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1. Apresentação

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 102 do Recanto das Emas, é
fruto das discussões envolvendo todos os segmentos da Comunidade Escolar, inspiradas
na PPP Carlos Mota (2012) e fundamentadas em pesquisas realizadas pelos profissionais
de educação e alunos. Vem apresentar caminhos que propiciem a educação com a
qualidade almejada pelos atores envolvidos no processo ensino aprendizagem buscando
contribuir para a formação plena de seus educandos.
Parafraseando Rubem Alves de que não se ensina o voo aos pássaros, pois o voo
já nasce dentro dos pássaros, (2001), propõe-se uma práxis pedagógica voltada para o
lúdico, pois a aprendizagem, observada por esse prisma, nada mais é que o despertar do
caráter científico que o indivíduo possui, mas que precisa ser incentivado a desenvolver.
Nesse contexto torna-se fundamental criar um ambiente agradável para as
relações de trabalho e ensino aprendizagem, onde o aluno seja sujeito de sua própria
história e a Escola um lugar prazeroso para estudar. Os profissionais de educação sintamse partícipes de um processo de construção de uma nova sociedade e como tal aumente o
nível de comprometimento com o fazer pedagógico e com a prática de ações marcadas
pela vontade coletiva expressa pela conduta democrática.
O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 102 do Recanto das Emas tornase um instrumento de observância de princípios democráticos, didático-pedagógicos,
epistemológicos e respeito à diversidade. Onde a aprendizagem acontecerá sem qualquer
trauma, pois a proposta é fazer da Escola Um Lugar Prazeroso para Estudar.
“A revolução social deve buscar sua poesia no futuro”.
(MOTA, 1995)
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1.1 Apresentação do projeto e do seu processo de construção

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 102, ao ser traçado em pontos
firmes, mas flexíveis, busca evitar uma diretividade exagerada, pois não pretende ser um
projeto acabado e formalizado, mas estar aberto à criatividade de cada um para que possa
planejar a dinâmica do ensinar e do aprender de acordo com as solicitações de cada
momento.
Os pressupostos e princípios desse projeto devem ser construídos com base nas
experiências vividas, com os olhos atentos aos sinais dos tempos atuais e dirigidos a um
futuro próximo ou remoto. Pretende ser criterioso onde o dizer e o fazer busque os ecos
da adequação e da coerência, num paradigma que acompanhe a ação de ser um educador.
Há um alvo a ser alcançado: a universalização e a socialização do saber, das
ciências, das letras, das artes, da política e da técnica. Mas há um ponto de partida que
não pode ser esquecido: as experiências de vida e a realidade percebida por aqueles a
quem ela deve educar. O objetivo deve ser o de elevar o nível de compreensão dessa
realidade por parte do educando, que deve ultrapassar a percepção do senso comum.
Nesse projeto pedagógico, o homem deve ser visto numa totalidade dinâmica como um
ser que integra os aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos e religiosos. Uma
pessoa com condições para a mudança, orientada para ser sujeito de sua educação.
O objetivo primordial é dar espaço para que o educando possa exercer sua
consciência crítica ao aprender fazendo. A escola deve constituir-se em lugar onde o
aluno construa o seu conhecimento, numa postura de indagação e análise avaliativa da
realidade social, ao mesmo tempo em que experimenta os valores morais em ações
efetivas.
Deve-se continuar buscando uma escola aberta aos interesses e necessidades do
meio circundante, sem perder sua identidade.
A escola é o espaço de excelência onde as relações de ensino e aprendizagem
acontece e permite a sistematização de conhecimentos adquiridos ou a produção de novos
conhecimentos significativos. Esse conceito de escola que surgiu na discussão do coletivo
da Escola Classe 102 do Recanto das Emas durante o movimento de releitura e dialogada
com todos os segmentos da comunidade escolar, nas coordenações coletivas, realizadas
por gestores, supervisor pedagógico, coordenadores, professores e demais segmentos da
comunidade escolar e nas formações continuadas como a organização curricular e
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elaboração dos projetos didáticos. Com a comunidade escolar, incluindo os pais,
responsáveis e alunos, foi aplicado questionário que aborda os aspectos do ensino remoto,
e pedagógicos da instituição, que possibilitou uma visão qualitativa dos resultados.
Destacando alguns pontos dessa pesquisa, percebemos que, muitas famílias precisaram
obter acesso a internet; criar um ambiente adequado para o estudo dos filhos e
acompanha-los diariamente, auxiliando nas atividades. No que diz respeito às
aprendizagens, as opiniões ficaram bem divididas, porém a maioria classificou as
aprendizagens como boa e razoável. Outra observação é quanto ao interesse dos
estudantes no ensino remoto, metade demonstrou pouco interesse. Os pais ou
responsáveis puderam observar no comportamento emocional dos filhos, nervosismo,
estresse, desinteresse, dificuldade para se concentrar; outros sentiam-se felizes por
estarem sempre perto da família; uma parcela razoável disse sentir falta da merenda
escolar; outros ainda, declararam-se bem dedicados aos estudos. Para o retorno das aulas
presenciais, mais de setenta por cento concorda em mandar os filhos para escola. E,
portanto, esse PPP não partiu do zero, pelo contrário, toda a história da Instituição foi
considerada: seus projetos, sucessos, insucessos e experiências, o que confirmou que por
sua própria essência, a escola visa contribuir para a formação plena do cidadão e, o aluno
deixa de ser o personagem na ”trama educacional” para tornar-se sujeito de sua própria
história, numa perspectiva de busca de meios que propiciem a orientação e construção de
novas concepções no cotidiano escolar, conduzindo a uma Escola comprometida com a
transformação social.
A gestão democrática torna-se elemento fundamental na reelaboração de um
contexto histórico educacional onde todos os segmentos da comunidade escolar devem
estar envolvidos de maneira consciente e comprometida buscando uma escola que prima
pela qualidade e que visa aperfeiçoar suas relações e tomadas de decisões pela
coletividade.
A organização dos tempos e espaços para a prática educacional na Escola Classe
102 do Recanto das Emas deverá ser privilegiado pelas relações agradáveis propiciando
prazer para todos os sujeitos. A garantia de cidadania para os alunos da Escola, com
reflexo positivo de transformação da comunidade e da sociedade perpassa os eixos de
igualdade, liberdade e sustentabilidade humana, pois além do acesso devem ser
propiciadas condições de aprendizagem que garantam a permanência minimizando a
evasão escolar.
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O PPP da Escola Classe 102 será avaliado periodicamente pela Comunidade
Escolar para os ajustes necessários que atendam aos seus reais interesses respeitados as
diversidades e singularidades tendo em vista garantir o direito de aprender assegurados
na Lei nº 9.346/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
“Não há mudança sem sonho como não há sonho sem
esperança...

A

compreensão

da

história

como

possibilidade e não determinismo seria ininteligível sem
o sonho, assim como a concepção determinista se sente
incompatível com ele e, por isso, o nega.” (Freire, 1992)
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2.

Historicidade da escola

A Escola Classe 102 do Recanto das Emas é reconhecida por meio do parecer
253/94, publicado no DODF 195, página 23 de 07/10/97 referente ao processo
082.017473/93 e Resolução 4352-SEDF, de 16/12/93. Está localizada na Quadra 102
Conjunto 3A Lote 01, Fone: 3901-3351. Sua inauguração foi no dia 02 de agosto de 1993,
em estrutura de zinco e, em 1996, foi demolida e reconstruída em estrutura de alvenaria,
sendo reinaugurada em julho 1998.
Foi a primeira Escola do Recanto das Emas. Criada para atender a clientela de
séries iniciais, devido à demanda, atendeu por alguns anos à Educação Infantil, quando
deixou de atender ao “famigerado turno da fome”, pois no primeiro ano chegou a
funcionar em quatro turnos diurnos, a demanda era bem superior à oferta.
A professora Margareth Nasser Khouri, convidada para assumir o desafio de
dirigir a Instituição apesar de todas as dificuldades que encontraria, convidou o professor
Eurípedes Batista Santos para acompanhá-la como apoio pedagógico-administrativo.
Assim, os dois tornaram-se pioneiros na educação do Recanto das Emas.
Em 1996, enquanto era reconstruída, a Escola Classe Recanto das Emas, foi esse
o primeiro nome que recebeu, funcionou em caráter provisório em galpões pré-moldados
montados para esse fim no terreno do Centro de Ensino Fundamental 104 do Recanto das
Emas. A distância considerável que ficou para a maioria dos alunos, serviu para alimentar
o sonho de “voltar para casa”.
Em 1997, o Centro de Ensino Fundamental 101 do Recanto das Emas foi
inaugurado, mas como não tinha equipe gestora nem docente, funcionou como sede da
Escola Classe 102 até julho do ano seguinte, a partir do segundo semestre de 1998 a “saga
102” chegava ao fim, estava em casa.
A Escola sempre participou dos eventos promovidos pela Regional de Ensino,
dentre esses a participação em desfiles estudantis em comemoração ao aniversário da
Cidade trazia uma motivação maior, pois a proximidade entre o aniversário da Escola e
do Recanto das Emas levou a elaboração de memoráveis desfiles com temas como:
“Recanto, Amado Recanto - a EC 102 Debuta Com Você”, ao completar quinze anos a
“EC 102 e Recanto Declaram Maioridade”, ao completar dezoito, além de apresentar ao
longo de sua história diversos temas com a marca de seu Projeto Político Pedagógico, ou
com enfoque histórico ou político.
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Em 2007, a Escola sugeriu ao NUDEIC, núcleo responsável pela organização
dos eventos esportivos, a incorporação de uma nova categoria aos Jogos Estudantis do
Recanto das Emas, JEREM, a categoria mirim, que possibilitaria a participação das
escolas classes nos jogos. Como a sugestão foi acatada a Escola Classe 102 participou e
sagrou-se campeã geral da categoria no mesmo ano, repetindo o feito em 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013.
Em 2010, a escola adquiriu seu primeiro computador participando de uma
campanha de reciclagem e preservação ambiental denominada “Vá Catar Latas”, em seu
terceiro ano de existência, recebeu o Projeto UCA, Um Computador por Aluno, do
Ministério da Educação, o que representa um novo marco em sua trajetória. O projeto
UCA funcionou bem por aproximadamente três anos, porém, por diversos problemas
técnicos, principalmente a falta de internet, não foi possível dar continuidade ao mesmo,
os equipamentos tornaram-se inadequados e não houve manutenção.
De 2014 a 2019 a escola participou de todos os JEREM se destacando nas
modalidades, futsal masculino e feminino. No início de 2019 a escola passou por uma
reforma significativa, o antigo telhado colonial foi substituído por um telhado moderno,
resolvendo os diversos vazamentos que causavam transtornos, bem como uma pintura
geral deixando a escola bonita e aconchegante.
No início do ano 2021, teve início a construção da quadra poliesportiva, com
verba oriunda de emenda parlamentar, o sonho de toda comunidade escolar, finalmente
concretizado.
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2.1 Dados de identificação
Dados da Instituição Educacional
Nome da Instituição

Escola Classe 102 do Recanto das Emas

Educacional

Endereço completo

Quadra 102 Conjunto 3A lote 01

Telefone/ Fax/ e-mail

3901-3351- ec102.creremas@gmail.com

Localização

Zona Urbana

Data da criação da Escola

07/10/97 – Processo 082 017473/93

Turno de funcionamento
Nível de ensino ofertado

Matutino e vespertino
Ensino Fundamental:

Etapas, ciclos, fases e modalidades de ensino/ BIA – Bloco Inicial de Alfabetização.
programas e projetos específicos da Educação II Bloco– 4º e 5º anos.
Básica propostos pela Escola.

Número de alunos atendidos

370 alunos
Programa Educação em Tempo Integral:
Iniciação Esportiva.
Horta
Acompanhamento Pedagógico: Português e
Matemática
Outros Projetos e Programas:
Projeto Trilhando na Diversidade textual
Projeto Aprender Matemática de maneira
divertida
Projeto de Transição 5º ano
Projetos socioculturais
Projeto Interventivo no II Ciclo
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Educação com Movimento (Educação Física)
Projeto de Apoio à Aprendizagem.
Projeto Serviço de Orientação Educacional

2.2 Organização Administrativa
A Escola Classe 102 é composta por 51 profissionais da educação entre eles
efetivos, terceirizados e contratados temporários. Assim compostos:
Servidor

Função

Atribuições

Regime de trabalho

Valéria Pereira Pazzine

Professor

Diretora

Estatutário

Francisca Maria Nunes Martins

Professora

Vice-diretora

Estatutário

Loraine Sebastiany Amaral

Professora

Professora Ed. Física

Estatutário

Fabrício Silva Sousa

Professor

Regente

Estatutário

Samuel Edem Leite da Silva

Professora

Regente

Estatutário

Marcia Maria Nobre Teixeira

Professora

Regente

Estatutário

Jaime Neres Freire

Professor

Readaptado

Estatutário

Kassia Kelly Tavares de Sousa

Professora

Readaptada

Estatutário

Lilian Karla R. Nascimento

Professora

Regente

Estatutário

Gercina Almeida dos Santos

Professora

Sup. Pedagógica

Estatutário

Ana Paula Santos

Professora

Regente

Estatutário

Rosa Maria C. B. da Silva

Professora

Regente

Estatutário

Francisca Fabiana X. da Mota

Professora

Coord. Ed. Integral

Estatutário

Edivania Ferreira Lima

Professora

Readaptada

Estatutário

Magali Maria Ribeiro Alves

Professora

Readaptada

Estatutário

Maurício Gonçalves Teixeira

Professor

Pedagogo EEAA

Estatutário

Heliana Dias Oliveira

Pedagoga

Orientadora Educ.

Estatutário

Cátia Freitas de Araújo

Professora

Sala de recursos

Estatutário

Ana Clara Meneses S. V.
Gonçalves
Maria de Fátima G. Monteiro

Psicóloga

Sala de recursos

Estatutário

Gestor Adm

Chefe de Secretaria

Estatutário
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Jeodith Tomé Alves da Cunha

Professora

Coordenadora

Estatutário

Amanda Franco de Sousa

Professora

Regente

Estatutário

Lídia dos Santos Alves

Professora

Regente

Estatutário

Daniela Lima Batista

Professora

Regente

Estatutário

Claudete Alves da Mota

Professora

Regente

Estatutário

Jacioneide Rodrigues de Souza

Gestor Adm

Serviços Gerais

Estatutário

Cleilson Regis M. do
Nascimento
Carlindo Canário dos S. Jr.

Apoio Adm

Sala de apoio

Estatutário

Gestor Adm

Serviços Gerais

Estatutário

Eduardo Silva do Rosário

Gestor Adm

Portaria

Estatutário

Sandra Maria Tavares Lira

Gestor Adm

Portaria

Estatutário

Rosival Pereira da Costa

Gestor Adm

Vigia

Estatutário

José Pereira Caixeta

Gestor Adm

Vigia

Estatutário

Mário da Silva Santos

Gestor Adm

Vigia

Estatutário

Roberto Rodrigues de Sousa

Gestor Adm

Vigia cedido SAB

Estatutário

Lucília Gonçalves da Silva

Limpeza

Aux. de Serv. Gerais

Terceirizado

Hayllene Rodrigues Cordeiro

Limpeza

Aux. de Serv. Gerais

Terceirizado

Antônia Rosilene A. Lima

Limpeza

Aux. de Serv. Gerais

Terceirizado

Suelber Andrade de Lucena

Limpeza

Aux. de Serv. Gerais

Terceirizado

José Humberto R. Cordeiro

Limpeza

Aux. De Serv. Gerais

Terceirizado

Gedeão Leão Dias

Limpeza

Aux. de Serv. Gerais

Terceirizado

Maria Marli Silva Santos

Limpeza

Aux. de Serv. Gerais

Terceirizado

Sônia Maria Dias Lobão

Limpeza

Aux. de Serv. Gerais

Terceirizado

Helany Cristina Silva de Souza

Professora

Regente

Lotação Provisória

Joelma de Sousa Sá Teles

Professora

Regente

Lotação Provisória

Vânia Márcia Leal Rosa

Professora

Regente

Lotação Provisória

Fabíola Martins Barros

Professora

Regente

Lotação Provisória

Maria José Calixto de Almeida

Professora

Regente

Lotação Provisória

Yngridy Emanuela T. Teixeira

Professora

Regente

Lotação Provisória

Daniela Rodrigues Fiuza

Professora

Regente

Lotação Provisória

Daíla Lopes da Silva

Cantina

Merendeira

Terceirizado

Kátia Lais

Cantina

Merendeira

Terceirizado
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3. Diagnóstico da realidade escolar

A Escola Classe 102 do Recanto das Emas oferece anos iniciais com a seguinte
organização em 2021: oito turmas do BIA- Bloco Inicial de Alfabetização – duas turmas
de 1º ano, três turmas de 2º ano, três turmas de 3º ano, e oito turmas do II Bloco – quatro
turmas de 4º ano e quatro turmas do 5º ano.
Trabalha com educação inclusiva, assim sendo, temos um segundo ano inverso,
um terceiro ano inverso, um terceiro ano reduzido, dois quartos anos inversos e um quinto
ano inverso.
A estratégia de matrícula foi atingida para este ano letivo, o que garantiu um
número de alunos compatível com a proposta da Rede Pública, evitando a superlotação
em sala de aula.
A percepção empírica de que a Escola atende a uma comunidade carente
conduziu os profissionais de ensino e estudantes da Instituição a realização de uma
pesquisa com amostragem bastante significativa em 2019, pois foram aplicados
questionários para quase metade da Comunidade Escolar e os resultados obtidos foram
surpreendentes: a comunidade atendida pela Escola, até então entendida como carente,
evidenciou que metade das famílias não paga aluguel; metade possui pelo menos um
veículo automotivo; a maioria das famílias é constituída por até quatro pessoas; a maioria
das famílias tem pelo menos dois provedores com emprego fixo; em dois terços das
famílias o responsável tem no mínimo o ensino médio completo; pelo menos dois terços
tem acesso à internet, dos quais noventa por cento acessa de casa; menos de um terço das
famílias possui algum benefício do Estado.
A carência existente, portanto, vai além dos aspectos econômicos, o que aumenta
a responsabilidade da Escola com relação à qualidade dos serviços ao cumprir seu papel
social.
A equipe gestora eleita para o mandato de 2014/2016; 2017/2019; desenvolve
uma gestão próxima do ideal de Gestão Democrática, pois procura envolver a todos os
segmentos da Comunidade Escolar através de reuniões ordinárias e extraordinárias do
Conselho Escolar ou nas Assembleias Gerais ou por segmento, no intuito de dar
transparência a seus atos.
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No ano de 2020, estava previsto novas eleições para o triênio 2020/2022, porém
com o cenário educacional de aulas não presencial, devido a pandemia da COVID-19,
ficou decidido manter os gestores eleitos para o triênio 2017/2019, até que o ensino volte
ao presencial e se realize novas eleições.
A estrutura física do prédio escolar está conservada, apesar da falta de espaço
que dificulta desenvolver projetos como o da Educação Integral, o de acompanhamento
pedagógico de Apoio a Aprendizagem, Iniciação Esportiva, dentre outros.
No início do ano de 2021, iniciou-se a construção da quadra de esportes, com
verba de emenda parlamentar, finalmente, o sonho de toda a comunidade escolar, se
concretiza, o que representa um importante passo para a minimização da maioria dos
problemas detectados.
Apesar da latente falta de espaço, o comprometimento do Corpo Docente, da
Equipe de Apoio a Aprendizagem, do Serviço de Orientação Educacional, da
Coordenação Pedagógica e dos demais profissionais envolvidos tem buscado sempre
soluções criativas para as demandas educacionais, faz a diferença, pois segundo (Freire,
1974) ensinar é um ato de amor.

4.

Função Social da Escola

4.1 Missão

Oferecer condições didático-metodológicas, democráticas e pedagógicas que
possibilite o desenvolvimento integral de seus alunos, observando os aspectos da
formação do indivíduo crítico, criativo, capaz de exercer sua cidadania através do resgate
de valores essenciais como: respeito, dignidade, responsabilidade, humildade e
honestidade, dentre outros, para a autoconstrução da identidade pautada por princípios
morais e éticos.
4.2 Visão
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Ser reconhecida em médio prazo pela excelência em qualidade de educação
desenvolvida na Cidade, no Distrito Federal e no Brasil, propiciando a transformação da
sociedade segundo os eixos de igualdade, solidariedade e sustentabilidade humana.
4.3 Crenças

Por acreditar na escola que oferece um ambiente agradável, pautado pelas
relações harmônicas e democráticas e que a aprendizagem efetiva e sem traumas acontece
na interação entre sujeito e objeto de ensino, que a Escola Classe 102 do Recanto das
Emas promove uma educação focada no estímulo, nas relações lúdicas e na interação,
buscando construir cotidianamente um lugar prazeroso para estudar.

4.4 Valores
A ideia de criança, conforme descrita no Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (Brasil MEC, 1988 p. 21) no seu parágrafo inicial sobre a concepção
de criança, como “uma noção historicamente construída”, destaca também que a criança,
como todo ser humano, é um sujeito social e histórico que faz parte de uma sociedade
com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico... Nessa
perspectiva, a instituição educacional tem uma função básica de socialização e, por esse
motivo, tem sido sempre um contexto gerador de atitudes. Pensando “a escola que temos
e a escola que queremos,” cabe a ela propiciar e cultivar um ambiente acolhedor capaz de
contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relações interpessoais de
ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança.

5. Princípios orientadores das práticas pedagógicas

5.1 Epistemológicos
A Proposta Pedagógica da Escola Classe 102 do Recanto das Emas está baseado
nos princípios orientadores de igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade,
participação da família e valorização do magistério.
Segundo a Constituição Federal (1988) no Art. 5º: “Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza”. Entendendo a igualdade, o acesso e a
permanência do aluno na escola, como um direito a educação para todos (LDB 9394/96).

17

A Escola Classe 102 é Inclusiva e Integral que segundo o PPP/SEEDF(2012),
fundamenta-se na multidimensionalidade do ser na sua “integralidade afetiva, cognitiva,
física, social, histórica, ética, estética, considerando sempre a perspectiva das relações
humanas” (p.49 e 500). Para Ropoli (2010), a educação inclusiva concebe a escola como
um espaço de todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas
capacidades, expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de
ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas suas diferenças.
Faz-se necessário ainda, a modernização das tecnologias: televisão, DVD,
computador/internet, para contribuir pedagogicamente no sucesso escolar. Também,
divulgar e incentivar a participação das famílias nas rotinas, atividades e projetos
desenvolvidos pela equipe e gestão escolar para que possam acompanhar e contribuir
cotidianamente com o processo de ensino aprendizagem de seus filhos.
A Escola, na perspectiva de construção da cidadania, assume a valorização da
pluralidade cultural em sua própria comunidade, vencendo limitações e proporcionando
aos alunos pertencentes aos diferentes grupos sociais, o acesso ao saber.

5.2 Didático-pedagógico

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas para Organização do 2° ciclo,
viabilizar as aprendizagens à luz da Psicologia Histórico-Crítica implica um trabalho
organizado a partir do Projeto Político Pedagógico da escola que considere as práticas
sociais. A partir daí, é possível definir o percurso metodológico a ser construído pelo
professor, com base na prática social do estudante, na problematização, na
instrumentalização teórica, na catarse e síntese, em movimento dialético constante que
possibilite o reinicio do processo de aprendizagem a partir de uma nova prática social.
Diferentes estratégias pedagógicas de intervenção para as aprendizagens podem ser
adotadas, destacando o reagrupamento, citado no plano de ação desta proposta e o projeto
interventivo.
Cabe ainda, considerar as teorias que tratam da aprendizagem e do
desenvolvimento humano, que resguardam a heterogeneidade de tempos, espaços e
modos de aprender. Para Vygotsky (2001), o conhecimento é construído a partir da
interlocução sociocultural e interpessoal. Nessa direção é imprescindível que o professor
organize o trabalho pedagógico em função das possibilidades e necessidades de cada
estudante, garantindo, assim, um ganho, significativo em sua formação integral.
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Diferentes estratégias pedagógicas de intervenção para as aprendizagens foram
adotadas, principalmente para o ensino remoto nos anos de 2020/2021. Momento de
calamidade pública e de emergência em saúde de importância internacional, em que todos
os segmentos da sociedade, enfrentam os desafios impostos pela pandemia. A
Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação SUPLAV, apresentou as
“Orientações à Rede Pública de Ensino para o retorno às Atividades Pedagógicas- no
contexto da COVID-19”
Cabendo destacar que as aulas presenciais foram suspensas, no período de
12/03/2020 a 12//07/2020, por força das seguintes fundamentações legais:
Decreto nº40.509, de 11/03/2020.
Decreto nº 40.520, de 14/03/2020.
Decreto nº40.539, de 19/03/2020.
Decreto nº 40.550, de 23/03/2020.
Decreto nº 40.583, de 01/04/2020.
Decreto n° 40.817, de 22/05/2020.
Portaria nº 133/2020, no DODF nº 108, de 9/6/2020, com fundamentação no
Parecer nº 40/2020 – CEDF, que validou o Plano de Gestão Estratégica para a Realização
das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal.
Não sendo possível determinar uma data para o retorno às atividades presenciais,
pois tal decisão dependia de estudos dos órgãos da Secretaria de Estado da Saúde, a então
Portaria nº133, de 03/06/2020, dispõe sobre os critérios para atuação dos profissionais em
exercícios nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal nas
atividades não presenciais.
De acordo com os critérios de atuação dos professores e as possibilidades
apresentadas aos estudantes, para garantia das aprendizagens foram disponibilizados: uso
de Ambientes Virtuais de Aprendizagens, videoconferências, chamadas de vídeos,
aplicativos, entre outros.
Diante do exposto, o então Secretário de Educação, Leandro Cruz, decidiu
ampliar o período de acolhimento e ambientação dos estudantes e familiares, ao atual
contexto, de 22/06 a 10/07/2020, onde houve a realização de atividades, replanejamento
do currículo; produção de material; elaboração de avaliações diagnósticas; postagem de
atividades de ambientação na plataforma Google sala de aula. Orientações aos estudantes
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e familiares: entrega de atividades de ambientação, mediação pela plataforma,
videoconferências etc.
Não menos importante, foi a escuta ativa e sensível da equipe gestora e
professores, diante das dificuldades apresentadas pelos pais e responsáveis.
Diante de todo esse cenário, a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,
retomar as atividades não presenciais dia 13/07/2020, propondo oportunizar as
aprendizagens no limite daquilo que as circunstâncias local e mundial impunham,
considerando ainda, as eventuais perdas que os estudantes teriam sem a mediação do
professor.
No enfrentamento dessa realidade, ofertar atividades pedagógicas não
presenciais, no ensino mediado por tecnologias, quer sejam impressas, quer sejam por
meio eletrônico, devem ser centradas nos estudantes, promovendo sua autonomia,
criticidade e possibilitar a aprendizagem mesmo que fora do ambiente escolar. Podendo
ser realizadas tanto em plataforma como o Escola em Casa DF- Google Educação, ou por
meio de material impresso, entre outros.
A Escola Classe 102, considera que 2020 foi um ano difícil, desafiador,
principalmente no que diz respeito as adaptações tecnológicas para que o trabalho pudesse
ser realizado todos os dias. Concordamos também, que as maiores dificuldades
enfrentadas pelos estudantes no ensino remoto, foram: o acesso à internet; a falta de apoio
dos pais ou responsáveis no uso da plataforma e, até mesmo auxiliar os filhos na execução
das atividades; para a equipe gestora, o desafio foi a busca ativa incessante aos estudantes,
pois demandou muito tempo e nem sempre exitosa.
Tivemos em 2020, um percentual em torno de 70% de alunos que acessavam a
plataforma “Escola em Casa DF”, 26% realizavam as atividades impressas, com uma
frequência semanal de entrega e retirada e aproximadamente, 4% de busca ativa, de
alunos que não participavam de nenhuma modalidade ofertada de atividades pedagógicas
e não foram localizados pelas escola.
Iniciamos o ano letivo de 2021, ainda de forma remota, em 08/02/2021, como já
definido no Calendário Escolar, aprovado pela Portaria nº 498/SEEDF, de 28/12/2020.
Porém, iniciamos com todo aprendizado que construímos em 2020. Ano difícil, e que
mesmos distantes, nunca estivemos tão próximos. Os profissionais da EC 102 como
muitos outros, se reinventaram, se desdobraram para oferecer o melhor dentro de suas
possibilidades e dos estudantes. Retornamos nossas atividades de forma mais “tranquila”,
atentos a todas as recomendações de segurança no combate ao Corona vírus. Aguardamos
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ansiosos pela vacina para toda comunidade escolar, para que possamos retomar as
atividades presenciais/híbrida.
Iniciamos o ano letivo com dezesseis turmas assim distribuídas: duas turmas de
1º ano, três turmas de 2º ano, três turmas de 3º ano, quatro turmas de 4°ano e quatro
turmas de 5º ano, totalizando 370 alunos.
Dando continuidade à organização de produção e entrega dos matérias
impressos, acordamos por ser quinzenal. O panorama de acesso diário à plataforma, da
entrega/devolução de atividades impressas e busca ativa, segue na compilação do
quantitativo de alunos por turma, dos acessos à plataforma, da retirada de material
impresso e a busca ativa.

Ano/Turma/Nº de
alunos
1º A - 26
1º B - 28
2º A - 18
2º B - 24
2º C - 25
3º A - 15
3º B - 23
3º C - 28
4º A - 17
4º B - 18
4º C - 27
4º D - 22
5º A - 18
5º B - 27
5º C - 29
5º D - 25

Acessam a
Plataforma
08
12
11
12
16
09
19
26
08
16
17
15
16
21
25
23

Atividades
Impressas
18
16
06
12
08
06
04
02
09
02
10
07
02
06
04
02

Busca Ativa

01
01
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DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR ANO
100
90
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0
1º A e B
TOTAL DE ALUNOS

2º A, B, C

3º A, B, C

ACESSAM A PLATAFORMA

4º A, B, C, D
ATIVIDADES IMPRESSAS

5º A, B. C, D
BUSCA ATIVA

TOTAL GERAL DE ACESSO/MATERIAL IMPRESSO

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PORCENTAGEM DE ACESSO A
PLATAFORMA

PORCENTAGEM DE ATIVIDADES
IMPRESSAS

A Escola que prioriza a gestão democrática e se compromete com uma educação
de qualidade, entende que o espaço escolar deve priorizar os direitos de aprendizagem do
aluno. Segundo Nery (2007), p.111) esses direitos se dão quando, “O planejamento da
escola contempla, assim, desde os critérios de organização das crianças em classes ou
turmas, as definições dos objetivos, por série ou ano, bem como o planejamento do tempo,
espaço e materiais considerados nas diferentes atividades e seus modos de organização.
Percebe-se que, a garantia da aprendizagem se dá mediante um trabalho
pedagógico bem articulado, que priorize o planejamento como elemento de extrema
importância para a prática do professor alfabetizador.
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Objetivo Geral

6.

