedagógico dos alunos;



Intensificar o projeto interventivo e reagrupamento;



Ampliar a participação do Conselho Escolar;



Aprimorar o processo de alfabetização e criar estratégias para a diminuir o índice
de defasagem idade/série e de reprovação;



Desenvolver atividades direcionadas à Educação do Campo/Cerrado;



Proporcionar um ambiente escolar agradável para melhorar auto estima dos
alunos e professores;



Realizar projetos que tenham o objetivo de resgatar valores de boa convivência e
relações interpessoais;



Fortalecer o processo de formação continuada para os docentes;



Intensificar os momentos de estudo durante as coordenações pedagógicas;



Consolidar a integração entre escola e comunidade;



Melhorar a comunicação entre os setores da escola.

Na perspectiva de uma escola situada no campo, orientada também por uma
legislação própria, buscou-se caminhar na direção dos princípios que norteiam a
Educação no Campo, como preconizado pela Portaria n° 419 de 20 de Dezembro de
2018, que institui a Política Pública de Educação Campo no âmbito do Distrito
Federal. Assim, as ações realizadas nesta comunidade escolar encontraram
fundamento em princípios como o respeito à diversidade, a formulação de projetos
específicos e a cidadania com a chamada à participação da comunidade e dos
movimentos sociais do campo.
Com a reelaboração desta Proposta Pedagógica, acredita-se na construção,
portanto, de uma escola pública de qualidade, focada no aluno como ser principal,
ressaltando a necessidade da formação de cidadãos críticos e atuantes, no intuito de se
criar uma sociedade ética e sadia.
Inserem-se nessa proposta:
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a construção do conhecimento e a concepção que fundamenta o currículo
(Teorias Crítica e Pós-Crítica);



a mediação entre o conhecimento e a prática educativa;



a vivência de valores de justiça, pautados na fraternidade, liberdade,
solidariedade,



respeito, reciprocidade e responsabilidade;



a construção de uma ética nas relações interpessoais;



a propiciação de espaço de convivência solidária, resgate de valores humanos,
com uma educação focada nos direitos humanos, cidadania e sustentabilidade em
seus vários âmbitos;



a promoção de uma pedagogia que conduza ao enfrentamento da realidade,
cujo objetivo seja articular, distinguir sem desunir, associar sem reduzir,
articulando vida e escola.

Portanto, pensamos nesta proposta não apenas como um documento que
reflita meras palavras, mas sim, como uma referência construída com a colaboração
de todos os atores do processo de ensinagem, capaz de nos conduzir ao sucesso e
nos propiciar a escola de qualidade que sempre almejamos.

2. HISTÓRICO

A escola surgiu com o nome de Escola Classe Dona Maria e posteriormente
passou a chamar-se Escola Classe Pedra Fundamental, por estar localizada na
Comunidade da Larga da Pedra, que se situa na região onde foi assentada a Pedra
Fundamental da Construção de Brasília. Foi criada em 1989 através da portaria nº 06 de
1993/SEDF, reconhecida pela resolução 3697 SEEDF/1988. Após a criação da escola, a
mesma esteve sob a responsabilidade das professoras Cleusa Maria de Jesus, período
de 1987/1988; Cristiane Oliveira de C. Calzá no período de 1989 à 1991 e professora
Valéria do Vale Machado, período de 1992/1993.

A primeira diretora nomeada foi a

professora Valéria do Vale Cândido Machado, período de 1994 até 24/03/2003. Também
passaram pela direção da escola a professora Mércia Maria de Almeida, período de 2004
a junho/2007. Após essa data a professora Lucelena Rosa da Silva assume a direção a
partir do dia 16/07/2007, permanecendo até os dias atuais. No ano de 2008, foi instituída
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a Gestão Democrática. Nesse processo, a professora Lucelena foi eleita juntamente com
a professora Karla Gabriela de Oliveira, diretora e vice-diretora respectivamente. Porém ,
Karla não concluiu o mandato, passando então a função para Marinei da Costa Ferreira.
No ano de 2010 houve novo processo eleitoral tendo sido leitas as professoras Lucelena
Rosa da Silva e Rosângela da Silva Barros, diretora e vice-diretroa respectivamente,
permanecendo no cargo até o ano de 2019. No final do ano de 2019 houve Processo
Eleitoral 2020/2021, a chapa composta pela diretora Lucelea Rosa da Silva e vice diretora
Wedma Alves Ferreira Bezerra foi eleita para permanecer na gestão por dois anos.
A Escola Classe Pedra Fundamental está localizada na área rural de Planaltina, a
aproximadamente 13 km do centro da cidade e 40 km do centro de Brasília. O acesso da
Escola até Planaltina é feito parte em estrada pavimentada, parte em estrada de terra
batida.
A escola possui energia elétrica e não possui telefone próprio. A internet é
fornecida pelo MEC, via satélite. Atualmente o abastecimento da água é feito pela
CAESB. Não há rede de esgoto público, apenas fossa e sumidouro.
O espaço físico da escola atualmente é utilizado pela comunidade escolar e
pela Associação do Produtores Rurais da Pedra, que consideram a instituição como
um ponto de referência no desenvolvimento de ações de integração dos interesses
sociais atendendo às demandas locais.
O acesso da comunidade à escola é prejudicado pela falta de transporte público, e
dos alunos à escola, o trajeto ocorre através dos serviços de transportes da Secretaria de
Estado de Educação, serviço que viabiliza uma boa frequência dos mesmos.
A estrutura da escola é antiga, desde a sua inauguração até hoje passou por
diversos procedimentos para melhoria da estrutura física, fator que ainda se apresenta
como um desafio em nossa realidade. Iniciou com apenas uma sala de aula, turma
multisseriada. Atualmente existem 6(seis) salas de aula com turmas regulares. Em 2013,
com recursos do PDDE foi construída rampa, alargamento de porta de uma sala de aula e
aquisição de filtro adaptados para acessibilidade. A cada início de ano letivo a escola
passa por pequenos reparos e pintura nas áreas interna e externa utilizando os recursos
do PDAF. Em 2017/2018, por meio de emendas parlamentes, foi realizada uma reforma
geral na parte elétrica, a troca do piso interno, calçadas e a construção da quadra de
esportes. Por fim, em 2019, ainda com as Emendas e apoio da Coordenação Regional de
Ensino, foi realizada adequação de duas salas de aula e pintura da faixada com paisagem
do cerrado, valorizando o ambiente do campo permitindo um espaço mais acolhedor.
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Apesar das constantes intervenções citadas, as condições da estrutura física ainda
é um dos grandes desafios da nossa unidade escolar, que necessita da cobertura da
quadra, da criação de estacionamento para os servidores, ampliação da cozinha e
depósito adequados para confecção da merenda e acondicionamento dos gêneros
alimentícios; construção de banheiros adaptados para as crianças, tanto masculino como
feminino; construção de banheiros para servidores; instalação de aparelhos de ar
condicionado em todas as salas de aula; reforma do parquinho e reparos nas portas,
janelas e telhado.
A equipe gestora e a comunidade escolar está comprometida em buscar soluções
para a implementação dos reparos elencados.

Estrutura da E.C. Pedra Fundamental em 2007

Estrutura atual da E.C.
Pedra Fundamental/2020
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Pintura da Faixada de duas salas de aula adequadas
para o iníco do ano de letivo de 2020

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA:



6 salas de aula regulares;



1 sala que integra secretaria e direção;



1 sala de coordenação/professores;



1 laboratório de informática;



1 banheiro feminino com 3 sanitários (não adaptado para as crianças) e 1 banheiro
masculino com 2 sanitários (não adaptado para as crianças);



1 espaço adaptado para aquecimento da alimentação dos servidores;



1 cozinha com pequeno depósito(fora do padrão estabelecido pela SEDF);



1 depósito geral;



1 pequeno pátio coberto;



1 parquinho com apenas 3 brinquedos;



1 quadra descoberta.
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RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NA ESCOLA:
Equipe Diretiva

Coordenadoras

Lucelena Rosa da Silva- Diretora

Isabeth Gomes de Melo– Coord. Integ.

Wedma Alves Ferreira – Vice-Diretora

Keike Ferraz– Coord. Pedag.

