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1. APRESENTAÇÃO
Este documento constitui o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Classe
Boqueirão, correspondente ao ano letivo de 2021, a qual anualmente passa por uma
reestruturação para dar continuidade aos objetivos e metas a serem alcançados.
Elaborada em conformidade com a lei nº. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), Diretrizes Curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional de
Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o
Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe Boqueirão traduz o compromisso de todos os
envolvidos para garantir um ensino de qualidade ao aluno, bem como atender às
particularidades da comunidade na qual está inserida, este ano letivo voltamos a atender
exclusivamente alunos que residem no núcleo rural Boqueirão, mudando assim a estrutura de
formação das turmas, pois das quatro turmas três são multisseriadas.
Este Projeto estabelece o compromisso definido coletivamente e se constitui num
processo de reflexão e discussão da comunidade escolar, na busca de alternativas viáveis à
efetivação de sua intencionalidade.
Para estar em sintonia com tais propósitos, esta pressupõe uma ampla democratização
das relações no interior da escola, no sentido de romper com a separação entre concepção e
execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Pretende-se garantir a todos a
condição de sujeitos na organização do trabalho pedagógico, como possibilidade de
socialização do poder de decisão dentro da escola levando em consideração sempre as leis
vigentes.
A referida proposta é um instrumento de auxílio às atividades pedagógicas e contempla
as expectativas relacionadas ao desempenho de um papel cada vez mais ativo da Escola no
processo de ensino e aprendizagem e no desenvolvimento e melhoria da educação por ela
oferecida, tendo por referência o atual cenário dos sistemas de avaliação educacional.
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2. INTRODUÇÃO
Nesse Projeto todos são convidados a participar da “Construção do saber no processo
de ensino e aprendizagem”, pois só com o envolvimento de todos e corresponsabilidade que
construiremos na Escola um espaço favorável ao conhecimento e propiciaremos ao mundo
cidadãos mais críticos, conhecedores de seus direitos e deveres, e participantes da vida
social.
Procuramos avaliar ao final de cada ano letivo e início do ano seguinte uma sondagem
inicial concisa acerca dos elementos que influenciam em nossa prática pedagógica, para
análise e discussão, e a partir daí, desenvolver com maior segurança os objetivos que
pretendemos alcançar na aplicação deste Projeto. Estes elementos ora identificados,
demarcaram as ações pedagógicas da Escola, e de forma continuada os projetos já
desenvolvidos no ano anterior.
Este Projeto contempla, entre outros, a busca e a valorização da participação constante
dos pais e/ou responsáveis dos alunos para melhor acompanhamento do aprendizado e
elevação do índice do rendimento escolar, mostrando estratégias minuciosamente
selecionadas, que facilitarão o processo de ensino aprendizagem: os Projetos Especiais.
Este ano realizamos reuniões virtuais via Google Meet com todos os pais de forma
individual para tratar dos assuntos relacionados a vida escolar do seu filho e estreitar a
interação mesmo que remotamente de forma que possamos melhorar e alcançar os objetivos,
também foi um momento de escuta para agregar na construção desse projeto político
pedagógico.
Propomos aqui um documento que tenha a real identidade da nossa escola e, sobretudo,
embasado na legislação vigente.
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3. HISTÓRICO
3.1 – HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR E DA
COMUNIDADE
Localizada na Fazenda São Bento, no Núcleo Rural Boqueirão, lugar que deu origem ao
nome da Escola, e que está situado na Região Administrativa do Paranoá – Distrito Federal, a
Escola Classe Boqueirão é rodeada pelo Cerrado, e uma biodiversidade riquíssima.
A Escola Classe Boqueirão foi criada em 22 de junho de 1987 e inaugurada em 19 de
setembro de 1987. Contudo, credenciada em 16 de Fevereiro de 1993, sob a Resolução nº
3964.nA Portaria n.º 422 de 11 de Dezembro de 2006, publicada no DODF n.º 235, de 11 de
Dezembro de 2006, vinculou a Escola Classe Boqueirão à Diretoria Regional de Ensino do
Paranoá (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), para fins de supervisão
pedagógica e administrativa. Antes, vinculada à Diretoria Regional de Sobradinho (SEE/DF).
Atualmente, atende Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental de 9 anos, e
encontra-se com 36 alunos matriculados no ano letivo de 2021.

Alunos Matriculados na Escola Classe Boqueirão 2021:
Etapa

Ano

Total de
estudantes

Educação Infantil

1º e 2º período

7

multisseriada
Ensino Fundamental

1º e 2º ano multisseriada

9

Ensino Fundamental

3º ano

9

Ensino Fundamental

4º e 5º ano

10

TOTAL

36

A maioria dos moradores da comunidade do Núcleo Rural Boqueirão não tem renda fixa
e quando isto ocorre, não é suficiente para garantir o sustento de toda a família, o que torna
a comunidade de alta vulnerabilidade social. As famílias dos alunos são carentes, e muitas
dependem de programas sociais.
6

Observamos que as dificuldades foram ainda mais aumentadas durante esse período de
pandemia causado pela COVID-19(Sars-Cov-2), recebemos famílias que pedem ajuda com
cestas básicas e até para completar o aluguel, uma vez que a região passou por uma grande
desapropriação de terras e os moradores que antes tinham sua moradia passaram a ter que
pagar pelo aluguel.
Com o passar do tempo, o Núcleo Rural Boqueirão sofreu algumas alterações
decorrentes da desenfreada e irregular ocupação humana, e da ausência de políticas públicas,
como falta de saneamento básico, problemas socioeconômicos, desemprego, marginalização
crescente das áreas urbanas e rurais da Região Administrativa do Paranoá, bem como a falta
da maior necessidade humana: a unidade familiar. Essa, carente de estrutura.
Apesar de toda característica RURAL, como: endereçamento, localizada em uma
fazenda no Núcleo Rural Boqueirão; senso escolar rural; falta de telefone e internet; falta de
asfalto; ser rural para CEB, CAESB, Batalhão Escolar e para Administração do Paranoá, a
Escola Classe Boqueirão foi considerada Urbana através do PDOT/2009, na verdade consta
como área de contenção urbana. Mesmo constando no documento como localização
imprecisa, na observação do mesmo, continuamos com todas as características e
particularidades de escola rural e uma das particularidades marcantes das escolas rurais, é o
espaço pequeno, mas a medida do possível, os ambientes são adaptados às necessidades,
porém estamos longe de um ambiente totalmente adequado, porque nos faltam sala de
informática, sala para biblioteca e um deposito para merenda escolar adequado e mais um
banheiro masculino para os funcionários.
A Escola ganhou em janeiro de 2009, uma reforma significativa quanto à pintura e salas
realizada pela direção da escola, realizado com verba pública e privado (do nosso bolso) e no
decorrer do mesmo ano conseguimos adquirir mobiliário importante para o trabalho.
Em 2011 a escola passou por uma reforma também significativa, agora junto a SEDF,
quando recebeu piso novo, em toda a parte interna da escola, pintura, forro e parte elétrica.
No final de 2013 a escola conseguiu também junto a SEEDF piso novo na área externa
e revisão da parte elétrica, que mesmo assim continua dando problema com quedas de
energia e queima de reatores, nesse mesmo ano recebeu pintura da direção da escola com
recurso público e mão de obra particular com recurso da direção. Já em 2014 a escola recebeu
o alambrado para cercar e assegurar o patrimônio escolar, seus alunos e sua equipe.
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Em 2015 além da pintura que realizamos todos os anos, a escola conseguiu um
bebedouro com agua filtrada e gelada, uma copiadora e uma televisão para cada sala de aula.
Em 2017 foi construída a tão sonhada quadra de esportes da escola com recurso público.
Em 2017 a escola recebeu pintura nova com desenhos e uma boa reforma nos
banheiros, as tintas compradas com recurso público e a mão de obra por conta da direção.
Já no início de 2018 a escola recebeu telhas em toda a parte da frente, o que trouxe mais
conforto e acabou com o corredor molhado durante as chuvas. Também recebeu pintura nova
interna e externa, as tintas compradas com recurso público e a mão de obra por conta da
direção.
Ainda em 2018 foi colocado piso de bloquetes (revestimentos cimentício) na frente da
escola e foi organizada a área de Horta com a construção de e 6 canteiros.
Em 2019 a escola conseguiu atraves de emenda parlamentar reformar os dois banheiros,
o parquinho e finalizar o piso da frente.
Já em 2020 a escola junto a CRE Paranoá-Itapoã e a engenharia da Secretaria de
Educação do DF recebeu uma grande reforma. Foram trocadas as janelas, todo o telhado,
forro, revestimento da cozinha e deposito, piso, estrutura da caixa d’água, parte elétrica e
pintura geral, o que deixou a escola ainda mais acolhedora e cuidada. Também conseguimos
instalar aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula.
No que diz respeito à participação da comunidade mesmo de forma remota conseguimos
manter a ligação e comunicação via whatsapp, e presencialmente nos encontramos nas
entregas das atividades impressas e das cestas verdes. Fortalecemos essa nova forma de
ensino remoto através principalmente do convencimento da indispensável participação da
família em todo processo, agora já não temos as crianças saindo de casa para a escola, temos
sim as aulas entrando nas casas das famílias e conseguimos ver avanços incríveis com todas
as famílias que realmente entenderam e colocaram essa parceria em prática.
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3.2 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
Dados de Funcionamento da Escola:
Nível de Ensino Ofertado
Etapa da Educação
Básica
Turmas/Anos
Turnos
Horário
Total de Alunos