Promover ensino público de qualidade, mesmo operando de forma remota, que
venha garantir o acesso e/ou permanência do aluno, favorecendo a socialização para
priorizar a formação e o desenvolvimento das potencialidades e habilidades necessárias
com vistas ao alcance das aprendizagens, previstas no Referencial Curricular Nacional
para o exercício consciente da cidadania.
6.1 Objetivos Específicos;


Desenvolver a criticidade e capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimento, habilidades e a formação de hábitos e valores.



Estimular a criatividade e a autoconfiança do educando na realização de atividades
no ensino presencial/remoto.



Oportunizar a participação de todos os segmentos da escola nos eventos culturais
propostos e desenvolvidos pela Unidade de Ensino com o intuito de fortalecer o
relacionamento entre os segmentos da Comunidade Escolar, mesmo que online.



Incentivar o gosto e hábito pela leitura.



Efetivar Gestão Democrática, com ênfase nas relações com o Conselho Escolar,
para garantir participação de todos os segmentos nas decisões garantindo
transparência nos atos e na aplicação dos recursos públicos.



Oferecer

atividades

lúdicas

e

recreativas

com

o

intuito

de

tornar

agradáveis/prazerosos os momentos de escolarização na plataforma Google Sala
de Aula.


Oportunizar atividades diversificadas no contra turno para viabilizar a Educação
em Tempo Integral, no momento em que retornar as atividades presenciais.



Desenvolver postura ecológica de respeito e preservação ao meio ambiente
visando melhor qualidade de vida.



Propiciar a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais
garantindo o acesso e a permanência num ambiente lúdico e acolhedor.



Proporcionar aos professores e demais profissionais da educação envolvidos,
tempo e espaço de discussão e estudos para garantir o processo de formação
continuada.
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7.

Concepções Teóricas que Fundamentam as Práticas
Pedagógicas
As práticas pedagógicas da Escola Classe 102 estão fundamentadas nas

concepções teóricas, que por sua vez fundamentam o Currículo em Movimento da
Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Vale ressaltar
que a democratização do acesso à escola para as classes populares requer reflexão e
revisão de concepções teóricas e práticas com vistas às necessidades formativas dos
estudantes, em função do caráter heterogêneo do grupo de educandos da realidade. Ou
seja, para se garantir direitos educacionais, torna-se necessário reconhecer as
desigualdades latentes relacionadas ao sistema de ensino público do Distrito Federal. A
aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável quando o
projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as práticas e
interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como vivência do
conteúdo pelo educando, é ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e influi
na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir
dessa identificação, a problematização favorece o questionamento crítico dos
conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro processo mediado pelo
docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes
possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003).
Para se falar em práticas pedagógicas, consideramos algumas concepções
teóricas indissociáveis a essa:

7.1 Concepção de conhecimento

O conhecimento deve estar fundamentado em uma concepção dialética, onde se
entende o homem como um ser ativo e de relações. Assim compreende-se que o
conhecimento não é “transferido” ou “depositado” pelo outro (conforme a concepção
tradicional), nem é “inventado” pelo sujeito (concepção espontaneísta), mas sim
construído pelo sujeito na sua relação com os outros e com o mundo. Isso significa que o
conteúdo que o professor apresenta precisa ser trabalhado, refletido, reelaborado, pelo
educando, para se constituir em conhecimento dele. Educador e educando aprendem
juntos, numa relação dinâmica de construção, pautado na realidade do aluno. Esse
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processo requer respeito às diferenças individuais, levando o educando a observar e
aplicar o saber adquirido em seu meio social. Caso contrário, o educando não aprende,
podendo, quando muito, apresentar um comportamento condicionado, baseado na
memória superficial. Nesse sentido, Vygotsky assinala:
A experiência pedagógica ensina-nos, não menos que a investigação
teórica, que o ensino direto dos conceitos é de fato impossível e
pedagogicamente infrutífero. O professor que insiste em seguir esse caminho
em geral não conseguirá mais que uma assimilação irrefletida de palavras, um
simples verbalismo, que simula e imita os conceitos correspondentes na
criança, mas que de fato encobre um vazio. Em tais casos, a criança não adquire
conceitos, mas palavras: assimila mais com a memória que com o pensamento
e mostra-se impotente perante toda tentativa de empregar com sentido os
conhecimentos assimilados (Vygotsky, 1934).

7.2 Concepção de metodologia do ensino
Existem diversos métodos que, poderão ser utilizados para contemplar a
diversidade e a subjetividade de nossos educandos e que nos permitem um
acompanhamento individualizado do processo de construção do conhecimento,
respeitando-se as necessidades e potencialidades de cada um.
A teoria dialética do conhecimento nos aponta que o conhecimento se dá
basicamente em três grandes momentos: a Síntese, a Análise e a Síntese. Se essa é a
dinâmica de conhecimento universal, vale também para a situação pedagógica; apesar das
diferenças, existem pontos fundamentais de aproximação entre a situação do
conhecimento em geral e em sala de aula. (VASCONCELLOS, 1993, p. 45)
Portanto, se queremos que o educando aprenda, não podemos limitar o ensino
ao fazer mecânico, ao desenvolvimento das habilidades de manipulação de materiais, mas
tornar o convívio de sala de aula contextualizado e significativo. Desde as séries iniciais,
respeitado o grau de profundidade compatível com a etapa de desenvolvimento, é
importante estimular a reflexão sobre a ação educativa.
Partindo-se da realidade de cada educando, considerando as experiências que ele
traz, numa interação realizada no ambiente escolar, social e familiar, utilizando recursos
capazes de proporcionar uma constante reflexão e ação, poderemos estar mediando um
trabalho educativo no sentido de propiciar condições para que aflore neste educando o
seu processo criativo, tornando-o um sujeito crítico, solidário e participativo, capaz de
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transformar-se, mudando o meio em que está inserido, rumo à conquista de seu
desenvolvimento integral.
É função primeira da escola, garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por
meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o
reconhecimento da pratica social e da diversidade do estudante da rede pública do Distrito
Federal são condições fundamentais. É importante reconhecer que todos os agentes
envolvidos com a escola participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido,
Vygotsky, principal teórico da abordagem, Psicologia Histórico-Cultural (1896/1934),
destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao
processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências
significativas, organizadas didaticamente pela escola. Paralelamente, a inserção de
valores éticos e morais, assim como princípios de autonomia, responsabilidade,
solidariedade e respeito devem ser concomitantemente trabalhados, pois introduzirão
cada aluno na vida em uma sociedade que busca a justiça, igualdade, equidade e a
felicidade para todos.
Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados e
concomitantes: Identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que
contribuam para a humanização dos indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o
acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003); b)
organizar e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa humanização,
estabelecendo valores e prioridades para esses conteúdos

7.3 Planejamento
Para planejar, considerando as reflexões neste Projeto, o profissional deve mudar
sua postura enquanto “homem” e “professor”. Primeiramente, é preciso mudar a si
próprio para, então, pensar em mudar os outros. Planejar significa, a partir da realidade
do estudante, pensar as ações pedagógicas possíveis de serem realizadas no intuito de
possibilitar a produção e internalização de conhecimentos por parte do/a educando/a.
Além disso, o planejamento deve contemplar a possibilidade de um movimento de açãoreflexão-ação na busca constante de um processo de ensino-aprendizagem produtivo.
Portanto, não cabe mais uma mera lista de conteúdo. Deve-se dar ênfase as atividades
pedagógicas; o conteúdo em sala de aula será resultado da discussão e da necessidade
manifestada a partir do conhecimento que se tem do próprio estudante. Essa forma
permite que professor e aluno avancem em seus conhecimentos e se constituam como
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sujeitos reflexivos. Para tal, a escola elaborou, por disciplina, aqueles conteúdos
necessários pertinentes a cada série que serão o ponto de partida, o que veremos adiante
na Proposta Curricular dessa Instituição.

8. Organização do trabalho pedagógico da escola
8.1 Organização do trabalho escolar em ciclos
A organização do trabalho escolar por meio de ciclos de aprendizagem no Ensino
Fundamental Anos Iniciais na EC 102 respalda-se: no artigo 23 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que estabelece o princípio da flexibilidade na
organização do trabalho pedagógico em ciclos ou forma diversa de organização para
atender à melhoria do processo de aprendizagem; no artigo 12, da LDB, que define entre
as incumbências dos estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola na elaboração e
execução do projeto político-pedagógico; e no artigo 4º da Lei de Gestão Democrática nº
4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que garante autonomia pedagógica às escolas públicas
do Distrito Federal para elaborar e implementar seu projeto político pedagógico, em
consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da rede
pública de ensino do DF.
A ampliação dos ciclos no Ensino Fundamental ampara-se também, nas
Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, aprovada pelo Conselho de
Educação do Distrito Federal por meio do Parecer nº 212/2006 e instituída pela Secretaria
de Estado de Educação do DF por meio da Portaria nº 4 do dia 12 de janeiro de 2007.
A compreensão de ciclos assumida neste Projeto caracteriza-se pelo que, Barreto
e Sousa (2005) propõem: “alternativas de organização do ensino básico, que ultrapassam
a duração das séries anuais como referência temporal para o ensino e a aprendizagem e
estão associados à intenção de assegurar à totalidade dos alunos a permanência na escola
e um ensino de qualidade”, demarcam mudanças de concepção de conhecimento e de
aprendizagem, na ocupação do tempo escolar, bem como na própria função da educação
escolar, vindo a constituir um caminho potencial para a democratização do ensino.
A adoção de ciclos nos anos iniciais do Ensino Fundamental nesta unidade
escolar compartilha responsabilidades individuais e coletivas, sendo o trabalho
pedagógico coletivo apresentado neste Projeto Político Pedagógico, uma das condições
para a sua implementação. Para isso, são dinamizados colegiados como: Conselho de
Classe; Conselho Escolar; reuniões de coordenação pedagógica coletiva; entre outros.
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A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na
organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu
desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. Esse processo contínuo
de avaliação tem a finalidade de saber que conhecimentos, competências e habilidades os
estudantes apresentam ou não, para que o professor possa intervir no processo de ensino
aprendizagem de forma cooperativa, integrada e coletiva.
A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, não
permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens.
Fundamenta-se no pressuposto de que o estudante não deve repetir o que já sabe; e não
deve prosseguir os estudos com lacunas em seu processo de aprendizagem. Isso significa
que os estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem percalços que venham
a interromper a evolução do seu desenvolvimento escolar (Villas Boas et al., 2012).
Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico
proposto neste Projeto se fundamenta em:


Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos metodológicos,
das avaliações e dos tempos e espaços de aprendizagem, resguardando os ritmos
diferenciados e a heterogeneidade característica dos processos de aprendizagem
humana;



Ensino heterogêneo e diferenciado caracterizado pelo respeito às potencialidades
e ritmos de aprendizagem;



Na adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas a atingir
os objetivos de aprendizagem;



Avaliação formativa contínua e a serviço da promoção dos direitos de
aprendizagens, conforme as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de
Aprendizagem para a Educação Básica da Secretaria de Educação, 2008.
A opção pelos ciclos nesta escola se fundamenta na compreensão de que é

urgente e necessário reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade.
Compreender e respeitar as diferenças, orientados pela certeza de que não se pode abrir
mão de uma educação pública para todos em seu sentido pleno, como preceitua a
Constituição Federal de 1988, artigo 205.
Para melhor acompanhamento e garantia de aprendizagens, a Escola conta com
algumas modalidades de suporte ao trabalho pedagógico. O plano de ação elaborado em
conjunto com os professores consta dos anexos desse Projeto.
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8.2 Modalidades de Apoio

Apoio Psicopedagógico - É um serviço realizado em horário extraescolar, que
objetiva desenvolver e potencializar as condições reais de aprendizagem de cada aluno
(a), respeitando o nível de desenvolvimento em que cada um (a) se encontra, utilizandose de recursos diferenciados.
Essa modalidade de apoio tem um caráter, preventivo, visando potencializar as
condições básicas de aprendizagem preservadas do educando, a fim de que, no futuro, os
déficits reais comprometam menos as suas aquisições do conhecimento. O investimento
primordial é na construção da autonomia, na produtividade e na integração ao ambiente
escolar e na vida cidadã.

8.3 Sala de Recursos

É um serviço criado para auxiliar os professores de sala no atendimento
diferenciado aos alunos com necessidades educacionais especiais, no próprio horário de
trabalho, visando assegurar-lhes uma orientação mais individualizada, minimizando,
assim, as suas dificuldades de aprendizado.
Os alunos que participam desse serviço são encaminhados por seus professores
para a Sala de Recursos, em horários combinados. O atendimento geralmente é feito em
duplas e as atividades que lá se realizam são construídas pela(s) própria(s) professora(s)
da classe, podendo ser adaptadas pela educadora responsável por esse serviço.

9. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVO GERAL:
Promover articulação e integração entre gestores e professores, com vistas a
planejar e orientar as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas no decorre do ano
letivo, em conformidades com o Projeto Político Pedagógica da Instituição e com o
Currículo em Movimento da Educação Básica.
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JUSTIFICATIVA:
FUNÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO SEGUNDO PORTARIA
SEEDF 180/2019:
Art. 120. São atribuições do Coordenador Pedagógico:
I.

Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação
Pedagógica na unidade escolar;

II.

Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da
avaliação da Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar;

III.

Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de
execução, de implementação e de avaliação da Organização Curricular;

IV.

Articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e
a Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o
exercício da gestão democrática;

V.

Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações
pedagógicas promovidas pela SEEDF;

VI.

Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do
Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por
meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de oficinas
pedagógicas locais, assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de
formação continuada;

VII.

Divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da
unidade escolar;

VIII.

Colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três
níveis de avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e
aprendizagem e recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar.

Art.121. O planejamento, a realização e a avaliação do espaço-tempo da Coordenação
Pedagógica são também de responsabilidade da equipe gestora em colaboração com
todos os profissionais da educação da unidade escolar em articulação com as equipes
de Coordenação Intermediária e Central.
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OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Promover a
formação
continuada no
espaço tempo da
coordenação
pedagógica, para
o
aprimoramento
teórico e prático
em sala virtual

Promover a
formação
continuada no
espaço tempo
da coordenação
pedagógica,
para o
aprimoramento
teórico e
prático em sala
virtual

Dar ao professor
bases
pedagógicas que
possam favorecer
o planejamento e
a prática
pedagógica nas
aulas remotas.

Nas coletivas,
buscar
profissionais
habilitados
para
realizações das
formações,
assim como
buscar lives
que possam
auxiliar.

Equipe gestora
coordenadora,
UNIEB e
professores.

Ao final de cada
coletiva, avaliar
com o grupo de
forma oral ou
através de
formulário
online.

Fazer o
diagnóstico
inicial e na
coletiva de
planejamento por
ano, organizar os
conteúdos de
acordo com o
replanejamento
curricular.

Nas
coordenações
pedagógicas

Professores,
supervisora
pedagógica e
coordenadora.

Ao final de cada
bimestre.

Estudo e
reestruturação
do PPP

Estudar e discutir
o PPP e fazer as
modificações
necessárias.
Participar de
enquete via
formulário
google.

Nas coletivas
semanal via
meet – sala de
coordenação

Equipe gestora,
coordenadora,
professores, sala
de recurso,
Equipe de apoio
a aprendizagem e
demais
servidores
ligados ao
pedagógico.

Durante todo o
ano e
reavaliando no
início do
próximo ano.

Reagrupamento
(somente
quando
retornar as
aulas
presenciais).

Contemplar e
garantir a todos
os alunos o
direito ao
processo de
alfabetização,
respeitando o seu
tempo de
aprendizagem,
como também
efetivar um dos
princípios do
BIA.

Acontecerá
mediante o
diagnóstico
bimestral, com
atividades
realizadas
pelos
professores,
nas coletivas e
coordenações
de
planejamento.

Supervisora
pedagógica,
coordenadora e
professores do
BIA

No decorrer do
ano letivo

Organização
curricular

Desafiar o aluno
no processo de
alfabetização, de
acordo com o
seu nível de
aprendizagem.
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Conscientizar os
nossos alunos da
importância do
ato de ler.

Tornar o aluno
um leitor
competente,
proficiente,
dotado de bons
hábitos de
leitura e de
estratégias para
compreender o
que lê.

Acompanhar o
Conselho de
desenvolvimento Classe
cognitivo, social
e afetivo dos
alunos, como
também definir
estratégias de
intervenções

Estreitar a
relação família
escola.

Reunião de
pais e
professores

Acompanhar e
auxiliar no
planejamento
dos professores
por ano.

Participar do
planejamento
semanalmente
auxiliando no
que for

Através dos
projetos
Trilhando pela
diversidade
textual;
Empréstimo de
livro na sala de
leitura;
Criação de espaço
virtual de leitura
– o aluno lê um
livro por semana
disponibilizados
na plataforma, ou
pelo whatsApp;
Contação de
história pelo
professor nas
vídeo aulas para
discursão oral e
escrita;
Favorecer
reflexão do
trabalho
pedagógico
realizado no
contexto das aulas
remotas, bem
como buscar
estratégias que
auxiliem na
superação das
dificuldades
diagnosticadas.
Dialogar com a
família sobre as
questões que
permeiam a
relação escola
comunidade,
principalmente na
parceria em que
precisamos ter
mediante as aulas
remotas.
Acompanhamento
semanal das
coordenações
individuais na
salas virtuais de

Se dar
mediante a
observação do
professor e
participação
dos alunos;

Professores,
coordenadores

Semanalmente

Ao final de
cada bimestre
reunir com os
seguimentos
para refletir e
discutir sobre
os resultados
obtidos no
bimestre.

Equipe gestora,
coordenadora,
professores,
SOE, SEAA e
AAEE

Acontecerá a
cada bimestre.

Se dará pela
participação
dos
pais/alunos e
professores e
equipe gestora

Equipe gestora,
coordenador,
SOE, SEAA,
Todos os
segmentos da
escola ligados ao
pedagógico.

Ao final de cada
bimestre
utilizando o
google meet.

Interações,
discussões e
planejamento
conjunto.

Supervisora
pedagógica,
coordenadora e
professores.

Semanal

32

solicitado e
repassando
informações
documentais

coordenação, por
ano, em horário
oposto ao da
regência
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10. Concepções, práticas e estratégias de avaliação do
processo de ensino e aprendizagem
Sabemos que atualmente, têm sido elaborados diversos estudos que, a fim de promover
estratégias para atingir a avaliação segundo a concepção emancipatória e com o ideal de formação
humana, propõem modelos avaliativos com focos e elementos específicos.
Alguns deles, que assumem denominações diversas, visando propiciar ao leitor uma visão
das possibilidades de promover processos avaliativos em perspectiva bastante diversa da tradicional
abordagem classificatória.
A avaliação possui diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal - SEEDF entende que na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher,
apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende.
De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional (2014/2016), avaliar para incluir,
incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Que embora
a avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que instrumentos e procedimentos pelos quais a
análise qualitativa sobreponha-se àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira menos
injusta o ato avaliativo.

Decorrendo daí o olhar e a intervenção humana que os sistemas

computadorizados não são capazes de atingir.
Não são os instrumentos e procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção
do(a) avaliador(a), no caso o(a) professor(a), e o uso que se faz deles (HADJI, 2001). Nesse sentido,
apoia-se a utilização de instrumentos, procedimentos e formas diferenciadas (variadas) que
contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes (VILLAS BOAS,
2008). Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não simplesmente da avaliação das
aprendizagens. A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o trabalho pedagógico
se desenvolve e a segunda, também denominada de avaliação somativa, faz um balanço das
aprendizagens ocorridas após um determinado período de tempo, podendo não ter como objetivo a
realização de intervenções (VILLAS BOAS, 2013).
A avaliação formativa ou formadora visa fornecer aos alunos um feedback de seus
progressos, considerando avaliações feitas em diferentes momentos e instrumentos. Segundo Hadji
(2001) a avaliação formativa é um ideal que pode tornar a avaliação verdadeiramente útil em situações
pedagógicas ao permitir a crítica da realidade, a libertação dos sujeitos, a saída do imediatismo
pedagógico, ao permitir ao aluno questionar e refletir sobre determinado assunto.
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Uma avaliação formativa ajuda o aluno a compreender e a se desenvolver. Colabora para a
regulação de suas aprendizagens, para o desenvolvimento de suas competências e o aprimoramento
de suas habilidades em favor de um projeto. Um professor comprometido com a aprendizagem de
seus alunos utiliza os erros, inevitáveis sobretudo no começo, como uma oportunidade de observação
e intervenção. Com base neles, propõe situações-problema cujo enfrentamento requer uma nova e
melhor aprendizagem, possível e querida para quem a realiza. (MACEDO, 2007, p. 118).
A Escola Classe 102, na observância das normas Regimentais Escolar e as Diretrizes
Pedagógicas e Operacionais da SEEDF, em 2020 – como em 2021, vem trabalhando nessa perspectiva
de avaliação formativa e como estratégias avaliativas, vem utilizando os seguintes instrumentos: por
observação do desenvolvimento cognitivo e psicomotor dos alunos, por meio de portfólios, registros
reflexivos, avaliação por pares, provas e autoavaliação, para o ensino presencial.
No ensino remoto/híbrido, se dar(á) principalmente, mediante a execução e a entrega das
atividades pedagógicas propostas, que são analisadas pelo professor regente, mas também, se dar pela
observação, participação dos alunos, diagnóstico individual que levem o aluno a sistematizar por meio
de leitura, escrita ou desenho, aquilo que aprendeu. Utilizando chamada de vídeo, Meet, Whatsapp,
fotografias das atividades, entre outros. No Conselho de Classe são feitos os mapeamentos por turma,
de todos os alunos que apresentaram dificuldade, seja de aprendizagem, seja de acesso a plataforma,
evasão, entre outros. Para os alunos com dificuldade de aprendizagens, de todos os anos, ficou
acertado que o professor daria/dar reforço semanal, em horário contrário. Seria providenciado material
impresso como atividades de reforço. Algumas turmas do BIA, foram agrupadas por nível de
aprendizagem e os professores realizaram/realizam o atendimento semanal, via Meet, utilizando o
material impresso (de reforço) como apoio. Aos alunos com dificuldade de acesso a plataforma ou
problemas com a internet, esses foram(são) acolhidos pela equipe gestora que buscou/busca
solucionar as necessidades de cada aluno. Na busca ativa, àqueles alunos não localizados, foi aberto
o processo via SEI, ao Conselho Tutelar.
No que se refere a avaliação institucional, ou seja, a avaliação da escola por ela mesma, nos
conselhos de classes, nas reuniões de pais, tendo como referência a proposta pedagógica, por meio de
procedimentos por ela construídos. A SEEDF, em seus diversos setores, deve compor parceria com a
escola, para orientar o desenvolvimento desse processo. Essa avaliação não é isolada nem burocrática,
pois a transparência dos seus objetivos e procedimentos precisa deixar claro o caráter formativo que
ela precisa assumir. Não pode pressupor hierarquias demarcadas e solidificadas, pois todos avaliam e
são avaliados. Assim sendo, serve de base para um planejamento estratégico que auxilie na preposição
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de projetos que venham superar lacunas de aprendizagens e favorecer uma gestão mais atuante e
democrática.
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11.

Organização Curricular da Instituição

A organização curricular da Escola Classe 102 do Recanto das Emas é norteada pelo Currículo
Em Movimento da Educação Básica do DF-(2018), Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997/1998/1999) e pela LDB, partindo do princípio do respeito ao educando, e ressaltando o
protagonismo do mesmo como partícipe do processo de ensino e aprendizagem. Sendo um ser ativo,
construtor de seu presente e futuro, na perspectiva do desenvolvimento integral de suas
potencialidades e no exercício de sua cidadania. É fundamentado teoricamente nas concepções
pedagógicas pós-estruturalistas (Silva, 2010), visando a superação dos modelos de ensino tradicionais
e tecnicistas.
Em 2013, a Escola ampliou sua organização cíclica, pois além do BIA, Bloco Inicial de
Alfabetização, que já estava funcionando há alguns anos, aderiu à proposta de organização dos anos
iniciais em ciclos, os quartos e quintos anos agora estão reunidos no II Bloco do II Ciclo.
Contudo, para o sucesso da aplicação do currículo garantindo ensino de qualidade torna-se
essencial a participação da comunidade no processo educacional. Essa interação com as famílias
realimenta a função social, pois por meio desta descobre-se novas parcerias, ideias, projetos e
conceitos. Para que de fato a interação comunidade/escola ocorra.
A interdisciplinaridade e a contextualização estarão presentes na organização do plano de
ensino. Nessa proposta, os projetos interdisciplinares visarão à formação plena do ser humano, sendo
desenvolvidos temas como resgate de valores morais e cívicos, autoestima, conhecimento do próprio
corpo, hábito de leitura, relaxamento, sexualidade, dentre outros.
O currículo deve contemplar a inclusão em diversos aspectos, dar voz às minorias. Ser
multicultural tendo em vista a superação de preconceitos.
Portanto deve ter caráter maleável, dadas as especificidades de seu tempo, pautando sua
compatibilidade com a revolução tecnológica. Diante do cenário pandêmico que vivemos no ano
letivo de 2020, que segue em 2021, provocou e tem provocado sérias e indiscutíveis mudanças
educacionais. O ensino mediado por tecnologias, revolucionou a educação nos últimos dois anos. As
experienciais trazidas de 2020, agora são fortalecidas para continuarmos a oferecer, orientar e ousar
nas possibilidades de avanços nas aprendizagens, mediadas por tecnologias ou impressas.
Aos alunos com maiores dificuldades para realizar as atividades propostas, seja na plataforma
virtual, seja com o material impresso, são atendidos com trabalhos diversificados, considerando o
nível de aprendizado, receberem atendimento individualizado e personalizado no contra turno, via
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Meet, Whatsapp e vídeo chamadas. No retorno das aulas presenciais, serão oferecidos o reforço
escolar, os plantões pedagógicos, projeto interventivo e reagrupamentos, conforme prevê as Diretrizes
Pedagógicas do BIA, (pág.59 e 64). Além de atendimento especializado com a equipe de apoio a
aprendizagem.
O Conselho de Classe é realizado bimestralmente com a participação da equipe gestora,
professores, coordenadores, SEAA, SOE e Sala de Recurso. Visando orientar e replanejar a ação
docente e encaminhar providências para garantir o êxito da ação educativa, de forma que a
responsabilidade e compromisso de todos fiquem assegurados.
Neste contexto, a temática Um Lugar Prazeroso para Estudar, que norteia o Projeto Político
Pedagógico, possibilitará o resgate do prazer de estudar, o respeito pela instituição educacional através
de atividades lúdicas criativas e inovadoras, possibilitando ao educando construir seu conhecimento
com autonomia, onde o educador exerce o papel de motivador no processo.
Para cumprir seu papel, de contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa, prepará-la
para a cidadania e qualificá-la para o trabalho, como define a Constituição Federal e a LDB, ousamos
construir uma escola onde todos sejam acolhidos e tenham sucesso igualitariamente.
Refletimos sobre o desafio desta função, pois a missão de cada um é promover o pleno
desenvolvimento do educando, preparando-o para a cidadania e qualificando-o para o trabalho.
Sabendo que o termo pleno desenvolvimento significa cuidar não apenas da tarefa de ensinar
os conteúdos clássicos, mas, de dar conta de outras dimensões que fazem parte de cada pessoa, um
ser humano perfeito, completo e feliz. A escola busca através da coletividade da comunidade escolar
caminhos para a realização desse desafio. Para isso a escola se volta não apenas para a transmissão do
conhecimento, mas também enfatiza outros aspectos: as formas de convivência entre as pessoas, o
respeito às diferenças, a cultura escolar, o individualismo de cada aluno e seu desempenho dentro do
coletivo, entrando em questão as diferentes aprendizagens, ela divide responsabilidades que passam a
ser assumidas de forma muito mais intensa e estabelece parcerias e novas possibilidades não
construídas.
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1º Bimestre
ORALIDADE
Identificar os diversos
falares
regionais
relacionando-os
a
aspectos
culturais
evidenciados em diversos
gêneros textuais.
Identificar características
da
conversação
espontânea
presencial
respeitando os turnos de
fala, selecionando e
utilizando, durante a
conversação, formas de
tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor
Identificar e produzir, em
colaboração com os
colegas e o professor
diversos gêneros do
campo investigativo, que
possam ser repassados
oralmente por meio de
ferramentas
digitais,
áudio
e
vídeo,
considerando a
Situação comunicativa e o
tema / assunto / finalidade do texto.
LEITURA E ESCUTA

Escola Classe 102- Recanto das Emas
Conteúdo Programático do 1º ano 2020/2021
LÍNGUA PORTUGUESA
2º Bimestre
3º Bimestre
ORALIDADE

ORALIDADE
Identificar características da
Recontar contos de fadas,
conversação
espontânea
lendas que conhece e
presencial, respeitando os
textos que se sabe de
turnos de fala, selecionando e
memória.
utilizando,
durante
a
LEITURA
E
conversação,
formas
de
ESCUTA
tratamento adequadas, de
Perceber, com a mediação
acordo com a situação e a
do
professor a
posição do interlocutor
intertextualidade presente
em textos.
LEITURA E ESCUTA
Antecipar
conteúdos
Verificar (confirmando ou
(levantamento
de
não) hipóteses levantadas,
hipóteses)
durante
a
facilitando a compreensão
leitura, feita por outros
do texto lido.
leitores
ou
com
Compreender as finalidades de
autonomia.
textos lidos e produzidos
Retomar
informações
oralmente e por escrito.
explícitas e implícitas de
Selecionar
informações
textos lidos, por meio de
necessárias para compreensão
perguntas mediadas pelo
do texto de acordo com o
professor
objetivo da leitura.
Identificar as finalidades
Relacionar os assuntos de
de
textos
lidos
e
textos lidos a conhecimentos
produzidos oralmente e
prévios,
construindo
por escrito
significados.
Lidar com textos variados para
ESCRITA/PRODU
descobrir
a
diversidade
ÇÃO DE TEXTO
estética presente na literatura
Identificar as finalidades

4º Bimestre
ORALIDADE
Entrevistas,
relatos
de
curiosidades e reportagens
LEITURA E ESCUTA
Níveis de compreensão da
leitura: objetiva, inferencial
e avaliativa
Estudo de personagens
clássicos
da
literatura
brasileira: diferença da obra
literária, de adaptações feitas
pela criança
Literatura
e
cinema:
diferença entre o filme e o
livro, realçando a autoria
Jornal,
campanhas
e
anúncios
publicitários,
cartazes de conscientização,
notícias, folhetos, textos
digitais
ESCRITA/PRODUÇÃO
DE TEXTO
Produção textual por meio de
diversos
gêneros,
preferencialmente
em
situações reais de uso
Produção oral e escrita de
gêneros que apresentam a
narrativa em sua organização
interna: contos infantis,
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Identificar
diferentes
linguagens (verbal e não
verbal) presentes em
gêneros textuais.
Reconhecer que textos
são lidos e escritos da
esquerda para a direita e
de cima para baixo da
página.
Perceber
o
assunto
principal de textos lidos,
com autonomia ou por
outros leitores.
Ilustrar histórias clássicas
da Literatura Infantil.
Apreciar a literatura em
sua diversidade a fim de
aprender a ler com prazer
e aprimorar-se
como
leitor
e
escritor
proficiente.
ESCRITA/PRODUÇÃO
DE TEXTO
Participar de situações
de produção oral e
escrita de textos em
diferentes gêneros.
Identificar as finalidades
de
textos
lidos
e
produzidos oralmente e
por escrito.
Vivenciar textos variados
para
descobrir
a
diversidade
estética

infantil.
ESCRITA/PRODU
ÇÃO DE TEXTO
Conhecer
e
manusear
diferentes suportes textuais.
Escrita de listas diversas de
acordo com alguns critérios:
ordem alfabética, contexto
semântico
ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTI
CA
Identificar
rimas
e
aliterações em diferentes
gêneros.
Perceber
as
diferentes
estruturas silábicas, para ler
e escrever palavras e
pequenos textos.
Conhecer fonemas que em
nossa língua são grafados
apenas por uma letra (P, B, T,
D, F, V).

de
textos
lidos
e
produzidos oralmente e
por escrito
Vivenciar textos variados
para
descobrir
a
diversidade
estética
presente na literatura
infantil.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTI
CA
Identificar
rimas
e
aliterações em diferentes
gêneros.
Perceber as diferentes
estruturas silábicas, para
ler e escrever
Identificar
rimas
e
aliterações em diferentes
gêneros.
Perceber as diferentes
estruturas
silábicas,
para ler e escrever
palavras e pequenos
textos.

lendas, fábulas

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTI
CA
Adjetivação oral (atribuição de
qualidade/característica
s) de objetos enfatizando
formas, cores e função por
meio
de
jogos
e
brincadeiras
Verbos - apenas para perceber
e nomear ações realizadas no
dia a dia: correr, caminhar,
levantar, pular, comer, escovar,
escrever, espreguiçar, outros
Vocabulário - ampliação a partir
da compreensão de significados
no contextualizados
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presente
infantil

na

literatura

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTI
CA
Diferenciar as unidades
linguísticas:
letras,
palavras,
textos,
números
e
outros
símbolos.
Conhecer o alfabeto,
perceber a função das
letras e reconhecer os
diferentes tipos.
Desenvolver
a
consciência fonológica
para relacionar fonemas e
grafemas na leitura e na
escrita.
Perceber que todas as
sílabas
são
constituídas
por
unidades menores e
pelo menos por uma
vogal.
MATEMÁTICA
1º Bimestre
NÚMEROS
Identificar o uso do
número em suas
diferentes funções
sociais.