João Pedro Guedes – Secretário

Professores Regentes

Laboratório de Informática

Karla Rodrigues de Sousa

Geraldo Rezende de Lima

Vanessa Josino Oliveira
Márcia Ferreira Alves Nunes
Janice Martins Santana Rocha
Eliane Moreira Frazão Amaral

Servidora Readaptada

Joelma Carvalho Fonseca Duarte

Eleusa Rezende

Carreira de Assistência à Educação/

Educador Social Voluntário

Eleusa Rezende – Serv. Readaptada

Sara do Carmo Sousa – Monitora Integral/
Ensino Especial
Ingrid Pereira dos Santos – Monitora

Serviço de Vigilância realizado por
empresa terceirizada(GLOBAL)

Integral/Educação Infantil
Maria Fernandes Santos –Monitora Integral
Izônia Barreira Teodoro – Monitora Integral

Auxiliares do Serviço de Limpeza

Cozinheiros

José Santana do Nascimento

Nilza Alves da SIlva

Divina Oliveira da Silva

Ricardo Luiz Dias Cerqueira
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2.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

DADOS DA MANTENEDORA :
GDF – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
CNPJ: 00.394.676/0001-07
ENDEREÇO: Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar – Praça do Buriti
Brasília – DF – CEP.: 70075-900
TELEFONES: (61) 3901 3154/ 39013159

DADOS DA INSTITUIÇÃO:
Nome: Escola Classe Pedra Fundamental de Planaltina
CNPJ(Caixa Escolar): 06300477/0001-79 Endereço: BR 020/DF 230/Chácara 15-Larga
da Pedra Fundamental CEP: 73377-010
Telefone: Não existe
Diretoria: Coordenação Regional de Ensino de Planaltina
Funcionamento: matutino e vespertino
Nível de ensino ofertado: Educação Infantil (turma multietária 4 e 5 anos) e anos iniciais
do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
Email: ecpedrafundamental2015@gmail.com

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
A escola atende alunos da Educação Infantil (multietária 4 e 5 anos) e Ensino
Fundamental Séries Iniciais, sendo assim distribuídos: uma turma de Educação Infantil
(multietária 4 e 5 anos); uma turma regular de 1º ano; uma turma regular de 2º ano, uma
turma regular de 3º ano; uma turma regular de 4º ano e uma turma regular de 5º ano.
A Instituição
provenientes

de

de

Ensino

atende

a

noventa e cinco

alunos,

sendo

sete realidades distintas: cerca de 40% são moradores da

comunidade (chácaras); 2% são oriundos do Assentamento Pequeno Willian; 31%
provenientes do Vale do Amanhecer (Vila Pacheco); 5% alunos são provenientes da
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Morada Nobre (bairro situado próximo à escola), 13% são provenientes de Arapoanga;
9% são provenientes do Portal do Amanhecer e 1% do Acampamento Márcio Matos.

A comunidade é caracterizada por caseiros, lavradores, vaqueiros, empregados
domésticos, pedreiros, ajudantes de pedreiros, diaristas, ajudante de motorista,
chacareiros; comunidade de Assentamento

e Acampamento Agrário; residentes de

comunidades urbanas circunvizinhas, sendo estas últimas, a Vila Pacheco e o
Condomínio Morada Nobre.
Cerca de 35% das famílias são beneficiadas por programas sociais do Governo
local e Federal. Trata-se de comunidade cujos membros, em sua maioria, possuem
baixo nível de escolaridade, a maioria com Ensino Fundamental incompleto com
rendimento salarial entre 1 e 2 salários-mínimos, provenientes de setores do mercado de
trabalho rural e urbano, autônomo ou informal. A religião predominante é Evangélica.
Por se tratar de uma comunidade periférica e rural, economicamente desfavorecida, a
maioria dos alunos é privada do acesso a meios culturais e recreativos, tais como: teatro,
cinema, passeios a parques, zoológico, shopping, pontos turísticos. Os acessos a livros
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didáticos, literários e às atividades esportivas, bem como os passeios dão-se unicamente
na escola.
Com a finalidade de retratar a realidade socioeconômica desta instituição de
ensino, tais índices foram auferidos por meio de reuniões, questionário encaminhado
às comunidades inseridas no contexto escolar, rodas de conversa e pesquisas nos
dossiês das crianças. Daí pode-se mensurar os focos de conflito e as demandas
existentes nos âmbitos administrativo, pedagógico e social.
Entre os principais problemas enfrentados pela comunidade escolar local, podemse observar, no âmbito pedagógico, falta de estrutura adequada, transferências de
instituições escolares, além dos problemas relacionados aos

fatores

de

distorção

idade x série. Foi ressaltada, ainda, a necessidade da participação efetiva dos
pais na vida escolar dos filhos. Dentre os obstáculos colocados à interação efetiva
e à maior comunicabilidade entre os diversos agentes

inseridos

no

processo,

destacamos a distância entre residência e escola, característica comum às escolas
rurais como também a jornada de trabalho dos pais e o baixo nível de escolaridade.
Em relação ao perfil dos alunos, os mesmos demonstram dificuldades em
vivências básicas para contextualizar o aprendizado.
Quanto à estrutura física, a instituição de ensino enfrenta sérias dificuldades para
o desempenho das atividades pedagógicas. Dentre as demandas listadas estão a
ausência de cobertura da quadra poliesportiva; sala para os vigias, sala ambiente,
copa

e

banheiros

para

os

servidores, banheiros devidamente adequados para

Educação Infantil, Sala de Recursos, Biblioteca, duas salas de aula de tamanho
adequado, área coberta para desenvolver atividades extraclasse. Ressaltamos que, a
escola está localizada próxima à área vulnerável, Vila Pacheco, onde há um número
expressivo de ocorrências com ação de bandidos e drogas.

A região também é

suscetível a ação de meliantes com várias atuações de roubos nas chácaras vizinhas.
Diante dos diversos relatos, salientamos a importância de terceirização do serviço de
vigilância, bem como a atuação ostensiva do Batalhão Escolar. Algumas virtudes ou
potencialidades também vieram à tona durante as discurssões.

Destacaram-se a

confiança dos pais nos encaminhamentos pedagógicos; a relação social com
acolhimento

satisfatório;

a

oferta

de

atividades

de

integração

comunitária;

a

disponibilidade dos profissionais da escola no atendimento às necessidades peculiares de
âmbito familiar; a harmonia, o respeito, o diálogo e a cooperação entre os
profissionais, sempre solícitos e acessíveis a inovações e implementaçõ es de projetos
relevantes ao aprimoramento da relação social entre os diversos segmentos da
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comunidade escolar; o respeito à diversidade e aos saberes dos sujeitos inseridos no
contexto comunitário; boa relação entre direção, coordenação, professores e
comunidade em geral, com respeito às liberdades de expressão, de pensamento, e
outras constantes de um Estado Democrático de Direito, liberdades estas subjacentes
ao princípio da dignidade humana e da ética profissional.

4. FUNÇÃO SOCIAL
Proporcionar uma formação integral, que atenda os alunos em todas as suas
dimensões humanas, além de disponibilizar instrumentos para que os mesmos possam
atuar como agentes de construção científica, cultural e política da sociedade, partindo de
intervenções em suas realidades locais que possam resultar em desenvolvimento e
melhoria da qualidade de vida nos âmbitos econômico, ambiental e humano, com base
em princípios democráticos.

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
1. Educação

A educação deve ser considerada como processo para o desenvolvimento humano
integral, instrumento gerador das transformações sociais. Acreditamos que é a base para
aquisição da autonomia, fonte de visão prospectiva, fator de progresso econômico,
político e social.
De fato é o elemento de integração e conquista do sentimento e da consciência de
cidadania. Nessa concepção de educação, a finalidade é formar cidadãos capazes de
analisar, compreender e intervir na realidade, visando ao bem-estar do homem no plano
pessoal e coletivo. Para tanto, esse processo deve desenvolver a criatividade, o espírito
crítico, a capacidade de análise e síntese, o autoconhecimento, a socialização, a
autonomia, bem como a responsabilidade.
2. O ser humano
Dessa forma, é possível a formação de um ser humano com aptidões e atitudes
para colocar-se a serviço do bem comum, possuindo espírito solidário e o gosto pelo
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saber, que se dispõe a conhecer e desenvolver sua capacidade afetiva, além de possuir
visão inovadora.
Dentro desse sentido amplo e complexo, o ser humano deve ser atendido em toda
a sua dimensão e deve dispor dos recursos que satisfaçam a sua necessidade, para que
analise, compreenda e intervenha na realidade. É fundamental que se garanta uma
formação integral voltada para a capacidade e potencialidades humanas. A formação
integral deve ser entendida como saber essencial, isto é, aquela que proporciona ao ser
humano o saber sentir, saber inovar, saber refletir, saber fazer, saber ser crítico e saber
ser ético.
3. A escola
A escola como instituição social, deve possibilitar o crescimento humano nas
relações interpessoais, bem como propiciar a apropriação do conhecimento elaborado,
tendo como referência a realidade do aluno.
Nesse contexto, deve possibilitar ao aluno a aquisição de uma consciência crítica
que amplie a sua visão de mundo. E tal visão deverá lhe dar condições de uma leitura
interpretativa dos fatos sociais, das relações intra e interpessoais e dos homens com a
natureza. Sua maior finalidade, contudo, deve ser a de fomentar a qualidade social.
Propomos a fazer uma escola vibrante e plural, que estimule o gosto pelo
conhecimento e o entusiasmo pelo trabalho através de um currículo amplo, atualizado e
dinâmico, que aborda as disciplinas numa perspectiva interdisciplinar, sob a forma de
temas e projetos. Valores e vínculos sólidos são buscas e conquistas permanentes, pois
procuramos formar pessoas autônomas, preparadas para lidar com a diversidade e para a
participação social competente, digna e responsável.