Educação Básica
Educação Infantil e Ensino Fundamental (9 anos) –
Anos Iniciais
Educação infantil - (4 e 5 anos )
1º ao 5 º ano do Ensino Fundamental de 9 anos
Matutino e Vespertino
Matutino: 7h30min às 12h30min
Vespertino: 12h30min às 17h30min
36

Instalações Físicas:
Local
Sala de aula
Sala de apoio
Sala dos professores
Direção
Secretaria
Cozinha
Depósito de materiais
Depósito da merenda
Banheiro dos servidores
Banheiro dos alunos
Pátio coberto
Corredor
Parquinho
Quadra esportiva

Quantidade
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Ambiente
Próprio
Adaptado
Adaptado
Adaptado
Próprio
Próprio
Adaptado
Adaptado
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio

Recursos Financeiros:
Origem
FNDE/MEC
GDF

Recursos
PDDE (Programa de Dinheiro Direto na Escola
PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira)
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Recursos Humanos:

Direção

Diretora

1

ViceDiretora

1

Secretário
Escolar

1

Professores
Servidores
Merendeira
Vigilantes
Profissionais de conservação e limpeza
Coordenadora educação Local

4
1
2
4
2
1

Órgãos Colegiados:
Instituição

Finalidade
- Colegiado composto por professores e direção que
farão o acompanhamento e avaliação dos educandos

Conselho de Classe

no final de cada bimestre ou em caráter extraordinário;
realizar abordagem e conhecimento sistemático das
turmas

e

efetuar

diagnóstico,

aconselhamento,

prognóstico, levantamento de
soluções, alternativas e estratégias de trabalho.
-

Composto

por

segmento

de

pais,

direção,

professores, auxiliares de educação e , eleitos para
um período de dois anos e tem a função de deliberar
Conselho Escolar

sobre a aplicação de verbas públicas; aprovar
assuntos

de

interesse

geral

da

comunidade

juntamente com a direção; promover a participação de
pais, alunos, servidores e comunidade na busca de
alternativas para soluções dos problemas e tomadas
de decisões.
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- Formado por representantes de todos os segmentos
da comunidade escolar, com o apoio da Secretaria de
Educação, da Secretaria de Estado de Segurança
Conselho de Segurança
Escolar

Pública e Defesa Social, da Vara da Infância e da
Juventude do Distrito Federal e do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios. Tem a atribuição de
identificar, discutir e sugerir medidas às autoridades
competentes

relativamente

aos

problemas

de

segurança dentro da escola e no
perímetro escolar.

3.3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATOS DE REGULAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO
Dados da Mantenedora
Mantenedora
Endereço Completo
CNPJ
Telefone/Fax/E-mail

Data da Fundação
Utilidade Pública

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Diretoria Regional do Paranoá
Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar – Brasília – DF
00.394.676/0001-07
(61) 3324-0016/3325-1266
(61)3213-6360
E-mail: se@se.df.gov.br
17 de junho de 1960
Oferecer recursos para a viabilização da Educação Formal

Dados da Instituição Educacional
Instituição Educacional
Endereço Completo
CEP
Telefone/Fax/E-mail
E-mail
Facebook
Localização
CRE

Escola Classe Boqueirão
Fazenda São Bento – Núcleo Rural Boqueirão –
Paranoá – DF
71.543-992
3506-2069 (orelhão)
secretarioecboqueirao@gmail.com
escolaecboqueirao@gmail.com
Zona Urbana por constar no PDOT 2009 área imprecisa
Paranoá
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Data de Criação
Data da Fundação
Ato Legal
Turno de Funcionamento
Nível de Ensino Ofertado
Etapa da Educação
Básica
Programas e Projetos
Especiais da Educação
Básica

22 de junho de 1987
19 de Setembro de 1987
Resolução n.º 1/2005, de 02 de agosto de 2005
Diurno
Educação Básica
Educação Infantil
Ensino Fundamental (9 anos) – Anos Iniciais
Projeto “L.E.R”, Projeto “Bom Mesmo É Comemorar!”,
Projeto “Pra Inglês Ver”.

4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Conhecer a realidade da comunidade da qual fazem parte nossos aluno é um fator
facilitador na elaboração do Projeto Político-Pedagógico.
A Escola Classe Boqueirão atende nesse ano letivo de 2021 o total de 36 alunos, com a
suspensão do transporte escolar para os alunos que moram no Itapoã e Paranoá, nosso
atendimento voltou a ser exclusivamente voltado a comunidade. Sabemos que alguns
responsáveis, geralmente a mãe e o pai do aluno, têm uma jornada intensa de trabalho, em
consequência seus filhos administram muitas vezes sozinhos, as responsabilidades para
participar das aulas de forma remota, o que sem dúvida é um grade desafio, muitas famílias
tem um aparelho celular para atender 3,4 até 5 filhos.

Acessibilidade à internet dos estudantes em 2021
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Dados obtidos em pesquisa no formulário google realizada com as famílias na data: 19/06/2021

A ausência da família no acompanhamento da rotina escolar de suas crianças, muitas
vezes se reflete de maneira negativa, o que prejudica o processo de ensino e aprendizagem
isso já ocorre no ensino presencial, porém no caso do ensino remoto buscamos
intensivamente e insistentemente essa parceria.
Na Escola Classe Boqueirão, procuramos trabalhar a temática de valores e atitudes que
consideramos importantes para a convivência em grupo e sociedade como, tolerância,
solidariedade, respeito, amizade, amor por meio de projetos desenvolvidos ao longo do ano.

4.4 Ensino Remoto
Desde 2020, devido a pandemia da COVID-19 (Sars-Cov-2) as escolas fecharam
suas portas, tiveram suas atividades presenciais suspensas e em continuidade as práticas
pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do DF passaram a ultilizar o uso de
tecnologias de informação e comunicação, com o intuito de reduzir o impacto decorrente da
pandemia CODIV-19.
Desde então a Instituição vem seguindo os normativos: Decreto nº 40.520, de 14
de março de 2020 e posteriores (Decreto n° 40.539, de 19 de março de 2020, revogado pelo
Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020), com aprovação das instâncias educacionais
superiores – MEC, e de recomendações (Decreto Distrital nº 40.583, de 1 de abril de 2020,
Decreto Distrital nº 40.817, de 22 de maio de 2020; Parecer nº 33/2020 – CEDF, homologado
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em 26 de março de 2020, Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020 - Lei nº 14.040, de
18 de agosto de 2020; Nota Técnica nº 001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020, dentre
outras).
Iniciamos o ano de 2021 com o ensino remoto de acordo com o Decreto nº 41.841
de 26 de fevereiro de 2021 e a Portaria nº 160, de 09 de abril de 2021, que dispõe sobre o
teletrabalho, em caráter excepcional e provisório. O ensino remoto desenvolvido na Escola
tem como base:
Plataforma Escola em Casa;
Materiais impressos;
Whatsapp, telefones;
Redes Sociais.

4.5 Busca Ativa
A Escola Classe Boqueirão está em constante busca ativa dos estudantes e utiliza várias
ações como:


Reuniões de famílias por videoconferência no Google Meet;



Conversas por WhatsApp, SMS;



Conversas presenciais (no dia da entrega de cestas verdes e no dia de

entrega de materiais impressos seguindo todos os protocolos necessários à
higienização e proteção, distanciamento mínimo necessário, educação sanitária).

5.

FUNÇÃO SOCIAL

A Escola tem a consciência de sua responsabilidade em propiciar a seus alunos o sucesso
escolar no prazo legalmente estabelecido, garantindo a todos, condições de viver plenamente a
cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos.
Como todas as instituições escolares, a Escola Classe Boqueirão está imersa numa
realidade histórica, política, cultural e social. À escola, concretizada nas pessoas que nela
convivem, cabe a tarefa de explorar esta “multiculturalidade”, difundi-la e valorizá-la como
produto das relações estabelecidas nas diversas comunidades, sociedades e patrimônio de toda
humanidade.
O reconhecimento e o respeito à diversidade cultural e ao meio ambiente contribuem
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significativamente para a formação de um sujeito comprometido com sua geração, responsável
pelo patrimônio histórico e cultural acumulado pela humanidade, ético e consciente de seus
direitos e deveres e da preservação do mundo em que vive.
É necessário que todos se conscientizem da importância da escola na vida de todo ser
humano, pois depende dela o sucesso ou o fracasso na vida adulta, além de experiencias
extraordinarias nas descobertas que essa caminhada permite.

6.