2º Bimestre
NÚMEROS
Contar, comparar e ordenar a
quantidade de objetos de
coleções até 99 unidades e
apresentar o resultado por

3º Bimestre
NÚMEROS
Realizar contagens para
desenvolver a capacidade
de separar objetos já
contados dos ainda não

4º Bimestre
NÚMEROS
Agrupamentos e
desagrupamentos de quantidades
menores que a centena (2 em 2, 3
em 3, 5 em 5, 10 em 10)

41

Realizar
correspondência
biunívoca na contagem:
reciprocidade entre o
objeto contado e a fala
numérica a que se
refere.
Realizar contagens para
desenvolver
a
capacidade de separar
objetos já contados dos
ainda não contados
(zoneamento).
Compreender que o
último objeto de uma
coleção a ser contada
refere-se à quantidade
de objetos da coleção
(Kamii).
Compreender a relação
entre
símbolo
e
quantidade e quantidade
e símbolo.
PENSAMENTO
ALGÉBRICO
Organizar
e ordenar
objetos
familiares
ou
representa
ções por
figuras,
por meio

registros verbais e simbólicos,
em situações de seu interesse,
como jogos, brincadeiras,
materiais da sala de aula, entre
outros.
Elaborar
situações
contextualizadas, tendo em
vista a comparação entre os
números: ordenação crescente
e decrescente,
antecessor e sucessor
maior que, igual a, menor
que, até 99.
Contar eventos ou objetos de
uma coleção de maneira exata
ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias.
Compreender que o SND é
formado por 10 algarismos e
que o valor do algarismo
corresponde à posição que ele
ocupa.
Compor
e
decompor
número de até duas ordens,
por meio de
diferentes adições, com o
suporte
de
material
manipulável.
Identificar as nomenclaturas de
unidade e dezena após a
compreensão do agrupamento.
Construir fatos básicos da
adição compreendendo as
diferentes composições até 10,
estimulando o cálculo mental e

contados (zoneamento).
Problemas envolvendo diferentes
Estabelecer a relação
significados da adição e da
entre
quantidades
subtração (juntar, acrescentar,
iguais com objetos
retirar, comparar e completar)
diferentes.
Multiplicação(ações de agrupar
Compreender as diferentes
parcelas iguais e combinações)
ideias da adição: juntar
Divisão (ideias de repartir a
(objetos de naturezas
coleção em partes iguais e
diferentes) e acrescentar
determinação de quantas vezes
(objetos
de
mesma
uma quantidade cabe em outra)
natureza), por meio de
Registros pictóricos orais ou
situaçõesescritos
de
experiências
problema,
realizando
vivenciadas a partir de situaçõesregistros pictóricos e
problema envolvendo adição
numéricos.
(ideias de juntar e acrescentar),
Compreender diferentes
subtração (ideias de retirar,
ideias da subtração a
comparar
e
completar),
partir de situaçõesmultiplicação (ações de agrupar
problema:
retirar,
parcelas iguais, combinações e
comparar e completar.
configuração retangular) e divisão
Resolver
e
elaborar (ideias de repartir a coleção em
problemas de adição e de partes iguais e determinação de
subtração,
envolvendo quantas vezes uma quantidade
números de até dois cabe em outra)
algarismos,
com
os
significados de juntar,
PENSAMENTO
acrescentar,
retirar,
ALGÉBRICO
comparar e completar com o
Sequências
recursivas:
suporte de imagens e/ou
observação de regras utilizadas
material
manipulável,
em seriações numéricas (mais 1,
utilizando estratégias e
mais 2, menos 1, menos 2, por
formas de registro pessoais
exemplo
Compreender diferentes
ideias de multiplicação:
GEOMETRIA
repetição de parcelas
Reconhecimento de formas
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de
atributos,
tais como
cor, forma
e medida.
GEOMETRIA
Identificar o próprio
corpo, suas dimensões e
sua relação com o
espaço físico.
Localizar-se e orientarse no espaço próximo,
descrevendo oralmente e
de forma pictórica,
localizações próximas e
pequenas trajetórias.
Identificar e nomear
figuras planas (círculo,
quadrado, retângulo e
triângulo) em desenhos
apresentados
em
diferentes disposições
ou em contornos de
faces
de
sólidos
geométricos

GRANDEZAS E
MEDIDAS
Selecionar e fazer uso
das medidas arbitrárias
(o palmo, o pé, o braço)
para medir, visando
padronização.

o uso em resolução
situações-problema.

de

PENSAMENTO
ALGÉBRICO
Organizar e ordenar objetos
familiares ou representações por
figuras, por meio de atributos, tais
como cor, forma e medida
GEOMETRIA
Identificar e nomear figuras
planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo) em
desenhos apresentados em
diferentes disposições ou em
contornos de faces de sólidos
geométricos
GRANDEZAS
E
MEDIDAS
Compreender
expressões
básicas para desenvolver a ideia
de tempo: agora, depois, antes,
amanhã, hoje.
Relatar em linguagem verbal
ou não verbal sequência de
acontecimentos relativos a
um dia, utilizando, quando
possível, os horários dos
eventos.
Identificar a escrita de uma
data, por meio da consulta ao
calendário, apresentando o dia
da semana, o mês e o ano.

iguais e
retangular.

configuração

PENSAMENTO
ALGÉBRICO
Descrever,
após
o
reconhecimento
e
a
explicitação de um padrão
(ou
regularidade),
os
elementos ausentes em
sequências recursivas de
números naturais, objetos
ou figuras.
GEOMETRIA
Corresponder
a
localização de pessoas e
de objetos no espaço em
relação à sua própria
posição, (reconhecendo
seu
corpo
como
referencial de trajetória no
espaço) utilizando termos
como à direita, à esquerda,
em frente, atrás.
Identificar e nomear
figuras planas (círculo,
quadrado, retângulo e
triângulo) em desenhos
apresentados
em
diferentes disposições ou
em contornos de faces de
sólidos geométricos.

geométricas
espaciais
em
contextos variados e relações
com objetos familiares do
mundo físico
GRANDEZAS
E
MEDIDAS
Comparação de medida de
comprimento,
massa
e
capacidade, utilizando termos
como mais alto, mais baixo,
mais comprido, mais curto, mais
grosso, mais fino, mais largo,
mais pesado, mais leve, cabe
mais, cabe menos, entre outros,
para ordenar objetos de uso
cotidiano
Estimativa de resultados de
medidas
Sistema Monetário Brasileiro
(reconhecimento de cédulas e
moedas)

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA
Registro de forma variada
da coleta de informações
em situações de pesquisa,
jogos e brincadeiras
Noção de acaso

43

Utilizar
instrumentos
de
medidas não convencionais/
arbitrárias.
PROBABILIDAD
E
E
ESTATÍSTICA
Realizar pesquisa, organizar e
construir representações próprias,
envolvendo até duas variáveis
categóricas de seu interesse e
universo de até trinta elementos,
com ou sem uso de materiais
manipuláveis ou desenhos.
Compreender a funcionalidade
dos registros, nos jogos e
brincadeiras.

GRANDEZAS E MEDIDAS
Identificar instrumentos
mais usuais de medidas e
seus significados nos
contextos sociais (balança
/saco
de
arroz;
metro/fita...).
Relacionar períodos do dia,
dias da semana e meses do
ano, utilizando calendário,
quando necessário.
Identificar a ideia de
grandezas:
massa,
comprimento,
capacidade, temperatura
e tempo.
PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA
Compreender
a
funcionalidade
dos
registros, nos jogos e
brincadeiras.
Classificar
eventos
envolvendo o acaso, tais
como “acontecerá com
certeza”, “talvez aconteça”
e “é impossível acontecer”,
em situações do cotidiano.
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CIÊNCIAS
1º Bimestre
MATÉRIA e ENERGIA
Avaliar o consumo e
descarte de materiais,
considerando
questões
sociais,
ambientais
e
de
sustentabilidade.
VIDA
E
EVOLUÇÃO
Reconhecer o próprio
corpo, identificando
as suas partes e
representando-as
graficamente.
Reconhecer
as
funcionalidades
das
partes
do
corpo.
Sugerir
jogos
e
brincadeiras
que
estimulem o uso de todas
as partes do corpo.
Demonstrar
a
importância
dos
hábitos de higiene
pessoal (lavar as mãos
antes
de
comer,
escovar os dentes e
limpar os olhos, o
nariz e as orelhas)
para a manutenção da
saúde.

2º Bimestre
VIDA E EVOLUÇÃO
Destacar
as
inúmeras
capacidades
do
corpo
humano, como correr, saltar,
produzir som, raciocinar,
manusear
objetos
com
controle e delicadeza etc., e
como elas podem ser
aprendidas e melhoradas,
independentemente
de
gênero, de origem étnicoracial, de constituição física e
intelectual, de condição
social, cultural etc.
Comparar as características
físicas entre os colegas,
identificando semelhanças
com outros indivíduos.
Reconhecer a diversidade
entre os colegas, respeitando
os indivíduos em suas
diferentes
caraterísticas:
individuais, físicas, culturais
socioeconômicas,
étnicoraciais, de gênero, de
orientação sexual e de idade
TERRA E UNIVERSO
Estabelecer uma forma de
organização das atividades
escolares considerando as
diferentes escalas temporais.
Identificar
e
nomear

3º Bimestre
VIDA E EVOLUÇÃO
Relatar situações nas quais
a poeira, os fluidos
corporais, a fuligem, a
umidade etc., prejudicam a
saúde e qualidade de vida
das pessoas.
Discutir como problemas de
pele, infecções, problemas
respiratórios, dentre outros,
estão relacionados com as
“sujeiras” (poeira, fluidos,
fluidos corporais, materiais
em decomposição, fuligem
etc.).
Identificar as “sujeiras”
(poeira, fluidos, fluidos
corporais, materiais em
decomposição, fuligem etc.)
como possíveis fontes de
micro- organismos nocivos à
saúde.
Sugerir jogos e brincadeiras
nas quais a diversidade entre
os indivíduos é valorizada.
TERRA E UNIVERSO
Descrever as atividades
diárias nos períodos da
manhã, tarde e noite e
quantificar em quais ocorrem
a maior parte das atividades
Relacionar o período do dia

4º Bimestre
MATÉRIA E ENERGIA
Classificar
os
principais
materiais que constituem os
objetos do cotidiano de acordo
com suas origens - materiais
naturais e materiais produzidos
pelas sociedades.
VIDA E EVOLUÇÃO
Compreender a importância
da
valorização,
do
acolhimento e do respeito às
diferenças individuais, físicas,
socioeconômicas,
étnicoraciais, de gênero, de
orientação sexual, de idade e
culturais para a promoção da
convivência harmoniosa em
sociedade.
Sugerir jogos e brincadeiras nas
quais a diversidade entre os
indivíduos é valorizada
TERRA E UNIVERSO
Examinar e acompanhar grupos
de animais com relação a seu
período de maior atividade.
Exemplos: cachorros, gatos,
corujas, morcegos, mariposas,
borboletas, cobras.
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diferentes escalas de tempo:
os períodos diários (manhã,
tarde e noite) e a sucessão de
dias, semanas, meses e anos.
Analisar as formas de
acompanhamento e registro do
tempo como relógios e
calendários e monitorar o
intervalo de tempo necessário
para a ocorrência de eventos
marcantes
Descrever as atividades diárias
nos períodos da manhã, tarde e
noite e quantificar em quais
ocorrem a maior parte das
atividades

iluminado
de maior
humano e
iluminado
atividade.

pelo Sol, como o
atividade do ser
o período menos
com o de menor

GEOGRAFIA
1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

Entender,
propor
e
respeitar
regras
de
convívio nos lugares de
vivência.
Identificar
as
características do meio
ambiente próximo à
escola e do seu lugar de
vivência, reconhecendo
diferenças
e
semelhanças e como
contribuir para preservar
essas paisagens.

Identificar
espaços
de
convivência e seu papel para a
comunidade
escolar
e
circunvizinha.
Conhecer a importância da
interdependência de
espaços, e que estes são
construídos a partir de relações
sociais e de intervenções
humanas.
Identificar questões ambientais,
buscando conservar e respeitar
o meio ambiente, participando
de questões da vida coletiva da

Conhecer
práticas
de
utilização e conservação dos
espaços e meio ambiente, por
meio de atitudes sustentáveis,
visando ao bem-estar de
todos.
Conhecer
registros
cartográficos (mapas, guias
de ruas, endereços, pontos de
referência) observando seus
usos sociais.

Descrever fenômenos naturais
que ocorrem nos seus lugares
de
vivências
e
sua
periodicidade/ sazonalidade,
compreendendo o impacto no
seu modo de vida.
Conhecer as territorialidades,
relações sociais e como estas
constituem o espaço e a paisagem
nos quais se encontram inseridos,
bem como conhecer o modo de
vida de diferentes grupos sociais e
como estes se relacionam com a
sociedade atual.

Reconhecer
escritas,

diversas fontes
midiáticas,
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escola e da sua comunidade
circunvizinha.
Identificar
mudanças
e
permanências ocorridas em
diferentes espaços ao longo do
tempo.
Distinguir elementos naturais e
construídos,
existentes
nas
paisagens
e os
impactos
decorrentes da ação humana.
Localizar no espaço, o corpo e
outros objetos, reconhecendo
noções de posicionamento.
Desenvolver
noções
de
localização
espacial
e
orientação.
Localizar nos trajetos de
deslocamentos
diários,
informações como endereço,
nomes de ruas, pontos de
referência.

iconográficas e orais que
representem a diversidade
geográfica de sua localidade.

HISTÓRIA
1º Bimestre
Eu, meu lugar no
mundo, meu grupo
social e meu tempo
Construir a sua identidade
como sujeito individual e
coletivo.
Identificar
registros
históricos (certidão de
nascimento, calendários,
cartas, fotos, álbuns)

2º Bimestre
Identificar aspectos do seu
crescimento por meio do
registro
das
lembranças
particulares ou de lembranças
dos membros de sua família
e/ou de sua comunidade.
Identificar instrumentos e
marcadores de tempo (relógios,
calendários...) elaborados e ou

3º Bimestre
Identificar o contexto histórico
dos espaços de convivência
como elementos constituintes de
sua identidade, reconhecendo as
especificidades dos hábitos e das
regras que os regem. Identificar
mudanças e permanências nas
formas de organização familiar.
Descrever e distinguir os seus
papéis e responsabilidades

4º Bimestre
A vida em casa, a vida na escola e
formas de representação social e
espacial: os jogos e brincadeiras
como forma de interação social e
espacial
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observando seus usos
sociais numa perspectiva
cidadã.

utilizados por sociedades ou
grupos de convívio em
diferentes localidades
Identificar a relação entre as
suas histórias e as histórias de
sua família e de sua
comunidade.
Conhecer as histórias da família
e da escola e identificar o papel
desempenhado por diferentes
sujeitos em diferentes espaços

relacionados à família, à escola
e à comunidade.
Identificar a relação entre as
suas histórias e as histórias de
sua família e de sua
comunidade.
Identificar as diferenças entre
os variados ambientes em que
vive (doméstico, escolar e da
comunidade), reconhecendo as
especificidades dos hábitos e
das regras que os regem.

ARTES
1º Bimestre
ARTES VISUAIS
Explorar a imaginação,
a criatividade e a
expressividade a partir
de temas e observação
do meio ambiente.
Conhecer diferentes
cores e experimentar
materiais e suportes
diversos da natureza.
Apreciar e reconhecer
formas distintas das
artes
visuais
tradicionais
e
contemporâneas.
Artes teatro
Conhecer
espaços

2º Bimestre
ARTES VISUAIS
Conhecer elementos que
contribuem para a formação
do espectador.
Experimentar processos de
criação,
explorando
pensamentos, emoções e
percepções.
Conhecer imagens de obras de
arte
tradicionais
e
contemporâneas
reconhecendo a diversidade
cultural
presente
nas
manifestações
artísticas
brasileiras.
TEATRO
Interpretar narrativas. infantis

3º Bimestre
ARTES VISUAIS
Conhecer imagens de
obras de arte tradicionais e
contemporâneas
reconhecendo
a
diversidade
cultural
presente
nas
manifestações artísticas
brasileiras.
Apresentar produções dos
estudantes aos colegas,
aos professores e à
comunidade, narrando o
seu
processo
de
construção.

TEATRO

4º Bimestre
ARTES VISUAIS
Desenho, pintura, colagem,
modelagem e construção a
partir de temas, contextos,
objetos e imagens
MUSICA
Instrumentos
musicais:
convencionais ou alternativos
Improvisações em rodas de
percussão corporal, rodas de
cantos coletivos e individuais
Pulsação da música (percepção
do tempo forte da música e da
palavra)
Variações rítmicas com os
instrumentos
Representação gráfica de sons,
partiturasImprovisações
em
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culturais
de
comunicação artística
teatral que estejam em
torno da escola ou da
comunidade
do
estudante.
Desenvolver
a
percepção sobre formas
distintas
de
manifestações do teatro
em
diferentes
contextos, conhecendo
aspectos de formação de
plateia.

Confeccionar
e
utilizar
máscaras com referências
indígenas,
africanas
japonesas, gregas, indianas e
outras
Exercitar a criatividade por
meio do faz de conta e
imitação utilizando o corpo.
DANÇA
Contextos e Práticas

Vivenciar brincadeiras, jogos
rítmicos e canções presentes
em sua cultura, que resgatem o
ARTES
/
universo infantil da criança.
MÚSICA
Elementos da Linguagem
Apreciar
diversas
Identificar as partes do corpo e
formas, gêneros e estilos
o corpo em sua totalidade no
de expressão musical,
movimento.
do
contexto
do
Experimentar ações corporais.
estudante, seja ele
Conhecer e vivenciar os
familiar, da comunidade
elementos do espaço.
e/ou da escola.
Processos de Criação
Conhecer, valorizar e
Utilizar a imaginação como
respeitar a diversidade
estímulo e material para
musical como resgate
improvisações em dança.
da cultura popular e
Vivenciar momentos de trocas
ampliação
de
sobre as experiências em
repertório.
dança
Explorar
diversas
MÚSICA
fontes sonoras, como
Perceber e explorar os
as
existentes
no
elementos constitutivos da
próprio corpo (palmas,
música por meio de jogos,
voz, estalos, passos),
brincadeiras,
canções
e

Conhecer elementos da
teatralidade
e
suas
relações expressivas e
compositivas.
Utilizar-se
de
modalidades teatrais para
desenvolver a confiança
em
si
mesmo,
a
autodisciplina
e
a
liberdade
de
autoexpressão.
Reconhecer a estrutura do
texto dramático: início,
meio e fim.
DANÇA
Contextos e Práticas
Conhecer
espaços
culturais da comunidade
local voltados para dança.
Elementos da Linguagem
. Vivenciar percursos
espaciais variados.
Experimentar variações
de tempo do movimento.
Vivenciar
percursos
espaciais variados.
Experimentar variações
de tempo do movimento.

Prcessos de Criação
Vivenciar improvisações
em dança.
Experimentar movimentos

rodas de percussão corporal,
rodas de cantos coletivos e
individuais
Pulsação da música (percepção
do tempo forte da música e da
palavra)
Variações rítmicas com os
instrumentos
Representação gráfica de sons,
partituras
alternativas, ilustrações sonoras
de
cantigas, canções e
brinquedos cantados, músicas
instrumentais, dentre outros
Montagem de espetáculos e
apresentações:
figurino,
sonoplastia,
cenário,
coreografia
Multimídia,
animações,
jogos eletrônicos, gravações em
áudio e vídeo, fotografia, Wii
Music, softwares etc.
TEATRO
Texto dramático e elementos do
espetáculo (personagem, cena,
texto, iluminação e sonoplastia)
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na natureza e em
objetos
cotidianos,
reconhecendo
os
elementos
constitutivos
da
música

práticas diversas.
Criar e produzir música a
partir de jogos musicais,
brincadeiras,
brinquedos
cantados, rítmicos e sonoros.
Perceber o silêncio como parte
de sequências sonoras.
Explorar sonoridades de banda
rítmica
(de
instrumentos
convencionais ou de materiais
reutilizáveis) como chocalhos,
pandorins,
reco-reco,
triângulo, pandeiro, caxixi,
guizo, agogô, afoxé, clavas,
tambores, bumbu, xilofone,
pratos, dentre outros.

Explorar diferentes formas de
registro
musical
não
convencional para anotações
de criações próprias, de seus
pares e contextos.

a partir de elementos da
natureza
MÚSICA
Observar
suas
possibilidades vocais bem
como os cuidados para a
preservação da voz.
Experenciar
improvisações
sonoro
musicais por meio de
atividades diversas no
intuito de desenvolver o
seu
protagonismo
expressivo individual e/ou
coletivo.
Reconhecer
e
experimentar, em projetos
temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens
artísticas
(dança,
teatro,
artes
visuais).

Escola Classe 102- Recanto das Emas
Conteúdo Programático do 2º ano-2021
LÍNGUA PORTUGUESA
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre
Nome
da
criança. Alfabeto - vogais consoantes e Gramática
contextualizada Leitura e interpretação inferencial.
Letras do seu nome ordem
alfabética. Consoantes unidas a vogais. Produção textual e reconto.

50

completo.
Alfabeto
fonético.
ilustrado,
concreto
utilizando
os
nomes.
Ordem
alfabética.
Separação de vogais e
consoantes.
Som inicial e final das
palavras
estudadas.
Número de letras e sílabas
das
palavras.
Número
de
sílabas.
Construção de palavras.
Leitura de palavras, frases e
pequenos textos (oral,
silenciosa
individual e coletiva).
Coordenação motora (no
traçado da letra cursiva).
Análise de linguagem:
reescrita e revisão de textos.
Escrita com pares mínimos
( F e V, D e T. P e B).
Gêneros textuais : conto de
Fadas, poema e música.
Encontros
vocálicos.

Família
silábica.
Separação silábica e número de
sílabas.
Expressão verbal e não verbal .
Função
social
da
escrita.
Escrita
de
frases.
Pontuação - ponto final e vírgula.
Sílabas
simples.
Produção de texto coletivo com
explicações sobre a estrutura
textual
e como copiar no caderno.
Gêneros textuais: bilhetes, história
em
quadrinho,
conto.
Uso corneto da letra maiúscula.
Expressão oral e corporal.

Duas consoantes unidas a vogais
(sílabas
complexas)..
Produção de textos coletivos e
individuais.
Expressão oral e corporal.
Ordem
alfabética.
Palavras escritas com
R/R.R,
QU/C,
S/SS.
Separação
silábica,
Número
de
sílabas.
Encontros
consonantais.
Gêneros textuais: poesias, textos
folclóricos.
Separação de palavras dentro do
texto.

MATEMÁTICA
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
História dos números: uso e Calendário.
Números naturais do 301 ao 650
função.
Números naturais de 101 ao 300 (quantidade,
representação,
Classificação, seriação e (quantidade,
representação, contagem).
conservação.
contagem). Dezena e unidade. Sucessor e antecessor dos
Número e numeral de 0 a Antecessor
e
sucessor. números.

Produção de texto individual.
Leitura e construção de imagens de
gráficos.
Letra/ som - (nh/ Ih/ ch/ s/ ss/ sc/ x/
qu/ gu/ P/ b/ f/ v/ d/ t)
Correspondência.
Gênero textual: poesia.

4º Bimestre
Tabelas
e
Comparação.
Sequenciação.
Divisão.
Meio/

gráficos.

metade.
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100
(representação,
contagem
e
quantidade).
Antecessor e sucessor.
Medida de tempo com o uso
do
calendário.
Dezena (decomposição).
Ordem
crescente
e
decrescente.
Par
e
ímpar.
Igual
e
deferente.
Adição e subtração simples.
Unidade de noção de
dezena.
Problemas com unidades
adição
e
subtração.

Formas
geométricas.
Adição e subtração com e sem
reserva e recurso.
Operações de adição e subtração.
Sistema
de
medida:
litro.
e
Situações
problemas.

Sistemas de medidas:
Multiplicação.

metro. Sistema Monetário Brasileiro: real
e
centavo.
Composição e decomposição
Problemas envolvendo adição, bidimensional e tridimensional.
subtração
e
multiplica199: Metade
e
terça
parte.
Dezena
e
centena. Fração
Sistema monetário Brasileiro. Problemas.
Dobro
e
Triplo.
Sistema de medidas: Metro.

CIÊNCIAS

1º Bimestre
Localiza-se no tempo e
no
espaço.
Seres vivos e não vivos.
Características dos seres
vivos.
Agua.
Lixo.

1º Bimestre
A história da Região
Administrativa (Recanto
das
Emas)
A rua onde mora, o

2º Bimestre
Manhã,
tarde
e
noite.
Corpo
humano.
Nascimento e o que precisamos
para
viver.
Higiene
e
saúde.
Higiene
pessoal.
Os sentidos.

3º Bimestre
Partes
das
plantas.
Utilidades
das
plantas.
Diferentes
ambientes.
Conhecer as diversas plantas da
escola
Fazer
uma
plantação.
Corno
plantar.
Fotossíntese.
As estações do ano.
GEOGRAFIA
2º Bimestre
3º Bimestre
Modificação
da
paisagem. Trânsito.
Recursos
naturais. meios
de
transporte
Matéria
prima. Etnias.
Localização
da
escola.

4º Bimestre
Matéria prima animal, vegetal e mineral.
Produtos industriais e artesanais.
Processos
de
transformações.
Invenções e descobertas.

4º Bimestre
Plantas baixas
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caminho até a escola, Diversos tipos de moradias. Pontos
de
referência.
O
endereço. tempo e estações do ano.
O que tem na Região
Administrativa Recanto
das
Emas.
Atividades
predominantes
na
comunidade.
HISTÓRIA
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
Identidade "EU".
O
hino
nacional. A
escola.
Conhecer melhor a si Datas
comemorativas. História do nome da escola.
mesmo (eu, família, Os materiais para construção de Função dos funcionários da
escola e sociedade). uma
casa. escola. Localização.
História
do
nome. Os
cômodos
da
casa.
História da vida da Primeiros
moradores.
criança.
A comunidade hoje (ambiente
Arvore
genealógica. transformado por meio de
Dia-a-dia da criança, sua trabalho). Instituições: igreja,
rotina,
alimentação, centros comunitários, campo de
brinquedo
e futebol,
postos
brincadeiras.
de
saúde.
Família tipos de família.
ARTES
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
Autorretrato e releitura de Composição de imagem em Diferenciação entre museus,
obras de arte
suporte de tamanhos, formas e galerias, instituições, artistas,
Artes como manifestação texturas variadas
artesãos, curadores etc.
da cultura e identidade de Produção de imagem gráficas e Espaços naturais, como áreas
um
povo
(matrizes plásticas a partir de diferentes verdes, parques ecológicos,
brasileiras)
tipos de histórias e temas
parques urbanos e de múltiplas
Ponto, linha, forma, cor,
funções, Jardim Botânico
contraste de claro e

4º Bimestre
do
tempo

Evolução
escolar.
Rotina
escolar.
Profissão dos pais e de outras pessoas.
Consciência
fiscal.
Patrimónios
públicos.
História do Distrito Federal, Brasília,
Independência e Bandeira.