4. A docência
O professor, como mediador entre aluno e o conhecimento, deve ser um
profissional formador, reflexivo, consciente da importância do seu papel, comprometido
com o processo educativo, integrado ao mundo atual e, responsável socialmente pela
formação do cidadão e, principalmente, atento e apto para o aprendizado contínuo.

5. A Gestão Democrática
Uma gestão democrática não pode ser concebida com partícipes passivos.
Obstáculos e grandes desafios podem se apresentar, inclusive nas outras estruturas do
sistema que estão fora da escola. A luta reside, então, no sentido de que os espaços
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democráticos de participação sejam ampliados e assegurados na unidade escolar,
seguindo um movimento de emancipação do nível local até as instâncias intermediárias e
central.
Assim, a gestão democrática oferece voz aos diferentes atores sociais,
proporcionando espaços privilegiados para a instauração de mecanismos e processos
permanentes de reflexão e discussão da organização do trabalho pedagógico da escola,
na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, sempre na busca
da qualidade social da educação. Ao se construir este processo democrático de decisão,
esta unidade busca instaurar formas de organização do trabalho pedagógico que superem
conflitos, atingindo mecanismos democráticos e concretos de participação.
Além destas diretrizes e concepções, todos os demais princípios que orientam a
prática pedagógica desta unidade, pressupõem uma dinâmica que busca lograr
resultados eficazes, numa vereda de estreitamento de relações, com vistas a aprimorar o
fazer pedagógico calcado nos pilares de uma educação crítica e reflexiva. Com esta
perspectiva, seguem abaixo algumas concepções filosóficas que orientam a nossa prática
pedagógica:
● O conhecimento é uma atividade mental que possibilita análise, reflexão, interpretação
e recriação;
● Aprender é o ato de incorporar o conhecimento na medida em que ele é significativo e
vai ao encontro do desejo, gerando transformações;
● Ensinar é um processo interativo no qual se criam situações que possibilitem o
confronto entre o desconhecido e o novo para que novas estruturas se formem;
● Valorar é o ato de descobrir o valor, o mérito, o significado do objeto em questão.
Com base nessas concepções, buscamos concretizar um processo de construção
do conhecimento, que deve se dar numa perspectiva de interação, por meio de relação
respeitosa e afetiva. Tal processo encontra-se fundamentado também nas teorias
psicogenética e sócio-interacionistas.
A proposta pedagógica da escola privilegia, contudo, o ensino enquanto construção
do conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno e sua inserção
no ambiente social, utilizando-se para isso, dos princípios e orientações acima elencados
e de outros emergentes do contexto real em que a escola está inserida.
É importante ainda ressaltar que algumas atividades que pretendemos desenvolver
em nossa rotina têm como escopo tornar o trabalho pedagógico mais organizado,
participativo e cooperativo. As ações aqui propostas estão fundamentadas na promoção
de uma Educação baseada nos princípios de igualdade, liberdade, cidadania e
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democracia, em que a escola seja um espaço de aquisição de saberes plenos e
significativos para os discentes com vistas a contribuir para com uma educação de
qualidade, em prol da satisfação, participação e ludicidade, visando ao preparo do aluno
para exercício da cidadania e para a construção de uma sociedade ética e solidária. Uma
educação, portanto, que busque conciliar os interesses individuais e coletivos. Para tanto
é fundamental o investimento constante numa gestão compartilhada, fomentando a
participação de toda a comunidade escolar nos diálogos, de forma a garantir o êxito
escolar.

6. MISSÃO
Garantir os direitos educacionais dos estudantes oferecendo um ensino de
qualidade que contribua com o desenvolvimento integral, cultural, cognitivo, social, político
dos estudantes a fim de formar cidadãos críticos, criativos, conscientes de seus deveres e
direitos, capazes de atuar como agentes de mudanças e que valoriza o conhecimento
como condição de acesso ao mundo do trabalho, ao prosseguimento nos estudos e a
capacidade de transformar sua realidade.

7. OBJETIVOS

7.1 GERAIS


Promover uma educação baseada nos princípios de igualdade, cidadania,
democracia e diversidade;



Contribuir para a construção de uma educação de qualidade e prazerosa;



Preparar o aluno para exercer a cidadania com igualdade, liberdade de
expressão e respeito;



Adequar as metodologias e as ações pedagógicas às especificidades e
demandas físicas

e sociais

da comunidade

valorizando

os saberes

e

conhecimentos historicamente acumulados;


Proporcionar o desenvolvimento da autonomia, levando o educando a pensar e
agir com independência e responsabilidade;

18



Proporcionar ambiente instigante, que estimule

a

criatividade

e

a

aprendizagem significativa dos discentes.

7. 2 ESPECÍFICOS



Disponibilizar um ambiente escolar,

tanto

no

aspecto

físico

quanto

pedagógico, adequado a uma prática educativa inclusiva;


Ampliar o diálogo e a participação dos pais na vida escolar;



Promover e ampliar a integração escola e comunidade;



Motivar a prática da leitura por meio de projetos instigantes e criativos que
incentivem

as

crianças

a

ler

mesmo

quando

ainda

não

saibam

ler

convencionalmente;


Promover encontros entre a comunidade escolar para fazer a avaliação
institucional;



Sensibilizar alunos, família e comunidade escolar quanto à

responsabilidade

com o meio ambiente;


Gerenciar de forma eficaz e transparente os recursos que a escola receber;



Promover

a

gestão

financeira

impessoalidade, publicidade,
constantes


Organizar

conforme

eficiência

princípios
e

de

autonomia,

legalidade,

dentre

outros

da ética na Administração Pública;
momentos culturais que desenvolvam habilidades psicomotoras

e socialização através de pinturas, teatro, música, dança, brincadeiras e jogos,
com respeito à diversidade;


Propor projetos a partir das necessidades do meio ambiente e do cotidiano escolar;



Gerir o patrimônio público, realizando a conservação e melhorias;



Promover o fortalecimento da gestão democrática;



Contribuir para a formação de uma sociedade com consciência ambiental;



Fortalecer o diálogo e parceria entre escola, família e comunidade;



Amenizar os problemas apresentados pela comunidade escolar;



Promover cursos e palestras com assuntos de interesse comunitário;



Realizar passeios culturais em pontos históricos para ampliar os espaços de
vivência dos educandos;



Exercer a Função Social da Escola.
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
A Escola Classe Pedra Fundamental busca ancorar-se em alguns princípios e
fundamentos que direcionam suas ações. Dentre os que pretendemos elencar, citamos,
inicialmente, a democracia participativa, com a participação de todos os segmentos
educacionais nas atividades desenvolvidas na escola, respeitando seus saberes, cultura,
possibilitando uma maior distribuição do poder, em que as decisões são construídas com
a participação direta da comunidade escolar. Assim, para a efetivação da democracia, tal
distribuição de poder deve estar aliada corresponsabilização.
Com âncora no princípio da territorialidade, a prática pedagógica desta instituição
não deve ignorar sua natureza rural devido a sua localização geográfica. Porém, não é do
simples mapeamento que desejamos direcionar nossas ações. A territorialidade aqui deve
abranger também o sentimento de pertinência, transcendendo o espaço em si,
compreendendo-o como o território usado, de cuja interação cria-se identidade, em que
os indivíduos se acham pertencentes daquilo que os pertence.
Com base em algumas características da Pedagogia da Alternância, procura-se
construir uma práxis pedagógica com concepção no trabalho conjugado e articulado entre
aspectos naturais e antropológicos. Daí a tentativa de se juntar, ainda que parcialmente, o
ambiente físico com seus bosques, cercas-vivas, caminhos, rios, morros e o ambiente
humano, cultural e todas as suas impregnações e socializações, unindo o que no modelo
dominante de sociedade – escola, trabalho, família, meio socioambiental – se choca,
contraria e opõe.
Através de uma práxis coletiva e criativa, pressuposto da integralidade, esperase um conjunto de ações pautados, essencialmente, numa dimensão que supere a
dicotomia entre a teoria e prática, consubstanciada no entendimento do trabalho como
princípio educativo. Contudo, para além da dimensão individual, compreendemos que a
práxis é, também, ação proveniente de um trabalho coletivo que combina as dimensões
do planejamento colaborativo e integrado entre todos os sujeitos da comunidade escolar a
partir de um processo democrático-participativo.
A interdisciplinaridade, a aprendemos como a integração conceitual e prática do
saber entre as disciplinas no sentido da identificação das ligações, das articulações e das
interdependências entre elas, com vista à superação da fragmentação entre as áreas do
conhecimento. Se a realidade é um todo articulado, como é possível que a representação
mental da dinâmica dessa realidade (a teoria) seja concebida de forma fragmentada?
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A práxis coletiva é uma condição sem a qual é impossível pensar a
perspectiva da interdisciplinaridade.
A promoção da intersetorialidade tem sido objeto das ações diluídas neste
projeto. Trata-se da busca de articulação integrada entre diferentes instituições do Poder
Público e da sociedade civil no sentido da constituição de redes articuladas de parcerias.
Busca-se, com isso, o diálogo no sentido da articulação entre as ações educativas da
escola e as instituições sociais mais amplas em favor da superação do isolamento e da
fragmentação. Um dos parceiros ativos desta unidade tem sido o IFB, Conselho Tutelar,
Associação dos Produtores Rurais da Larga da Pedra, Ecomuseu, conjugando-se
ações