PRINCÍPIOS NORTEADORES

A Escola Classe Boqueirão apresenta alguns princípios que norteiam seu Projeto
Político-Pedagógico e que orientam todos os projetos e planejamentos nela surgidos.
Princípios Epistemológicos: A apropriação do conhecimento se dará de forma
sistemática e contínua, por meio de atividades que favorecerão a interdisciplinaridade e a
contextualização, ampliando assim a possibilidade da aprendizagem significativa pelo aluno e
o desenvolvimento das habilidades e competências previstas.
Princípios Pedagógicos: Os trabalhos pedagógicos da Escola serão embasados nas
Orientações Curriculares propostas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal para as
Escolas Públicas. Promoverão atividades significativas que estimulem a criatividade dos
alunos. Os princípios de liberdade, onde o aluno será estimulado a refletir e questionar, da
cooperação, em que o aluno será sensibilizado para interagir, socializar experiências, ter
espírito crítico, através de trabalhos em grupo e debates, onde serão desenvolvidas as
competências e habilidades para que o aluno tenha êxito no mercado de trabalho e no
ambiente familiar, do processo contínuo, em que o trabalho educativo deve permitir o
desenvolvimento contínuo do aluno numa perspectiva interdisciplinar, nortearão o trabalho
pedagógico da Escola, orientado pelo professor e equipe gestora.
Princípios Éticos: É de fundamental importância que o ambiente escolar traduza a
compreensão de que todos os seres humanos são semelhantes enquanto espécie, porém
diferentes na sua formação e individualidade. Cada ser humano é singular e precisa ser assim
compreendido, não importando cor, sexo, raça, condição socioeconômica, diferenças físicas
e mentais, capacidades, facilidades e dificuldades de cada um. Ainda, é importante que a
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Escola veja os educandos como indivíduos em formação, entendendo-os como seres em
processo de desenvolvimento de suas potencialidades, opiniões, valores éticos, morais, no
entanto capazes de dirigir o trabalho. Neste trabalho estarão os Temas Transversais, como
orientadores da educação promovida, em seus princípios básicos: dignidade da pessoa
humana, igualdade de direitos, participação e corresponsabilidade pela vida social.
Desta forma a Escola ampliará a capacidade de interpretação do mundo, a partir da
possibilidade crescente de captar significados, de produzir conhecimentos, de adquirir
competências e de dominar habilidades.
Princípios Estéticos: A inserção do indivíduo no mundo do trabalho, no qual são
construídas as bases materiais de uma existência digna e autônoma, a inserção do indivíduo
no mundo das relações sociais regidas pelo princípio da igualdade; a inserção do indivíduo no
mundo das relações simbólicas (ciência, arte, religião etc.) de forma que ele possa produzir e
usufruir conhecimentos, bens e valores culturais e morais. Fazemos desses pressupostos
nossos princípios para a construção de uma nova realidade possível e desejável pela
comunidade escolar. Dessa forma, tornamos o aluno capaz de descobrir em si sua capacidade
de dar sentido à vida e à escola. Daremos a ele meios de perceber, de conhecer e de
desvendar um mundo novo, no pleno exercício de sua cidadania.

7. MISSÃO
Para a Escola Classe Boqueirão sua grande missão é oferecer um ensino de qualidade
aos nossos alunos e garantir seu acesso e permanência na Escola. Tem ainda, a missão de
fazer com que o aluno aprimore sua capacidade de atuação crítica e participativa na
sociedade, motivado pela coletividade, voluntariedade, solidariedade e respeito ao próximo.
Portanto, a Escola tem a missão de oferecer ao aluno uma educação de qualidade e
diferentes oportunidades de desenvolvimento, ajudando-os a serem cidadãos conscientes,
críticos, para viverem plenamente a cidadania.

8. OBJETIVOS
Nosso objetivo primordial é contribuir na formação de indivíduos conscientes de seu
papel, de seus direitos e deveres, integrando-os na sociedade de forma saudável e reflexivo.
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Dentro deste processo de formação, selecionamos os objetivos abaixo que deverão ser
atingidos durante o ano letivo. São eles:
 Oferecer aos alunos ensino de qualidade;
 Diminuir o índice de reprovação;
 Favorecer e valorizar a integração Escola x Comunidade;
 Viabilizar e dar seguimento aos Projetos Especiais;
 Desenvolver a Cidadania;
 Exercitar a Democracia;
 Ampliar o potencial crítico dos alunos;
 Exaltar o valor da Escola;
 Trabalhar os componentes curriculares de maneira interdisciplinar e contextualizada;
 Criar condições para o trabalho interdisciplinar;
 Transmitir e esclarecer à comunidade escolar a importância e o papel das Instituições
Escolares (Conselho de Classe, Conselho Escolar, Conselho de Segurança Escolar);
 Valorizar a formação continuada aos professores e alunos;
 Dar clareza e transparência às informações, às atividades e aos critérios de avaliação;
 Aplicar o Teste da Psicogênese da Escrita em todas as turmas dos anos iniciais do
ensino fundamental, o que esta sendo realizado via meet ou ligação de vídeo via whasapp;


Estimular e envolver todos os segmentos da comunidade escolar e salientar a

importância de cada um e seu papel fundamental no apoio ao trabalho educativo;


Organizar reuniões constantes com professores, funcionários, coordenação e

direção para que a missão da escola seja compartilhada por todos os segmentos, essas
reuniões estão ocorrendo via meet enquanto durar o estado de pandemia;


Usar a literatura como fonte de enriquecimento das atividades da escola;

 Realizar exposições para apresentação dos trabalhos produzidos pelos alunos nos
grupos de whatsapp;
 Conduzir o ensino de acordo com as Orientações Curriculares do Ensino Fundamental
proposto pela Secretaria de Educação do Distrito Federal para as Escolas Públicas, de
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forma crítica e adequada à realidade social do aluno;
 Conduzir a avaliação prevalecendo os aspectos qualitativos e formativos sobre os
quantitativos de acordo com as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino
Aprendizagem para a Educação Básica propostas pela Secretaria de Educação do Distrito
Federal às Escolas Públicas;
 Garantir o acesso as atividades e as aulas remotas;
 Utilizar a coordenação para estudos de textos e documentos que venham contribuir
para o trabalho do professor;
 Administrar e aplicar os recursos financeiros destinados à escola na forma da lei;
 Manter a comunidade esclarecida sobre os projetos implantados pela Secretaria de
Educação do Distrito Federal;
 Aumentar a autoestima do aluno;
 Trabalhar os valores e atitudes do cidadão e preservação do meio ambiente e do
respeito e cuidado ao proximo trazendo bastante informações principalmente voltado aos
cuidados nesse período de pandemia que o mundo enfrenta.

9. METAS


Conseguir envolver os alunos e a família no processo de ensino aprendizagem e na
formação de cidadãos concientes e reflexivos;



Entender a necessidade de cuidar da própria saúde em prol de toda a sociedade;



Refletir sobre valores e hábitos culturais de sua cidade relacionando-os com o meio
ambiente e a cultura brasileira;



Despertar o valor das atividades cívicas e dos símbolos nacionais reconhecendo-os
como fonte precursora do amor à Pátria;



Propiciar a construção da relação de autoconfiança com a produção artística pessoal,
respeitando o trabalho mútuo;



Levar o aluno e os pais a compreenderem e reconhecerem os seus direitos e deveres
através do Regimento Escolar;



Motivar o aluno a apresentar trabalhos significativos ao seu contexto escolar;



Refletir sobre as características socioeconômicas, ambientais, culturais e políticas do
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Brasil;


Reconhecer a ação de Deus na construção do mundo e na capacidade
transformadora do ser humano como agente construtor e promotor da paz na
sociedade;



Conscientizar sobre a importância da solidariedade entre os povos;



Proporcionar ao aluno portador de necessidades educacionais especiais atendimento
adequado à sua condição e necessidade com vista à integração;



Oportunizar a participação dos pais na formação do educando, através de entrevistas
e palestras virtuais;



Despertar no aluno o interesse pela criação de poemas e músicas;



Propiciar a criatividade no educando, por meio da expressão corporal, jogos,
brincadeiras, danças, músicas e poesia;



Valorizar o civismo e datas comemorativas, através de pesquisas e comemorações,
de forma a despertar o patriotismo e respeito aos símbolos nacionais;



Promover a resolução de problemas matemáticos, contextualizados:



Atender o aluno de ensino especial, de forma satisfatória, com vistas à integração no
ensino regular;



Diminuir o índice de evasão escolar melhorando a qualidade de ensino;



Buscar a diminuição gradativa da distorção idade/ano por meio da aplicação do Projeto
Interventivo;



Avaliar a cada semestre a aplicação dos Projetos e Programas da Escola;



Fazer um levantamento das expectativas da comunidade escolar em relação à escola,
ao final de cada bimestre, promovendo assim, a avaliação institucional;



Reuniões com os pais e/ou responsáveis no início do ano letivo, ao final de cada
bimestre e sempre que for necessário via meet ou quando não é possivel usamos as
ligações de vídeo por whatspp;



Produzir e distribuir o jornal informativo da escola no início do ano letivo e ao final de
cada bimestre com um apanhado de atividades que aconteceram e informações
consideradas importantes;



Envolvimento dos pais nas tomadas de decisões relacionadas aos recursos financeiros
da escola, tanto na escolha das prioridades como na prestação de contas durante todo
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o ano letivo.

10.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
O Currículo baseia-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural,