4º Bimestre
ARTES VISUAIS
Técnicas artísticas variadas com
instrumentos e materiais diversificados
Exposições, galerias, oficinas, ateliês e
outros
Composição de imagens utilizando
fotografia por meio de softwares
Apreciação de exposições a fim de
despertar a apreciação estética
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escuro, espaço, textura,
equilíbrio, movimentos
etc.
Experimentação
com
desenhos,
pinturas,
colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem, instalação,
vídeo e fotografia
TEATRO
Variadas entonações de
voz,
diferentes
fisicalidades,
estereótipos, diversidade
de
personagens
e
narrativas
DANÇA
Partes do corpo: cabeça,
mão, braço, antebraço,
coxa, perna, pés, coluna,
cintura, quadril
Formas: grande, pequeno,
curva, reto
MÚSICA
Gêneros/estilos musicais
(marchinhas, parlendas,
trava-língua,
jingle,
cívica, regionais dentre
outros

Produção plástica a partir da Monumentos/pontos turísticos
leitura de imagens de artistas de Brasília
brasileiros
TEATRO
TEATRO
Histórias criadas e dramatizadas,
Narrativas
teatrais:
textos repertório ficcional
infantis, peças infantis, musicais Movimento
socioculturais
entre outros
(frevo, maracatu, quadrilha,
Diálogos
e
enquetes. samba, capoeira, rock, gospel e
Improvisação de pequenas cenas rap) e outros do contexto
DANÇA
DANÇA
Retas, curvas, círculos, zig-zag,
Conceito de espaço pessoal, e formas geométricas
espaço global. Ações corporais: Movimentos com tempo rápido,
caminhar, correr, pular, saltar, lento, pausado
girar, pausar
Obras literárias, musicais e
fotográficas, presentes na cultura
MÚSICA
infantil
Consequência do grito e da fala
forçada para a saúde vocal
Cuidados com a saúde bucal e
respiratória

MÚSICA
Jogo sonoro “o que é o que”;
“Que som é esse?”, dentre outros
Eventos
para
datas
comemorativas, culminância de
projetos, atividades artísticas e
culturais, dentre outras.

Escola Classe 102- Recanto das Emas

TEATRO
Elementos de teatro: palco, plateia,
cortina, figurino, máscara, maquiagem,
sonoplastia
Elaboração de texto gramático com início
meio e fim
DANÇA
Níveis do espaço (alto, médio, baixo) e
direções básicas (frente, traz, lado,
diagonal)
Improvisação a partir das características
da fauna e flora
MÚSICA
Sons do corpo, materiais da natureza,
objetos e instrumentos musicais
Apreciação e execução musical em
parceria com familiares, comunidade
escolar, colegas de sala e demais atores
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1º Bimestre
Textos verbais e não
Verbais;
Produção de texto
com
gêneros
textuais;
Reconto
de
histórias:
Alfabeto
(ordem
alfabética);
Letra maiúscula e
minúscula
Vogais
e
consoantes;
Encontros vocálicos
(ditongo, tritongo e
hiato);
Encontro
consonantal
Silabas (separação
de sílabas, quanto
ao
número);
Parágrafo;
Ortografia
(F/V,
T/D, C/G e P/B,
O/U);
Uso do dicionário;
Sinônimos
e
Antônimos
Substantivo próprio
e
comum
Gêneros textuais:

Conteúdo Programático do 3º ano-2021
LÍNGUA PORTUGUESA
2º Bimestre
3º Bimestre
Leitura e escrita individual e
Leitura interpretação oral e
coletiva;
escrita; Produção de texto
Reconto de diferentes tipos de
individual e coletiva;
texto; uso do dicionário; ''
Recorta; Folclore brasileiro;
Sílabas
tônicas
com
Gêneros dos substantivos;
classificação
(Oxítona,
Grau dos substantivos; Uso do
paroxítona e proparoxítona);
dicionário
Dígrafos; Tipos de frases;
Ortografia: O uso de S ou Z, G
Sinais
de
pontuação;
e
J,
L
ou
LH.
Acentuação gráfica (til, agudo
Gêneros textuais: Lendas,
e
circunflexo);
Poemas/
Parlendas
e
Cantigas,
Poesias (leitura compreensão e
provérbios e trava línguas.
escritas);
Anúncios
e propagandas
Ortografia o uso de X e CH e S
Convite,
entrevistas
e
SS,
R/RR:
Grau do Subst., normal,
Gênero do substantivo Masc. e
aumentativo e diminutivo
Fem.
Substantivo
Coletivo
Ortografia: H inicial, R inicial
Adjetivos;
e intercalado, M antes
J e G, P e B, C/QU, G/GU,
R/RR,
M/N/NH
Gêneros textuais: + poemas e
Centos, Narração, Bilhetes e
convites, biografias, Narração.

4º Bimestre
Leitura, interpretação
oral
e
escrita
individual e coletiva;
Produção de texto;
Reconto;
Características físicas
e psicológicas dos
personagens;
Diálogo presentes no
texto. Uso de sinal de
pontuação.
Verbos'
Pronome Pessoal
Ortografia o uso de U
ou L, S ou C, X/CH,
Gêneros
textuais:
Contos indígenas e
africanos,
Jornal,
Carta, bilhetes.
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Fábulas,
contos,
poemas,
regionalismo,
Rótulos.
MATEMÁTICA
1º Bimestre
História
dos
Números
Correspondência
entre números e
numerais;
SND
até
500
Unidade, dezena e
centena;
Sequência numérica
(2 em 2,3 em 3, 5 em
5,
10
em
10);
Valor posicional,
Composição
e
decomposição;
Pares e ímpares;
Escrita numérica e
alfabética;
Crescente,
decrescente,
antecessor
e
sucessor, maior que,
menor que, e igual).
Adição e subtração;
Situações
problemas: adição e
Subtração.

2º Bimestre
SND até 800; Unidade, dezena
e centena;
Sequência numérica (IO em
10, 25 em 25,50 em 50 l
100 em 100); Adição e
subtração;
resolução
de
problemas
Medidas de capacidade (litro e
meio litro); Medidas de tempo
(relógio e calendário);
Medidas de
Comprimento
Interpretação de gráficos e
tabelas; Situações problemas:
adição e subtração com e sem
reserva). Números Ordinais;

3º Bimestre
Introdução;
a
Nomenclatura
Milhar;
SND até 1000; Números
ordinais até o 100°; Sistema
Monetário
Brasileiro;
Multiplicação,
adição
e
subtração.
interpretação de gráficos e
tabelas.
Situações problemas: adição,
subtração
(com
sem
reserva)
e
multiplicação
Numeração romana;

4º Bimestre
Ampliação do SND
até a 4ª ordem;
Introdução à divisão;
Figuras geométricas
espaciais;
Figuras geométricas
planas;
Medidas de massa
(quilograma,
meio
quilo,
grama,
tonelada); Medidas de
comprimento (metro,
meio
metro,
centímetro);
Situações problemas:
adição,
subtração
(com e sem reserva),
multiplicação
e
divisão.
Situações problemas
envolvendo as quatro
operações.
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CIÊNCIAS
1º Bimestre
Cuidados com o
corpo;
Higiene
pessoal;
estados
físicos da água
Transmissão
de
doenças;
Pontos
cardeais
e
Colaterais.
Seres Vivos e não
vivos.
Ciclo da vida
Saneamento básico
1º Bimestre
Eu, outro e nós
Localização
espacial: na sala de
aula, na escola, na
casa, na cidade, no
DF.
Atividades
produtivas
e
profissionais (Dia
do
Trabalhador).
Zona rural e Urbana
Cidadania;

2º Bimestre
Ciclo
da
água;
Transformações da água
através de experimentos em
situações do cotidiano ou no
ambiente
(ciclo
da água, corrosão e
culinária). Órgãos dos
sentidos; Tipos de solos
Lixo
e
Reciclagem
Tempo e clima

3º Bimestre
Reino
animal
Animais vertebrados e
invertebrados; Relação dos
seres vivos com o ambiente
Falta
de
alimentos,
desmatamento, captura e
extinção); Ciclo de vida
animal e vegetal; Parte das
plantas e Fotossíntese;

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
2º Bimestre
3º Bimestre
Biodiversidade: paisagem,
Meios
de
transportes;
relevo,
águas.
Trânsito;
Meios
de
Elementos das paisagens.
comunicação.
Permanências e mudanças
nas
paisagens.
Patrimônio histórico e
cultural
Comunidades
rurais,
quilombolas e indígenas.

ARTES
O ANO INTEIRO

4º Bimestre
Ocorrências do dia e noite;
Estações do ano; Sistema
solar; Movimentos da terra;
Diferentes posições do Sol.
Ecossistemas

4º Bimestre
Os direitos das pessoas:
Estatuto do idoso e ECAComunidades
Ribeirinhas,
ciganos,
caiçaras
e
refugiados.
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Desenho Pintura Livre 8 Arte Indígena
Cores e Natureza
Aquarela
Ponto e Linha
Técnicas de pintura
Apreciação de obras
Dobradura
Modelagem
Releitura
Tangram
Manifestações Folclóricas
Vitral
Expressão corporal
Dança
Música
Teatro
Teatro de sombras e Marionetes
Confecção de instrumentos
Gêneros Dramáticos
Comédia
musical
Drama
Recorte e colagem
Montagem de Portfólio

de

Imagens

Escola Classe 102- Recanto das Emas
Conteúdo Programático do 4º ano-2021
LÍNGUA PORTUGUESA
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre
Textos: verbal (escrita), não - Textos: verbal (escrita), não Textos: verbal (escrita), não - Textos: verbal (escrita), não verbal
verbal
(imagem)
e verbal (imagem) e multimodal verbal (imagem) e multimodal (imagem) e multimodal (escrita e
multimodal
(escrita
e (escrita e imagem) concretizados (escrita e imagem) concretizados
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imagem) concretizados em
diversos
gêneros
em
diferentes suportes;
-Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual;
- Interpretação de texto;
Letras de músicas: uso de
recursos
estéticos,
composição e comparações
entre vários autores
-Produção de texto;
-Alfabeto;
- Ordem Alfabética;
-Vocabulários:
Ampliação, significação.
(uso do dicionário;
- Dígrafos;
- Encontro Consonantal;
- Encontro Vocálico;
- Redução de ditongos
exemplos: poço e poucopexe e peixe;
- Separação e Classificação
- Silábica;
- Substantivo (apresentação
do conceito, em situações
contextuais) Simples e
Composto;
- Substantivo comum e
Próprio;
- Sinais de Pontuação;
- Palavras com til;
Ortografia:
- M antes de P e B;
L-U

em diversos gêneros em diferentes
suportes;
- Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual;
Sinônimos e Antônimo;
Classificação
quanto
à
tonicidade (oxítona, paroxítona e
proparoxítona), com foco em
acentuação
de
palavras
conhecidas,
destacando
a
frequência de paroxítonas na
língua portuguesa;
- Produção de texto;
- Substantivo Coletivo;
- Substantivo Primitivo e
Derivado;
- Gênero do Substantivo;
- Grau do Substantivo;
- Número do Substantivo
(Singular /Plural);
- Artigo (Definido e indefinido);
- Adjetivo e Locução Adjetiva;
- Sinais de Pontuação;
Ortografia:
- Palavras com CH e X;
- Palavras com L e LH;
N e NH
- MAL / MAU (BEM/ BOM);
- MAS e MAIS;
Sufixo:
- OSO/EIRO (adjetivo);
- Texto dissertativo;
- gênero textual:
- Contos e receitas.

em diversos gêneros em diferentes
suportes;
- Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual;
- Produção de texto;
-Gêneros de tradição oral:
parlendas, trovinhas, trava-língua,
adivinhação, piadas e cantigas
(exploração, memorização e
produção oral);
- Pronomes;
- Pronomes do caso reto;
- Pronomes do caso oblíquo;
- Pronomes de Tratamento;
- Tipos de frase (afirmativa,
negativa e interrogativa);
- Numeral;
- Sinais de Pontuação;
Ortografia:
- S-SS
-R-RR
-S- SC-XC-Ç
- gênero textual:
-Tirinhas
-Cartas/bilhetes.

imagem) concretizados em diversos
gêneros em diferentes suportes;
Leitura
textual,
contextual,
inferencial e intertextual;
- Produção de texto;
- Verbo;
Hipercorreção:
U-L exemplos:
Engano e enganou;
ÃO-AM
Exemplos: virão e viram;
- Contraposição e desinências do
gerúndio;
Exemplo: (falando, falano).
- Ação, estado, fenômeno natural;
- 1º, 2º e 3º conjugação;
- Infinitivo e Gerúndio;
- Pretérito/ Presente / Futuro;
- Interjeição;
- Sujeito e Predicado;
- Sons do X;
- Ortografia AM/ ÃO;
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V-F
- Texto Narrativo;
- gênero textual:
-Fábulas;
-Poemas;
-Estrutura de texto;

1º Bimestre
- Revisão do Sistema de
Numeração Decimal até a
3ª ordem (999);
- Introdução ao SND até a
6ª ordem;
- Ordens e Classes;
- Valores absoluto e
relativo;
- Antecessor/Sucessor;
- Leitura e escrita;
- Sequência Numérica;
-Composição
e
Decomposição;
- Números pares e ímpares;
- Números ordinais;
- Números romanos;
- Adição com números
naturais:
-Termos;
Adição
com/sem
reagrupamento até a 6ª
ordem;
- Operações e situação
problema;

MATEMÁTICA
2º Bimestre
3º Bimestre
- Sistema Monetário Brasileiro: - Divisão com números naturais;
Operações e compreensão de Termos e ideias da Divisão;
valores monetários: preços, trocos Processo longo da divisão com 1
e orçamentos e prestações.
algarismo no divisor até a 6ª
–Situações problema envolvendo ordem;
todas as ideias de adição e Situações problema com divisão;
subtração
com
ênfase
no Divisores de um número natural;
agrupamento e desagrupamento Divisão com 2 algarismos no
de unidades.
divisor;
-Expressões numéricas
com
adição e subtração;
-Multiplicação com números
naturais;
- Termos;
Ideias
da
multiplicação
(organização
retangular,
combinação);
- Tabuada;
- Operações com multiplicação até
a 6ª ordem;
- Dobro, triplo, quádruplo;
- Multiplicação com 2 algarismos
no multiplicador;
- Situações problema;

Fração;
Ideia de Fração;
Leitura e Interpretação;
Comparação de fração;
Fração de um número;
Adição e subtração de fração com
o mesmo denominador;
Geometria;
Retas paralelas e concorrentes;
Posições da reta;
Polígonos;
Poliedros;

4º Bimestre
Introdução e conceito de números
decimais;
Décimo/Centésimo/Milésimo;
Fração Decimal;
Adição, Subtração e Multiplicação
com números decimais;
Medidas de Tempo;
Medidas de Capacidade;
Medidas de comprimento;
Medidas de Massa;
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- Subtração com Números - Múltiplos de um número natural;
naturais;
Subtração
sem/com
recurso;
- Situações problema com
subtração;
- Operações;
- Prova real da adição e
subtração;
CIÊNCIAS
1º Bimestre
O Universo;
- O sistema Solar;
- Corpos celestes e o
calendário;
- Diferentes formas de
medir a passagem do
tempo;
- Fases da Lua;
- Satélites Naturais e
artificiais;
Astros do Universo;
O Sistema Solar;
Tecnologia e Astronomia;
Partes da Terra;
As rochas;
O solo (tipos de solo,
importância e cultivo do
solo);

2º Bimestre
O ar;
Importância do ar;
O Vento;
Propriedades do ar;
Importância da água;
Tipos de água;
Utilidades da água;
Estados Físicos da água;
Tratamento da água;
Características da água;
Ciclo da água;
- Formação de nuvens;
Preservação do ar, água e solo;
- Cuidados com o corpo;
Diferença no desenvolvimento de
meninos e meninas: menstruação

3º Bimestre
Plantas;
Partes e função das plantas;
Respiração de uma planta;
Fotossíntese;
Reprodução de uma planta;
Plantas Carnívoras;
Germinação;
Tipos de Plantas;
Alimentação e Higiene;
Função
dos
alimentos
(construtores,
reguladores
e
energéticos);
- Tipos de Nutrientes;
- Conservação dos alimentos;

4º Bimestre
Os animais;
Animais
vertebrados
e
invertebrados;
Vertebrados (Mamíferos, aves,
peixes, repteis e anfíbios);
Animais silvestres e domésticos;
Animais nocivos a saúde;
Alimentação dos animais;
Cobertura do corpo dos animais;
Locomoção dos animais;
Cadeias alimentar;
Preservação do Meio Ambiente;
-Diferença no desenvolvimento de
meninos e meninas: menstruação

GEOGRAFIA
1º Bimestre
2º Bimestre
A necessidade de orientar- Observando uma paisagem.
se no espaço.
Paisagem natural e humanizada.

3º Bimestre
As indústrias do DF
A união entre campo e a cidade.

4º Bimestre
A cidadania e o trânsito.
Impostos e taxas.
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A orientação por plantas e
mapas.
Localização do Brasil na
América do Sul.
O Distrito Federal na região
Centro – Oeste.
Regiões Administrativas.
Entorno: O vizinho do
Distrito Federal.

Vegetação do DF;
Flora e fauna do DF;
Relevo do DF;
Hidrografia do DF;
Clima do DF;
Zonas Climáticas
Brasileiro;

O comércio do DF;
Os serviços do DF;
O turismo do DF;

1º Bimestre
O estudante e o tempo: o
tempo no cotidiano; fontes
históricas; tempo histórico
e social. • Noções de época
e século. • A criação de
Brasília. - Antigas capitais,
Missão Cruls, a história de
JK, os idealizadores de
Brasília (Lúcio Costa e
Niemeyer).
-Os
pioneiros
e
construtores de Brasília – a
influência de homens e
mulheres na construção do
DF (os candangos).

2º Bimestre
- A vida dos sujeitos no DF:
hábitos
costumes,
religiões,
organização social, modos de
viver, convivência.
• A vida em sociedade: história de
comunidades
locais,
rurais,
quilombolas, indígenas e outros
contextos

e

Clima

HISTÓRIA
3º Bimestre
A
representatividade
das
embaixadas.
Algumas instituições e seus
símbolos.
Todo cidadão tem direitos.
O povo tem poder.
Eleições.
, -Organização social e política do
DF
(necessidades
básicas,
condições dos serviços prestados,
formas de poder e seus papéis).
Humanos, Estatuto da criança e do
Adolescente, Estatuto do Idoso,
leis 10.639/03 e 11.645/08.
Grupos sociais: diversidades,
regras sociais nos diferentes grupos
estudados e articulação com os
documentos:
Declaração
Humanos, Estatuto da criança e do
Adolescente, Estatuto do Idoso.
Universal dos Direitos.

O Mundo e os continentes;
Formação dos Continentes;
Localização do Brasil na América do
Sul;
Brasil e suas fronteiras;
Estados e Capitais do Brasil;.

4º Bimestre
As Grandes Navegações;
Chegada dos Portugueses ao Brasil;
Exploração do trabalho indígena;
Início da Escravidão no Brasil;
Chegada dos Negros;
Tráfico Negreiro;
Comunidades Quilombolas;
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ARTES
1º Bimestre
ARTES VISUAIS
Vivências com brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de
diferentes
matrizes
estéticas e culturais
Diferenciação de cores
primárias, secundárias e
terciárias
Experimentação com cores
frias e cores quentes
Cores na natureza e as
produzidas
pelo
ser
humano
TEATRO
Teatro
de
bonecos/marionetes, teatro
de atores, teatro de
sombras,
teatro
de
máscaras, musicais, entre
outros
DANÇA
Manifestação de dança da
comunidade
local
e
regional
Manifestação de dança da
cultura brasileira e suas
matrizes indígena

2º Bimestre
ARTES VISUAIS
Manifestações culturais e artísticas
das culturas locais, regionais e
nacionais
Desenhos, pinturas, construções e
esculturas temáticas
Desenho urbanísticos de Lúcio
Costa
Monumentos de Oscar Niemeyer
Leitura de imagens (fotografia,
desenho,
pintura,
escultura,
colagem, instalação, objetos)
TEATRO
Composição de cenas teatrais:
monólogo, stand-up

3º Bimestre
ARTES VISUAIS
Athos Bulcão
Artes no Distrito Federal e seus
artistas locais
Pontos turísticos da cidade
Espaços de informação e de
comunicação
artística/cultural:
museus,
mostras
exposições,
galerias, oficinas, ateliês, feiras e
outros)
Técnicas artísticas utilizando
variados instrumentos, materiais
(pinceis, lápis, giz de cera, papeis,
tintas, argila) e meios tecnológicos
(fotografias, aplicativos, vídeos,
etc.)
DANÇA
Arte como manifestação da cultura
e identidade de uma região (arte
Campos de atuação: ensino, produzida no Distrito Federal)
composição coreográfica, direção,
produção, elenco, iluminação, TEATRO
cenografia, sonoplastia
Produção e encenação textos
Independência de movimento das dramáticos: expressão corporal;
partes do corpo (movimentos expressão vocal:
articulação,
parciais). Domínio de movimento dicção e projeção e comunicação
do corpo como um todo espontânea
das
diferentes
(movimentos totais)
sensações (olhar, ver, escutar,
MÚSICA
ouvir, comer, pegar, cheirar, andar
Análise da estrutura musical: etc.)
pulsação,
ritmo,
melodia, Elementos do teatro: palco,
harmonia
bastidores, camarim, cenário,
Gêneros/estilos musicais diversos. cortina,
plateia,
sonoplastia,

4º Bimestre
ARTES VISUAIS
Visita a espaços naturais, como áreas
verdes, parques ecológicos, parques,
urbanos e de múltiplas funções,
Jardim Botânico e outros
Produção de desenho, pintura,
colagem, modelagem, construção, a
partir de temas, contexto, objetos e
imagens
TEATRO
Tecnologia e recursos digitais em
produções
cênicas.
Exemplo:
filmadora,
gravador,
câmeras,
celulares,
jogos
eletrônicos,
aplicativos, websites, entre outros
Grupos indígenas(Tapuias-Fulniôs,
Guajajaras, Pataxós, Tukano e
outros),
Quilombo
Mesquita,
ciganos e afro- brasileiros
DANÇA
Formas do corpo: contraída, dilatada,
curva, reta, simétrica, assimétrica,
geométrica, estáticas e dinâmicas
Tempo rápido, lento e contínuo,
descontínuo, pausado
MÚSICA.
Execução
musical
utilizando
instrumentos da bandinha
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MÚSICA
Música
portuguesa,
africana e indígena.
Gêneros e estilos musicais
dos migrantes do DF desde
sua origem, enfatizando os
povos
indígenas
e
quilombolas.

1º Bimestre
Leitura e interpretação de
texto;
Alfabeto: letras maiúsculas
(nome próprios, inicio de
frases e parágrafos) e
minúsculas;
Encontros vocálicos;
Encontro consonantais;
Dígrafos;

figurino, maquiagem, iluminação, Execução musical.
entre outros
DANÇA
Espaços culturais do DF
Ações
corporais:
inclinar,
gesticular, cair, levar, espreguiçar,
torcer, deslizar, chacoalhar
MÚSICA
Diversidade musical e cultural do
DF
(forró/xaxado,
sertanejo,
gospel, música clássica, samba,
hip- hop, rap, choro, jazz, entre
outros)
Locais
de
atividades
musicais/culturais:
Clube
do
Choro, Casa do Cantador, Teatro
Nacional e Centro de Dança do DF.

Escola Classe 102- Recanto das Emas
Conteúdo Programático do 5º ano-2021
LÍNGUA PORTUGUESA
2º Bimestre
3º Bimestre
Artigos definidos e indefinidos;
Pronomes pessoais;
Substantivos: comum, próprio, Verbos: presente, passado e futuro;
concreto, abstrato, primitivo, Sinônimos e antônimos;
derivado, simples e composto;
O uso dos porquês;
Pontuação;
Pronomes:
possesivos
e
Número do substantivo, grau e demonstrativos;
gênero;
Concordância nominal e verbal;
Adjetivo;
Produção de texto dos gêneros
Grau do adjetivo;
estudados.
Numeral;

4º Bimestre
Advérbios: tempo; modo, lugar,
intensidade, afirmação, negação e
dúvida;
Locução adverbial;
Dificuldades ortográficas: mais,
mas, traz, traz, mau, mal;
Dificuldades ortográficas: S, C, Ç;
Produção de texto dos gêneros
estudados;
Leitura e interpretação de texto;
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Classificação de palavras
quanto ao número de
sílabas;
Classificação de palavras
quanto
à
tonicidade:
oxítona,
paroxítona
e
proparoxítona;
Consulta ao dicionário:
localização de verbetes,
formas
de
uso
e
apropriação;
Emprego do M e N nas
palavras: uso do P e B;
Produção de texto dos
gêneros estudados.
1º Bimestre
História da matemática;
Sistema de numeração
romana;
Sistema de numeração
decimal;
Ordens e classes;
Composição
e
decomposição;
Operações com números
naturais
e
situações
problemas envolvendo as
quatro operações;
Números pares e ímpares;
Dobro, triplo, quadro e
quíntuplo;
Valor absoluto e valor
relativo;

Acentuação gráfica: acento agudo,
circunflexo, acento grave, til.
Produção de texto dos gêneros
estudados;

Emprego do G e J, Ç, H, S, Z, X,
CS;
Produção de texto dos gêneros
estudados;

MATEMÁTICA
2º Bimestre
3º Bimestre
Múltiplos e divisores;
Operações e situações problemas
Multiplicação por 10,100 e 1.000; envolvendo as quatro operações
Expressões numéricas envolvendo naturais e decimais;
as quatro operações com uso de Leitura de frações;
parênteses e chaves;
Números mistos;
Prova real da multiplicação;
Frações próprias e impróprias;
Números decimais;
Simplificação de frações;
Leitura e interpretação de gráficos Operações com frações;
e tabelas;
Compreensão e representação de
frações e números decimais;

4º Bimestre
Compreensão e representação de
frações e números decimais;
Porcentagem;
Grandezas e medidas;
Noções de geometria: ponto, reta e
plano;
Segmento de retas: posicionamento
de uma reta;
Operações com números naturais e
situações problemas envolvendo as
quatro operações, frações e números
decimais;
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Prova real de adição e
subtração;
CIÊNCIAS
1º Bimestre
Atmosfera terrestre;
Sistema do corpo humano;
nervoso e digestivo;
Reprodução de plantas e
animais;
Reprodução
humana:
sistema reprodutor.

2º Bimestre
Biomas brasileiros: Amazônico,
Mata Atlântica e Caatinga;
Estados físicos da água: sólido,
líquido e gasoso;
Mudanças dos estados físicos da
água.

3º Bimestre
Biomas
brasileiros:
Cerrado,
Pantanal e Campos Sulinos;
Sistemas do corpo humano:
respiratório, cardiovascular e
urinário;
Ecossistemas: modificação, habitat
e relações da natureza.
Corpo humano; células, órgãos e
tecidos;
GEOGRAFIA
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
A
terra
e
suas A população no
território Região Centro-Oeste;
representações;
brasileiro; Climas e relevos do Região Sul;
O que podemos ler nos Brasil;
Região Sudeste.
mapas;
Região Norte;
O Brasil na América do Sul; Região Nordeste.
As divisões do espaço
brasileiro.
HISTÓRIA
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
Brasil: formação do povo;
Ouro no Brasil colônia;
Independência do Brasil;
As grandes navegações;
A arte e a vida nas cidades ligadas As regências;
O tratado de Tordesilhas;
ao ouro;
Brasil II Império;
Os vários nomes do Brasil; A corte portuguesa no Brasil;
O movimento abolicionista;
Portugueses em terras Saída da família real;
indígenas;
Brasil colônia;
Época dos engenhos;
Cana de açúcar na colônia.

4º Bimestre
Uso dos recursos naturais;
Geração de energia elétrica;
Alimentos: fonte de energia para os
seres vivos;
Alimentação saudável;
Origem dos alimentos: animal,
vegetal e mineral;
Drogas: riscos e implicações,
prevenções.
4º Bimestre
Sistema de comunicação do Brasil;
Os movimentos da população;
Composição da população brasileira;
Comercio e indústrias.

4º Bimestre
Escravidão e quilombos do Brasil;
Proclamação da República;
Formação da economia do Brasil;
Nova capital do Brasil (Missão
Cruls, e história de JK e criação de
Brasília);
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ARTES
1° Bimestre
ARTES VISUAIS
Profissões artísticas: pintor,
escultor, arquiteto, artesão,
musicista, ator, fotógrafo,
designe, poeta, etc.
Manifestações culturais e
artísticas
das
culturas
locais, regionais e nacionais
Vivencia com brinquedos,
brincadeira, jogos, danças,
canções,
histórias
de
diferentes matrizes estéticas
e culturais
Artistas nacionais e locais
que utilizaram a cidade e
temáticas sociais para
elaboração de trabalho
plástico
Elementos
básicos
da
linguagem visual: relação
entre ponto, linha, plano,
cor, textura, forma, volume,
luz, ritmo, movimento,
equilíbrio
Suporte de tamanho, formas
e texturas variadas em
objetos e materiais diversos
para
elaboração
de
trabalhos
TEATRO
Dramaturgos
e
atores
brasileiros

2º Bimestre
ARTES VISUAIS
Composições temáticas com cores
frias e cores quentes
Cores
e
suas
diversas
representações na natureza e as
produzidas pelo ser humano
Leitura de imagens (fotografia,
desenho,
pintura,
escultura,
colagem, instalação, objetos)
TEATRO
Criação de um personagem (sua
própria ”cara de palhaço”),
maquiagem, mímica, acrobacia,
marabalismo,
improvisação,
exercícios de equilíbrio, criação de
histórias e outros
DANÇA
Espaços urbanos: praças, avenidas,
parques etc.
Espaços de mobilidade urbana,
espaços de lazer, espaços de
comércio, espaços residenciais
entre outros
Recursos
digitais:
celulares,
aplicativos, gravadores etc.
Etapas de processo de criação em
danças vivenciados.
MÚSICA
Som e silêncio como estruturantes
rítmicos.