que

têm enriquecido o processo de ensino e aprendizagem, trazendo

dinâmica e significado à prática educativa.
A valorização e consolidação da autonomia também são objetivos perseguidos
durante as ações realizadas nesta unidade. Entendemos que ela deva permear todo
processo, tanto no que concerne à liberdade da instituição em organizar suas atividades
com base em projetos genuínos e próprios, quanto meta a ser perseguida na formação
dos estudantes.
A transversalidade também deve ser mecanismo constante das atividades
propostas. Elemento indispensável na abordagem do currículo, a mesma pressupõe que a
aprendizagem se dá em rede, e não de forma linear, considerando a realidade como um
conjunto articulado de processos dinâmicos e interdependentes. Por fim, cabe mencionar
que os princípios e conceitos supracitados são apenas um rol ilustrativo das concepções
pelas quais esta unidade pretende guiar-se, portanto, não excluindo outros que encontrem
sua razão de ser nas Teorias Crítica e Pós-Crítica, bases sobre as quais se buscou
construir o atual Currículo. Destarte, ao se promover o multiculturalismo e o respeito às
diferenças, a escola não deve se furtar de dispor seus espaços-tempos para a realização
de questionamentos e reflexões sobre os fatores que desencadeiam tais desigualdades. É
por isso que esta instituição conjugará esforços para proposição e consecução de
atividades apoiadas em eixos transversais como: diversidade, cidadania, sustentabilidade
e direitos humanos.

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
É lançando mão, ainda, sobre o conceito de territorialidade que este projeto
encontrará sua razão e fundamento. É por saber que o território é a conjugação do
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espaço geográfico e político, onde os sujeitos realizam seu projeto de vida que a escola
que queremos precisa saber se situar. Cabe a ela, no cumprimento de sua função social,
buscar, conhecer, intervir e alterar o território no sentido de torná-lo cada vez mais
humanizado. Por isso, compreendemos e pretendemos ser um reduto de civilidade.
Vencer esse desafio e planejar em função da territorialidade abre espaço para a
transformação do quadro social mais abrangente, uma vez que promove a já aqui
preconizada intersetorialidade. Aquela mesma que se efetiva em um conjunto planejado e
contínuo de políticas e ações entre instituições públicas, movimentos sociais, sociedade
civil organizada, dentre outros agentes.
Por se tratar de uma escola situada em um Território de Vulnerabilidade Social
(TEVZ), faz-se necessário que a prática educativa seja realmente eficaz e democrática,
considerando a comunidade como sujeitos e não como tributários.
A eficiência acima citada acaba por encontrar barreiras no insuficiente e
desequipado espaço físico do qual dispomos hoje. Contudo esses espaços, apesar de
precários, são explorados ricamente pelas crianças coletivamente e individualmente, uma
vez que representam um salto de qualidade, ainda que mínimo, em relação as suas
realidades imediatas, onde predominam a insegurança, baixa infraestrutura e ociosidade.
Atualmente, esta unidade atende uma turma multietária da educação infantil (4 e 5
anos) e os anos iniciais do Ensino Fundamental de 9 anos.
O espaço desta escola tem sido utilizado para realização de reuniões da
Associação do Produtores Rurais da Pedra onde são tratados assuntos diversos de
interesse da comunidade, lugar onde os conflitos são dir imidos de forma a
prevalecer à convivência harmoniosa.
Até o final do ano de 2019, esta Instituição contava com uma pedagoga e uma
psicóloga itinerantes, que atendiam um dia na semana e nas coletivas a cada 15
dias.Todavia,

devido

ao

número

de

alunos,

esse

serviço

foi

suspenso.

Atendemos ao Programa Escola em Tempo Integral com a colaboração de
quatro jovens Educadores Sociais Voluntários, apesar do acesso dificultado pela
localização geográfica da escola.
Temos um laboratório de informática com capacidade para atender 17 alunos.
Espaço para biblioteca não há, por isso, acomodamos os livros existentes na escola em
local improvisado, de espaço limitado e compartilhado por outras atividades diversas das
relacionadas à atividade literária.
Contudo, é inserido nesse território, que abriga conflitos, liberdades, dominações,
resistências, práticas solidárias, que se pretende imiscuir os ideais e práticas contidos
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nesse projeto. Sua implantação e desenvolvimento desejam dar-se por meio de políticas e
ações, sobretudo por meio de uma proposta educativa calçada na perspectiva da
cidadania, da inclusão, da formação integral e da sustentabilidade humana.

10. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Considerando a avaliação do desenvolvimento desta Proposta Pedagógica, podese afirmar que essa realmente será de forma contínua com o acompanhamento de todos
os membros da comunidade escolar, que estarão voltados para a realização dos objetivos
aqui propostos.
As práticas de avaliação serão diversificadas com ênfase na avaliação qualitativa e
quantitativa. Os professores utilizarão relatórios individuais de acompanhamento e
observação dos alunos, com os itens a serem preenchidos e condizentes com as
habilidades desenvolvidas, hábitos e atitudes, bem como os procedimentos
desenvolvidos.
Na Escola Classe Pedra Fundamental, a avaliação na Educação tem por finalidade
verificar a adequação do desenvolvimento do aluno em face aos objetivos propostos,
levando-se em consideração as características da faixa etária. Os resultados da avaliação
são informados aos pais ou responsáveis, bimestralmente, através de relatório de
observações em face dos temas desenvolvidos em cada uma das etapas.
Os resultados da aprendizagem são verificados através de avaliação sistemática e
contínua dos trabalhos, teste da psicogênese, pesquisas, experiências, exercícios,
leituras e outras atividades realizadas pelos alunos.
Entendemos como objetivos da avaliação:
Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos, de
forma diagnóstica e não discriminatória;
Verificar se o aluno assimila e realiza inferências na resolução de situações novas,
que envolvem o seu dia-a-dia;
Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão sendo
significativos e contínuos;
Analisar e detectar um ponto de partida para intervenção como forma de melhoria
no processo de ensino e aprendizagem.
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A avaliação do processo ensino-aprendizagem será sistematizada através de
instrumentos de registros como: relatórios descritivos, anotações individuais diárias de
comportamentos significativos, observações constantes, gráficos, entre outros. Após cada
bimestre letivo e não em momentos estanques, será realizado um conselho de classe,
seguindo as orientações pertinentes, onde será fechada a avaliação do período com
sugestões à programação do bimestre seguinte. Acontecerá sempre acatando os
princípios avaliativos tais como: promover o sucesso, respeitar as diferenças individuais e
socioculturais, do progresso contínuo, da liberdade de expressão, da cooperação, do
diálogo e da transformação social.
Ressaltamos que testes e provas também poderão ser adotados como
instrumentos avaliativos. Porém, serão instrumentos complementares ao processo. O
professor tem como excelente matéria prima para avaliação o cotidiano e todas as
atividades envolvidas no processo pedagógico. A avaliação, então, acontece de maneira
contínua a partir da participação dos alunos no conjunto de atividades propostas. O Teste
da Psicogênese é realizado com a finalidade de se identificar a etapa de aptidão escrita a
qual se encontram os alunos do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização). Por meio de
pesquisas relacionadas ao teste, chegou-se à conclusão de que os “erros” de escrita das
crianças podem ser elementos inerentes a uma determinada fase do processo de
aquisição da escrita.
Desta forma, o erro passa a ser enxergado por um novo prisma. Em vez de
concebido como instrumento punitivo e discriminatório, passa a ser um mecanismo de
diagnóstico, revelador do processo particular de cognição.
Assim, a avaliação, por este olhar, visa à observação da maneira como o discente
se relaciona com os saberes. Remete-nos à identificação de suas potencialidades e
evolução. Torna-se, portanto, mecanismo norteador das ações pedagógicas para o
alcance de expectativas propostas.
Ao aluno com defasagem de aprendizagem significativa, será dada a oportunidade
de ser atendido, semanalmente, em período pré-definido, com aulas de Acompanhamento
Pedagógico e Projeto Interventivo.
Esta unidade de ensino buscará articular, em conjunto com toda comunidade
escolar, bimestralmente, reuniões de acompanhamento e controle das diretrizes contidas
nesta proposta pedagógica para assegurar o seu cumprimento, apontando, sempre que
necessário, alternativas para que os objetivos possam ser alcançados de forma efetiva.
Ao final de cada semestre será realizada uma avaliação desta proposta
pedagógica, na qual toda a equipe da escola terá oportunidade de apresentar sugestões
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e alternativas em relação aos objetivos e metas, somando esforços rumo ao alcance da
missão a que nos propusemos.
Atualmente a escola participa da Prova Daignóstica, que é uma das ações que
integra o Sistema Permanente de Avaliação Educacional- SIPAEDF, com o 2° e 4° anos e
tem como objetivo realizar um diagnóstico do desenvolvimento dos estudantes da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal. A partir dos resultados dessa prova, deseja-se
estabelecer metas, objetivos, ações pegagógicas e políticas públicas necessárias à
superação das fragilidades nos processos de ensino e a garantia do direito de
aprendizagem dos estudantes da rede.