na qual, apresentam elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e
educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas,
sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a
aprendizagem para todos.
Este Projeto Político-Pedagógico está pautado no Currículo em Movimento da Educação
do Distrito Federal da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais com as
concepções teóricas e os princípios pedagógicos: Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia
Histórico-Cultural, formação para a Educação Integral, Currículo Integrado, Avaliação
Formativa.
Nesse mesmo diapasão estão os eixos integradores para a educação infantil (Educar e
Cuidar, Brincar e interagir) e para o ensino fundamental (alfabetização, letramento e
ludicidade) e os eixos transversais para os primeiros anos do ensino fundamental (Educação
para a diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para
a Sustentabilidade).
Na Educação Infantil assume-se o cuidado, a interação e a brincadeira como eixo, como
fio condutor do processo de aprendizagem. Com a ideia de que é uma etapa importante e que
precisa ser pensada e planejada para garantir aos estudantes todos os direitos de
aprendizagens.
No Ensino Fundamental, os eixos transversais nos intimam a uma postura mais
integradora dos temas, conteúdos e objetivos curriculares. E isto no sentido de construção e
estratégias pedagógicas organizadas em torno de ideias ou eixos que possibilitem o acesso
não só aos conteúdos, mas também, às multiplas relações que estes conteúdos acomodam e
exercem entre si.
Com o eixo Educação para a diversidade, o currículo escolar se estrutura e se reestrutura
definindo diversidade na natureza, das diferenças de gênero, de intelectualidade, de
raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de
patrimônio, de classe social, diferenças motoras, sensoriais (Currículo em Movimento da
Educação Básica, pressupostos teóricos, página 41). Dessa forma, pretende-se a construção
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de um espaço capaz de levar os estudantes a perceberem as implicações éticas e políticas
imbricadas nas diferentes formas de pensar e agir diante do tema e, por colorário, a refletir
sobre esses posicionamentos e construir sua própria forma de pensar e agir.
Ao eleger-se o eixo Educação para a diversidade; Cidadania e Educação para e em
Direitos Humanos assume-se o papel de promoção e defesa de um Estado Democrático de
Direito com responsabilidades práticas quanto ao papel tranformador da escola.
Com isso, o que se quer é que o grupo social que habita a escola seja capaz cada um
de se reconhecer como sujeito de direitos ao mesmo tempo que eticamente reconhece e
respeita os direitos dos outros.
Com o eixo Educação para Sustentabilidade tem-se um fazer pedagógico voltado para
a construção de uma consciência acerca da necessidade do cuidado com a vida, buscando
uma ética nessa estadia do ser humano no planeta.
Na Base Nacional Comum Curricular - BNCC que têm em sua proposta uma Educação
Integral, que visa a ampliação de tempos, espaços e oportunidades, pois como Morin (2004, p.
15) salienta: “o ser humano é a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico”.
Assim, segundo esse currículo, a Educação Integral deve possuir alguns princípios
que necessitam ser observados no momento do planejamento, na organização e na execução
dos trabalhos dentro da escola. São os princípios da integralidade, transversalidade, diálogo
escola e comunidade, territorialidade e trabalho em rede.
Esse currículo “propõe a superação de uma organização de conteúdos prescritiva, linear
e hierarquizada...” (Currículo em Movimento da Educação Básica, p. 65), “não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Freire,
1996, p.26). É “[...] olhar cada aluno em seu próprio tempo e jeito de aprender e oferecer-lhe
apoio pelo tempo que precisar [...]” (HOFFMANN, 2001, p. 64).
É um currículo integrado que possui como princípios epistemológicos, o princípio da
unicidade entre teoria e pratica, o princípio da interdisciplinaridade e da contextualização e o
princípio da flexibilização.
Assim, a prática pedagógica torna-se uma prática social específica, de caráter histórico
e cultural que vai além da prática docente, relacionando as atividades didáticas dentro da sala
de aula, abrangendo os diferentes aspectos do projeto pedagógico da escola e as relações
desta com a comunidade e a sociedade. Veiga (1996, p.79) complementa que:
O ensino é uma prática social concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, sempre
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inédita e imprevisível. É um processo complexo que sofre influência de aspectos econômicos,
psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, afetivos e estéticos.
Neste sentindo, a avaliação tem papel primordial, pois deve ser continua e sistemática,
envolvendo toda a equipe pedagógica da escola, e se possível, alunos e pais devem ser
ouvidos. A avaliação da aprendizagem deve ser um processo mediador na construção do
currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos.
Hoffmann complementa:
O conjunto de dados que o professor constitui sobre o aluno são recortes de uma história
da qual ele participa e sobre a qual ele tem o compromisso de atribuir significado. É essencial
que tais registros sejam relevantes sobre o que observou e pensou para que possam subsidiar
a continuidade de sua ação educativa (HOFFMANN, 2001, p. 176).
Os Conselhos de Classe é de grande valia nesta avaliação, pois permite a discussão
detalhada da situação em que se encontra cada aluno, bem como, no momento da discussão,
a propositura de meios para sanar as dificuldades, permitindo surgir novas estratégias e troca
de experiências.
Portanto, para quebrar as amarras, é necessário antes de tudo ter a consciência que
todo projeto demanda trabalho e força de vontade dos envolvidos, principalmente, dos
principais atores: professores e alunos. Para tanto e preciso saber:
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar
significa tentar quebrar um estado confortável para

arriscar-se

atravessar

um

período de instabilidade e buscar nova estabilidade em função da promessa que
cada contém de estado melhor que o presente. Um projeto educativo pode ser
tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam
visíveis os campos de ação do possível, comprometendo seus atores e autores.
GADOTTI (1994, p. 579)
E com o Replanejamento Curricular da Secretaria de Educação do Distrito Federal
(Biênio 2020/2021) para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais com a indicação dos objetivos
de aprendizagem e conteúdos que devem ser retomados, reforçados e reavaliados no ano
letivo de 2021.
Segundo a Nota Técnica N.º 6/2020 - SEE/SUBEB/DIINF não há o Replanejamento
Cirricular para a Educação Infantil, pois entende-se que sua organização possibilita um
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trabalho pedagógico com os bebês, criançâs bem pequenas e crianças pequenas de forma a
possibilitar suas aprendizagens e o seu desenvolvimento integral, mesmo diante de um
momento peculiar de pandemia ou pós-pandemia.

11.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO
ENSINO REMOTO
11.1 Organização de Tempos e Espaços
Para atendimento no ensino remoto o planejado é oferecer a todas as crianças
possibilidade de atendimento por:


Entrega de atividades impressas construídas e organizadas de acordo com o nível

de aprendizagem da criança.


Atendimento da criança e/ou da família no grupo da turma no WhatsApp.



Aulas online via Google Meet.
Os blocos de atividades impressas, por vezes complementados por atividades dos

livros didáticos, são oferecidos a cada período de 3 semanas para serem retirados na escola.
Algumas famílias são atendidas pelo serviço do motoboy e recebem essas atividades em
casa.
No ambiente digital, cada turma tem um espaço de sala de aula tanto na plataforma
do Google quanto em grupo de WhatsApp.
As atividades a serem realizadas pela criança a cada dia são enviadas diariamente
no grupo do whatsApp, acompanhadas de vídeoaula explicativa. Essas mesmas atividades
e vídeos são postados na plataforma do Google Sala de Aula.
Para acompanhamento dessas atividades, a professora apresenta as famílias e
estudantes um horário de “plantão de dúvidas” diário, atendendo no WhatsApp a todos que
buscam essa ajuda.
Além disso, no Google Meet são oferecidas aulas online com a professora da turma.

11.2 Organização Escolar
Com a restruturação da educação em ciclos o que se tem é a substituição do sistema
convencional seriado por uma lógica que agrupa os estudantes em ciclos, o que na prática
traz novos processos pedagógicos, novos critérios para o processo avaliativo e para a
aprovação e reprovação dos alunos.
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A escola atende a Educação Infantil com o primeiro e segundo períodos, e os ciclos
que abrangem os anos iniciais do Ensino Fundamental, Bloco Inicial de Alfabetização e 2º
Bloco – 4º e 5º anos, seguindo as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º
Ciclo para as Aprendizagens (Bia e 2º Bloco) de 2014.
No caso do 2º ciclo, a retenção acontece apenas no 3º e 5º anos; nas demais turmas
trabalha-se com a progressão continuada. Neste contexto, a avaliação é encarada com uma
tarefa cotidiana e como parte do processo de formação do aluno.
A avaliação é um ponto focal no trabalho com os ciclos tendo em vista as modificações
no tempo escolar e a sua dimensão processual e formativa. Neste ponto, destaca-se o artigo
24, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 9.394/96, in verbis:
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns:
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período
sobre os de eventuais provas finais;

Atualmente, a instituição se apresenta da seguinte forma:
Etapa

Ano

Turno

1 turma de Educação Infantil

1º e 2º período multisseriada

Vespertino

1 turma de Ensino Fundamental

1º e 2º ano multisseriada

Vespertino

1 turma de Ensino Fundamental

3º ano

Matutino

1 turma de Ensino Fundamental

4º e 5º ano

Matutino

Atualmente, a escola trabalha com três turmas multisseriadas, nessa realidade a
professora trabalha, simultaneamente, na mesma sala de aula com alunos de anos/séries
diferentes.
Dessa forma, a professora precisa atender crianças com diferentes idades e o grau de
heterogeneidade dos níveis de aprendizagens são bem maiores se comparados com as turmas
não multisseriadas.
Esse contexto traz maiores dificuldades para o planejamento da professora e para o
atendimento individualizado dos alunos.
As turmas são distribuídas entre o matutino e o vespertino, com jornada diária de 5 horas.
Atualmente, os estudantes são atendidos via Google Meet, WhatsApp e atividades impressas.
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11.3 Metodologias de Ensino Adotadas no Ensino Remoto


Google Meet;



Whatsapp;



Atividades impressas;



Utilização de livro didático e outros materiais didáticos.

11.4 Atuação dos serviços da escola:
Atualmente a escola conta com uma profissional de Sala de Recursos itinerante que
atende a um aluno da turma de 3º ano do Bloco de Alfabetização.
A escola, entretanto, não é atendida por profissionais da Sala de Apoio, da Equipe
Especializada de Apoio a Aprendizagem - EEAA e pelo Orientador Educacional – OE.
Destaca-se, neste ponto, que mesmo a escola tendo um número pequeno de alunos
se comparada a outras instituições, ainda assim estão presentes as funções a serem
desepenhadas por estes profissionais específicos.
Inclusive, uma grande dificuldade que a escola enfrenta está relacionada a falta de
profissionais da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem tendo em vista o
percentual considerável de estudantes que necessitam de uma avaliação pedagógica
específica.