3º Bimestre
ARTES VISUAIS
Arte no DF e artistas locais
Pontos turísticos da cidade
Arte como manifestação da cultura
e identidade de um povo (matriz
africana, indígena e europeia)
Manifestação da cultura popular
retratada em diferentes imagens
TEATRO
Pesquisa de espaço teatrais nas
regiões do Brasil por meio de
recurso tecnológicos e digitais.
Exemplo: Teatro Municipal de São
Paulo: Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, Teatro da Paz-Belém,
Teatro José de Alencar-Fortaleza,
Teatro Ópera de Arame-Curitiba,
Teatro Nacional-Brasília
Produção e encenação de peça
teatrais em grupo, definição de
papeis. Exemplo: diretor, atores e
atrizes, sonoplasta, cenógrafo
Culturas indígenas e afrobrasileiras no teatro: danças,
rituais,
brincadeiras,
jogos,
canções e histórias, entre outras

4º Bimestre
ARTES VISUAIS
Composições a partir de técnicas
artísticas com variados instrumentos,
matérias) pinceis, lápis, giz de cera,
papeis, tintas, argila) e meios
tecnológicos (fotografia, softwares,
vídeos etc.)
Desenhos, pintura, colagem e
modelagem a partir de temas, com
textos, objetos e imagens.
TEATRO
Tecnologia e recursos digitais em
produções
cênicas.
Exemplo:
filmadora,
gravador,
câmeras,
celulares,
jogos
eletrônicos,
aplicativos websites
DANÇA
Formas (contraída, dilatada etc.),
ações corporais (inclinar, gesticular
etc.), organização espacial e
temporal
características
das
manifestações de dança das matrizes
culturais brasileiras
Atitude ativa e passiva (abandonada)
com relação a gravidade. Qualidades
firme e leve do fator de movimento
peso

DANÇA
Jogos eletrônicos de danças: Punp MÚSICA
It Up, Dance Dance, Revolution, Jogos de imitação e improvisação
Just Dance etc.
vocal utilizando os registros graves e
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Espetáculos
cênicos
convencionais
e
não
convencionais
Formação de plateia
Auto da Compadecida, Pluf
o
Fantasminha,
Os
Saltimbancos, entre outros
DANÇA
Manifestações de dança do
Norte,
Nordeste,
Sul,
Sudeste e Centro Oeste
Manifestações de dança da
cultura brasileira e suas
matrizes
indígenas,
africanas e europeias
MÚSICA
Contos,
canções,
brinquedos cantados dos
povos tradicionais
Gêneros e estilos musicais
das regiões do Brasil.

Partes do corpo como pontos de agudos
em
vocalizações,
apoio sobre o solo
onomatopeias e cantos de repertórios
MÚSICA
livres.
Duração do som (sons curtos,
médio e longos)
Execução musical ao vivo em
saraus, peças teatrais, eventos
culturais, festividades.
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12. Considerações acerca do currículo
Para o sucesso da aplicação do currículo garantindo ensino de qualidade tornase essencial a participação de toda a comunidade escolar no processo educacional. A
interdisciplinaridade e a contextualização estarão presentes na organização do plano de
ensino. Nessa proposta, os projetos interdisciplinares – PCN’S visarão à formação plena
do ser humano, sendo desenvolvidos temas como resgate de valores morais e cívicos,
autoestima, conhecimento do próprio corpo, ética e cidadania, sexualidade, dentre outros.
O currículo deve contemplar a inclusão em diversos aspectos, dar voz às
minorias. Ser multicultural tendo em vista a superação de preconceitos. Este tem caráter
maleável, dadas as especificidades de seu tempo, pautando sua compatibilidade com a
revolução tecnológica. Ser instrumento acessível e passivo de crítica e modificação por
parte da comunidade escolar a que pertence, por isso denomina-se currículo em
movimento.
Os alunos com maiores dificuldades para realizar as atividades propostas, no
ensino presencial e remoto, serão atendidos com trabalhos diversificados em sala de aula
e reforço no contra turno ao retornarem as aulas presenciais; no ensino remoto acontece
por meio da plataforma, de vídeo chamadas, WhtasApp, projetos interventivos e
reagrupamentos (ensino presencial), conforme prevê as Diretrizes Pedagógicas do BIA,
(2012). Além de atendimento especializado com a equipe de apoio a aprendizagem.
O conselho de classe é realizado bimestralmente com a participação da direção,
professores e coordenadores. Visando reorientar o planejamento da ação docente e
encaminhar providências para garantir o êxito da ação educativa, de forma que a
responsabilidade e compromisso de todos fiquem assegurados.
As reuniões de pais e mestres, são momentos ímpares para fortalecer vínculos
da escola com a família, atribuindo a cada uma das partes seus papeis distintos, com vistas
a garantir o acesso, a permanência e formação integral do aluno.
Neste contexto, a temática Um Lugar Prazeroso para Estudar, que norteia esta
PP, possibilitará o resgate do prazer de estudar, o respeito pela instituição educacional
através de atividades lúdicas criativas e inovadoras, possibilitando ao educando construir
seu conhecimento com autonomia, onde o educador exerce o papel de motivador no
processo.
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13. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP
DIMENSÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO DAS

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

AÇÕES
Reconhecer

o Atingir

100%

dos Os

professores O

coordenador Direção – dar suporte Ao

reagrupamento como professores do BIA, e aplicarão testes da acompanhará
uma

estratégia 50% dos professores psicogênese, registros houve a participação Supervisor

pedagógica
que

se a supervisão;

eficaz do II Bloco;

possibilita

escritos, entrevistas, e de

a Organizar e planejar outras estratégias na professores

intervenção

do os tempos e espaços perspectiva

professor

no das

rotinas

processo de ensino alfabetização;
aprendizagem

Fortalecer

contemplando

as coordenação

possibilidades

e pedagógica

durante possibilidade

todo o ano letivo.

construção

da reagrupamentos;

os suporte
nos coordenador;
Professores

de avaliação diagnóstica A participação dos aplicabilidade
em todas as áreas do professores,
a conhecimento
mapear

para coordenadores
as direção

como fragilidades

necessidades de cada espaço de formação e potencialidades
estudante

todos

de

cada

bimestre,
–

os

dar professores realizarão
ao os testes da avaliação
diagnóstica;
– O planejamento dos
dos reagrupamentos

testes e planejamento acontecerão
e do

reagrupamento; semanalmente com a

nos compartilhar

participação

dos

e momentos de estudos experiências exitosas professores,
dos e planejamentos.

de alunos;

na sala;

coordenadores

e

a

supervisão

coletiva, Realizar grupos de

troca de experiências estudos

final

acerca do

Os grupos de estudos
se

darão

nas
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significativas para o vem
aprimoramento

a

ser

os

do reagrupamentos intra

fazer pedagógico;

Coordenadores,
Os

coordenações

professores coletivas

e interclasse e seu

utilizarão o teste da quinzenalmente

objetivo;

psicogênese

para organizado

reclassificar

seus supervisão.

alunos

para 1º bimestre – pré-

90% dos alunos do 1º
ano deverão chegar no Realizar

um

pré-

pela

final do 2º bimestre, conselho, no início do

reagrupamento

conselho, conhecer o

no mínimo, silábico- 1º bimestre, com o

mensalmente.

perfil da turma;

alfabéticos.

Professores-

As

atividades

objetivo de conhecer
do o perfil de cada turma,

reagrupamento devem socializar
atender

os

ludicidade,
alfabetização
letramento;

eixos documentar
resultados

e

investir 2º bimestre – alunos

na didática, ludicidade do 1º ano chegar ao
nos reagrupamentos;

final,

no

mínimo

os

Utilizar a avaliação silábico-alfabético;

da

diagnóstica

e avaliação diagnóstica

para Informa aos pais na

realizar

as reunião

pedagógica

e os alunos deverão

intervenções

inicial o que acontece

estar classificados por

necessárias em sala;

no reagrupamento e a

nível

de

sua importância para o

aprendizagem;

desenvolvimento dos

Planejar cronogramas

alunos;

de ações tais como: a
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quantidade de vezes

O professor deverá ter

por semana em que o

uma conversa com

reagrupamento

seus alunos falando

interclasse

como

acontecerá, tempo de

reagrupamento;

duração, os temas,

Quando

metodologia

enviar

atividades

e

as
que

deverão ser definidas
previamente;

os

critérios utilizados de
formação dos grupos
devem ser registrados
no diário de classe,
bem

como

as

avaliações realizadas
para acompanhar o
desempenho
alunos;

dos

acontece

for

o

iniciar
um

comunicado aos pais
relembrando-os;
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Esclarecer os alunos e
familiares

sobre

sentido

o

desse

movimento na rotina
da escola;
Investir na didática e
na aula;
Potencializar

o

reagrupamento
intraclasse,

criando

estratégias

para

trabalhar em meio a
heterogeneidade,
agrupando as crianças
por

nível

psicogênese
promover
focando

da
para

avanços
nas

atividades
diversificadas

para

73

atender necessidades
específicas.

Reduzir os índices de Quantificar o nº de O professor aplica o O
repetência do 3º e 5º alunos
ano

não teste de sondagem, responsável

alfabéticos, com base seja
em

o

teste

diagnóstico psicogênese,

levantado no (BIA) e outras
II Bloco

professor

atividades resultados;

projetos interventivos detectem

que

quais

–aplicar Com a coordenação

pela os testes de sondagens pedagógica

e

os

da aplicação do teste e Supervisão – tabular docentes discutir as
ou análise

e realizar diversificadas

fica Professores

dos para análise coletiva;

possíveis causas da
repetência. Quem são
os sujeitos;

as

e reforço escolar no dificuldades do aluno;
contra turno;

Professores

Analisar as causas

coordenadores

alunos

que levam o aluno a

buscarão meios de o

convocados

repetir o ano ou

aluno

professor regente para

evadir;

dificuldades.

Buscar o apoio da Os
família

e

superar

os

as

Os responsáveis pelos
serão
pelo

tomar conhecimento

professores

o responsáveis
projeto

e

pelo

interventivo

da ação;
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comprometimento em tomarão
ajudar o aluno.

conhecimento

Formar e capacitar o realidade
professor.

de

da
cada

aluno e partindo daí

Elaboração

de farão

um

projetos interventivos planejamento
visando

prevenir

distorção idade/série.

a individual,
atender

Participação

dos

professores

do

projeto
para
as

necessidades de cada

interventivo

no conselho de classe
falarão da evolução
de cada aluno;

aluno, de preferência
lúdicos;
Realizar
fóruns,

palestras,
cursos,

oficinas, observando

De acordo com a
necessidade
professores;

dos

Supervisão – buscar
formadores;
Coordenação-

as necessidades dos

assessorar

e

professores.

consolidar;

Controlar as faltas e

O professor do PI Quinzenalmente

detectar suas causas e

controlará

buscar ajudar o aluno.

frequência dos alunos

a
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atendidos e passará ao
professor regente;

Propiciar a qualidade Acompanhar o nível Aplicar o teste da Nas reuniões de pais e Direção

Durante

de

Supervisão

2020/2021;

Coordenação

Bimestralmente

Professores

conforme

ensino

aquisição
habilidades
competências

e

a de evolução da escrita psicogênese
das dos

alunos

da todos os alunos;

e Instituição de Ensino;
Capacitação

Qualificar

o

e professor para melhor

compatíveis com a aperfeiçoamento dos desempenho
modalidade.

para conselhos de classe

o

biênio

ou
a

necessidade;

do

professores do BIA e trabalho pedagógico.
II Bloco

Realizar ao longo do

Realizar ao longo do

processo, cursos de

processo

curta
duração,
fóruns,

e

média
palestras,
oficinas,

seminários, junto a
UnB,

EAPE,

UnB,
EAPE,
CRE/UNIEB, entre
outros
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CRE/UNIEB

entre

outros.
Revisão de projeto O projeto interventivo Promover encontros Nas
interventivo
atender
necessidades
acadêmicas

para ou

“preventivo” de

coordenação pedagógicas

as buscará antecipar a coletiva,
correção

com

da professores,

adequação
educando

e

ao SOE/AAEE,

o
no

sentido de aprofundar
discussão e reflexão
acerca

Coordenadores
Supervisor
Direção

dos defasagem idade/série coordenadores equipe

alunos do, BIA e II propiciando a perfeita gestora
Bloco.

coordenações Professores

de

ações

práticas e eficazes no
que diz respeito aos
direitos

de

aprendizagem

do

aluno em médio e
curto prazo, e que
prime pela qualidade
de ensino que a IE

SOE/AAEE

Março
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oferece

a

sua

clientela.

Projeto
pela

trilhando Propor

situação

de Através de sequencias Nas

diversidade leitura e produção de didáticas

coordenações Professores

pedagógicas

Supervisor

textual, cujo objetivo textos com finalidades Subprojetos

Coordenadores

é

Direção

que

os

alunos claras

e

aprendam a ler e diversificadas;
escrever por meio da Escolher os gêneros a
leitura de diversos serem
gêneros textuais.

trabalhados

com base em critérios
claros e, sobretudo, a
finalidade, tipos de
destinatários, suportes
textuais e espaço de
circulação.

Sala de Leitura

De março a novembro
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14. Gestão Pedagógica
14.1 Plano de Ação da Equipe Gestora

Objetivo

Meta

Ação

Estabelecer, coordenar Acompanhar

Promover

quando

professionais

Responsável

Cronograma

Equipe gestora no Observação e análise Enquanto vigorar
os normativos do
e orientar quanto a remotamente
o integração e a biênio 2020/2021
das
teletrabalho em
escala de revezamento desenvolvimento
das escuta
generosa
atividades cotidianas da 2021.
presencial na UE e atividades dos servidores entre
os
escola.
não

estiver, da UE.

presencialmente

na

a

Avaliação

da

escola, acolhendo-

unidade escolar, deverá

os

nas

estar em teletrabalho.

necessidades.

suas
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Comprometer-se com Garantir
o

planejamento,

organização

e

a aprendizagens,
o promovendo

as Criar

mecanismo

que
ao estabelecer

visem professores.
uma

acompanhamento dos estudante autonomia e relação pedagógica
professores

na criticidade mesmo que entre

produção dos materiais fora do ambiente escolar. professores/pais ou
pedagógicos, buscando

responsáveis

promover

(mediadores

aprendizagens

familiares) para que

significativas,
sejam

impressas

quer
ou

mediadas por meios
eletrônicos.

os alunos possam
realizar
atividades.

Equipe gestora e Observando

as

as Enquanto durar o
devolutivas e acessos à ensino remoto.
plataforma.
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Realizar a busca ativa Nenhum aluno ficar para Utilizar todos os Equipe

gestora

de todos os estudantes, trás.

mecanismos

de professores.

evitando a evasão e/ou

buscas,

via

absenteísmo,

telefone, endereço

no

contexto de atividades

seja

e Observação e análise No decorrer do
das
atividades ano letivo.
cotidianas da escola.

e etc.

pedagógicas remotas e
presencial

Organizar, coordenar e Interação escola/família Viabilizar e nortear Equipe gestora
acompanhar a entrega e e comunidade.

o

o

com competência.

recebimento

das

atividades pedagógicas
impressas,

para

os

estudantes sem acesso
à internet e interação
com a comunidade.

gerenciamento

Observação e análise No
biênio
2020/2021.
das
atividades
cotidianas da escola.
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Coordenar

a equipe Que seja garantido um Segundo

escolar na condução do trabalho sistemático da Diretrizes
processo.

as Equipe gestora

Avaliação Institucional,

do

conforme calendário

equipe no desempenho Ensino

letivo escolar e

escolar.

Fundamental- BIA

reunião com cada

e II Bloco.

segmento da unidade

Quando
necessário.

escolar.

Cumprir
cumprir

e

fazer Que o trabalho realizado Realizando

normas

diretrizes da SEEDF.

os Equipe gestora

Observação e análise Ao longo do ano
letivo.
das

e seja de parceria na busca encaminhamentos
da qualidade do ensino.

necessários,
atendendo

atividades cotidianas da
as

escola.

orientações,
cumprindo
normas,

as
emitindo

documentos
oficiais

e

comunicados
internos.
Transformar junto com Que seja garantido o Acompanhar todo o Equipe
a equipe escolar, os acesso, permanência e o processo

de professores,

gestora, Em reuniões coletivas,
SOE,

Ao longo do ano
letivo;
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resultados

das sucesso

de

todos

avaliações em ações alunos,
eficazes

para

desenvolvimento

os desenvolvimento

garantindo dos

sala

alunos; recursos.

o avanços significativos na compartilhar
do aprendizagem

AAEE,

de avaliação

institucional

e/ou

e

Conselhos de Classe.

dos refletir junto com a

processo de ensino e educandos.

equipe

aprendizagem.

soluções

escolar,
e

sugestões de ações
pertinentes a cada
caso.
Organizar e presidir o Que

seja

mantida Presidir

e Equipe

no Nas
reuniões
conselho.
as biênio 2020/2021.

conselho Escolar e o legalmente em ordem as acompanhar
Conselho de classe.

diretrizes consolidando o reuniões,
processo

de

ouvir,

gestão sugerir

democrática; que seja encaminhar

e
de

oportunizado a todos, forma democrática
momento de interação, todo o processo.
reflexão e decisão.

gestora

do Bimestralmente.
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Elaborar, executar e Que haja articulação e Avaliar
avaliar coletivamente, relação

entre

os Equipe

no Nas
reuniões Quando
pedagógicas,
avaliação
nas biênio 2020/2021.
necessário.
institucional,

os documentos

gestora

a Proposta Pedagógica, documentos, atendendo reuniões
o Planejamento e os de forma eficiente as pedagógicas
planos

de

ação, lacunas no processo de juntamente com a

inclusive o da Gestão.

ensino e aprendizagem.

equipe

escolar,

segundo

as

orientações

da

SEEDF,

CRE

respeitando

a

realidade escolar.
Planejar e realizar com Que seja garantida a Através de reunião Equipe
a

equipe

escolar participação efetiva dos de

gestora, Reuniões
coletivas, Ao longo
conselhos
de
classe.
pais, professores, equipe de
bimestres.

reuniões de pais de pais e da família na videoconferência,
forma

remota

presencial.

e escola.

chamada de vídeo
Dia das Mães, dia
da Família, Festa
Junina, colegiado e
eventos, no modo
presencial.

apoio a aprendizagem.

dos
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Auxiliar

a

equipe Cumprir

escolar
encaminhamentos
alunos
dificuldades

nos encaminhamentos

atendimento.

dos Observar os alunos, Equipe gestora
detectar

as Supervisão

de durante o ano letivo; dificuldades,
com verificar

se

competentes.
pelo

SOE

houve discutir os casos no EEAA.

aos devolutiva pelos órgãos conselho de classe,

profissionais
responsáveis

100%

ou em reunião com
a equipe gestora,
decidindo juntos as
necessidades,
prioridades, e os
procedimentos
mais adequados.

Nas observações do No decorrer do
cotidiano, conselhos de ano letivo.
classe,
reuniões
coletivas.

85

Contribuir na formação Durante o ano letivo Através de cursos Equipe
continuada

dos todos

os

envolvidos oferecidos

gestora.

no Observando

pela biênio 2020/2021.

professores, servidores tenham enriquecimento e EAPE,
e inclusive da equipe fundamentação

gestora

informativos

UnB,

os Anualmente
das sempre

instituições

teórica, Especialização,

responsáveis

contribuindo assim para a fóruns, congressos,

necessário.
e

circulares.

sua atualização e seu palestras, oficinas,
aperfeiçoamento

coordenações

profissional.

coletivas

e

individuais,

etc.

Lives,
videoconferências,
etc.
Estratégias

para

Ensino Híbrido.

o Acolhimento, cuidados e Acolhimento
escuta sensível.

com Equipe

gestora, Observação das atitudes Diariamente

– professores, Equipe de individuais e coletivas

afetividade
postura

do Apoio

professor,

Aprendizagem,

comunicação,

servidores.

escuta

sensível;

Criar uma saudação
exclusiva

criada

a
e

ou
que
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pela turma (através
de gestos, mímica,
etc.).
Mural

nas

salas

com fotos de bons
momentos,

frases

positivas...
Atividade: do que
sentimos saudade?
Varal

dos

sentimentos/Árvore
dos desejos.
Escuta ativa: não
interromper;

não

menosprezar
sentimentos e nem
atribuir
julgamentos;
explorar todos os
sentidos por meio
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de música, mímica,
imitação, etc.
Orientação

e

parceria dos pais;
Organização

dos
–

espaços
protocolos
sanitários
Regras

e

combinados claros,
simples e visíveis
para

as

crianças

entenderem; com os
alunos

criar

o

quadro de rotina
visual; estabelecer
experiências
concretas através de
exemplos, cartazes,
vídeos

para

as
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crianças
entenderem

a

importância

de

lavar

as

mãos;

distanciamento, uso
de máscara e de
álcool em gel.
Jogos
brincadeiras
contato físico.

e
sem
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15.

Gestão de Resultados Educacionais
Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica:

Alcançado
Meta

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

4.3

4.6

*

5.2

5.3

5.0

**

4.4

4.7

5.1

5.4

5.7

5.9

2019

2021

6.4
6.2

6.4

Obs: * Número de participantes no SAEB insuficiente para que o resultado
fosse divulgado.
** Sem média no SAEB 2017 não atendeu os requisitos necessário para ter o
desempenho calculado. Os resultados marcados em cinza referem-se as metas que foram
atingidas.
O resultado do IDEB 2019 superou a expectativa, o trabalho desempenho pela
equipe de apoio (professores readaptados) impulsionou as aprendizagens de maneira
ímpar. Continuaremos intensificando os planos de intervenções pedagógicas para as
aprendizagens.
A essência da escola é pedagógica e objetiva o desenvolvimento intelectual
do aluno. Na perspectiva da avaliação organizada em ciclos, deve se pensar uma avaliação
formativa, como instrumento regulador das aprendizagens e do ensino. Portanto,
mediante a gestão dos resultados educacionais possibilita traçar objetivos e metas
educacionais. Neste sentido, a escola poderá reorganizar sua prática na perspectiva do
desenvolvimento permanente do aluno e do alcance das competências ainda não
atingidas.
Para isso, a escola precisa estar atenta e articulada nas suas ações, promover
estratégias pedagógicas como, projetos interventivos, direcionado aos estudantes que,
após experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda
evidenciem dificuldades de aprendizagem e também, aos estudantes com defasagem
idade/série
O reagrupamento, que consiste na garantia do avanço contínuo das
aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos que contemplem as possibilidades
e necessidades de cada estudante. Esta ação não busca a homogeneidade, mas a
necessidade de diferenciação e individualização de práticas voltadas às reais necessidades
dos estudantes, podendo acontecer intraclasse ou interclasse. O reforço escolar, que
acontece no contra turno, é outro recurso com fins de garantir as aprendizagens, o
professor regente dá atendimento individualizado uma vez por semana, e é o mesmo que
determina o período de atendimento. São utilizadas diferentes estratégias pedagógicas de
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intervenção para as aprendizagens, que possibilita à unidade escolar olhar para todos os
estudantes e com isso reduzir as taxas de repetências e evasão escolar. Os instrumentos
adotados para avaliar as ações são: observação, registros escritos, portfólios, testes da
psicogênese entre outros. A

discussão e avaliações das ações citadas, acontecem nas

reuniões pedagógicas e nos Conselhos de Classes que são momentos de reconhecimento
dos progressos dos estudantes, das práticas que são ou não adequadas para a promoção
das aprendizagens.
Nesse sentido, a Escola Classe 102/Recanto das Emas, na sua organização
requer uma ação pedagógica coletiva, processual e interdisciplinar, tendo como
fundamental os princípios norteadores da gestão, as concepções pedagógicas definidas na
proposta curricular e nesta proposta pedagógica, a qual, num processo de articulação e
mobilização das ações necessárias no cotidiano da escola, que tem como proposta
primordial “um lugar prazeroso para estudar”.
Portanto, tenta-se viabilizar nesse espaço escolar os resultados educacionais
como forma de avaliação e a auto avaliação de todos os segmentos da comunidade escolar
como parâmetros para buscarmos novas estratégias e ações que viabilizem a qualidade
do ensino da educação pública e, sobretudo da Escola Classe 102/ Recanto das Emas.

16. Gestão Participativa
A escola Classe 102 do Recanto das Emas elabora seu projeto políticopedagógico e dentro desse projeto deixa caracterizado sua identidade social e política.
Neste sentido, na sua proposta luta por uma verdadeira educação que vislumbra a
qualidade, privilegia o sujeito como agente participativo, voltando seu olhar profundo e
claro, direcionado ao contexto social que envolve a educação, e, sobretudo a participação
das pessoas na tomada de decisões, planejamento e no desenvolvimento de ações dentro
do contexto escolar.
Pensar numa gestão participativa é pensar num espaço escolar pautado na
relação com o “outro” e tendo o “outro” como sujeito que pode e deve contribuir no
planejamento dentro da escola. Neste sentido a gestão escolar da Escola Classe 102/
Recanto das Emas tem permeado sua concepção política e pedagógica num planejamento
participativo, que vem se constituindo numa estratégia de trabalho, que caracteriza pela
integração de todos os setores da atividade humana social, num processo de solução de
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problemas comuns, tendo referencial o conselho escolar como órgão deliberativo nas
tomadas de decisões.
Nessa perspectiva, tem se priorizado as decisões tomadas pela comunidade
escolar, que exerce a função de planejar, acompanhar e fiscalizar as ações da escola.
Na escola o trabalho participativo tende a formar integralmente os alunos,
visto o envolvimento das pessoas que, por meio da ação conjunta de todos, escola, família
e comunidade, sentem-se responsáveis e comprometidas com os aspectos da educação.
Neste sentido Cornely 2000, p.38 afirma:
“... o planejamento participativo passa a ter, em seu bojo, então, um
conjunto de instrumentos técnicos a serviço de uma causa política. Seu
escopo é obter a participação corresponsável e consciente das maiorias e
atinge também o processo decisório. O serviço dessas decisões é buscar e
atingir seus objetivos de maneira mais rápida, racional e eficaz, é que se
colocam as técnicas de planejamento...”

Conclui-se, que gerir de forma democrática e participativa é dialogar com
toda a comunidade escolar, professores, coordenadores, supervisores, demais
profissionais da escola e familiares, que avaliam e definem ações e, assim, vão
consolidando a perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre as aprendizagens
que ocorrem na escola. Além de identificar os saberes ainda não conquistados, os
Conselhos de Classes, as reuniões bimestrais, os grupos de pais, organizados pelo Serviço
de Orientação Educacional, que acontecem bimestralmente são instâncias participativas
primordiais de avaliação, são momentos de reconhecimento dos progressos dos
estudantes, das práticas que são ou não adequadas para a promoção das aprendizagens.

17. Gestão de Pessoas
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Plano de Ação 2021
Sala de Recursos: Cátia Freitas de Araújo

Durante esse período de adaptações, devido à pandemia, que acarretou no isolamento social levando à inúmeras medidas para manter a
segurança de todos, incluindo o fechamento das escolas, buscamos manter da melhor maneira, tudo o que fora possível para continuar fortalecendo
o processo de ensino e aprendizagem de todos os alunos. Compreendemos que os atendimentos e as avaliações tem várias interfaces e são processuais,
o que nos levou a conduzir os atendimentos e as avaliações mediante observações da participação e envolvimento dos alunos, como um todo, e das
devolutivas individuais bem como as realizações dos trabalhos solicitados e acompanhamento familiar, que neste momento, constitui uma valiosa
contribuição para validar esse processo.
Alunos atendidos pela sala de Recursos Generalista:

DOCUMENTAÇÃO
ALUNO
LETICIA FERNANDES NUNES CAMPOS
ANA PAULA DA SILVA BUENO
DANIEL SILVEIRA DE CARVALHO
EMILLY KAUANNY GOMES DE SOUZA
FELIPE VIEIRA SANTANA
KAUAN VINICIUS SANTIAGO DA SILVA
LUAN REGIS DA MOTA SANTOS
MARCUS ANTONIO IBARRA
SABRINA ALVES COSTA
LETICIA MIGUEL DOS SANTOS
YTHALO MARTINS DE ASSUNÇÃO

DEFICIÊNCIA TURNO
TGD
DI
TGD
DI
TGD
DMU
DF/BNE
DF/BNE
OUTROS/TGD
DF/ ANE
DV/VM

VESP
VESP
VESP
VESP
MAT
MAT
VESP
VESP
VESP
MAT
VESP

RELATÓRIO DA EQUIPE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

93

Objetivo :Promover a inclusão do ANEE e auxiliar em seu desenvolvimento global com o uso da psicomotricidade por meio de jogos, brinquedos
e brincadeiras
Meta: Minimizar ou sanar dificuldades demonstradas no desenvolvimento motor e perceptivo do aluno, assim trabalhar sua inclusão em sala e na
escola através das brincadeiras e jogos
Fazer o quê?

Quem?

Quando?

Como fazer?

Realizar atividades na Professor da Sala de Nos
As brincadeiras e
Plataforma
de Recursos.
atendimentos na jogos psicomotores
Ensino,
nas
sala de recursos, serão
utilizando
atividades impressas
utilizando
a vários jogos no
e no WhatsApp com
plataforma
computador e outros
vistas a suprir a
Virtual,
as tipos de jogos. Serão
lacuna que existe
atividades
estimulados nestas
entre
o
impressas e o aulas o esquema
desenvolvimento
WhatsApp.
corporal,
cognitivo
e
a
lateralidade,
psicomotricidade,
orientação espaçouma vez que, muitos
temporal,
tônus,
problemas
de
postura, equilíbrio
aprendizado
estão
dinâmico e estático,
ligados
ao
coordenação
viso
desenvolvimento
motora,
ritmo,
psicomotor
das
marcha,
crianças.
coordenação
dinâmico-manual,
desenvolvimento da
linguagem
e
sensorial, bem como
a atenção e a
criatividade.

Por quê?
Um ponto essencial, é que muitos problemas relacionados à aprendizagem
devem-se a falta ou pouca estimulação
do sistema psicomotor das crianças. E
observou-se ainda que as crianças
adoram jogos e atividades no
computador apresentand0-se mais
participativas e estimuladas, um vez que
saem da rotina de sala de aula.