11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA
A maneira como a escola organiza seu currículo deve estar intrinsecamente ligada
aos anseios dos sujeitos que a compõem, precisa encontrar fundamento e razão de ser
nas escolhas e ideais da comunidade onde está inserida. Assim, os objetivos e ações
contidos neste projeto procurarão dar tratamento eficaz ao Currículo em Movimento da
Educação Básica da SEEDF, disponibilizando os conteúdos e os saberes historicamente
acumulados pela sociedade

de

forma

a

aproximar

a

escola

da

comunidade,

valorizando seus conhecimentos, sua cultura. O fato de a Escola Classe Pedra
Fundamental estar inserida no campo, porém com localização tão próxima ao meio
urbano, lhe coloca em um contexto que nos impõe o desafio de organizar um currículo
que atenda as aspirações de sujeitos de realidades territoriais distintas, porém
similares no âmbito sócio-econômico uma vez que os alunos, em sua maioria, são
oriundos das camadas menos favorecidas da sociedade. É a partir de tais
informações, com todos os componentes materiais e humanos que as englobam,
que esta escola terá o desafio de desenvolver sua prática curricular em cada uma das
modalidades de ensino existentes, quais sejam a Educação Infantil e anos iniciais do
ensino fundamental. Um exemplo de como se promover um currículo que disponha de
conteúdos, atitudes e conhecimento significativos e humanizados, integrando demandas
originárias da difícil realidade socioeconômica supracitada, diluída em ambos os
contextos territoriais encionados, podem ser os projetos:


Projeto de Higiene;



Projeto de Alimentação;
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Projeto Interventivo;



Projeto Reagrupamento Interclasse;



Projeto de Matemática (Educação Financeira);



Semana da Coscientização do Uso Sustentável da Água;



Semana de Educação Inclusiva;



Valores - Viva a Vida com: honestidade, responsabilidade, amizade, fé,

amor, gentileza;


Projeto hora da Leitura/ hora do conto;



"Musicalidade das infâncias: de lá, de cá, de todo lugar". (tema

sugerido pela VIII Plenarinha e que será desenvolvido pela escola);


Projeto Agrofloresta em parceria com o Instituto Federal de Brasília-

Campus Planaltina;


Projeto Horta/Jardinagem;



Projeto Valorização da Pedra Fundamental em parceria com o

Associação dos Produtores Rurais da Pedra Fundamental e Ecomuseu;


Momento Cívico.


 
Com isso, várias áreas do conhecimento podem dialogar, e o entrelaçamento dos
saberes pode ocorrer no momento em que os temas transversais podem conversar com a
linguagem escrita contida em textos reflexivos, demais gêneros textuais, dramatização,
produção e interpretação de textos, ortografia, gramática, ciências naturais, história,
geografia e matemática, munindo os estudantes não apenas de valores importantes para
a convivência em sociedade como também contribuindo para o desenvolvimento
cognitivo.
Além de contemplar a interdisciplinaridade como acima referido, tal iniciativa
caminha para uma educação que alberga a própria transversalidade, pois os conceitos e
a própria prática, presentes no bojo da proposta fazem emergir uma pedagogia ancorada
em princípios de cidadania, sustentabilidade, respeito à diversidade, e direitos humanos.
Ressalta-se, por último, que esta proposta tende a promover a ruptura de
processos conservadores de ensinar e aprender, reorganizando o trabalho pedagógico de
forma a facilitar a aprendizagem de todos os estudantes, com o retorno eficaz à prática
social.
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12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA
I - Plano de ação – Gestão Pedagógica e de Resultados Educacionais.
Objetivos

-Desenvolver
atividades
pedagógicas que
estimulem no
educando uma
aprendizagem
crítica e
significativa;
-Proporcionar um
ambiente escolar
instigante e
fomentador da
aprendizagem,
considerando a
autoestima como
um dos fatores da
participação e
rendimento do
educando;

-Garantir o
cumprimento das
coordenações
individuais e
coletivas;

-Incentivar e apoiar
a participação dos
servidores nos
cursos de
aperfeiçoamento.

Metas

Ações

Avaliação das
Ações

Responsáveis

Cronograma

-Aumentar em 70% Desenvolvimento -O processo
-Equipe diretiva e
o nível de
de projetos com
avaliativo incidirá coordenador
aprendizagem
foco em
no cotidiano,
pedagógico
sólida no decorrer problematização de continuamente.
do ano letivo.
situações reais.
Também ocorrerá
bimestralmente,
por meio de
conselhos e
reuniões. Dar- se-Ampliar em 80% -Realização de
á, também,
a participação e a oficinas e
através da
autonomia dos
dinâmicas que
alunos durante as contribuam para a análise do retorno
à prática social
atividades
reflexão sobre a
dos
propostas durante importância do
conhecimentos
o ano letivo.
indivíduo na
construção de uma assimilados.
sociedade
sustentável.

-Aumentar em 75%
a eficácia e o
-Promoção de
aproveitamento
estudos e oficinas
pedagógico da
sobre temas
coordenação ao
relacionados ao
longo do ano;
processo de
ensino e
aprendizagem, com
foco em
potencialidades e
dificuldades
cognitivas, bem
como em
mecanismos
interventivos;
-Divulgar
plenamente os
cursos oferecidos
para que todos os
professores
continuamente se
aperfeiçoem.

-Divulgação nas
coordenações
coletivas e
individuais de
editais de cursos de
capacitação da
EAPE, CRE, além
de promoção de
oficinas e estudos
in loco.
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II - Plano de ação – Gestão Participativa.
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação das
Ações

Responsáveis

Cronograma

a -Promoçãode
-Favorecer encontros -Aumentar
Aavaliação
-Equipe Gestora e-Equipe Gestora e
entre a comunidade participação
será de
Coordenação;
Coordenação;
encontros
comunitária em periódicos juntos àmaneira
escolar que
70% até o final comunidade
possibilitem a
processual e
avaliação institucional, de
contínuade
escolar para
buscando parcerias 2020.
acordo com a
maior
com a Associação
participação
integração,
de Produtores local
dos envolvidos. A
chamando a
para o
atenção para a sistematização se
desenvolvimento de
-Equipe Gestora e
dará nas
importânciada
atividades realizadas
Coordenação;
-Equipe Gestora e
reuniões
participação na
no âmbito escolar;
Coordenação;
bimestrais
de
consolidação
da
pais
e
nos
dias
cidadania.
-Fortalecer o
-Equipe Gestora,
letivos
Conselho Escolar.
professores
e-Equipe Gestora,
temáticos
-Alcançar
professores,
Coordenação
destinados à
-Realizaçãode
80%da
Coordenação,
avaliação
reuniões com a institucional;
participação
SEAA.
comunitária no comunidade
visando o
Conselho
-Orientar os pais a Escolar.
esclarecimento
respeito da
da função do
-Processual,
Importância do
Conselho
constante,
acompanhamento,
Escolar,com
formativa, formal e
incentivo e apoio -Ampliar
emchamada à
informal.
familiar à educação 70%a
participação.
escolar de seus
participação da
filhos;
família na vida-Promoçãode
escolar
dosespaço de
discussão que
alunos.
viseao
conhecimento da
realidade do
aluno e à
conscientização
sobrea
participação
dos
pais nos eu
processo de
escolarização.
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III- Plano de Ação – Gestão de Pessoas.
Objetivos