11.5 Coordenações Pedagógicas
As estratégias para as coordenações pedagógicas foram traçadas para atender
inicialmente a dinâmica do trabalho no ensino remoto. Em momento oportuno serão
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reavaliadas para que possam se ajustar a possíveis mudanças no modo como o trabalho
pedagógico é fornecido pela escola.
Nesse contexto, a estratégia escolhida foi a organização de dois momentos de
coordenações pedagógicas: um encontro semanal coletivo com toda a equipe e um encontro
quinzenal com a professora da série e a coordenação pedagógica.
Dessa forma, tem-se os devidos espaços para momentos de formação continuada,
para tratar de assuntos gerais e dos projetos coletivos comuns e ainda o espaço para a
abordagem do planejamento escolar e das especificidades de cada turma.
Essas reuniões sempre acontecem de modo remoto por meio do Google Meet.
A equipe optou por realizar as reuniões coletivas semanais com todos no mesmo
horário e não por turno de trabalho como acontecia anteriormente no trabalho presencial. O
dia e o horário foram acordados de modo a atender as possibilidades de todas, quarta-feira,
às 19h. Já em relação ao encontro quinzenal da professora com a coordenação pedagógica,
foi delimitada a primeira e a terceira semana do mês, com uma escala de horários por turma
a acontecer nas segundas e terças-feiras.

PLANO DE AÇÃO\ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP)
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Objetivos

Metas

Informar,
discutir e
resolver
questões
inerentes ao
cotidiano
escolar.

Definir datas
e ações a
serem
realizadas.

Discussão/r
evisão do
PP

Retomar
discussão
dos aspectos
do PP a
serem
avaliados.

Ações
- Conselho de
Classe.
- Período para
elaboração dos
Relatórios dos
alunos.
Reunião de pais.
-Reunião com
professores.
-Discussão com
revisão dos
textos e
levantamento
das ações
desenvolvidas e
almejadas pela
escola.

Avaliação das
ações
Por meio de
reuniões
coletivas,
avaliações
escritas e
questionários.

Por meio de
avaliações
escritas e
autoavaliações

Responsáveis

Cronograma

Diretor, vicediretor e
coordenador
a
pedagógica.

Anual

Direção,
professores,
comunidade
escolar e
coordenador
a
pedagógica.

Anual

Definir as
Conversa,
atividades e os
questionário.
Discussão das
Coordenadora,
respectivos
Avaliação por
atividades
professores,
objetivos. Fazer
parte dos alunos,
Discussão e
coletivas a
equipe gestora,
previsão de datas
professores e
definições sobre demais servidores alunos e famílias.
serem
e
as atividades
desenvolvidas desdobramentos
da escola.
coletivas.
dos
planejamentos.

Primeiro
semestre

Definir as
Conversa,
atividades e os
questionário.
Discussão das
Discussão e
respectivos
Avaliação por
atividades
objetivos. Fazer definições sobre parte dos alunos,
Coordenadora,
coletivas a
as atividades
previsão de datas
professores e
professores,
serem
coletivas.
e
demais servidores
equipe gestora,
desenvolvidas desdobramentos
da escola.
alunos e famílias.
dos
planejamentos.

Segundo
semestre

Discussão
sobre o
Currículo,
Replanejament
o curricular.

Definição do
que será
trabalhado em
cada bimestte

Discussão
nos pares e
registro das
definições

Discussão e
registro
escrito.

Coordenadora e
Professoras
regentes.

bimestralmente
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Formação
continuada.
Coordenação
Pedagógica
Propositiva

Formação
continuada
sobre
Avaliação

Avaliação de
ações do PPP.

Estudo dos
temas
conforme
definição da
SEEDF,
CRE
Paranoá e
da equipe
local.

Avaliaçã
o
Formativ
a–
exercício
se
provas.

Estudos por
meio de: leituras,
vídeos,
conversas,
dinâmica de
grupo e jogos.

-Análise de
exercícios,
cadernos e
provas para
analisar tipos de
questões,
questões
coerentes com o
que foi
ministrado em
sala de aula e
discussão sobre
possíveis
melhorias.

Avaliação dos Discussão após
algumas
Objetivos e
ponderações
ações do PP,
sobre a
revisão
e
organização,
adequações
fatos,
projetos e
para o próximo
ações
ano letivo.
desenvolvidos.

avaliações
escritas e
questionários.

Ficha
avaliativa por
escrito.

Coordenador
a
pedagógica,
equipe
gestora e
professores.

Coordenador
a
pedagógica
e
professores.

Nas
coordenações
coletivas durante
o ano.

Bimestralmente

4º Bimestre
Discussões e
registro de
mudanças para o
próximo ano.

Equipe gestora,
coordenadora
pedagógica e
professores.
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12.Estratégias de Avaliação
12.1 Avaliação do Projeto Político-Pedagógico
A avaliação incidirá sobre os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros da
atividade escolar, devendo ser realizada através de procedimentos internos, definidos pela
Escola e externos, pelos órgãos administradores.

12.2 Avaliação das Aprendizagens
A avaliação formativa foi adotada como concepção e prática norteadora para toda
Educação Básica, e fundamenta-se na utilização de diferentes instrumentos e procedimentos
a fim de possibilitar as aprendizagens de todos na escola.
O processo de ensino aprendizagem será avaliado de forma contínua, cumulativa e
sistemática, visando:


Diagnosticar e registrar os progressos e dificuldades do aluno;



Estimular a auto avaliação



Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;



Fundamentar as decisões quanto à necessidade de procedimentos de reforço e

intervenção na aprendizagem dos alunos;


Orientar as atividades de planejamento dos conteúdos curriculares.

A avaliação envolve observação e análise do conhecimento e de habilidades específicas
adquiridas pelo aluno e também aspectos formativos. Observação de suas atitudes referentes
à presença em aulas, participação nas atividades pedagógicas e responsabilidade com que o
aluno assume o cumprimento de seu papel de cidadão em formação.
As avaliações serão feitas ao longo do processo, através de avaliações escritas,
relatórios, trabalhos, pesquisas e observação direta, sendo que os aspectos qualitativos
sempre prevalecerão sobre os aspectos quantitativos.
Todo o trabalho realizado com o aluno é em potencial um instrumento de avaliação:
provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em grupo), participação,
vídeo chamadas, participação em aulas online, entre outros, devem avaliar os conteúdos e
habilidades de forma clara, inteligível e contínua. São igualmente importantes a auto avaliação
e avaliação formativa.
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Os critérios são os previstos nos objetivos de cada aprendizagem, apreciados de
forma global. Os resultados da avaliação no final dos ciclos serão apreciados pelo Conselho
de Classe.

12.3 Conselho de Classe
A avaliação interna, realizada pelo Conselho de Classe em reuniões especialmente
convocadas, terá como objetivo a análise, orientação e reformulação, se necessário, dos
procedimentos pedagógicos, financeiros e administrativos.
Terá como meta o aprimoramento da qualidade do ensino, sendo sustentada por
procedimentos de observação e registros contínuos, para permitir o acompanhamento:
-

sistemático e contínuo do processo de ensino e do processo de aprendizagem, de

acordo com os objetivos e metas constantes do Projeto Político-Pedagógico:
-

do desempenho da equipe escolar, dos alunos e dos demais funcionários, nos

diferentes momentos do trabalho educacional;
-

da participação da comunidade escolar nas atividades propostas pela Escola em

reuniões e por meio de questionários;
A avaliação será anexada ao Projeto Político-Pedagógico, na forma de relatórios,
servindo para orientar os momentos de planejamento da atividade escolar.

12.4 Avaliação em Larga Escala (Rede)
IDEB
O principal indicador é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para
medir a qualidade de cada escola e cada rede de ensino. É calculado com base no
desempenho dos estudantes participantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) e taxas de aprovação constante no Censo Escolar.

Provinha Brasil

A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização dos estudantes
que se encontram no 2º ano das escolas públicas brasileiras. Essa avaliação acontece em
duas etapas, uma no início e a outra ao término do ano letivo.
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13.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Norteados pelas sugere-se alterar para: pelas lei nº. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN), Diretrizes Curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional de
Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o
Replanejamento Curricular dos Anos Iniciais em 2021 procuramos criar algo motivador e
inovador, para que o corpo docente pudesse contar com uma ajuda eficaz em sua prática
educacional.
Partindo deste ponto, as situações de ensino e aprendizagem, as competências e
habilidades selecionadas e organizadas deverão abranger o desenvolvimento social, explorar
experiências anteriores e estar de acordo com a realidade do aluno.
Propomos então, um currículo voltado à construção do espírito da Cidadania em todas
os anos que oferece. Um currículo orientado pela constante pesquisa e que permita em sua
prática a aplicação dos Projetos Especiais, Programas e atividades pedagógicas sugeridas.
Uma vez que as aprendizagens incidem diretamente no desenvolvimento do sujeito
(VIGOTSKI, 2000), a qualidade desse desenvolvimento, quanto à alfabetização, implica em que
ao final do 1º ano os estudantes possam ler e escrever um texto simples; quanto à continuidade
desse processo que vai do 2º ao 3º e do 4º ao 5º ano, ler e escrever se sustenta no sentido
pleno da alfabetização, que leva em consideração as especificidades morfológicas, sintáticas
e semânticas da língua escrita (Magda Soares, 2008).
Neste sentido, o letramento vem associar à aprendizagem da leitura e escrita o caráter
das práticas sociais, ou seja, a função social dessa habilidade; assim, a ideia de letramento é
agregada as demais áreas do conhecimento: matemática, ciências sociais, ciências naturais,
códigos e linguagens, educação física e ensino religioso.
Considerar a ludicidade neste universo, nos remete a atividade que envolve o jogo, o
brincar e as atividades diárias de forma que não fique restrita ao prazer, mas que se estenda a
uma vivência significativa.
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14. Plano de Ação Para Implementação do PPP
PLANO DE AÇÃO
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
DIMENSÕES
DA GESTÃO

METAS/OBJETIVOS

Planejar em parceria
com a equipe as
ações relacionadas à
organização do
trabalho pedagógico

P
E
D
A
G
Ó
G
I
C
A

Implementar o PP e
acompanhar a
execução do
planejamento

AÇÕES
Construir o PP da
escola;Elaborar o
Plano de
Ação;Organizar o
calendário anual
com as atividades
pedagógicas da
escola.