Quanto?
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Objetivo :Desenvolver as competências e habilidades do aluno ANEE de acordo com suas potencialidades e peculiaridades, realizando adequações
curriculares de acordo com o currículo educacional.
Meta: Através da utilização das adequações curriculares identificar os conteúdos significativos para o aluno especial, valorizando suas potencialidades
e respeitando os seus limites.
Fazer o quê?

Quem?

Quando?

Realizar adequações Professor da Sala de Bimestralmente.
curriculares junto Recursos com os
aos
professores professores regentes.
regentes, de forma
remota,
para
selecionar
os
conteúdos
significativos aos
alunos ANEE, bem
como
traçar
objetivos para o
aprendizado desta
aluno, além de
verificar
outros
possíveis
atendimentos para o
ANEE.

Como fazer?
Serão
realizadas
reuniões individuais
de forma remota,
com os professores
regentes e com a
utilização das fichas
de adequação e o
currículo
educacional
será
traçado o perfil de
aprendizagem desta
aluno, qual a sua
necessidade
curricular,
valorização de suas
potencialidades,
verificando sempre
suas peculiaridades.

Por quê?
As adequações curriculares são de suma importância para o desenvolvimento
cognitivo e social do ANEE, pois nestas
adequações são selecionados objetivos,
conteúdos, e ações relevantes á vida do
aluno, levando sempre em conta as suas
potencialidades e peculiaridades.

Quanto?
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Objetivo : Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar em tempos de Pandemia
Meta: Mobilizar funcionários da escola, professores, direção e pais para estudos e debate sobre a inclusão de forma remota.
Fazer o quê?
Realizar estudos para
tratar
do
tema
Educação
Especial/Inclusão em
tempos de Pandemia
e isolamento social.

Fazer o quê?
Promover reuniões
com os pais dos
alunos de forma
remota para discutir a
inclusão dos filhos
nas classes comuns,
organização da rotina
dos estudos remotos
dos estudantes AEE,
bem como, promover
a
parceria
das
famílias e escola
frente aos desafios do
Ensino
remoto.
Promover Formações
e
palestras
com
especialistas,
via
Google Meet para

Quem?

Quando?

Professor da Sala de Bimestralmente
Recursos com os
demais professores
regentes
e
funcionários
da
escola.

Quem?

Quando?

Professor da Sala de Semestralmente,
Recursos com os Março
e
pais dos alunos Setembro.
especiais
e
especialistas da área
Orientação
educacional e equipe
Psicopedagógica.

Como fazer?

Por quê?

Na reunião coletiva
via Google Meet
será aberto um
espaço onde serão
tratados dos temas
através de textos,
vídeos, dinâmicas e
debates.
Como fazer?

As reuniões coletivas se constituem em um importante momento para estudos e
discussão de temas relevantes no âmbito
escolar. Para se efetivar a inclusão, é
preciso promover sensibilizações junto
à comunidade escolar, principalmente
junto aos professores.

Convocar os pais e
reunir com eles de
forma
remota
utilizando o Google
Meet
para
refletirmos sobre a
inclusão. Apresentar
textos, vídeos e
realizar dinâmicas
com o intuito de
sensibilizá-los.

É imprescindível que os pais
compreendam a necessidade e a
importância da inclusão para o
desenvolvimento de seus filhos,
levando-os a perceberem que o convívio
com outras crianças mesmo que
remotamente
contribui
para
a
socialização, convivência, auto estima
etc.

Por quê?

Quanto?

Quanto?
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enfrentar
desafios.

tais

Objetivo : Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar
Meta: Articular junto à gestão da escola a viabilização de estratégias que contribuam para a construção de um clima de tolerância, respeito mútuo, aceitação
e respeito à diversidade no contexto do Ensino à Distância
Fazer o quê?
Coordenar sugestões de
atividades do projeto para
serem discutidas com os
professores com o intuito
de que cada professor
trabalhe em sua turma
atividades envolvendo o
uso
de:
textos,
brincadeiras,
debates,
vídeos,
filmes
e
dinâmicas. Buscando a
sensibilização em relação
ao
respeito
mútuo,
respeito à diversidade,
valorização das diferenças
e aceitação do outro pelo
seu jeito de ser, de acordo
com a nova realidade do
Ensino.

Quem?

Quando?

Professor
da Semestral
Sala
de mente
Recursos
em
parceria com a
direção,
coordenação
pedagógica
e
professores
regentes.

Como fazer?
O professor da sala de recursos
irá sugerir uma sequência de
atividades para cada série
baseando-se
em
histórias
infantis, filmes, músicas que
tratem da inclusão e levará para
discussão na reunião coletiva
onde os professores poderão
fazer sugestões e após a decisão
do grupo se dará a consolidação
e o desenvolvimento das
atividades em sala de aula,
utilizando a Plataforma de
Ensino e WhatsApp.

Por quê?
Para explorar com todas as turmas
da escola conceitos fundamentais relativos ao respeito mútuo,
aceitação e tolerância, fazendo uso
de
atividades
envolventes,
elaboradas conforme cada série,
que favoreçam a reflexão e a
conscientização das crianças em
relação à inclusão.

Objetivo : Contribuir com o desenvolvimento ANEE’s
Meta: Favorecer aos ANEE’s a aquisição de habilidades e competências necessárias à sua formação.

Quanto?
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Fazer o quê?
Colaborar
com
o
professor
da
classe
comum na definição de
estratégias que favoreçam
o acesso do ANEE ao
currículo proposto para a
série em que se encontra e
que favoreça o acesso a
Educação Remota.

Fazer o quê?

Quem?

Quando?

Professor
da Quinzenal
Sala
de mente
Recursos
em
parceria com o
professor
regente.

Quem?

Quando?

Como fazer?

Por quê?

Quanto?

Nos momentos de coordenação,
discutir
sobre
as
particularidades, necessidades,
avanços e dificuldades do
ANEE, apresentar sugestões de
trabalho e atividades, entre
outros. Utilizando a Plataforma
de Ensino e as coordenações
setorizadas no Google Meet.

O professor regente muitas vezes
carece de apoio quando se trata do
atendimentos
aos
ANEE’s
principalmente em tempos de
Pandemia e isolamento social..
Portanto, é imprescindível, um
trabalho
conjunto
entre
o
professor da sala de recursos e o
professor regente e família, para
que ambos busquem os melhores
caminhos que facilitem a inclusão
e o crescimento do aluno.
Por quê?

Quanto?

Como fazer?

Realizar
atendimento Professor
da Semanalm
educacional especializado sala de recursos. ente
virtual
utilizando
preferencialmente
a
Plataforma Virtual de
Ensino, o WhatsApp e
atividades Impressas aos
ANEE’s com vistas à
complementação
ou
suplementação curricular
específica.
Fazer o quê?
Quem?
Quando?

Em parceria com o professor A sala de recursos é um espaço
regente, mediante análise de seu especialmente
destinado
ao
planejamento.
serviço de apoio especializado ao
aluno especial em processo de
inclusão na escola, e com isso, o
trabalho deve pautar-se em atender
as necessidades e peculiaridades
do aluno.

Atuar no processo de
identificação e avaliação
quanto
ao
apoio
especializado necessário.

Através da aplicação de A identificação dos alunos com
instrumentos
próprios
de necessidades educativas especiais
observação, avaliação e análise. é essencial, para que ocorra a
garantia de melhores condições de
atendimento destes alunos na
escola.

Professor
da
sala de recursos,
orientador
educacional e
equipe
especializada de

Quando
houver
necessidad
e.

Como fazer?

Por quê?

Quanto?
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apoio
à
aprendizagem.
Objetivo : Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar e refletir sobre os desafios enfrentados pelas pessoas portadoras de
deficiência.
Meta: Promover a construção de uma consciência coletiva em torno dos desafios que as pessoas com deficiência enfrentam e da contribuição que diferentes
agentes escolares podem dar no sentido de melhorar sua qualidade de vida, diminuir o preconceito e desenvolver um clima de tolerância e respeito na escola,
além de demonstrar as capacidades do ANEE.
Fazer o quê?
Para organização da
Semana
Distrital
de
Conscientização
e
Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com
Necessidades
Educacionais Especiais
( Lei Distrital 5.716/2016)
serão
realizadas
formações virtuais com
professores para obtenção
de
sugestões
e
direcionamento
do
trabalho.
Serão
desenvolvidas ainda jogos
virtuais.
Em comemoração ao Dia
Nacional da Luta da
Pessoa com Deficiência
(
Lei
Federal
nº
11.133/2005),.
Será

Quem?

Quando?

Professor
da
sala de recursos,
em parceira com Em Março
o
orientador
educacional,
equipe de apoio,
direção,
coordenação
pedagógica
e
professores.

Dia 21 de
Setembro.

Como fazer?

Por quê?

No decorrer da semana
serão
destinados
vários
momentos de sensibilização
junto aos alunos, professores,
funcionários da escola e pais,
fazendo-se uso de filmes, jogos
virtuais, sobre a inclusão, No
âmbito da sala de aula virtual,
os professores serão orientados
a promoverem atividades que
conscientização de respeito à
inclusão, redações, desenhos,
dramatizações registradas em
vídeo, leituras compartilhadas
etc.

A operacionalização da Semana
Distrital de Conscientização e
Promoção da Educação Inclusiva
aos Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais
( Lei
Distrital 5.716/2016) em nossa
escola visa desenvolver um
conjunto de atividades com vistas
à construção de uma consciência
coletiva que culmine num clima de
respeito mútuo e tolerância no
âmbito da comunidade escolar no
contexto da Educação à distância e
do isolamento Social . Para
realização desta semana, espera-se
mobilizar toda a comunidade
escolar em atividades virtuais que
vão desde estudos a atividades
culturais.

Quanto?
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realizado ainda uma
formação
pedagógica
virtual
junto
aos
professores com temas
sugeridos por eles. Com
os alunos serão exibidos
vídeos e rodas de
conversa com atividades
direcionadas à inclusão.

Professor
da
sala de recursos,
em parceira com
o
orientador
educacional,
equipe de apoio,
direção,
coordenação
pedagógica
e
professores.

No dia 21 de Setembro Promoção e celebração da inclusão
organização com os estudantes e diversidade na escola e sociedade
de forma Virtual apresentações em tempos de Pandemia.
com intuito de mostrar aos pais
as potencialidades de seus
filhos mesmo em tempos de
Pandemia e Ensino Remoto.
Formação pedagógica com os
professores
para
enriquecimento teórico/prático.
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Eixo: Observação do contexto escolar
Ações/Demandas
Levantamento
dos
estudantes
que
necessitam
do
atendimento ou que
foram encaminhados
para
acompanhamento da
Equipe.

Objetivos
Identificar
a
demanda, conhecer
motivos
do
encaminhamento de
atendimento
da
Equipe aos estudantes
com
Transtorno
Funcional Especifico,
assim
como
dificuldade acentuada
no
processo
de
aprendizagem.

Procedimentos
Conversa
com
professores, pais e/
responsaveis para
identificar
informaçoes
relevantes/
importantes.Analise
documental,
Registros e Plano
para intervençoes
de acordo com a
necessidade
observada,
apos
reuniao
de
planejamento
da
Equipe.

Cronogramas
Durante o ano letivo.

Responsáveis
Equipe Especializada
de
apoio
à
Aprendizagem
(EEAA), Orientação
Educacional,
professores
e
secretaria da Unidade
Escolar.

Avaliação
Atendimento
planejado de acordo
com a demanda e a
situação de alunos em
dificuldade acentuada
de aprendizagem e
com
Transtorno
Funcional Específico.

Responsáveis
Equipe Especializada
de
Apoio
à
Aprendizagem
(EEAA), Orientação
Educacional,
professores
e

Avaliação
Atendimento
planejado de acordo
com a demanda e a
situação de alunos
com
dificuldade
acentuada
de
aprendizagem e com

Eixo: Coordenação Coletiva
Ações/Demandas
Participação e escuta
especializada
dos
profissionais
da
Unidade Escolar.

Objetivos
Acolher as demandas
e conhecer a realidade
dos
diferentes
profissionais
que
compõem a Unidade
Escolar.

Procedimentos
Cronogramas
Proporcionar
debate Durante o ano letivo.
com os profissionais,
levantamento
de
demandas e questões
importantes
para
melhoria do trabalho
pedagógico e formas de
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atendimentos
para
assessoria ao trabalho
coletivo.
Eixo: Formação continuada dos docentes
Ações/Demandas
Momentos
de
formação continuada
para os docentes nas
coordenações
pedagógicas
coletivas.

Ações/Demandas
Assessoramento aos
docentes que atendam
os estudantes que
apresentam
diagnósticos
de
Transtornos
Funcionais
e
Específicos
e/ou

Objetivos
Refeltir sobre as
práticas e como
refletem
no
processo
de
ensinoaprendizagem,
bem
como
proporcionar
momentos
de
estudo
sobre
concepções sobre
escola, estudo e
aprendizagem.

Objetivos
Oferecer
suporte
psicopedagógico aos
professores
da
Unidade Escolar, e
construir estratégias
de
avaliação
e
intervenção para que

Procedimentos

Cronograma
Proporcionar espaços Durante o ano letivo.
de troca e escuta
sensível, orientação ao
processo de ensinoaprendizagem.
Proporcionar
momentos de estudo e
apresentação sobre o
processo de avaliação e
intervenção
dos
Transtornos Funcionais
Específicos com foco
nas necessidades dos
alunos.
Eixo: Assessoria aos docentes
Procedimentos

Cronograma
Acompanhamento por Durante o ano letivo.
meio
de
contato
frequente
com
os
professores
dos
estudantes
com
necessidade,
para
intervenção na Unidade

secretaria da Unidade Transtorno Funcional
Escolar.
Específico.

Responsáveis
Equipe de Apoio
(EEAA), Orientação
Educacional
(OE),
docentes,
Coordenação
Pedagógica,
Supervisão e Gestão
Escolar.

Avaliação
Contribuição
dos
docentes
para
levantamento
dos
temas
relevantes,
participação
dos
profissionais
envolvidos
e
materiais
disponibilizados.

Responsáveis
Equipe Especializada
de
Apoio
à
Aprendizagem
(EEAA), Orientação
Educacional
e
docentes.

Avaliação
Análise e escuta
sensível aos docentes
quanto às ações para a
construção de novas
estratégias a qualquer
tempo.
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dificuldades
atenda os estudantes
acentuadas
no com necessidade.
processo de ensinoaprendizagem.

escolar,
e
quando
necessário
encaminhamento
a
atendimento a órgão
competente fora da
Escola.
Contribuir os docentes
para
construir
estratégias de avaliação
e intervenção buscando
valorizar
a
aprendizagem do aluno.
Eixo: Acompanhamento ao estudante

Ações/Demandas
Acompanhamento
ao estudante com
dificuldade
de
aprendizagem
Promoção
de
momentos de escuta
aos estudantes e
pais/responsáveis.

Objetivos
Procedimentos
Cronograma
Responsáveis
Ações
de Escuta/ acolhimento e Durante o ano letivo. Equipe Especializada
acompanhamento aos acompanhamento aos
de
Apoio
à
estudantes
que estudantes e famílias
Aprendizagem
apresentem
para
suporte
e
(EEAA), Orientação
dificuldades
no encaminhamento.
Educacional
e
processo de ensinoestudantes.
aprendizagem, e /ou
alunos
com
Transtorno Funcional
Específico. Observar
a necessidade de
possíveis
intervenções
e
encaminhamentos.
Eixo: Acompanhamento do de ensino aprendizagem

Avaliação
Análise e observações
sempre
que
necessário de acordo
com a demanda da
família
e/ou
do
docente com relação
ao
processo
de
ensino-aprendizagem.
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Ações/demandas
Reflexão e construção
de estratégias de
acompanhamento dos
estudantes
com
Transtorno Funcional
Específico
ou
dificuldades
de
aprendizagem.

Objetivos
Compreender
os
aspectos envolvidos
nas
dificuldades
apresentadas
no
processo
de
aprendizagem e das
dificuldades
apresentadas.

Procedimentos
Cronogramas
Acompanhamento, por Durante o ano letivo.
meio de intervenção,
avaliação
e
encaminhamentos, dos
estudantes
com
diagnóstico
de
Transtorno Funcional
Específico e dificuldade
de
aprendizagem
acentuada.
Encaminhamento
e
acompanhamento dos
estudantes atendidos na
Sala de Apoio à
Aprendizagem
com
diagnóstico
de
Transtorno Funcional
Específico.

Responsáveis
Equipe Especializada
de
Apoio
à
Aprendizagem;
(EEAA) e Sala da
Apoio
à
Aprendizagem
(SAA).

Avaliação
Acompanhamento
Constante
do
processo de ensinoaprendizagem.

Responsáveis

Avaliação

Equipe
Especializada de
Apoio
à
Aprendizagem,
pais/responsáveis,
estudantes,
Orientação

Análise dos aspectos
trabalhados com o
processo
de
ensinoaprendizado.

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola
Ações/Demandas

Objetivos

Acompanhar,
orientar e fazer
encaminhamentos
às família sobre as
necessidades
do
aluno em seu
processo
de

Atender
individualmente
após identificar a
demanda
aos
responsáveis
e
familiares
para
orientações
e

Procedimentos

Cronograma
Semestralmente
Promover espaços de
escuta e orientações
quanto às diversas
necessidades
apresentadas
no
decorrer do ano
letivo.
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ensinoaprendizagem.
Promover momentos
de acolhimento e
escuta aos estudantes
e famílias por meio de
grupos e momentos
coletivos.

Ações/Demandas
Acompanhamento
individualizado e em
grupo dos estudantes
com
dificuldade
acentuada
no
processo
de
aprendizagem e com
Transtorno Funcional
Especifico.

encaminhamentos,
Grupo de pais.
de acordo com a Roda de Conversa e
necessidade.
acolhimento.
Ao
se
observar
necessidade
de
momentos
específicos, promover
encontros de escuta e
acolhimento
que
contemple questões
socioemocionais que
interferem
no
contexto do processo
de
ensino
aprendizagem.
Eixo: Intervenções Psicopedagógicas
Objetivos
Contribuir para o
sucesso escolar dos
estudantes
com
diagnóstico
de
Transtornos
Funcionais
Específicos,
defasagem idade/série
e/ou
dificuldade
acentuada
de
aprendizagem.

Procedimentos

Cronograma
Grupos de intervenção Durante o ano letivo.
e
atendimento
individualizado
aos
estudantes. Identificar
aspectos importantes no
processo
de
aprendizagem,
potencialidades
e
necessidades.
Avaliação e intervenção
psicopedagógica.

Educacional
profissionais
convidados.

e

Devolutiva
responsáveis.

dos

Responsáveis

Avaliação

Equipe Especializada
de
Apoio
à
Aprendizagem
(EEAA) e estudantes.

Acompanhamento do
estudante e escuta dos
profissionais
da
escola
que
acompanham o aluno.
Avaliação
interventiva
psicopedagógica.

e

107

Elaboração
do
Relatório de Avaliação
e
Intervenção
Educacional
de
estudantes
que
necessitem, de acordo
com as orientações da
Supervisão,
da
Coordenação e do
Serviço da OP.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

LEVANTAMENTO DAS AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 2021

CRE: Recanto das Emas
Unidade Escolar: Escola Classe 102

Telefone: (61)39013351

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: HELIANA DIAS OLIVEIRA

Matrícula: 212262-6

E-mail: heliana.hdo@gmail.com

Celular: (61)991972274

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino
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LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2020
METAS

ESTRATÉGIAS

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

PARCEIROS

EIXO DE
AÇÃO

Ações
para Ação do Serviço de
implantação
do Orientação Educacional
Serviço de Orientação aos pais/responsáveis.
Educacional
Apresentação ao corpo
docente.
Colaboração
na Participação das reuniões
elaboração e execução da elaboração do PP da
da
Proposta Unidade de Ensino.
Pedagógica.
Intervenção
e Assessoramento
aos
Acompanhamento
professores em relação ao
desenvolvimento
no
processo
ensinoaprendizagem individual e
coletivo dos alunos, e se
necessário,
propor
alternativas
para
os
problemas existentes;
Participação nas coletivas
e no Conselho de Classe;
Realização
de
ações
integradas através de
projetos que colaborem no

Pais e/ou responsáveis;

1º Bimestre

Equipe gestora

Ação junto as
famílias
e
professores

Professores

Equipe
gestora
professores

Professores e alunos

e 1º Bimestre

Equipe gestora
professores

e Ação
de
âmbito
institucional

Durante todo o ano Equipe Gestora;
letivo
Professores;
Sala de Recursos;
Equipe de Apoio à
Aprendizagem.

Ação junto
aos docentes
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processo de ensino
aprendizagem;

e

Acompanhamento
e
encaminhamento dos (as)
alunos
(as)
com
dificuldades de adaptação,
de convívio social e/ou
dificuldades específicas de
aprendizagem;

Intervenção
Acompanhamento

Promoção de palestras que
contribuam
para
a
formação
continuada,
juntamente com a Equipe
de Apoio à Aprendizagem
e Sala de Recursos;
e Acompanhamento
Alunos
individual
e/ou
coletivamente dos (as)
alunos (as), dinamizando
temas que atendam às suas
necessidades;
Temas ou filmes que
tratem da importância de
se
ter
atitudes
de
cooperação,
de
sociabilidade, de respeito,
de
consideração,
de
responsabilidade,
de
tolerância e de respeito às
diferenças
individuais,

Durante todo o ano Equipe Gestora;
letivo
Professores;
Sala de Recursos;
Equipe e Apoio à
Aprendizagem;
Assistente Social do
Posto de Saúde.

Ação junto
aos discentes
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com vistas à construção de
uma convivência escolar
social e pacífica;
Sensibilização dos alunos
sobre o dia 18 em parceria
com a assistente social do
Posto de Saúde;
Integração
família- Realização de palestras Pais e/ou responsáveis
escola
para os pais de modo a
proporcionar um melhor
relacionamento com seus
filhos;
Atendimento aos pais e∕ou
responsáveis dos alunos
encaminhados ao Serviço
de
Orientação
Educacional;
Atenção
Acolhimento às famílias Pais e/ou responsáveis
individualizada
e/ou responsáveis por
solicitação própria ou por
convocação;

Rede
interna
proteção social

Auxiliar os pais e/ou
responsáveis, orientando,
ouvindo e dialogando;
e Integração das ações do Pais e/ou responsáveis
Serviço de Orientação
Educacional com outros Alunos
profissionais da instituição
educacional e instituições
especializadas;

Uma vez por bimestre
Sempre que
necessidade

Parceiros da rede de Ação junto à
apoio;
família.
houver Equipe de apoio a
aprendizagem.

Durante todo o ano
letivo

Ação junto à
família.

Durante todo o ano Rede de apoio
letivo

Ações
rede.

em
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Estabelecimento
de
contatos com os parceiros
da rede externa;
Participação em estudo de
caso.

Data: ____/____/_____
___________________________________
____________________________________
Gestor

Matrícula e carimbo

________________________________________________________
Pedagogo Orientador - Educacional

Matrícula e carimbo

Coord. Intermed

Matrícula e carimbo
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17.4 - PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

17.4.1 APRESENTAÇÃO

No ano de 2008 foi implantada a Educação Integral no Distrito Federal, através de seu
Secretário Extraordinário, Alceni Guerra, visando alta qualidade na educação pública.
A Escola Classe 102 do Recanto das Emas iniciou o projeto com 72 alunos da 4ª série,
atual 5º ano. Foi realizado um levantamento na comunidade em busca de voluntários para
desenvolverem atividades com os alunos nas diversas áreas.
Como atividades específicas da Educação Integral, os alunos receberam aulas de
voleibol, futebol, quadrilha e Inglês. Em seguida, o DF Digital proporcionou a inclusão digital e, com
a chegada dos monitores, foram ainda, oferecidas aulas de teatro, xadrez e origami.
Em 2009 e 2010, por não haver oferta da 4ª série nesta escola, a Educação Integral foi
destinada à 3ª série. Foram 108 alunos, que passaram por um sistema de rodízio, tendo aulas em dias
alternados, uma vez que a capacidade de almoço era para apenas 72 pessoas. Além das atividades dos
anos anteriores, foram proporcionadas atividades lúdicas contemplando as áreas de Língua
Portuguesa, Matemática, Saúde e Conhecimentos Gerais.
A partir de 2011 passaram a ser contemplados apenas 72 alunos do 5º ano com a
possibilidade de atendimento às crianças de 4º ano também, desde que surgisse vaga.
Atualmente ofertamos Educação em Tempo Integral aos alunos de 4º e 5º ano em 2021,
visto que as turmas de terceiro ano estarem no turno vespertino, após o retorno das aulas presenciais,
as atividades acontecerão no turno vespertino. Para o ano de 2021 serão atendidos 100 alunos.
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17.4.2 JUSTIFICATIVA

A Escola Classe 102 do Recanto das Emas atende a alunos na faixa etária
de 06 a 11 anos, aproximadamente.
A cidade apresenta uma situação “suigeneris” na formação cultural. Seus
habitantes oriundos de diversas e longínquas regiões do país constituem uma verdadeira
miscelânea cultural.
A clientela atendida por esta Unidade Pública de Ensino necessita que
sejam criadas situações em que o convívio cotidiano entre as diversas culturas torne o
instrumento de crescimento sociocultural, evitando-se assim, discriminação de alguma
cultura.
Através de ações ludo-educativas, pretende-se aproximar diferenças,
propiciando a interação multicultural na produção de conhecimento, fruto da conciliação
lazer e aprendizagem na formação de cidadãos críticos.
Nessa proposta, a Escola desenvolverá uma educação, acima de tudo,
marcada pela qualidade, preocupando-se constantemente em diminuir os índices de
repetências e reduzir a evasão escolar.
Uma escola que busca educação de qualidade deve refletir o bem-estar
social de todos os envolvidos no processo educativo. A proposta de Educação Integral
vem criar espaços de lazer onde o fazer pedagógico torna-se prazeroso para educandos e
educadores, numa visão voltada para o contexto social, na construção da cidadania em
busca de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.

17.4.3 OBJETIVO GERAL

Ampliar tempos, espaços e oportunidades de ensino e aprendizagem aos
estudantes da Rede Pública, por meio da oferta de atividades pedagógicas, culturais,
artísticas, técnico-científicas e esportivas relacionadas às áreas do conhecimento,
concepções e eixos transversais do Currículo da Educação Básica, bem como contribuir
com a formação de cidadãos para o mundo do trabalho, na perspectiva da Educação
Integral, em jornada ampliada de 8 a 10 horas de trabalho pedagógico efetivo

17.4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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-

Reduzir em até 80% o índice de repetência no 4º e 5º ano do Ensino

Fundamental, público da Educação Integral;
-

Erradicar a evasão escolar nos anos em que se oferece a Educação Integral.

-

Propiciar condições pedagógicas capazes de garantir ao aluno os pré-

requisitos básicos curriculares para o ano;
-

Minimizar o nível de conflitos de relacionamentos interpessoais entre alunos;

-

Estreitar o relacionamento entre escola e comunidade;

-

Oportunizar atividades complementares que permitam a formação e o

enriquecimento curricular contextualizado.

METAS
- Redução em até 80% do índice de repetência nos 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental, público da Educação Integral.
- Erradicação da evasão escolar para os alunos matriculados no 4º e 5º ano do
Ensino Fundamental, em 2020/2021.
- Garantia de oportunidades prazerosas de aprendizagem para os alunos
matriculados na Escola, 4º e 5º ano em 2020/2021.

17.4.5 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Para

possibilitar

aos

estudantes

a

ampliação

das

oportunidades

e,

consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de concretização
dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo em Movimento da
Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral apresenta como princípios:
integralidade,

intersetorialidade,

transversalidade,

diálogo

escola-comunidade,

territorialização, trabalho em rede e convivência escolar.

17.4.6 METODOLOGIA

A Educação em Tempo Integral oferecida por esta Unidade de Ensino, tem
por objetivo ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais aos 100 alunos que
atendemos do 4º e 5º ano, com vistas à melhoria da qualidade das aprendizagens.
Acontece de segunda a sexta-feira, assim distribuídos: cinco horas de aula com o
professor regente, no turno matutino e cinco horas no turno vespertino, totalizando 10
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horas diárias. Por volta de 12h15 é servido o almoço, na própria sala de aula, sempre
acompanhado pelo coordenador ou os ESV’s. Precedido do horário de descanso. As
15h15 é servido o lanche, seguido de quinze minutos de intervalo. São oportunizadas
práticas educativas voltadas para várias áreas do conhecimento, tais como, Cultura e
Artes, Esportes e lazer e acompanhamento pedagógico, Meio Ambiente e Saúde. Para
cada vinte alunos, há um Educador Social Voluntário, que juntamente com o coordenador
pedagógico planeja e executa cada atividade desenvolvido com os alunos. Realizam o
planejamento semanal nas sextas-feiras, após o intervalo (nas sextas-feiras os alunos são
dispensados as 15h30), sob orientação da coordenadora da Educação Integral, de acordo
com a programação a saber:


Projeto Semear e Colher – Horta escolar (Meio Ambiente)



Atividades Lúdicas – Jogos diversos, brincadeiras, teatro, confecção de

artesanatos (Cultura e Artes);


Acompanhamento pedagógico: Português e Matemática, Iniciação ao

Inglês (Cultura e Artes)


Capoeira (Cultura e Artes);



Escovação – Parceria com o Posto de Saúde (Programação e Saúde);



Visitas Pedagógicas – Jardim Botânico, Jardim Zoológico de Brasília,

pontos

turísticos do Distrito Federal, museus, teatros, Escola da Natureza, rios

e cachoeiras do Distrito Federal, entre outros (Cultura e Artes).
No Projeto Semear e Colher, os alunos aprenderão as condições necessárias para
plantio, manutenção e colheita de determinados legumes, verduras e plantas medicinais;
identificarão seus valores nutritivos, efeitos curativos e o emprego na culinária dos
diversos alimentos, cultivados ou não na horta da escola. Várias receitas de fácil manuseio
para a criança serão analisadas, testadas e criadas, todas voltadas para uma alimentação
saudável.
Tendo em vista a importância do aprimoramento das formas de expressão e
comunicação da criança, os alunos da Educação Integral vivenciarão atividades de
pintura, desenho, dobradura, confecção de brinquedos e outros objetos com sucatas,
releitura de obras, dramatização, estudo da cultura brasileira, dança e música. Estas
atividades proporcionarão o desenvolvimento intelectual, emocional, perceptivo, físico,
estético e criativo.
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Periodicamente, acontecerão visitas pedagógicas a museus, pontos turísticos e
outros locais para que possam alcançar melhor assimilação dos conteúdos ensinados em
sala de aula.
Através de atividades lúdicas com jogos pedagógicos e através de atividades de
literatura os alunos aprimorarão a ortografia e a produção de textos, gêneros literários, a
resolução de desafios matemáticos, bem como terão a oportunidade de adquirir
conhecimentos gerais e nas áreas de saúde e inglês.
17.4.7 ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS


Sala de aula



Pátio



Sala de vídeo



Quadra de esporte



Horta



Áreas com cobertura



Centro olímpico



Museu



Teatro



Cinema



Jardim Zoológico



Pontos turísticos

17.4.8 AÇÕES

Objetivos

Metas

Ações

Macrocampo

Responsável

Cronogram
a
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Preparação

do Adquirir

Nesta etapa a Meio

Direção/parc

espaço da horta adubos,

direção

eiros

escolar;

responsável por

ferramentas,
sementes

e viabilizar

preparar
Realização

os preparo

o plantio;

dos

para lançamento Elaborar

embora

Direção

Abril/Outub

não

estejam

Coordenação

ro

e envolvido nesta

Colaboradore

projeto realizar

Semear

etapa,

e palestra

Colher.

os

alunos

incentivadora

Plantio

o

de canteiros para canteiros;

palestra

do

fica Ambiente

s

de acompanharão

(EMBRAPA)

incentivo para todo o processo
de o

sementes

Março

AgroBR.

lançamento de perto.

e do projeto.

mudas
Através

da Contribuir para Duas vezes por Cultura e Artes Mestre

CAPOEIRA

o

desenvolver

semana

a desenvolvimen

coordenação

to

motora,

autorrespeito, a al
autossuperação,
ritmo

alunos tem aula

físico, de

o comportament
e

os

capoeira

dirigido

Daniela

Durante

o

ano letivo

Coordenador
Direção

pela

o Educadora

rendimento

e escolar.