Avaliação das
Ações
-Promover ambiente -Aumentara
-Realização
de-A avaliação
reuniões com a ocorrerá de
participação
de debates e
comunidade commaneira
discussões sobre comunitária na
espaço
tomada de
contínua e
temas de
para debates e processual com
relevância para a decisões em
o registro das
comunidade com a 80% até o final tomada de
decisões
sobrereuniões e
de 2020.
participação de
assuntos de
eventos em
todos os
relevância
ata e outros
segmentos da
local.
instrumentos.
escola na tomada
de decisões,
-Divulgar
propiciando o
plenamente os
exercício da
cursos oferecidos-Divulgação nas
cidadania;
para que todos os coordenações
professores
coletivas e
continuamente se individuais de
-Encorajar o corpo
aperfeiçoem
e editais de
docente a que dê
proporcionar
cursos de
prosseguimento à
estudos nas
capacitação da
sua formação
coordenações
EAPE,CRE,
continuada;
coletivas que
além de
atendam as
promoção de
necessidades
oficinas e
do ensino
estudos in loco.
aprendizagem.

-Promover o
envolvimento de
todos os
profissionais
inseridos na
escola por meio de
conscientização
sobre a
responsabilidade
compartilhada por
cada um no
processo
educativo.

Metas

Ações

Responsáveis

Cronograma

-Corpo Diretivo,
Coordenação,
professores e
demais
servidores.

-Reuniões
bimestrais;
-Reuniões
coletivas uma
vez por
semana;
-Estudos e
debates de
temas
pertinentes a
cada dois
meses.

-Pretende-se que
-Proposição
de
no decorrer dopalestras e
processo
de
estudos sobre
ensino e
temáticas de
aprendizagem
interesse coletivo.
todos os
Realização
de
membros do
eventos culturais
corpo escolar
e atividades
estejam
coletivas de
inseridos e
produção
situados
nesse
sustentável como
processo.
cultivo de horta
orgânica, oficina
de tapetes em
retalhos de
malha, reciclagem
de
materiaisde
sucata.
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IV – Plano de ação – Gestão Financeira
Objetivos

Metas

-Administrar com
transparência e
publicidade as
verbas recebidas
do
PDAF e PDDE;

-Assegurar que
toda a
comunidade
escolar tenha
acesso
às
informações de
recebimento e
aplicação
de
recursos
financeiros
durante
o
processo
de
gestão;

-Planejar
aplicar
recursos
maneira
participativa
eficiente.

e
os
de
e

Ações

-Reuniões
com
comunidade
e
prestação
de
contas
e
apresentação
dos
recursos
financeiros
previstos a fim
de
que
os
mesmos
sejam
geridos
e
aplicados
de
forma
conjunta,
com
vistas à
melhoria
do
processo
de
ensino
e
aprendizagem,
-Aplicar 100% bem como das
dos recursos atividades
recebidos
escolares como
pela
escola, um todo;
de
maneira
racional
e
eficiente
no
transcorrer do -Eleger
as
ano letivo.
prioridades
por
meio
de
deliberações
coletivas
envolvendo
o
Conselho Escolar,
a Caixa
Escolar
e
professores,
para
a
destinação
dos
recursos.

Avaliação das
Responsáveis
Ações
- A avaliação se -Equipe Gestora.
dará durante as
reuniões de pais e
do
Conselho
Escolar, para fins de
prestação de contas
e publicidade dos
atos administrativos.
Será,
ainda,
processual
e
contínua, ocorrendo
também nos dias
temáticos previstos
no
calendário
escolar.

Cronograma
Reuniões
bimestrais com os
pais e mensais
com o Conselho
Escolar.
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V – Plano de ações – Gestão Administrativa

Objetivos

Metas

-Pretende-se que
no decorrer do
ano letivo, uma
parte dos
conflitos
interpessoais
sejam dirimidos
através
da
conscientizaçã o
de que o bem
comum
deve
prevalecer
sobre
o
-Disponibilizar os interesse
materiais e
pessoal;
suporte
-Atender
necessários ao plenamente
à
desempenho das demanda
por
respectivas
materiais durante
funçõesna
o ano letivo;
unidadede
ensino;
-Direcionar
empenhos
conjuntos para a
formação de um
ambiente
saudável,
harmônico
e
adequado
ao
desenvolviment o
das diversas
funções;

-Promovero
engajamento e a
conjugação de
forças com
vistas à
melhoriado
espaço físico e
equipamentos
da escola.

Ações
-Promoção de
encontros,
oficinas
e
dinâmicas que
fortaleçam
a
interação,
o
trabalho
coletivo
e a
convivência em
grupo.

-Levantar
demanda
dos
materiais
necessários.

Avaliação das
Ações
-Será de maneira
processual
e
contínua.
O dimensionament
o
das
ações
concretizadas
poderá
ser
realizado
nas
reuniões
bimestrais
de
pais,mensais do
Conselho Escolar
e ainda nos dias
temáticos
previstos
no
calendário
escolar.

Responsáveis

Cronograma

-Corpo
administrativo e
comunidade
escolar.

Ao longo do
processo desta
gestão
administrativa

- Direcionamento
- Reiterar junto a das
SEDF
reivindicações e
melhorias do
solicitações à
espaço físico
Secretaria de
da Unidade
Educação para a
Escolar.
concretização
de melhorias
do espaço
físico e
-Buscar
equipamentos
Parcerias com
da escola.
O MPUDFT,
-Elaborar
Deputados e
outras entidades Projetos que
pertinentes a
contemplem as
fim de melhorar necessidades de
as condições
melhorias
de infraestrutura das condições do
e conforto da
espaço
escola até o
físico da escola e
enviar aos
final de 2020.
parceiros citados.
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VII– Plano de ação – Educação Integral
Oficinas

Objetivos

Metas

Ações

Avaliação
das Ações

Responsá
veis

Cronogr
ama

Pintura

Despertar nos Desenvolver
alunos o gosto técnicas
pelo desenho e variadas e
pintura a partir respeitar e a
de releituras. individualidade
de cada um.

Fazer leitura de Espera-se que Coordenador
imagem.
os alunos saibam Monitor
Pintura das
desenvolver
releituras.
habilidades,
criatividade,
usando as cores
para pintar as
releituras.

Ao decorrer do
ano letivo de
2020.

Artesanato

Desenvolver e Estimular as
orientar
atividades
aptidões do
manuais
aluno, tornando utilizando
participativo e matérias
crítico do seu recicláveis e
próprio
folhas secas,
artesanato.
galhos e
sementes do
Cerrado.

Confecção de
tapetes
Quadro com
materiais
recicláveis,
papietagem e
murais.

Os alunos serão Coordenador
avaliados pelas Monitor
confecção dos
artesanatos.

Ao decorrer do
ano letivo de
2020

Catira

Levar o aluno a Resgatar a
conhecer a
cultura através
catira e
da vivência
aprender a
da dança.
praticá-la.
Preservar
costumes e
valores das
manifestações
folclóricas.

Ao som da
viola, o
cantador entoa
uma moda. Os
alunos, atentos
à música,
dançam,
batendo
palmas e
sapateando

Os alunos serão Coordenador
avaliados pela Monitor
participação na
dança.

Ao decorrer do
ano letivo de
2020

AcompanhaDesenvolver
mento
hábitos de
pedagógico emleitura a partir
Português
dos gêneros
textuais,
conhecendo os
tipos de textos.

Incentivar a
leitura, e
trabalhar
conceitos e
conteúdos com
os diferentes
gêneros
textuais.

Leitura e
interpretação,
Produção
textual e
dinâmicas.

Serão feitas
Coordenador
durante o
Monitor
desenvolvimento
s das atividades
pelo
envolvimento dos
alunos.

Ao decorrer do
ano letivo de
2020

AcompanhaEstimular
mento
novos
pedagógico emconhecimentos
Matemática.
através do
lúdico no
ensino da
matemática.

Trabalhar uma
metodologia
onde as serão
práticas e
dinâmicas,
desenvolvendo
o raciocínio
lógico.