Realizar
Coordenações/pl
anemanetos
semanais com os
professores

Acompanhar as
atividades didáticopedagógicas

Realizar Reuniões
com o
Coordenador
semanalmente (ou
sempre que
necessário)

Acompanhar o
rendimento dos
alunos para o
replanejamento de
ações interventivas

Realizar
bimestralmente
reuniões de
Conselhos de
Classe

Avaliar as atividades
didático-pedagógicas

Realizar
Coordenações
Coletivas com
professores e
coordenador
(também
individualmente
quando se
fizer
necessário)

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
Avaliar a
execução do PP
por meio da
observação diária
do trabalho
pedagógico da
escola

Discutir nas
Coordenações
Coletivas a
execução do PP
e reformular
ações sempre
que necessário
Discutir nas
Coordenações
Coletivas a
execução do
trabalho
pedagógico e
reformular ações
sempre que
Necessário

RESPONSÁVEIS

DIREÇÃO E
COORDENA
ÇÃO

DIREÇÃO e
COORDENA
ÇÃO

DIREÇÃO e
COORDENA
ÇÃO

Verificar o
rendimento/desen COORDENAÇÃO E
volvimento dos
VICE DIREÇÃO
alunos com base
nos relatórios
Avaliar por meio
da observação
diária o trabalho
pedagógico dos
professores
(coletiva ou
individualmente)

CRONO
GRAMA
Março à
junho.

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL
COORDENAÇÃO
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Estimular a utilização
de metodologias
diversificadas para
melhor atender as
diferenças individuais

Promover reuniões
com Conselho
Escolar e Uex

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

Zelar pela
conservação e
limpeza da escola

Manter escrituraçãoe
documentação dos
Alunos organizada e
atualizada.

Manter
escrituraçãoe
documentação dos
servidores
organizada e
atualizada.

Zelar pelo patrimônio
público da Instituição
de Ensino

PESSOAL

Desenvolver o
espírito de Equipe, e

Orientar e
sugerir para as
professoras,
metodologias
diversificadas
no trabalho
pedagógico
Elencar
prioridades na
destinação das
verbas públicas
PDAF e PDDE,
diante das
necessidades
da escola.
Acompanhar a
manutenção de
conservação e
limpeza da
escola realizada
pelos
funcionários
Cuidar e manter
a escrituração
do alunos
atualizados,
incluindo
diários,
transferências,
declarações,
bem como o
senso escolar e
atendimento ao
público.

Verificar o
emprego das
metodologias
diversificadas no
trabalho
pedagógico

Acompanhar a
aplicação das
verbas públicas
destinadas à
escola

Verificar a
limpeza e
conservação do
ambiente escolar

Verificar,
acompanhar o
serviço proposto
e sua
atualização.

Cuidar e manter
a escrituração
dos servidores
atualizados,
incluindo folhas
de pontos e
registros no iEducar

Verificar,
acompanhar o
serviço proposto
e sua
atualização.

Orientar
professores e
alunos para a
conservação do
patrimônio da
escola (mesas,
cadeiras, etc.)
Estimular por
meio de texto,

Observar a
postura de
cuidado de
professores e
alunos para com
o patrimônio
escolar
Discutir de forma
democrática,

COORDENAÇÃO

DIRETOR e VICEDIRETOR e TODO O
GRUPO DA ESCOLA

DIRETOR

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL
CHEFE DE
SECRETARIA

CHEFE DE
SECRETARIA

DIRETOR e VICEDIRETOR

DIRETOR

ANUAL

ANUAL

ANUAL
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a parceria

F
I
N
A
N
C
E
I
R
A

dinâmicas e por
gestos (como
pequenos
lanches
coletivos), um
ambiente de
interação.

sempre, com os
profissionais da
escola, todas as
ações a serem
realizadas

Propiciar um clima de
cooperação,
corresponsabilidade e
ajuda mútua

Organizar uma
escala de
substituição de
professores
(quando na
ausência de
algum)

Observar a
responsabilidade
e cooperação dos
professores
diariamente

Identificar as
necessidades e
prioridades da escola
diante da aplicação
dos recursos
financeiros

Realizar
reuniões para
decidir de forma
o dinheiro
público vai ser
utilizado
(destinação
conforme Ata)

Avaliar a
aplicação das
verbas públicas
destinadas a
escola

Atender as
demandas de
aquisição de bens e
serviços

Realizar todos
os
procedimentos
necessários
(tomada de
preços,
conferência de
documentos,
etc.)

Acompanhar
todo o processo
para a aquisição
de bens e
serviços para a
escola

Prestar contas dos
recursos públicos
oriundos de
diferentes fontes

Aplicação dos
recursos

Organizar toda
documentação
necessária para
entrega na CRE

Aquisição dos
bens e
materiais
necessários
para o
desenvolviment
o do trabalho
pedagógico

Verificar a
documentação a
ser entregue na
CRE

Acompanhar a
aquisição dos
bens e serviços
para atender as
necessidades da
escola

DIRETOR, VICEDIRETOR e
COORDENADO
RA

ANUAL

DIRETOR e VICEDIRETOR CONSELHO
ESCOLAE E UEX

ANUAL

DIRETOR e VICEDIRETOR CONSELHO
ESCOLAE E UEX

ANUAL

DIRETOR

ANUAL

DIRETOR e VICEDIRETOR CONSELHO
ESCOLAE E UEX

ANUAL
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PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR
METAS/OBJETIVOS
Acompanhar todas
as ações
(pedagógicas e
administrativas ) dos
diversos seguimentos
da Escola. Auxiliar os
gestores na
administração
escolar

AÇÕES
Reunir mensalmente de
forma ordinária, e
extraordinária quando se
fizer necessário.
Apoiar os eventos
culturais e sociais que
envolvam os estudantes.
Convocar pais, gestores,
professores
e
representante
da CRE,
quando se fizer
necessário.
Respaldar a Direção da
escola junto a CRE ou
demais órgãos do GDF.
Analisar e aprovar as
despesas advindas de
todas as verbas.
Contribuir para a
construção do Plano de
Ação e Metas a cada
período de gestão escolar.
Participar e
Colaborar nas decisões
colegiadas. Promover a
interação dos diversos
seguimentos escolares.

AVALIAÇÃO
DAS ACÕES
Reuniões.
Consulta e
Pesquisa a
comunidade
escolar,nnos
diversos
seguimentos.