Social
Voluntária,

equilíbrio;

Daniela

Elaboração

e Aprimorar

realização

de intercâmbio

subprojetos que cultural

o Integrar
interdisciplinand

entre o aos projetos e

Cultura e Artes Direção
Coordenador
es

envolvam artes os alunos

conteúdos

Supervisor e

dramáticas,

desenvolvidos

os 03 ESV’s

danças e canto;

na

instituição

atividades
artísticas,

Durante
ano letivo

o
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culturais

e

musicais;
Promover
higiene
para

a Os

cuidados A

bucal diários
manter preventivos,

dentes
gengivas
saudáveis
desenvolver

cada Programação

quinzena,

Dentistas

a de Saúde

equipe

Primeiro
semestre

de

e como uma boa dentistas
escovação e o parceiros

do

e uso correto do posto de saúde
fio dental para n°2 vem até a

bons hábitos de manter dentes e escola seguindo
higiene pessoal e gengivas
coletiva.

todo

um

saudáveis e o cronograma

de

bem-estar das atendimento,
pessoas.

triagem,
orientação

e

encaminhament
os ao posto os
casos

mais

graves;
Meio
Ambiente

ESV’s

Durante

kit de escovação;

Coordenador

ano letivo

No momento da

Supervisor

escovação

Gestores

Distribuição do

orientar
alunos
evitar

os
para
o

desperdícios de
água;

o
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17.4.9 RESULTADOS ESPERADOS

O que se espera com ampliação do tempo de permanência dos estudantes na
Unidade Escolar, é que esta venha oferecer um ambiente, acolhedor, motivador, imbuído
de alternativas de aprendizagens diversificadas e de qualidade, pensando no seu
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, do indivíduo na sua totalidade.
Espera-se ainda, que promova práticas e hábitos alimentares saudáveis, de
valorização das refeições, e de higiene pessoal. Desenvolva também, valores como,
autonomia, cooperação, responsabilidade, compromisso, cordialidade, tolerância, o
autorrespeito e ao outros igualmente.

17.4.10 AVALIAÇÃO

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEEDF, a avaliação do estudante a
ser realizada pelo professor e pela equipe pedagógica deve assumir um caráter processual,
formativo e participativo; ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Nesse sentido a política
da Educação em Tempo Integral prevê, em sua implantação, a realização da avaliação
diagnóstica com o objetivo de:


Verificar as competências e habilidades dos estudantes em relação às
aprendizagens;



Identificar os estudantes com defasagem de aprendizagem proceder à intervenção
pedagógica;



Observar seu comportamento no seu relacionamento interpessoal (timidez,
agressividade, impulsividade, desatenção, baixo nível de autoestima).
Nos conselhos de classe, o professor regente e o coordenador da Educação em

Tempo Integral, atestam suas observações diárias como procedimento avaliativo, a cada
aluno que participa da ETI, tal instrumento permite identificar os avanços e fragilidades
dos estudantes, havendo um visão participativa e humanísticas dos agentes envolvidos.

17.5 Plano de Ação da sala de Leitura
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A Sala de Leitura constitui-se uma fonte de informação, leitura e pesquisa para
alunos e professores e está sob a responsabilidade de um funcionário designado pela
direção.
As ações exercidas pela responsável pela sala de leitura incluem entre outras ações:
 Organizar, catalogar e classificar os livros sobre a sua guarda
 Cumprir e fazer cumprir o regulamento da sala de leitura;
 Organizar a coleção de gravuras e recorte de jornais e revistas;
 Incentivar e orientar os alunos na leitura consulta e pesquisas;
 Controlar a entrada e saída dos livros, registrando–os em livro próprio;
 Estimular os alunos a frequentarem outras bibliotecas da cidade;
 Apresentar anualmente o relatório geral e inventário de livros;
 Propor a Direção, aquisição de livros e outras publicações;
 Cumprir no âmbito de sua competência, as determinações da direção.
 Empréstimo de livros semanal para os alunos;

17.6 PLANO DE AÇÃO DA PORTARIA

Justificativa

A preocupação com a vulnerabilidade das crianças na escola sempre tirou o sono
de pais e gestores. Um gestor que queira evitar surpresas pode ter a ideia de colocar grades
e cadeados em todas as salas e instalar equipamentos de segurança. Mas, apesar dessas
medidas darem a sensação de proteção e serem importantes em alguns casos, se tomadas
isoladamente tornam a escola refém de si mesma.
Pequenas ações, como ser um porteiro atento nos horários de entrada e saída dos
alunos, abordar a violência nas reuniões de pais e promover palestras preventivas com as
famílias podem fazer a diferença.

AÇÕES DO GESTOR DA PORTARIA
 Zelar pela guarda do patrimônio municipal e exercer serviço de vigilância;


Percorrer sistematicamente inspecionando as dependências dos prédios
escolares;
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Proibir a entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades no recinto
escolar;



Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as
para os lugares desejados;



Escoltar pessoas e mercadorias aos seus destinos dentro do perímetro
escolar;



Orientar na entrada e saída de alunos, zelando pelo bem-estar e integridade
física do aluno.

17.7 PLANO DE AÇÃO DA CANTINA
Justificativa
A merenda escolar se constitui em um dos alicerces do processo de
aprendizagem. Nela estão contidos todos os subsídios nutricionais que possibilitarão
melhor rendimento do aluno em sala de aula.
A merendeira desempenha papel de fundamental importância não só como
colaboradora para a melhoria da aprendizagem do aluno, mas também como agente
condutora das técnicas adequadas para o preparo da merenda e das informações sobre os
bons hábitos.
Contribuir para o crescimento, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação
alimentar. A alimentação é preparada diariamente nas instituições educacionais pelos
profissionais de cozinha, usualmente chamados de merendeiros e cozinheiros, que devem
observar inicialmente os seguintes aspectos:


Observar quantidade a ser utilizada de cada alimento, conforme cardápio e
número de alunos frequentes no dia;



Proceder à limpeza das embalagens primárias dos alimentos, minimizando o risco
de contaminação;



Preparo correto do cardápio, com atenção especial para os gêneros perecíveis;



Melhoria da refeição com o uso de condimentos e outros complementos, sempre
que possível;



Divulgar o cardápio aos alunos, pais de alunos e órgãos fiscalizadores, em local
próximo à cantina, na área externa, e por meio de mural;
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Cumprir as recomendações sanitárias quanto à higiene pessoal e do local de
preparo das refeições;



Higienizar as mãos ao manipular alimentos crus, realizar a lavagem e assepsia das
mãos antes de manusear alimentos preparados;



Usar o uniforme completo: calça, camiseta/jaleco branco, sapato e touca
fornecidos pela empresa G&E;



Realizar a distribuição da merenda com muito carinho por ser um momento muito
especial. A forma a ser servida depende das condições de cada instituição
educacional, devendo acontecer na sala de aula. A distribuição pelo balcão da
cozinha somente pode ser utilizada, em caráter excepcional, como por exemplo,
para os alunos da Educação Integral, por não haver refeitório na escola.
CRONOGRAMA DE OFERTA DE LANCHES/REFEIÇÕES

MODALIDADE

MATUTINO

VESPERTINO

Fundamental - Lanche

9h30 - Lanche

15h00 - Lanche

Educação em T. Integral

12h15 - Almoço

15h15 - Lanche
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17.8 PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA

De acordo com o documento orientador da SEEDF, a correta organização da
Secretaria escolar e os adequados procedimentos de registro escolar, devidamente
fundamentados na legislação em vigor, garantem a solidez das informações que permeiam
a vida escolar dos alunos e a vida funcional dos servidores, as atividades administrativas
e pedagógicas desenvolvidas enfim, a vida da própria instituição educacional. Portanto
cabem aos profissionais desse segmento, algumas ações imprescindíveis para o sucesso
do trabalho escolar.
Ações desenvolvidas pela Secretaria escolar:


Conhecer o Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino;



Cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas da SEEDF;
que regem o registro escolar do aluno e a vida legal do estabelecimento de ensino.



Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada;



Organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções
normativas, ordens de serviço, ofícios e demais documentos;



Efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula,
transferência e conclusão de curso;



Encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser
assinados;



Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de
forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade
da vida escolar do aluno e da autenticidade dos documentos escolares;



Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno,
respondendo por qualquer irregularidade;



Manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado.



Organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da
escola, referentes à sua estrutura e funcionamento;



Atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando
informações e orientações sobre a legislação vigente e a organização e
funcionamento do estabelecimento de ensino, conforme disposições do
Regimento Escolar;
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Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da
secretaria;



Orientar os professores quanto ao prazo de entrega do Livro Registro de Classe
com os resultados da frequência e do aproveitamento escolar dos alunos;



Cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes a função;



Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa
própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento
profissional;



Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEEDF;



Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e
famílias.

Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, os alunos,
pais professores e os demais segmentos da comunidade escolar.

17.9 PLANO DE AÇÃO DOS PROFESSORES

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas do BIA, o professor como protagonista
do fazer pedagógico, deve criar oportunidades diferenciadas de aprendizagens para os
estudantes, e para tal, é imprescindível que organize o trabalho e o tempo didático em
função de cada um deles, garantindo, assim ganhos significativos na formação plena de
futuros cidadãos. A organização da prática pedagógica, permite ao professor implementar
estratégias investigativas eficazes, que contribuem na aprendizagem dos alunos. Como
aponta Wallon apud Almeida (2000, p.86): “Somos componentes privilegiados do meio
do nosso aluno, torná-lo mais propício ao desenvolvimento é nossa responsabilidade.”
Um aspecto importante que se deve considerar com relação a organização do
espaço/tempo escolar: o planejamento – forma efetiva de acompanhar, avaliar as ações e
estratégias adequadas a cada aluno. O planejamento como ato coletivo, envolvente, traz
qualidade ao trabalho pedagógico a partir do momento que aponta com clareza, aonde se
quer chegar. Planejar para potencializar as aprendizagens. Buscar uma rotina organizada,
planejada, com objetivos e metas estabelecidos e com a intenção de oferecer importantes
desafios aos estudantes.
Assim sendo, cabe ao professor:
 Buscar a formação continuada;
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 Cumprir o planejamento;
 Lança mão de várias estratégias de ensino, presencial, on-line, vídeo chamada,
whatsapp, videoconferência, etc, que venha ajudar o aluno no seu
desenvolvimento;
 Valorizar os conhecimentos prévios do aluno;
 Despertar no educando a curiosidade por aprender e fazer parte do processo,
tomando como próprio a experiência da aprendizagem;
 Participar da elaboração, execução e avaliação da Projeto Político Pedagógico;
 Estabelecer um diálogo amigável com as famílias dos alunos;
 Manter o diário em dia e responsabilizar-se por ele;
 Dar devolutiva ao que lhe for proposto;
 Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEEDF;
 Cumprir e fazer cumprir as funções inerentes a sua função;
 Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais de uso coletivo;

17.10 PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

O serviço de manutenção e limpeza é essencial em qualquer ambiente em que as
pessoas estudam, trabalham, realizam suas atividades e convivem no dia a dia.
Tão importante quanto os demais. E se tratando de ambiente escolar, os cuidados são
redobrados. É necessário saber escolher os produtos de limpeza com muito cuidado para
não correr risco de causar alergias, principalmente nos alunos.
Os funcionários responsáveis pela limpeza e conservação, devem garantir que
todos os espaços da escola estejam, limpos, organizados e de acordo com as expectativas
do comunidade escolar. Salas de aula, por exemplo, que não foram devidamente
higienizadas, não impedem o professor de continuar sua aula. Porém, o incômodo, o
desânimo, causado pela situação, deixa o ambiente desagradável para funcionários e
ainda interfere na produtividade dos alunos. Ao contrário, um ambiente, arejado, limpo,
iluminado e bem conservado, promove uma disposição diferente, trazendo impacto
positivo no rendimento.
Para garantir um lugar prazeroso de estar, o serviço de conservação e limpeza, tem
as seguintes atribuições no decorrer do dia. A empresa é terceirizada, e presta serviço em
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dois turnos, sendo um intermediário. Os servidores em número de oito, estão assim
distribuídos: o primeiro turno tem início as 6h30; os quatro servidores iniciam a limpeza
pelas salas de aulas, depois banheiros, corredores, pátios e as demais dependências. Após
o intervalo, apenas pátio, corredores e banheiros. Ao termino do turno, a primeira etapa
se repete, já com o reforço dos outros quatro servidores do segundo turno, que entra as
10h.
Para organizar a frequência de limpeza montamos um cronograma:
Limpeza diária: salas, pátio, corredores, banheiros, demais dependências;
Semanal ou sempre que necessário: janelas e portas;
Mensal ou sempre que necessário: limpeza das canaletas.

18. GESTÃO FINANCEIRA

Em se tratando da gestão financeira, foi criado na Escola Classe 102 do Recanto
das Emas, o Caixa Escolar que se constitui como Unidade Executora, representativa da
comunidade escolar e é responsável pelo recebimento e execução dos recursos financeiros
transferidos em favor de PDAF e PDDE da rede pública de ensino do Distrito Federal,
sujeita às normas do órgão competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal.
Recursos que deverão ser utilizados em consonância com as normas vigentes,
visando o bom funcionamento da escola em âmbito administrativo.
Para efeito do controle da regularidade da aplicação dos recursos financeiros, o
Caixa Escolar está sujeito à fiscalização da Secretaria de Planejamento, obedecida à
disciplina normativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
O Caixa Escolar tem como objetivo prestar assistência financeira à escola para
operacionalização de programas eleitos como prioridades, restritos as seguintes
finalidades:


Aquisição de bens permanentes e de consumo para subsidiar a prática
educativa, como gás para a merenda, material de limpeza e higiene,
material de expediente para a mecanografia, entre outros; no âmbito
pedagógico (jogos educativos, livros para o acervo da sala de leitura e
cantinho da leitura) e material para subsidiar a prática pedagógica em sala
de aula.
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Manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar;

A gestão da Escola Classe 102 em consonância com os princípios da gestão
financeira, tem a incumbência de monitorar, executar e prestar conta dos recursos
recebidos para alcançar a transparência, bem como o zelo, para que as decisões sejam
favoráveis a coletividade sem ceder a interesses pessoais.

19.GESTÃO ADMINISTRATIVA
Esta Unidade de Ensino busca realizar suas atividades contemplando um dos eixos
importantes dentro de um Projeto Político Pedagógico, que é a dimensão administrativa.
O eixo administrativo diz respeito à organização da escola como um todo, envolvendo a
gestão de pessoas, recursos financeiros, etc. que garantam os meios para que o trabalho
pedagógico se realize com êxito. Nesse sentido, a figura do gestor vem se destacar como
um agente promotor de uma gestão que envolva os vários segmentos e o próprio sistema
educacional.
No que diz respeito ao gerenciamento de pessoas, é fundamental que o gestor
escolar desenvolva um estilo de trabalho que permita a integração e a participação efetiva
de todos os segmentos da escola, desde o planejamento, a execução e avaliação dos
objetivos e metas a alcançar, de modo a vivenciarem a filosofia de trabalho da equipe
gestora, para que se sintam peça importante na organização escolar.
Pensando na administração de material, na manutenção e preservação do ambiente
escolar como espaço seguro, agradável e que prime pelas boas relações interpessoais, a
equipe gestora reconhece a necessidade de manter:


As instalações da escola em bom estado de conservação, para garantir a
segurança dos alunos;



Reparos e consertos nos equipamentos e instalações, quando necessários;



Ciente dos aspectos técnicos e legais, zelando pelo todo.



A ampliação e reparo do sistema de segurança (câmeras) com o objetivo
de assegurar o bem-estar dos alunos, evitar a entrada de estranhos e inibir
atos de vandalismo ao patrimônio escolar.



Propiciar aos alunos uma alimentação saudável, balanceada, e de boa
qualidade, seguindo as orientações dos nutricionistas da rede;



O armazenamento adequado dos gêneros alimentícios da merenda escolar,
evitando perda, vencimento e caruncho;
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Conservar o ambiente escolar organizado, limpo, arejado para o bem-estar
de todos;



Planejar, acompanhar e avaliar a execução dos recursos financeiros e o
bom uso dos mesmos; elaborar orçamentos e prestar conta em consonância
com a transparência, a moralidade e a honestidade.

19.1 Recursos Humanos
Considerando a administração de recursos humanos como uma atividade
constante, seu objetivo principal é suprir e manter a organização com as pessoas em
quantidade e qualidade.

O gestor escolar, na condição de integrador dos vários

segmentos, assegurará o andamento em todos os setores. É sua responsabilidade, planejar
e acompanhar a execução de, construções, instalações, reformas, consertos de
equipamentos, bem como a aquisição de novos, sempre que se fizer necessário. o serviço
de monitoramento das câmeras funcionando, para que o serviço da vigilância e portaria,
executem seu trabalho com tranquilidade e segurança, seja diurno ou noturno. Garantir
que a secretaria funcione em tempo integral, assegurando um atendimento acolhedor e
eficiente. Cuidar para que seja oferecido diariamente, um lanche balanceado e bem
preparado pelas merendeiras, conforme orientações nutricionais. Garantir que os
profissionais da conservação e limpeza realizem um trabalho de qualidade no início e no
término de cada turno. Presidirá na organização do trabalho pedagógico, juntamente com
os professores, SOE, Equipe de Apoio a Aprendizagem, nas coletivas, nos conselhos de
classe, na avaliação institucional e conselho escolar de forma democrática, colaborativa
e comprometida com as aprendizagens e com a melhoria da qualidade da educação.
19.2 Recursos Materiais
A gestão escolar é responsável por planejar e comprar bens permanentes ou de
consumo. Esses devem conhecer as necessidades e prioridades da escola. E para que possa
adquirir os recursos materiais, ou contratar serviços é necessário conhecer os
procedimentos gerais fixados pela legislação própria do PDAF.
Consciente da necessidade de aquisição dos recursos, é apresentado ao conselho
escolar, que tem poder deliberativo, a planilha de custo. Esta é analisada e na maioria das
vezes aprovada. Sendo a aquisição de um bem permanente, este fica sob a
responsabilidade da Secretaria de Educação e dos gestores escolares, cabendo a eles
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cuidar e conservar. Estes bens passam a ser inseridos no patrimônio recebendo um
número de identificação.
Para a aquisição de bens de consumo, esse processo se torna mais simples. No
entanto, se faz necessário uma análise das necessidades, para se racionalizar os recursos
para evitar desperdícios. Geralmente essas aquisições acontecem mais vezes, para que se
comprem somente o necessário para aquele momento.
19.3 Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico

A avaliação Institucional, segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional,
destina-se a analisar a implementação do Projeto Político Pedagógico para identificar suas
potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade
social do trabalho escolar. A reflexão coletiva é imprescindível para que as novas ações
sejam estabelecidas em função da realidade e das necessidades de seus atores. Trata-se,
pois de uma autoavaliação pela escola, trazendo para o centro da discussão os processos
e procedimentos utilizados na avaliação das aprendizagens.
É importante que a avaliação do trabalho da escola não seja voltado para a
avaliação das pessoas, com vistas à exclusão, punição ou premiação (SORDI, 2009). Uma
avaliação eficaz pode representar uma maneira ética de convidar os atores internos da
escola a um diálogo entre si e a comunidade, promovendo o sentido da qualidade
negociada (BONDIOLI, 2004). Avaliar todas as instâncias que compõem a organização
escolar. Avaliar o trabalho desenvolvido na sala de leitura, na coordenação pedagógica,
sala de apoio, na sala de recursos, no serviço de orientação educacional, os projetos
didáticos, o interventivo, a merenda, a conservação e limpeza, educação em tempo
integral, além do atendimento ao público. Avalia-se também a qualidade estrutural e física
da unidade escolar.
A avaliação do trabalho da escola, ou sua autoavaliação é interna e permanente.
Deve ocorrer com o envolvimento de todos os segmentos: famílias, estudantes, gestores,
professores e demais profissionais da educação.

20. Projetos Específicos, Individuais ou Interdisciplinares da Escola
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20.1 PROJETO DE TRANSIÇÃO 5º ANO

JUSTIFICATIVA

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, aprovada em 2013
pelo Ministério da Educação (MEC), apontam que mesmo no interior do Ensino
Fundamental há a necessidade das instituições cuidarem da fluência na transição da fase
dos anos iniciais para a fase dos anos finais, quando a criança passa a ter diversos
docentes, que conduzem diferentes componentes e atividades, tornando-se mais
complexas a sistemática de estudos e a relação com os professores.
Nesse sentido, uma das ações do serviço de Orientação Educacional é promover
e participar de ações de adaptação ao novo contexto escolar, bem como da transição para
a nova etapa de ensino.
SITUAÇÃO-PROBLEMA
A transição de uma etapa de ensino para a outra, sempre envolve muitos fatores:
novos colegas, conteúdos mais avançados e fragmentados, organização do tempo,
conflitos da adolescência com mudanças físicas e emocionais, o número de professores.
Diante dessa problemática, quais os sentimentos da criança frente a estas mudanças?
Como podemos auxiliar neste processo de transição? Como utilizar os conhecimentos
psicológicos com o intuito de prevenir possíveis traumas? Apontados os vários desafios
para os alunos, propomos ações a uma transição, que talvez não seja a ideal, mas que trará
melhorias nesse processo, uma vez que essa transição se dará entre instituições diferentes.

DURAÇÃO
De maio a novembro.

PÚBLICO ALVO
Alunos do 5º Ano

OBJETIVO GERAL
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Promover atividades de adaptação dos alunos do 5º ano para o 6º ano e garantir
avanços na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações interpessoais e no
desenvolvimento pessoal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Contribuir para que tenha uma transição suave em relação a tempos, espaços,
professores, materiais, novos agrupamentos e avaliação.



Possibilitar aos professores um maior conhecimento sobre o aluno e adequar as
propostas de ensino às necessidades de aprendizagem da turma.



Permitir aos pais a compreensão das mudanças que os filhos terão no plano físico,
afetivo e social e firmar uma parceria com a escola.



Articulação entre docentes, gestores e demais funcionários da escola, na
promoção de situações que favoreçam a adaptação ao novo segmento.

DISCUSSÃO TEÓRICA

Ao se falar em universalização da educação é preciso que se promova o acesso de
todos à educação. Que se deem condições para que os alunos permaneçam na escola para
usufruir de seus ensinamentos. A transição de um período para o outro ou de um bloco
para o outro, apresenta um momento onde novos elementos são acrescentados a vida
prática dos alunos e professores. Nesse momento, podemos acrescentar a mudança de
ambiente que pode ser encarado como um período de transformações e desafios para o
aluno.
De acordo com o artigo de Ana Ribeiro Vandresen, a mudança não é apenas físicaespacial. Ela representa o desejo de crescer, a conquista de nova identidade e promessa
social. A mesma autora, cita ainda, Bossa (2000), que diz: O novo espaço ao qual a criança
necessita se adaptar é um ambiente onde uma profusão de emoções, movimentos, sons se
misturam, constituindo uma vida escolar diferente da anterior.
Nesse período de transição implica ao aluno uma série de mudanças no que diz
respeito à passagem do 5º para o 6º ano. Os estudantes ficam perdidos, o número de
professores aumenta, a organização de horários muda, cresce o volume de conteúdo. Toda
essa mudança junto ao início da adolescência, quando os alunos já estão por natureza
confusos. De acordo com Clice Haddad (2008), “nessa idade os jovens ainda não sabem
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estudar e organizar o tempo e não aprenderam a respeitar prazos rígidos”. Por isso, cabe
à escola possibilitar aos alunos uma forma de criar uma rotina de estudo, o uso da agenda,
ordenar as tarefas na semana e principalmente organização para cumprir os prazos
estabelecidos.
Para Junior (2017), essa nova fase perturba a vida da família. A criança sente que
não é mais criança e que não precisa mais da ajuda dos pais. A presença deles na porta da
escola pode ser visto como motivo de gozação por parte dos outros colegas. Isso vale
também para a questão do lanche, eles vão preferir usar a cantina da escola.
Outro ponto para os pais estarem atentos diz respeito à hora dos estudos. De um
momento para o outro os pais não sabem nada, pois autonomia é o lema de agora em
diante. Essa intromissão dos pais pode ser encarada como uma incapacidade de que eles
podem andar com suas próprias pernas.
Os pais vão perceber que no primeiro dia de aula não encontrarão a figura do
professor regente na porta da sala. Há vários professores que terão a incumbência de, em
50 minutos, trabalhar muitos conteúdos e que pode ser que alguns pais desconhecem.
Contudo, os pais precisam estar atentos a essa nova fase. Os filhos estão crescendo
e buscando novos horizontes. É necessário estabelecer limites. Mesmo que a criança
busque pela autonomia e liberdade, ela continua necessitando do acompanhamento dos
pais, mesmo que ela não consiga expressar esse desejo. Isso quer dizer estar próximo
deles e não fazer por eles. Os pais devem dar condições e suporte emocional na medida
certa. Estabelecer um horário de estudos e este deve ser respeitado. Assim como auxiliar
a organizar a agenda, mochila, vários cadernos e livros e o espaço da casa onde as
atividades vão ser desenvolvidas. Ensinar aos poucos para que a criança possa ir fazendo
sozinha.
A criança só vai conseguir um bom resultado se tiver uma orientação continua por
parte dos pais. Por isso, faz se necessário repetir a orientação várias vezes, até que passe
para o nível de consciência da criança.
Nessa fase os professores também precisam estar atentos entre as expectativas e
atitudes das crianças e dos adolescentes. Por volta dos 10 anos a criança é mais afetuosa
e cede mais facilmente aos apelos dos professores e até dos pais. Ela ouve sugestões e
esforça para cumpri-las e espera o reconhecimento por parte dos adultos. Quando chega
a adolescência a criança passa por uma situação de estranhamento com relação ao mundo
e a si própria. A hostilidade passa a ser utilizada como uma necessidade de afirmação em
relação ao mundo adulto, que ao mesmo tempo ela ama e despreza.
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Cabe ressaltar, que essa revolta é uma atitude saudável, pois significa crescimento
e autoafirmação. Para Araújo (2017), “é preferível a revolta a passividade. A sua
agressividade é sintoma da insegurança, quanto mais inseguro, mais agressivo o
adolescente se mostra.
METODOLOGIA

Etapas
1ª

Ações/Estratégias

Responsáveis

Revisão do projeto de Equipe gestora e Maio
transição

2ª

3ª

Período/Data

pedagógica

Formação

com

os Equipe gestora e Agosto

professores

pedagógica

Formação com os pais

Equipe gestora e Outubro
pedagógica

4ª

Levantamento
dúvidas

dos

das Professores do 5º Setembro/ outubro
alunos Ano

sobre a nova escola (no
nosso caso, o CEF
101-Escola

de

Transição)
5ª

Esclarecimento sobre a Orientadora

Novembro

CEF 101
6ª

Convite do Professor Orientadora
Conselheiro

Novembro

e

Representante

de

turma para uma roda
de conversa na 102
7ª

Roda de conversa para Professores do 5º Novembro
falar

de

avaliações,
agenda,

tarefas, Ano
tempo,

organização
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do

material

e

disciplina.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos humanos, slides, data show, quadro, cartaz.

AVALIAÇÃO

A avaliação se dará no decorrer do processo e ao final das ações propostas, por
meio de conversas para analisar o grau de ansiedade dos alunos.
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20.2 TRILHANDO PELA DIVERSIDADE TEXTUAL

Informativo
MITOS
Instrucional

NOTÍCIAS

Carta
CRÔNICA

Advinhas

Bula

Poemas
Receitas

Contos

ANÚNCIO

trava-língua

LENDAS

BILHETE
Convite
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Parlendas

INSTRUÇÕES

JUSTIFICATIVA:

O presente projeto visa à melhoria do ensino aprendizagem tanto na leitura
como na escrita, oportunizando ao aluno desenvolvimento nas produções textuais, bem
como, despertar o prazer de ler.