Confecção de
jogos.
Atividades
escrita.
Identificar
os
conhecimentos
matemáticos.

Serão avaliados Coordenador
através da
Monitor
observação
dos resultados
obtidos na
aprendizagem.

Ao decorrer do
ano letivo de
2020
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VIII- Plano de ação do Laboratório de Informática (LAINFO)
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação das
Ações

Responsáveis

-Desenvolver
-O
presente-Manusear
-Através da
-Coordenador
projeto
temcorretamente
o atividades lúdicas observação
Lainfo.
e
como
objetivo, computador.
constante do
jogos
formular
um
desenvolvimento
pedagógicos.
programa
de do aluno. As
Melhorar
a
educação
porautoestima e a
atividades propostas
meio
dacoordenação
- Compreender e semanalmente
tecnologia, cuja motora.
identificar
osservem para
ferramenta
analisar avanços, mas
principais
essencial
é o- Pesquisar
são
componentes dos também
computador.
indicadores
das
através
daatuais
falhas
e
deficiências
PC.(monitor,
internet
mouse, que precisam ser
-Objetiva-se a (buscando sites teclado,
estabilizador
etc.) corrigidas.
participação dede
informações
todo corpo
sugeridas
ou
docente e
as
através de sites-Reconhecer
discente.
Temde busca), o
principais funções
ainda a funçãotema
proposto do Editor de
de
contribuirpelo professor.
texto.
com o fim da
exclusão social e -Estimular
a -Desenvolver
digital.
interação e a habilidades para a

Cronograma

do Ao longo do ano
letivo de 2020.

socialização com digitação.
colegas e com o
Público em geral. -Utilizar a internet
como ferramenta
pedagógica.
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13.

ACOMPANHAMENTO

E

AVALIAÇÃO

DA

PROPOSTA

PEDAGÓGICA
Todos os membros do corpo escolar serão envolvidos no processo avaliativo. Os
responsáveis diretos pelo acompanhamento das ações constantes de cada esfera acima
citada, poderão se reunir para análises de resultados parciais. Far-se-á necessário o
conhecimento dos objetivos e metas estabelecidos neste projeto, bem como das ações a
que se propôs desenvolver cada seguimento da instituição, para que haja uma
observação consciente e objetiva das ações, bem como o registro de resultados parciais.
Tais encontros avaliativos poderão ter incidência bimestral, bem como nas coordenações
coletivas.
Em outro momento específico, que poderá ocorrer semestralmente, todos os
seguimentos do corpo escolar (direção, coordenação, corpo docente, conselho escolar,
outros membros da comunidade) poderão se encontrar para exposição dos registros,
dados e análises parciais, fruto das observações feitas no período. A partir das
discussões e análises de tais resultados, poder-se-á chegar a parâmetros finais que
serão comparados e confrontados à luz dos objetivos e metas previamente delineados
neste documento. Assim, conforme o êxito, potencialidades ou fragilidades apresentados,
algumas ações poderão ser reformuladas, revistas ou redirecionadas para a consecução
mais exitosa do proposto aqui. Os dados e informações oriundos e constantes das
reuniões, tais como desempenho dos alunos, sugestões de atividades, críticas, novos
direcionamentos

e

ideias,

bem

como

encaminhamentos,

serão

registrados

e

documentados.

Não obstante serem os períodos acima citados marcos temporais, a avaliação será
contínua com a destinação de outros espaços/tempos de uso costumeiro da escola para
tal fim, tal como o dia letivo/temático previsto no calendário.
EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO

A

PP (Proposta Pedagógica)

será

executada

pela

equipe

diretiva,

coordenadores e professores e a avaliação será feita nas coordenações coletivas.
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS
01. PROJETO PLENARINHA

TEMA: "Musicalidade das infâncias: de lá, de cá, de todo lugar".

Justificativa:
A música, dentro da escola, pode ser uma grande aliada dos professores de todas
as séries da educação básica. Entretanto, para as crianças da educação infantil os
benefícios são ainda maiores.
As crianças têm a música, naturalmente, inserida em suas vidas desde muito cedo.
Sejam nas canções de ninar, brincadeiras, desenhos animados ou filmes.
Todos estes estímulos são facilitadores para que elas tenham maior apreço pela
música. Assim, nada melhor do que usar um recurso capaz de tornar o processo de
aprendizagem mais prazeroso, e por consequência, mais efetivo.

Objetivos:


Conhecer os instrumentos musicais e os diferentes sons que eles produzem;



Ampliar a percepção auditiva por meio de sons distintos;



Utilizar a música enquanto instrumento de ensino e aprendizagem;



Explorar os sons feitos pelo corpo humano: assobiar, bater palmas, bater os pés,
barulhos feitos com a boca, etc.;



Desenvolver a capacidade de imitação de sons;



Estimular a interação social por meio da música;



Implementar a música na rotina diária durante algum período;



Estimular o desenvolvimento e expressão corporal por meio da dança.

Desenvolvimento:


Exibição de animações educativas com conteúdos sobre instrumentos musicais,
como por exemplo, o DVD “Abelhinha Listradinha” (2015);



Atividades pedagógicas com temas musicais;
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Rodas de músicas com canções tradicionais;



Histórias e contos com teor musical: “A Flauta do Tatu” ( ngela Lago, 2017)
“Conheça a Orquestra” (Ann Hayes, 1991) “O Violino Mágico” (Eunice Braido,
2009)



Brincadeiras que envolvam música;



Que som é esse? Atividade de reconhecimento sonoro, com barulho da chuva,
trovões, buzinas de carros, latido de cachorro, canto dos pássaros e outros;



Uso de músicas na rotina escolar. Alguns exemplos são a música “Lavar as Mãos”
(Arnaldo Antunes, 1995), para cantar antes do lanche e a música “Sai Preguiça”
(Palavra Cantada, 2004) no início da aula;



Usar a música de forma interdisciplinar, aplicando-a em matérias como Português
e Matemática. Para isso, é possível explorar o alfabeto e sequências numéricas
cantados, por exemplo. Junto, utilize materiais concretos, como letras e números
impressos;



Histórias musicadas, acompanhadas de fantoches, como por exemplo, “O Macaco
e a Velha”, “A Festa no Céu” e



“Dona Baratinha”, todas disponíveis na internet;



Perceber os níveis diferentes da fala: silêncio, cochicho, grito, etc;



Confecção de instrumentos sonoros, usando garrafa pet, latas, tubos, caixas,
sementes, etc.;



Apresentações musicais e teatrais.
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02. PROJETO VALORES

TEMA: Viva a Vida Com: Respeito, Honestidade, Gentileza, Fé, Amor e Amizade
OBJETIVOS


Proporcionar ao aluno

condições para

que ele

se

conscientize

da

necessidade de respeito entre todos através do reconhecimento, da aplicação
dos direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e morais para o
exercício de sua cidadania e cumprindo, assim, com o maior papel da escola:
favorecer uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres
humanos mais conscientemente participativos e responsáveis no convívio social;


Motivar os alunos a perceberem o quanto podem ser úteis e importantes
para a comunidade, levando seu saber, seu carinho e sua ajuda (de qualquer
tipo) para fazer a diferença;



Resgatar no aluno certos valores como: respeito, honestidade, generosidade,
amor, amizade, fé.



Promover momentos de confraternização, ressaltando a importância do “ estar
com” e “viver junto”, da preocupação pelo outro, da empatia(se colocar no lugar
do outro) e da melhora da autoestima dos alunos (o que eu sei pode ser
muito bom e pode ajudar alguém) ;



Enfatizar a educação para a cidadania, promovendo a igualdade entre as
pessoas utilizando como parâmetro a relevância social da ação dos alunos e da
escola;



Propiciar momentos de prazer nas canções e dramatizações;

PRINCIPAIS AÇÕES
Trabalhar na Semana da Páscoa os valores: amor, honestidade, gentileza,
responsabilidade, empatia e fé, com a apresentação da histórias, dramatizações, vídeos,
músicas, textos informativos, poemas.
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03. PROJETO HORA DA LEITURA
TEMA: Semeando Leitura, Colhendo Conhecimento

OBJETIVOS


Colocar o aluno em contato com diversos livros;



Motivar o aluno a querer ler;



Desenvolver a linguagem verbal do aluno;



Envolver a família nas práticas de leitura;



Despertar o interesse do aluno pela leitura;



Ampliar o vocabulário e o contato com textos diversificados;



Desenvolver a leitura de frases, textos respeitando a pontuação;



Desenvolver a escrita de palavras, frases e textos bem como o uso
adequado da pontuação;



Desenvolver a oralidade, expressão corporal;



Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;



Proporcionar ao indivíduo através da leitura, a oportunidade de alargamento
dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e
emancipadora;



Desenvolver responsabilidade, compromisso e cuidado com os materiais coletivos;
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Reconhecer as principais características de alguns gêneros textuais;



Adquirir noções elementares de linguagem teatral a partir de textos e
histórias trabalhadas;



reconhecer a estrutura do texto, inícios, meio e fim, por meio de diferentes tipos de
textos.