RESPONSÁVE
IS
Diretor
e
Vice Diretor

CRONOGRAMA
Com os membros
eleitos em 2017 este
plano tem validade para
o exercício até 2021,
independente
do
mandato dos Gestores.
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15. PROJETOS ESPECIAIS
O debate sobre os projetos pedagógicos a serem desenvolvidos no ano letivo de 2021
foi diligenciado no sentido de se buscar às possibilidades de mudanças e adaptações que as
aulas no modo remoto exigem. Em especial, considerando-se que as famílias atendidas
enfrentam sérias dificuldades de acesso às plataformas digitais e aos equipamentos
eletrônicos.
Um dos primeiros impactos desta realidade ao cronograma de ações da escola se dá no
número de projetos a serem desenvolvidos. Foi necessário se perder em quantidade para ser
possível alguns ganhos qualitativos.
Neste sentido, projetos que faziam parte da realidade da escola já há alguns anos, como
o projeto A Escola na Horta Praticando a Sustentabilidade, são retirados do portifólio de ações
da unidade para serem rediscutidos no próximo ano letivo.
Neste contexto, manteve-se o projeto “LEITURA, ESCRITA E REFLEXAÇÃO – L.E.R” e
o projeto “BOM MESMO É COMEMORAR!” com adaptações ao ensino remoto e, ainda, foi
acrescentado o projeto PRA INGLÊS VER, também delineado considerando-se esta realidade
de distanciamento.
Os três projetos citados serão desenvolvidos pela turma de Educação Infantil, pelas
turmas do BIA e pelas turmas de 4º e 5º ano, com cronograma de ações específico conforme
as diferenças e necessidades de cada turma. De qualquer forma, os três projetos têm em cada
turma a previsão de início no 1º bimestre e continuidade por todo o ano letivo de 2021.
15.1 Projeto L.E.R
15.2 Bom mesmo é comemorar!
15.3 Projeto Pra inglês ver!
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15.1 PROJETO L.E.R.:
L.E.R.
(LITERATURA, ESCRITA E REFLEXÃO)
. APRESENTAÇÃO
Atualmente, há uma forte tendência a lutar contra as mais variadas formas de
preconceito, a mostrar que eles não têm nenhum fundamento racional, nenhuma justificativa
e que é apenas o resultado da ignorância, da intolerância ou da manipulação ideológica.
Infelizmente, porém, essa tendência não tem atingido um tipo de preconceito muito
comum na sociedade brasileira: o preconceito linguístico. Pelo contrário, vem sendo
alimentado diariamente por programas de televisão e rádio, em colunas de jornais e revistas,
em livros e manuais que pretendem ensinar o que é “certo” ou “errado”, sem falar é claro, nos
instrumentos tradicionais de ensino da língua: a gramática normativa e os livros didáticos.
Temos de fazer um grande esforço para não incorrer no erro milenar dos gramáticos
tradicionalistas de estudar a língua como algo imutável, sem levar em consideração as
pessoas vivas que a falam.
Diante disso, nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão que foi criada no curso
da história. Uma receita de bolo não é um bolo; o molde de um vestido não é um vestido; um
mapa-múndi não é o mundo... Também a gramática não é a Língua.
Este Projeto traz as primeiras tentativas de modificar o ensino da Língua Portuguesa em
nossa Escola. Ele reúne algumas reflexões que fazemos sobre o preconceito linguístico bem
como sugestões inovadoras, a fim de facilitar o processo de ensino- aprendizagem da Língua.
. JUSTIFICATIVA
Durante anos foi muito comum considerarmos as variedades linguísticas de menos
prestígio como inferiores e/ou erradas. Puro preconceito.
A Escola deve desmistificar o ensino da Língua Portuguesa. A questão não é
falar/escrever certo ou errado, mas saber qual forma utilizar, considerando as características
do contexto de comunicação, ou seja, adequá-las às circunstâncias e produzir o efeito
pretendido.
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O Projeto L.E.R. justifica-se pelo que é: um instrumento facilitador do ensinoaprendizagem da Língua Portuguesa.
Ensinar de forma que não haja preconceitos em relação às falas dialetais e sim o respeito
às diferenças, partindo do princípio que a Escola Classe Boqueirão situa-se no Distrito
Federal, local onde pessoas de diversos estados brasileiros utilizam a Língua Portuguesa para
comunicarem seus desejos, angústias, sentimentos... Apesar de apresentar um alto grau de
diversidade e de variabilidade.
Justifica-se, entre outros, por propor situações didáticas que deverão dar sentido de fato
ao desenvolvimento das habilidades relacionadas à aquisição da Língua, a fim de solucionar
os problemas detectados.
. INTRODUÇÃO
Toda pessoa se apropria e faz uso da língua materna, mantendo características regionais.
Saber uma língua, no sentido científico do verbo saber significa conhecer intuitivamente e
empregar com naturalidade as regras básicas de funcionamento dela.
No Brasil, embora a língua falada pela maioria da população seja o Português, esse
português apresenta um alto grau de variedade e de multiplicidade, não só por causa da
grande extensão territorial do país, que gera as diferenças regionais, bastante conhecidas e
também vítimas, algumas delas, de muito preconceito, mas principalmente por causa da
trágica injustiça social que faz do Brasil o segundo país com a pior distribuição de renda em
todo mundo. São essas graves diferenças de “status” social que explicam a existência, em
nosso país, de um verdadeiro abismo linguístico entre os falantes das variedades não-padrão
do Português brasileiro – que são a maioria de nossa população – e os falantes da (suposta)
variedade culta, em geral mal definida, que é a língua ensinada nas escolas.
Como a Educação ainda é privilégio de poucos em nosso país, uma grande quantidade
de brasileiros permanece à margem do domínio de uma norma culta. É claro que também
falam português, uma variedade não padrão, com sua gramática particular que, no entanto,
não é reconhecida como válida. São talvez pessoas incapazes de ler e escrever pelo menos
um bilhete simples. Levando-se em conta o conceito de "analfabeto funcional", incluem-se as
pessoas com menos de quatro séries de estudo concluídas.
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Muitos estudos têm mostrado

que

os falantes das variedades linguísticas

desprestigiadas têm sérias dificuldades em compreender as mensagens enviadas a eles pelo
poder público, que se serve exclusivamente da língua-padrão. Um bom exemplo disso é a
Constituição Brasileira de 1988: afirma que todos os indivíduos são iguais perante a lei, mas
essa mesma lei é redigida numa língua que só uma parcela pequena de brasileiros consegue
entender e dela usufruir.
A discriminação começa, no entanto, já no texto da Constituição Brasileira. É claro que
não estamos querendo dizer que ela deveria ser escrita em língua não-padrão, mas sim que
todos os brasileiros a que ela se refere deveriam ter acesso mais amplo e democrático a essa
espécie de língua oficial que, restringindo seu caráter veicular a uma parte da população exclui
necessariamente outra, talvez a maior.
É preciso, portanto, abandonar o tabu da “unidade” do Português no Brasil e reconhecer
a verdadeira diversidade linguística de nosso país para melhor planejarmos nossas ações. O
reconhecimento das normas linguísticas é fundamental, desde que seja aplicável e coerente
à realidade do aluno, ou seja, que ela tenha significado.

. DIAGNÓSTICO
Um dos maiores problemas detectados em nossa escola foi a dificuldade que nossos
alunos têm em desenvolver as habilidades referentes à aquisição da Língua Portuguesa em
seu aspecto interdisciplinar, ou seja, interagir com as diversas formas de conhecimento, bem
como conhecer e analisar criticamente seus usos como veículo eficaz de comunicação,
instrução e lazer.
Muitos fatores contribuem a essa realidade. Podemos citar como elementos
perpetuadores, a gramática tradicional, os métodos tradicionais de ensino da Língua, os livros
didáticos e a situação sócio econômica do aluno.
Esse processo funciona da seguinte maneira: a gramática tradicional inspira a prática de
ensino, que por sua vez provoca o surgimento da indústria do livro didático, cujos autores,
recorrem à gramática tradicional como fonte de concepções e teorias sobre a língua, formando
um círculo vicioso.
Outro agravante é a não disponibilidade de veículos de informação (TV, rádio, jornais,
revistas, etc.), e, como já mencionamos, a situação da comunidade é de extrema carência
econômica.
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A partir desse contexto, o Projeto L.E.R. surge como um agente oportunizador do
conhecimento e que propõe também a acessibilidade dos inúmeros meios de comunicação
aos nossos alunos e à comunidade.

. OBJETIVOS
 Produzir textos escritos com autonomia nos mais variados gêneros,
considerando: planejamento, revisão e reescrita de textos produzidos;
 Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito;
Conhecer e manusear diferentes suportes textuais;
 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer e aprimorar-se
como leitor e escritor proficiente;
 Relacionar as linguagens verbais e não verbais presentes em diversos gêneros para
construção de sentido e compreensão do tema/assunto;
 Participar de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros;
 Ler e escrever com compreensão um texto pequeno com encadeamento de ideias, com
autonomia, a partir de assunto significativo e contextualizado;
 Vivenciar por meio da literatura o exercício da fantasia e da imaginação;
 Compreender e utilizar a organização de ideias em parágrafos na produção de textos
escritos em prosa em diferentes gêneros
 Favorecer o aluno e à comunidade acesso aos diversos meios de comunicação;
 Valorizar o conhecimento prévio e as experiências linguísticas de nossos alunos;
 Proporcionar ao aluno a leitura de bons textos e livros;
 Fazer com que o aluno compreenda o sentido das mensagens orais e escritas de que é
destinatário;
 Resgatar, no aluno, o gosto pela leitura e pela escrita;
 Estimular, no aluno, o desejo de novas leituras;
 Oferecer empréstimos de livros literários, jornais e/ou revistas, e outros meios de
comunicação;
 Garantir, ao aluno, a escolha de suas leituras;
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 Oferecer aos alunos leitura de diversos tipos de expressão escrita;
 Fazer da escrita e da leitura um momento de lazer e aquisição de novos conhecimentos;
 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;
 Incentivar a criatividade e o senso crítico dos alunos;
 Reativar o uso dos livros literários da Caixa Estante;
 Aproximar à realidade do aluno aos conteúdos da Língua Portuguesa;
 Trabalhar a expressão oral e escrita do aluno;
 Proporcionar ao aluno um ambiente favorável à aquisição dos conceitos linguísticos;
 Auxiliar o aluno no desenvolvimento e aquisição de novo vocabulário;
 Auxiliar e viabilizar o processo de Alfabetização;
 Estimular produções orais e escritas em diferentes linguagens;
 Possibilitar ao aluno compreender a relação existente entre a fala e a escrita;
 Respeitar as colocações e produções de outras pessoas, tanto no que se refere às ideias
quanto ao modo de falar;
 Fazer com que o aluno compreenda e reconheça a necessidade da língua escrita;
 Valorizar a cooperação como forma de dar qualidade aos intercâmbios comunicativos;
 Adquirir formas de cuidado com os livros e demais materiais escritos;
 Manifestar experiências, sentimentos e opiniões de forma clara e ordenada;
. ESTRATÉGIAS
Levar o aluno a:
. Expressar-se usando diferentes modalidades da linguagem em situações de intercâmbio
oral;
. Manusear diversos veículos de comunicação (jornais, revistas, livros, rótulos, bulas, etc.),
dentro ou fora da sala de aula;
. Ler e escutar permanentemente em atividades diárias como rodas de leitura e curiosidades;
. Participar de debates sobre temas abordados nos textos trabalhados, explorando o senso
crítico frente aos problemas apresentados;
. Produzir textos a partir de outros (paródia), em pequenos grupos, compartilhando tal
atividade: um bilhete ou carta que o personagem de um conto teria escrito ao outro
(intertextualidade), etc.;
. Transformar um gênero em outro, como por exemplo, escrever um conto de mistério a partir
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de uma notícia policial e vice-versa;
. Escrever um começo de um texto para outros alunos continuarem, ou um fim para que
escrevam o início e o meio;
. Dar uma nova versão ao final da história que leu e desaprovou;
. Narrar fatos considerando a temporalidade e a causalidade, utilizando as linguagens oral e
escrita, bem como as diversas formas de expressão;
. Descrever personagens, cenários e objetos por meio de desenhos, mímicas, texto escrito ou
exposição oral com a ajuda do professor;
. Analisar a qualidade da produção oral e/ou escrita, alheio e/ou própria, considerando a
presença/ausência de elementos necessários à compreensão do ouvinte/leitor e adequar a
linguagem utilizada à situação;
. Fazer convites, bilhetes, cartas, anúncios, etc.;
. Dar recados oralmente;
. Escutar ativamente diferentes textos produzidos na comunicação, atribuindo significado e
identificando (com ajuda) a intencionalidade explícita do autor;
. Comparar (com ajuda) os diferentes registros utilizados em diferentes situações
comunicativas, analisando e revisando cada parte escrita e verificando a articulação com o já
escrito e planejando o que falta escrever;
. Relatar oralmente experiências, preocupando-se em ser entendido;
. Transcrever o que foi lido e/ou ouvido;
. Registrar palavras desconhecidas de acordo com as experiências vivenciadas no mundo da
escrita e procurar seu significado no dicionário e/ou outras fontes de pesquisa, aumentando,
consequentemente, o seu vocabulário;
. Escrever textos espontâneos a partir de fotografias, gravuras, cenas, etc.;
. Manusear e confeccionar os diferentes tipos de letras (Alfabetização), utilizando rótulos,
embalagens, revistas, materiais alternativos, etc.;
. Similar em sala de aula situações em que o aluno tenha de usar diferentes modalidades da
linguagem oral (dramatizações);
. Propor situações para que o aluno possa expressar-se oralmente;
. Propor atividades que possibilitem a expressão escrita espontânea (Alfabetização): escrita
de nomes, lugares, animais, frutas, etc;
. Proporcionar situações lúdicas de jogos (bingos, dominós, jogo da velha, forca, adedonha,
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etc.) em que o aluno manuseie o alfabeto com os diversos tipos de letras e produzidos em
diferentes materiais (Alfabetização);
. Confeccionar dicionários ilustrativos e representativos, integrados às diversas áreas do
conhecimento;
. Propor nas revisões de textos, análise de um aspecto por vez: ortografia, pontuação,
organização de ideias, coesão, etc;
. Dramatizar em grupo ou individualmente, a história que leu (atitudes, posturas, gestos,
emoções,