OBJETIVO GERAL:

Tornar o aluno um leitor competente, proficiente, dotado de bons hábitos de
leitura e de estratégias para compreender o que lê;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Despertar o interesse pela leitura; conhecer diferentes textos;



Conhecer a função social da escrita através textos de boa qualidade;



Ampliar o vocabulário;



Desenvolver habilidades cognitivas e linguísticas, que possibilite ler e
escrever fluentemente;



Compreender a intenção, o ponto de vista de quem escreve, fazendo uma
leitura crítica, reconstruindo o sentido, segundo suas vivências, ampliando sua
visão de mundo;



Auxiliar no processo de construção da identidade e na formação de valores
próprios;



Ler com diferentes objetivos: busca de informação e de prazer;



Vivenciar emoções, fantasias e imaginação;

GÊNEROS LITERÁRIOS:


Poesia



Conto Fábula
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Lenda



Carta



Bilhete Diário



Conto de fadas



Mitos



Crônica



Anúncio



Notícias



Instruções



Instrucional



Informativo



Biografia



Convite



Advinhas



Trava-língua



Parlendas

RESPONSÁVEL


Equipe gestora



Coordenação,



Professores

AVALIAÇÃO:
O projeto será avaliado bimestralmente, passível de alterações, conforme o
parecer dos professores. Será considerado a participação e interesse dos alunos, nas
atividades realizadas bem, como a criatividade nas produções e apresentação dos
trabalhos.

CRONOGRAMA:
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MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

RECEITA

MÚSICA

LENDAS

CONVITE

CRÔNICAS

PARLENDAS

POEMAS

INFORMATIVO

TRAVA-LÍNGUA

POESIAS

CONTOS

CANTIGA DE RODA

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

REPORTAGEM

BILHETE

ENCARTE

BULAS

CARTA

NOTÍCIA

FÁBULAS

MITO

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O PROJETO DE LEITURA:


Propor momentos de leitura que envolva a escola inteira;



Carrinho de leitura gêneros textuais: Cada dia ele pode passar em uma sala;



Reconto – a classe escolhe uma história conhecida, ou que foi lida e reconta
mudando o roteiro da mesma. Pode ser feito individualmente ou o professor
escreve o que os alunos contam (quando as crianças ainda não escrevem). Com as
histórias recontadas pode-se montar um livro e apresentá-lo no encerramento do
projeto;



Textos cinco estrelas – pedir às crianças que pensem num livro que gostem e
queiram recomendar à outra classe. Se não souberem escrever, o professor
escreve;



Hora da leitura: leitura diária de diversos gêneros textuais. Pode ser realizado no
momento da rodinha. A leitura pode ser feita pelo professor ou por um aluno;



Divulgação com arte – confeccionar meios de divulgação do projeto e das
atividades realizadas utilizando desenhos, pintura, colagem, montagem, etc.



Dia da leitura (semanal) – pedir aos alunos que tragam de casa material de leitura
de interesse ou oferecer gêneros variados como: poesia, piada, conto, literatura,
textos informativos, história em quadrinhos, etc. planejar um momento específico
e preparar o ambiente para a leitura;

140



Palanque de leitura – lugar para as crianças partilharem as partes da leitura que
mais gostaram;



Troca-troca de leitura – leitura individual e depois relato oral sobre o texto lido.
Pode ser preparado um palco para essa atividade;



Modernização de histórias tradicionais – instigar a imaginação dos alunos pedindo
que coloquem nas histórias clássicas objetos modernos. Exemplo: pedir que
coloque na história de chapeuzinho vermelho um computador. Essas produções
também podem ser utilizadas no livro de histórias dos alunos;



Ilustrando poesia - o professor ler os versos com entusiasmo e entonação, depois
incentiva o diálogo com o texto e logo após pede para ilustrarem. Pode ser
montado um livro de poesias utilizando os textos ilustrados pelos alunos;



Pequenos leitores – disponibilizar livros e material de leitura diversificada em
sala, incentivar as crianças a escolher um livro para ler, depois pedir que algumas
crianças partilhem o que leu. Essa atividade pode ser realizada também com as
crianças que ainda não leem convencionalmente;



Vamos ler? – os alunos levam textos para casa nos finais de semana para que os
familiares possam ler para eles ou ler com eles e depois socializarem a leitura com
a turma na escola;



Caminhada da leitura – pedir às crianças que observem e leiam, no percurso até a
escola, tudo o que estiver escrito no ambiente: placas, nomes de lojas, nomes de
ruas, etc. Na escola fazer um cartaz com alguns nomes que as crianças
observaram(quando a criança ainda não ler, pedir ao adulto que a acompanha que
leia para ela);



Leitura de rótulos – pedir que as crianças tragam de casa vários tipos de rótulos.
Observar com elas as cores, os desenhos e onde há letras e números. Classificar
os rótulos de acordo com a utilidade e expor na sala. Ex: em produtos de limpeza,
de higiene, alimentos, etc.;



Sequência correta - recortar as frases de um texto e entregá-lo aos alunos para que
leiam e colem na sequência correta;



Música e leitura – trabalhar a letra da música, leitura do texto e a melodia;



Curtindo leituras – momento coletivo em que alunos, professores, diretor,
coordenador, serão convidados a partilhar as leituras realizadas;
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Leitura compartilhada – cada aluno lê uma parte do livro, no final todos, ou quase
todos terão participado;



Ficha de leitura – destinada ao registro individual das leituras feitas pelos alunos.
Deverá ser arquivada na turma e divulgada para outros grupos;



Passaporte de leitura – espécie de carteirinha onde serão marcados os livros lidos
com uma resumida ficha de leitura;



Propaganda de leitura – as crianças divulgam e indicam leituras através de
resenhas expostas no mural da sala. Deve ser contada parte da história de forma
que o leitor sinta-se instigado a ler a obra inteira;



Avental de histórias – confeccionar aventais com cenário das histórias e dedoches
dos personagens;



Feira de leitura – podendo ser realizada na culminância do projeto, com exposição
das produções das crianças, dramatizações realizadas durante os trabalhos, etc.

Temas transversais

Recursos

Ações

Responsáveis

Pluralidade Cultural;

Obras literárias; Criar murais; Contar Sala de Leitura;

Cidadania;

Internet;

História; Criação de

Ética;

Rádio;

fichas de leitura para

Consumo;

Jornais;

análise dos elementos

Sexualidade;

Revistas;

da

Saúde/Meio

ambiente Textos diversos

Meio Ambiente;

20.3 ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

20.3.1 Festa Junina

narrativa

recomendar leitura de
livros;
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Educar é uma tarefa de todos nós. Por isso, há necessidade de se estabelecer um
diálogo aberto com as famílias, considerando-as como parceiras e interlocutoras no
processo educativo.
Acreditamos que a família é fundamental no processo educativo, porque é capaz
de despertar o interesse e a curiosidade da criança, incentivando a sua aprendizagem.
Diante disso, ao longo do ano, a escola organiza as duas atividades socioculturais com a
participação da comunidade. O Dia das Mães e a festa Junina, descritas abaixo.

Comissão Organizadora:
Diretora: Valéria
Vice-Diretora: Francisca
Supervisora: Gercina
Assistentes:
Jacioneide
Miraneide
OBJETIVOS
A direção e a equipe pedagógica da Escola Classe 102, ao realizarem a gincana
têm por finalidade proporcionar motivação entre os alunos, professores e funcionários.
Resgatar as tradições folclóricas, especialmente da Festa Junina. Valorizar e exercitar o
trabalho em equipe fomentando a prática da colaboração de toda a comunidade escolar,
na obtenção de prendas e brindes para realização do evento.
As provas da gincana serão voltadas para temas pré-estabelecidos. Todo o trabalho
realizado com os alunos, acerca do tema será exposto para conhecimento de toda
comunidade escolar.
Os recursos financeiros arrecadados com a festa serão destinados: uma parte será
para angariar recursos para comemoração da semana das crianças, em outubro; a outra
parte será usada conforme decisão do coletivo e ainda para suprir outras necessidades da
escola.

REGULAMENTO

DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES
 A cada duas turmas será transformada em uma equipe;
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 Será atribuído a cada equipe uma cor: verde, amarelo, azul e branco;
 Deverão ainda criar um grito de guerra valendo pontos.
 O grito de guerra deverá ser divulgado em dia estabelecido.
DAS PROVAS
A gincana será composta por tarefas diversas dentre as quais se destacam: tarefas
relâmpagos, tarefas artísticas, tarefas de conhecimentos e tarefas que exigem organização
e empenho da equipe. E ainda arrecadação de prendas valendo ponto, o rei e rainha, os
pratos típicos, doação pelas equipes de itens para o bingo.
TAREFAS PRÉ-DETERMINADAS
Concurso de desenho da mascote (todos os alunos)
Grito de guerra das equipes (deve se referir ao tema)
Provas de conhecimentos
Pesquisas
Curiosidades
Desenhos
Colagens
Cartazes

TAREFAS RELÂMPAGOS

A qualquer momento a comissão organizadora poderá lançar desafios relâmpagos que
deverão ser cumpridos em tempo estipulado pela comissão.

DA ARRECADAÇÃO DE PRENDAS

1- A comissão organizadora oferecerá uma relação com valores em pontos das
prendas a serem arrecadadas (anexo ao regulamento);
2- Os alunos juntamente com seu (a) professor (a) farão sempre que possível, a
motivação diária para arrecadação de prendas para sua equipe, e de posse
destas, entregar as pessoas que passarão nas salas recolhendo e pontuando,
juntamente com o (a) professor (a), sendo que, este irá assinar atestando e a
pontuação obtida, para que não haja dúvidas posteriores.
3- As prendas NÃO PERECÍVEIS deverão ser entregues até o dia estabelecido
pela equipe organizadora;

144

4- As prendas PERECÍVEIS deverão ser entregues até o dia estabelecido pela
equipe organizadora;
5- Cada turma poderá indicar um candidato a rei ou rainha e a turma deverá
vender votos para os seus candidatos.
6- No final, o rei ou rainha é aquele que vender mais votos por equipe.
7- O prato típico, trazido pelos alunos no dia da festa somará mil pontos, por
exemplo, para a equipe;
8- Dos itens doados para o bingo, a cada dez reais valerá cem pontos;
DO RESULTADO
Será divulgado o resultado parcial por equipe, uma vez por semana.
A equipe vencedora é a que somar maior pontuação.
Resultado do Rei ou Rainha será divulgado no dia da Festa
A equipe que eleger seu rei ou rainha ganhará vinte mil pontos.
O segundo lugar (rei ou rainha) dez mil pontos para a equipe.
O resultado final será divulgado no dia da festa.

DA PREMIAÇÃO
1- A equipe vencedora participará de um passeio ao Clube.
2- Ao segundo colocado, será oferecido um lanche especial.

20.3.2 COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES

JUSTIFICATIVA
A família é um grande projeto de trabalho que precisa ser valorizado. É nela que
temos a base para enfrentar os acontecimentos da vida. Na família as crianças aprendem
a falar, a amar, a respeitar e a socializar. Pensando nesse pressuposto destaca-se dentre as
famílias uma pessoa que é fundamental: “A MÃE”, portanto, fazer uma homenagem a
esta pessoa tão especial que unifica, edifica e intelectualiza a família com a sua tão nobre
e humilde paciência faz-se levantar de dentro do espaço escolar um projeto digno de
aceitação. Mas, para a tal realização é necessário respeitar os limites das crianças
buscando entender os sentimentos e ajuda-las a superá-las por não ter o convívio da mãe.
OBJETIVO
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Valorizar a figura materna na comunidade escolar, destacando suas qualidades e
justificando suas falhas, para que assim os discentes possam desenvolver dentro de si um
orgulho incompatível e adicionar o seu carinho e amor pela mãe.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconhecer a importância da figura da mãe no desenvolvimento do caráter
humano; Proporcionar momentos de reflexão sobre os diversos contextos familiares;
Promover e estimular a linguagem oral; Estabelecer e ampliar as relações sociais;
Estimular a afetividade entre as crianças e as mães; Conhecer e identificar diversas
profissões realizadas pelas mães; Desenvolver atenção e criatividade; Desenvolver a
leitura através da visualização de figuras.

METODOLOGIA
Desenvolver uma conversa informal sobre o Dia das Mães; Construção de cartão
para mamãe; Ensaios de músicas para apresentação; recortes, colagens de figuras de
revista; homenagem às mães: apresentação das turmas, sorteios de brindes, lanche
especial e entrega das lembranças feitas pelos alunos.
CONTEÚDOS
Data comemorativa – dia das mães; motricidade fina e ampla, desenho, pintura,
montagem, colagem, criatividade, imaginação, dramatização, musicalização, expressão
corporal, socialização.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua através da observação diária da criança no desempenho
de suas atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora.

20.3.3 PROJETO INTERVENTIVO
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“RESSIGNIFICANDO
A APRENDIZAGEM”

INTRODUÇÃO

A sociedade clama por um ensino público de qualidade que favoreça a
socialização do aluno priorizando sua formação plena, o desenvolvimento de suas
potencialidades e habilidades, preparando para exercer conscientemente sua cidadania.
Esse projeto visa trabalhar atividade de leitura e escrita que auxiliem os alunos
com defasagem de aprendizagem e de idade/série a se tornarem letrados.
Por essa razão faz-se necessário o trabalho com atividades diversificadas
semanais, que envolvam leitura e escrita em duplas e grupos para que sejam realizadas
trocas, de maneira a contribuir com aumento da autoestima, motivação dos envolvidos no
processo de aprofundamento no mundo letrado.

JUSTIFICATIVA

Estudos indicam que a repetência constitui um dos problemas do quadro
educacional do país, uma vez que os alunos passam, em média, 5 anos na escola antes de
se evadirem ou levam cerca de 11,2 anos para concluir as nove séries de escolaridade
obrigatória.
Uma das consequências mais nefastas das elevadas taxas de repetência
manifesta-se nitidamente nas acentuadas taxas de distorção série/idade, que em algumas
regiões do país, chegam a ser dramáticas.
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Sendo o processo de leitura e escrita essenciais para que sejam formados
cidadãos críticos e reflexivos na sociedade atual, faz-se necessários trabalhos de forma
mais sistematizadas junto aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, de
maneira a propiciar maiores chances de compreensão da realidade que os rodeia.
Nessa visão, esse projeto visa trabalhar a alfabetização e letramento dos alunos
envolvidos a fim de que os mesmos se tornem sujeitos mais independentes no que se
refere à aquisição de novos saberes, além de auxiliarem a todos os envolvidos na
ampliação do conhecimento já construído, por meio de atividades práticas e que reflitam
o contexto em que estão inseridos através do trabalho interdisciplinar, tendo como base o
ambiente escolar.

OBJETIVO GERAL


Propor concepções e práticas pedagógicas que se adeque às necessidades dos
alunos, oportunizando um ambiente acolhedor, dinâmico e que atenda aos
educandos com defasagem, proporcionando-lhes uma efetiva alfabetização numa
perspectiva inclusiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Ampliar o vocabulário oral e escrito por meio de gêneros textuais diversos.



Produzir textos a partir de ampliação de frases.



Trabalhar o letramento – leitura e escrita para compreender o funcionamento do
sistema de escrita alfabética nos diferentes gêneros textuais.



Enfatizar a ludicidade nas ações educativas, proporcionando assim, um ambiente
prazeroso de aprendizagem significativa, por meio de: teatro, debates, relatos de
experiências...



Selecionar material adequado ao desenvolvimento do trabalho.



Antecipar possibilidades que permitam planejar intervenções com antecedência
em que aluno coloque em jogo todas as estratégias de leitura como: seleção,
antecipação, inferência e verificação.

EXPECTIVAS DE APRENDIZAGEM
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De acordo com a Proposta Pedagógicas do BIA, esta é pautada na tríade
alfabetização, letramento e ludicidade. Esses eixos procuram estabelecer uma coerência
entre os aspectos fundamentais do processo de alfabetização, buscando a proficiência
leitora e escritora a partir da alfabetização e dos letramentos, sem perder de vista a
ludicidade. A concepção de aprendizagem se amplia ao trabalhar de forma significativa
o sistema de escrita (alfabetização), de forma articulada as práticas sociais de leitura e
escrita (letramento), o que se dá de forma prazerosa e criativamente por meio de jogos,
da brincadeira e do brinquedo (ludicidade).
Nesse sentido, é dever da escola adotar uma proposta pedagógica sustentada por
uma didática que provoque pensamento, envolta por situações que favoreçam o aprender
na interlocução com o outro, articulando ações para a emancipação dos estudantes.
Também se torna imprescindível recuperar e fortalecer o autodomínio, a autoestima, e
possibilitar que aprendizagens sejam realizadas em circunstâncias distintas das do
processo convencional como: projetos interventivos, reagrupamentos, estratégias
pedagógicas diferenciadas, a fim de possibilitar o resgate de uma clientela que a própria
escola exclui de seus processos.
Os Parâmetros Curriculares Nacional ressaltam que hoje é necessário
(re)significar a unidade entre aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância,
sem aprendizagem o ensino não se realiza. E ainda, se aprendizagem for uma experiência
de sucesso, o aluno constrói uma representação de si mesmo como alguém capaz. Se, ao
contrário, for uma experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá a se transformará
em ameaça, e a ousadia necessária se transformará em medo, para o qual a defesa é a
manifestação de desinteresse.
Sabemos que, acreditar na própria capacidade é decisiva não só para a
aprendizagem escolar, mas também para o desenvolvimento pessoal como um todo.
Muitas vezes o sentimento de incapacidade compromete as possibilidades de aprender e
traz consigo outros tantos como: falta de respeito por si mesmo, baixa autoestima, e
nenhuma confiança. Isso faz com que as pessoas fujam dos desafios.
Nessa visão, espera-se nesse trabalho que o aluno desenvolva suas
potencialidades no que se refere ao uso da língua falada e escrita, empregando regras e
convenções com segurança e fluência.

Estratégias
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Para realizar esse trabalho com os alunos, é necessário realizar um diagnóstico
inicial para identificar seu nível de desenvolvimento e adaptar as atividades de acordo
com sua necessidade. Sendo que, uma mesma atividade poderá ser aplicada a todos os
níveis, o que determinará é o objetivo a ser alcançado. Será feito ainda, um
replanejamento caso seja observado à necessidade. Eis algumas estratégias que podem
ser relacionados aos diferentes gêneros textuais;


Atividades variadas com alfabetos móveis, considerando os vários tipos e

tamanhos (madeira, plásticos, lixa, papelão, borracha, etc.);


Jogos variados com gravuras: dominó, bingo, caça-palavras, quebra-

cabeça, ficha conflito, jogo da memória;


Leitura de listas: títulos de histórias, frutas, brinquedos, material escolar,

cores, nomes dos professores, animais, etc.;


Leitura de textos que conhecem de cor (poemas, parlendas);



Leitura de textos de diversos gêneros;



Leitura e interpretação oral de diferentes textos;



Visitar a sala de leitura;



Ordenar poemas, parlendas a partir de frases, palavras e letras;



Escritas de poemas, canções, parlendas, quadrinhas;



Uso do computador em determinadas atividades de leitura e de escrita;



Ditado de gravuras, um parágrafo do texto trabalhado;



Ditado feito pelos alunos;



Atividades relacionadas a desenhos livres (criatividade);



Adivinhações, trava-línguas;



Recortes, colagem, dobraduras, pintura;



Produção coletiva;



Distinção de uma só sílaba na palavra;



Dinâmicas;



Material dourado;

CRONOGRAMA
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Ocorrerá uma vez por semana com rodízio de professores, reagrupamentos
intraclasse e interclasse com alunos de cada etapa e no contra turno para os alunos do 1º
ao 5º ano que durará o ano todo.

RECURSOS DISPONÍVEIS NA INSTITUIÇÃO

Professores, revistas, jornais, computador, fichas e jogos confeccionados pela
coordenação pedagógica.

AVALIAÇÃO
O desafio é reavaliar os avanços e as dificuldades do aluno, considerando o grau
de desenvolvimento de cada um, sem estabelecer conhecimentos prévios que engessem
os critérios de reavaliação, sob os riscos de se padronizarem expectativas em relação ao
processo.
Os instrumentos a serem utilizados durante o processo avaliativo serão: registros
no diário de classe por aluno, fichas de acompanhamento construídas a partir das
expectativas de aprendizagem, atividades interdisciplinares recolhidas e observadas em
grupo.
Deverá ocorrer ao longo do desenvolvimento das ações, envolvendo
principalmente os professores para discussão e redirecionamento se for esse o caso e
través de atividades interdisciplinares, relatórios de desenvolvimento individual do aluno,
diário de bordo. Propor a auto avaliação através de ficha, estimulando assim o aluno a
refletir sobre o seu desenvolvimento e aprendizagem.
PÚBLICO ALVO: Alunos com dificuldade de aprendizagem, que estejam com pelo
menos, dois anos de defasagem com relação idade/série.

DIAGNÓSTICO INICIAL DOS ALUNOS QUE SERÃO ATENDIDOS
Nome completo do aluno

Idade

Série

Condição

Ana Kesya Sousa Meireles

11 anos

4º ano C

Com laudo ANEE

Ana Paula da Silva Bueno

10 anos

3º ano B

Com laudo ANEE

Gabriel Ferreira dos Santos Sousa

12 anos

4ª ano

Com laudo ANEE
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Luan Bill David Almeida

12 anos

4º ano D

Sem laudo

Kauã Vinícios Santiago Silva

12 anos

5º ano A

Com laudo ANEE

Sthefany Oliveira Costa

11 anos

4º ano D

Sem laudo

Erik Vinícius Oliveira Braga

11 anos

4º ano D

Sem laudo

Eike Gonçalves de Oliveira

12 anos

4º ano A

Sem laudo

Carlos Eduardo Gonçalves dos S. 11 anos

4º ano A

Sem aludo

4º ano B

Laudo em andamento

Baptista
Gabriel Ferreira de Oliveira

12 anos

20.3.4 APRENDER MATEMÁTICA DE MANEIRA DIVERTIDA

JUSTIFICATIVA:
O conhecimento matemático é imprescindível à humanidade bem como, um
elemento de inclusão social e uma ferramenta potente para o desenvolvimento de cada
sujeito dentro e fora da escola.
Observando o dia a dia dos alunos, percebeu-se dificuldades como percepção de
lateralidade, estruturação do pensamento lógico-matemático, operacionalização dos
processos mentais como números e operações, espaços e forma, grandezas e tratamento
da informação. Pensou-se em um projeto pedagógico que contemple as necessidades
básicas da matemática de todos os alunos. Desta forma, aprender a pensar
matematicamente não pressupõe realizar uma lista de exercícios, mas mergulhar num
conjunto diversificado de situações. Assim, o presente projeto provoca e permite uma
reflexão sobre o aprendizado de matemática, pois permitirá um abrir de portas e janelas
pra que a cultura social invada os espaços da sala de aula a fim de que a Matemática se
torne significativa e pulsante.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
De acordo com as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização-BIA
(2012), a Matemática é uma ciência que nos ajuda a pensar, a reconhecer, a criar e a
organizar padrões e regularidades que nos permitem compreender fenômenos da natureza
e situações sociais. Exerce papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade e de
seus avanços tecnológicos e, consequentemente, dos cidadãos, sejam crianças, jovens e
adultos. Diz respeito ainda, ao espaço-tempo, a processos mentais ligados a formas, a
quantificações, a representações.
Para tanto, é importante que a Matemática desempenhe, equilibrada e
indissociavelmente, seu papel na formação de capacidade intelectuais, na
estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na
sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo
do trabalho e no apoio à construção de conhecimento em outras áreas
curriculares. (BRASIL, 1997, p.25).

É a partir dessa importância que a matemática escolar, no Bloco Inicial de
Alfabetização-BIA, deve ser trabalhada como ferramenta que ajuda as crianças a
resolverem situações do cotidiano para compreender o mundo. Propõe ainda, que a
alfabetização seja também o momento em que o estudante, por meio de atividades bem
planejadas e instigantes, que envolvam a observação, exploração de semelhanças,
diferenças e regularidades, a formulação de conjecturas, a produção de registros próprios
e sua socialização, envolve as crianças em um clima de colaboração ética e amistosa,
acompanhada de uma intervenção pedagógica acolhedora do professor, para que possa
alfabetizar-se matematicamente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Antecipar possibilidades que permitam planejar intervenções em que
aluno coloque em jogo todas as estratégias de raciocínio.



Desenvolver uma prática de ensino que favoreça o gosto pela
aprendizagem da matemática na descoberta da capacidade de produzir o
próprio conhecimento.



Enfatizar a ludicidade nas ações educativas, proporcionando assim um
ambiente prazeroso com aprendizagem significativa.

PROCEDIMENTOS
Para realizar esse trabalho, utilizaremos atividades que tenham papel
significativo no domínio de fatos fundamentais, que possam ser aplicados em todos os
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níveis. Sendo assim, é importante considerar a individualidade nas estratégias criadas
através de:


Jogos de raciocínio lógico (físicos e online)



Material dourado



Atividades recreativas de psicomotricidade



Dinâmicas matemáticas

RECURSOS


Encartes de supermercado/lojas



Computador



Jogos confeccionados



Tampinhas



Sucata



Outros

CRONOGRAMA
De abril a setembro, aproximadamente, podendo ainda se estender conforme a
necessidade.
AVALIAÇÃO
Deverá ter um caráter formativo, considerando a individualidade de cada sujeito,
além de caráter diagnóstico para conhecer o aluno e suas dificuldades e assim refletir se
houve aprendizagem, observando algumas considerações:
Houve aprendizagem? A organização didática favoreceu a aprendizagem? Houve
participação efetiva dos alunos?
PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º ao 5º ano
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20.3.5 PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO
Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Apresentação
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) apresenta o
Projeto Educação com Movimento (PECM) para a rede pública de ensino, orientando a
inserção do professor de Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
O documento reúne concepções, princípios, procedimentos e instrumentos
avaliativos que norteiam a organização do trabalho pedagógico e administrativo desse
profissional, em consonância com os documentos curriculares norteadores da rede
pública de ensino do Distrito Federal.
O Projeto Educação com Movimento tem como finalidade precípua a ampliação das
experiências corporais dos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor de
atividades e o professor de Educação Física, na perspectiva da Educação Integral,
conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal.
A partir dessa política, desenvolvida pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar
(GEFID), da Diretoria de Programas Institucionais, Educação Física e Desporto Escolar
(DIPEF), e de Ensino Fundamental (DIEF), espera-se contribuir com os processos de
ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação integral crítica e
integrada ao Projeto Político-Pedagógico das unidades escolares.

Objetivos

Objetivo Geral:
Implementar a política pública de educação denominada Educação com Movimento nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal,
ampliando as experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica
integrada e interdisciplinar entre o professor de atividades e o professor de Educação
Física na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da
Educação Básica do Distrito Federal.

Objetivos Específicos:
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Explorar os conteúdos da cultura corporal de movimento presentes na Educação
Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e
conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos, linguagens e
conteúdos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;



Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de
educação física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do
professor de atividades, em consonância com o projeto político-pedagógico da
escola e com o Currículo da Educação Básica;



Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da
criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias didáticometodológicas da educação física na organização do trabalho pedagógico da
escola;



Contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de intervenções
corporais pedagógicas exploratórias e reflexivas, com base em valores, tais como:
respeito às diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade,
perseverança, responsabilidade, tolerância, dentre outros, que constituem
alicerces da vida em sociedade e do bem-estar social.

Metodologia

O desenvolvimento metodológico do PECM foi elaborado com vistas a assegurar
o trabalho interdisciplinar, operacionalizando a inserção do professor de educação física
na organização escolar dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Com isso,
estabeleceram-se as rotinas da regência do professor em um dos turnos, garantindo o outro
para a realização das coordenações pedagógicas, cursos de formação continuada e
realização das reuniões ordinárias do Projeto.
As aulas via meet, acontecem três vezes na semana, por ano.
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Regência em regime de 40h semanal - Atendimento on-line via Meet
Turno

Segunda-

Terça-feira

Quarta-

feira
Matutino

Quinta-feira

Sexta-feira

feira

Coordenação 10:30
Pedagógica

às Coordenação 10:30 às 11:10

11:10

Individual

Coordenaç

Pedagógica

ão

Coletiva

Pedagógica
Individual

15:00
às 15:40

Vespertino Coordenação
Pedagógica
Individual

15:00

às 15:00 às 15:40

Coordenaç
ão

15:40

Pedagógica
Individual

Avaliação
O ato de avaliar assume diferentes significados de acordo com o contexto de sua
aplicação e com os objetivos de quem o aplica. No campo educacional, a avaliação
consiste em um conjunto de procedimentos e técnicas de registro, observação e
mensuração de dados referentes às condições, processos, concepções, objetivos e
conteúdos da educação na perspectiva da definição de prioridades para a elaboração e
retroalimentação do planejamento para o alcance das aprendizagens.

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para
desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a
avaliação

seja

um

termo

polissêmico,

entende-se

que

instrumentos/procedimentos pelos quais a análise qualitativa se
sobreponha àquelas puramente quantitativas podem realizar de
maneira mais justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição decorrem
o

olhar

e

a

intervenção

humana

que

os

sistemas

computadorizados, por si só, não são capazes de atingir
(DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, SEEDF,
2014, p. 12).
A avaliação tem como objetivo compreender as especificidades de cada unidade
escolar em seus três níveis (aprendizagem, institucional e em redes), considerando a

157

gestão, o professor e o estudante. A construção do processo avaliativo deve se orientar
pelo projeto político-pedagógico da escola, sendo construído de forma coletiva e
democrática, tendo como referência o Currículo da Educação Básica do Distrito Federal
e os outros documentos norteadores do trabalho pedagógico, em especial, as Diretrizes
de Avaliação Educacional do Distrito Federal.
É importante considerarmos que nestas etapas, de maneira predominante, deve
fazer-se presente a avaliação formativa e participativa, onde o professor não pode se
limitar a observar, devendo integrar as brincadeiras, jogos e atividades lúdicas de maneira
corporal e colaborativa. Tal envolvimento no desenvolvimento das práticas pedagógicas
nas aulas de educação física possibilita a observação sistemática das aprendizagens e do
desenvolvimento dos estudantes de forma mais intensa e concreta, pois é vivenciando que
o professor sente e pode, de fato, analisar os avanços e desafios enfrentados pelas
crianças, considerando que nesta fase há um predomínio das relações afetivas.
Nesse sentido, avaliar no contexto das aulas de educação física, em qualquer
tempo e em qualquer espaço, não pode se resumir à aplicação de atividades corporais
mecânicas e repetitivas, muito menos à aplicação de uma avaliação quantificadora com
movimentos desconexos, desarticulados e sem qualquer relação com a cultura e com a
história de cada estudante e de sua comunidade.
No ensino remoto, a avaliação se dar pela participação nas aulas, a devolutiva das
atividades e confecção de jogos propostos pela professora, via whatsApp e pela
observação direta nas aulas via meet.
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