PRINCIPAIS AÇÕES


Confeccionar sacolinhas para que as crianças possam levar livros para serem lidos
em casa semanalmente;



Incentivar as crianças com premiações(troféu) para que leem o máximo de títulos;



Orientar com relação aos cuidados e zelos com os livros;



Elaborar ficha de leitura;



Preparar portfólio com as atividades trabalhadas após leitura dos livros;



Contação, dramatização e reconto de histórias a cada 15 dias pela coordenação e
ou convidados e alunos;



Apresentar histórias em vídeos;



Ao final do ano preparar momento literário com apresentação e exposição dos
trabalhados realizados.

Hora do Conto
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OBJETIVOS:


Fazer da hora do conto um momento de prazer;



Possibilitar o contato com o conto de fadas;



Habilitar o aluno para conhecer e compreender contos de fadas;



Promover o hábito de ouvir e participar em hora oportuna;



Desenvolver a linguagem verbal do aluno;



Despertar a curiosidade e o interesse pela leitura;



Promover a dramatização, para interagir com a história contada;



Promover o hábito de leitura.



Estimular a capacidade criativa e enriquecer a imaginação;



Explorar a linguagem oral e escrita, por meio da produção de histórias.

04. PROJETO INTERVENTIVO
OBJETIVOS


Intensificar de forma concreta o processo de alfabetização dos alunos com
dificuldades no BIA e 2º ciclo;



Dispor atividades concretas e significativas para se promover os avanços
cognitivos necessários ao aluno para que o mesmo perpasse os níveis
da psicogênese satisfatoriamente;



Proceder à análise conjunta dos resultados obtidos, com a cooperação entre
gestão, coordenação,

docentes

aprendizagem,

a proposição

para

e

serviços
e

de

orientação

execução

de

e

apoio

à

instrumentos

interventivos eficazes na melhoria do desempenho dos estudantes.

PRINCIPAIS AÇÕES:

Alunos do BIA e 2º ciclo são selecionados por meio de teste diagnóstico
inicial que indicará a necessidade de intervenção por meio do projeto.
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O atendimento se dá uma vez por semana, no horário da aula e horário contrário
com a mediação da coordenadora; vice-diretora e professores.
Materiais
explorando-se

e

recursos

concretos

são

usados

de

forma

significativa,

a realidade vivenciada pelo aluno com a ludicidade de jogos e

dinâmicas que atuam na perspectiva da linguagem escrita.
Compartilhamento de informações e experiências entre professora, coordenadora
e vice- diretora para o estabelecimento do ponto de partida para novas ações.

05. PROJETO REAGRUPAMENTO INTERCLASSE

OBJETIVOS


Trabalhar as dificuldades dos alunos; -Desenvolver a consciência fonológica;



Fazer leitura de palavras, textos e interpretação



Desenvolver o raciocínio lógico; -Produzir textos individualmente.

PRINCIPAIS AÇÕES



Reagrupar os alunos de acordo com o nível da psicogênese;



Utilizar jogos para identificar letra inicial, letra final, sons e sílabas;



Utilizar caixa de jogos do Pnaic; -Utilizar caixa de jogos: trilhas;



Utilizar jogos confeccionados nas coordenações coletivas pelos professores;



Trabalhar histórias matemáticas.

06. PROJETO HORTA/JARDINAGEM

OBJETIVOS


Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta, plantas de
jardinagem e conhecimento do processo de germinação;



Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como
alimentos, medicinais e ornamentais;
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Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e
nutritivo;



Degustar o alimento semeado, cultivado e colhido; -Incentivar a mudança de
hábitos alimentares;



Compreender a importância da conservação do meio ambiente;



Revitalizar a composteira (transformar lixo orgânico em fertilizante natural);



Revitalizar o quintal da escola com plantas ornamentais;



Incentivar o uso dos espaços nos lares para a plantação de horta e jardins.

PRINCIPAIS AÇÕES



Técnicas de plantio, montagem de uma composteira para utilização na adubação;



Plantio de mudas;



Manutenção da horta e do jardim;



Convidar produtor de hortaliça orgânica, da comunidade para proferir palestra;



Na semana da colheita das hortaliças, promover atividades voltadas para
alimentação saudável;



Promover integração com os servidores da cantina para a consciência
do reaproveitamento

das

cascas

de

legumes,

verduras

e

frutas

na

revitalização da composteira;


Buscar parceria com os pais na aquisição de terra, adubo orgânico e mudas.

7. PROJETO AGROFLORESTA

A proposta é transformar uma área degradada da escola através de práticas
ao ar livre, implementado um Sistema Agroflorestal - SAF, com a participação ativa
dos pais, professores, servidores e estudantes, onde as crianças irão se beneficiar
de oportunidades para o seu desenvolvimento, experimentação e conhecimento do
ambiente. Para além disso, a proposta pretende ainda abordar discussões sobre
Soberania e Segurança Alimentar.
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OBJETIVO GERAL
Construir um sistema de agrofloresta no espaço do pátio da escola classe da
pedra fundamental com o principal objetivo de incentivar boas práticas alimentares e
dialogar sobre a importância da soberania alimentar, fortalecendo espaços educativos ao
ar livre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Implantar

um

Sistema

socioambiental,

de

Agroflorestal

construção

do

no

pátio

escolar

conhecimento

em

como

espaço

Agroecologia,

promovedor da Segurança Alimentar e Nutricional escolar;


Realizar oficinas criativas na Escola Pedra fundamental como estratégias
pedagógicas

eficientes

para

exercício

de

uma

Educação

Ambiental

transformadora para a prática dos princípios e fundamentos da Agroecologia;


Utilizar o Sistema Agroflorestal como dinamizador do diálogo e comunicação
de saberes na comunidade da Escola Pedra Fundamental e da comunidad e
escolar do campus Planaltina;



Estimular a formação continuada em Agroecologia de estudantes da
graduação e professores da Escola Pedra Fundamental por meio de oficinas
na área verde escolar.

8. PROJETO DE MATEMÁTICA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Objetivos:


Desenvolver o raciocínio lógico matemático.



Desenvolver o estudo do Sistema Monetário Brasileiro.



Desenvolver o cálculo mental.



Reconhecer cédulas e moedas de acordo com os seus respectivos valores.



Calcular o gasto de uma compra de produtos do supermercado utilizando soma,
adição, subtração ou divisão.



Classificar produtos



Comparar valores monetários ler os rótulos dos produtos



Saber que é necessário cuidar do nosso dinheiro, não gastar além do temos
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Desenvolver o senso crítico ao usar o dinheiro



Desenvolver a Educação Financeira.



Motivar o aluno no ensino aprendizagem.



Conscientizar o aluno da importância do cumprimento das regras construídas
dentro e fora da sala de aula.



Desenvolver hábitos de estudo.

Estratégias:
• Preparar um momento no pátio da escola para entrega das moedas e cédulas aos
professores.
• Os professores em sala de aula construirão as regras e combinados para que todos os
alunos consigam receber o dinheirinho.
• Primeiramente será trabalhado com as moedas,
• Importante que o professor possa contribuir dentro do planejamento docente a Inclusão
para que sejam atendidos as especificidades dos alunos.
• As estratégias de aula poderão ser as mais diversas possíveis, explorando desde o
Sistema Monetário Brasileiro até mesmo a leitura e interpretação.
• De acordo com o planejamento de aula, o Projeto Educação Financeira pode contemplar
os objetivos propostos educacionais do Currículo em Movimento da Secretaria de
Educação do DF para a série.
• A distribuição das moedas se dará semanalmente;
• Ao final do bimestre trabalhar com o mercadinho. Cada aluno poderá usar o dinheirinho
“comprando” as “mercadorias” organizadas em sala pelo professor.
• A exploração do “mercadinho” ultrapassa o uso da matemática dando oportunidade de
leituras de rótulos e demais explorações.

9. MOMENTO CÍVICO
Diante da importância dos Símbolos Nacionais e do Hino, a escola resgatou esse
momento em que toda segunda-feira será realizado o hasteamento da bandeira e a
execução do Hino Nacional.
No início do ano será trabalhada a história do Hino Nacional, letra e interpretação
por meio de desenhos, confecção de cartazes e exposição.
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