sentimentos

dos

personagens,

etc.)

utilizando

materiais

anteriormente

confeccionados;
. Fazer resumos de histórias, documentários, novelas, filmes, desenhos, programas de TV,
etc., oportunizando a troca de ideias, fazendo comentários, e indagações suplementares, de
acordo com a curiosidade e a necessidade;
. Promover concurso de melhor produção de texto;
. Gravar fala de pessoas para que os alunos observem gírias, jargão profissional, conectivos
de linguagem (né, então, aí, é, etc.);
. Trabalhar com a revisão de texto, estimulando os escritores iniciantes a não se contentarem
com uma única versão de seu texto e desenvolver a atitude crítica do aluno em relação a sua
própria produção;
.Organizar o trabalho didático de análise linguística, tendo como ponto de partida a exploração
ativa e a observação das regularidades no funcionamento da linguagem;
. Propor imitações de fala (padres, juízes, personalidades, repórteres, etc.) para identificação
dos diversos modos de fala;
. Usar o dicionário para entendimento e enriquecimento do vocabulário;
. Confeccionar caixas ambulantes para que os livros de literatura infantil visitem as residências
dos alunos e se concretize a interação e ampliação com a leitura.

. CONTEÚDOS CURRICULARES CONTEMPLADOS
 Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem),
concretizados em diversos gêneros, em diferentes suportes;
 Contos de fadas, como forma de interpretação do tema abordado.
 Manuseio de suportes textuais: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, encartes, cartazes,
cartão, panfletos, etc.
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 Exploração estética (ritmo, rima, estrofe e silhueta) de gêneros da tradição oral:
parlendas, cantigas, música popular, etc.
 Livros e obras infantis: escuta e manuseio
 Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: diferenças da obra literária, de
adaptações feitas pela criança
 Comparação e diferenciação diversas de gêneros textuais quanto aos aspectos
composicionais;
 Diferenças entre estrutura de poemas (versos e estrofes) de textos em prosa;
 Reconto reescrita de histórias acrescentando ou mudando personagens ou uma parte
(início, final, título, etc.)
 Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente em situações reais de
uso; em sua organização interna: receitas, regras de jogos, manuais- leitura, compreensão e
produção;
 Ilustração de poemas, músicas e contos de fadas como forma de interpretação do tema
abordado;
 Reconto e reescrita de histórias a partir de outro ponto de vista (Chapeuzinho Vermelho na
versão do Lobo)
 Histórias em Quadrinhos: inferências e previsões a partir da sequência de imagens;
 Cartas, bilhetes, convites, cartão postal e outros – estudo de gênero e produção de acordo
com o contexto de uso;
 Gêneros que apresentam INSTRUÇÃO/ INJUNÇÃO na sua organização interna;
 Leitura e produção oral e escrita de gêneros que apresentam NARRATIVA em sua
organização interna: conto popular, conto folclórico, conto de fadas, lendas, fábulas, etc.
 Diferenciação entre a fala de personagens e do narrador;
 Características físicas e psicológicas (corajoso, medroso, apaixonado, etc.) do personagem
principal das narrativas;


Estruturas

lógicas

ou

processos

mentais:

Conservação,

correspondência,

comparação, classificação, sequenciação, seriação, ordenação e inclusão;
 Adição (ações de juntar e acrescentar quantidades)
 Subtração (ações de retirar e completar quantidades);
 Formulação, interpretação e resolução de situações-problema envolvendo o Sistema
Monetário Brasileiro;
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. AVALIAÇÃO
Todo projeto começa sua avaliação por ele próprio.
Não se concebe que a organização e os procedimentos empregados para um
trabalho de leitura e escrita sejam testados a partir de erros cometidos pelos alunos. Não se
pode, no entanto, tratar de uma avaliação no sentido quantitativo, de acertos e erros, mas sim
de uma avaliação que prioriza o comportamento e as mudanças pelas quais os alunos vão
passando, sua maturidade, a capacidade de vencer desafios, de consolidar suas hipóteses e
de confrontá-las.
Portanto, se todo processo depende dessa aliança de fatores, o julgamento
desse mesmo processo cabe ao professor, que tem responsabilidade de propiciar as
oportunidades para que ele aconteça.
Não se deve, então, afirmar que os alunos conseguem ler ou escrever, sem
antes ter real noção do que estamos fazendo para que eles consigam fazê-lo.
Se a construção do pensamento se dá por um processo de apropriação dos
mecanismos da Língua pelo aluno, não se pode avaliá-lo apenas pelo produto final, mas por
quaisquer situações em que demonstre progresso, interesse, participação, enfim,
crescimento.
Dessa forma, a avaliação deste projeto será um processo em que todos os
passos que marcarão avanços do aluno na aquisição de conhecimentos deverão ser
valorizados.
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15.2 PROJETO BOM MESMO É COMEMORAR ! :
Após análise diagnóstica das turmas, verificamos que a maioria dos nossos alunos
apresenta sérios problemas de relacionamentos intra, inter e extraclasse. Esses problemas
afetam diretamente o processo de ensino aprendizagem e o rendimento do aluno fica
comprometido.
Verificamos que esses problemas são devido a ausência das famílias, na vida escolar
do aluno, o que influenciam em seu comportamento, ocasionando uma baixa autoestima,
desinteresse e falta de concentração.

Bom mesmo é comemorar!
. JUSTIFICATIVA
Daí surgiu a necessidade de um projeto que fizesse com que o aluno se
sentisse importante e peça fundamental no trabalho pedagógico, pois “não há docência
sem discência” (FREIRE, 1996).
Resgatar no aluno a sua autoestima torna-se necessário. Para isso desenvolveremos
atividades que proporcionarão ao aluno ser a estrela do momento.
Por isso, pensamos em desenvolver atividades comemorativas como datas cívicas e
comemorativas, atribuindo o significado e a importância de cada uma, ressaltando não
somente o valor atribuído pelo comércio. Nesse atual moment estamos enviando
lembrancinhas junto aos blocos de atividades uma vez que não estamos presencialmente para
realizar as festas comemorativas.
. OBJETIVOS
. Resgatar os valores e a autoestima;
. Valorizar a importância de todas as datas comemorativas e conscientizar do valor de
algumas datas para o desenvolvimento de nosso país.
. Oportunizar ao aluno a importância de valorizar os atos cívicos e datas comemorativas
que contribuíram para a evolução educacional.

ESTRATÉGIAS
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Algumas datas importantes são eleitas para serem comemoradas.
As comemorações acontecem com apresentações e culminâncias das atividades
desenvolvidas em sala de aula durante dado período.
As turmas apresentam o tema que foi desenvolvido em sala de aula para as demais
turmas e para a comunidade. As atividades podem ser elaboradas pelas diferentes formas de
apresentação, desde teatros, músicas, jogral entre outros, cuja finalidade é destacar a
importância das datas cívicas e comemorativas e não somente citá-las, mas levar ao aluno e
a comunidade o conhecimento e o significado dessas datas.
Os aniversários dos alunos serão comemorados a cada quatro meses, na última sextafeira do período, com realização de uma festa de aniversário aos que completaram anos.

. AVALIAÇÃO
Será realizada durante todo o ano letivo através das atividades e projetos realizados
observando a retenção de conhecimento que o aluno adquiriu durante a sua participação ativa
nas aulas e no seu dia a dia.
Ressaltamos que a avaliação é baseada em todo o trabalho realizado pelo aluno e nas
atitudes diárias.
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15.3 PROJETO: PRA INGLÊS VER!
LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA ESTRANGEIRA: UM ELO DE APRENDIZAGENS
CONSTRUTIVAS E MOTIVADORAS.

. JUSTIFICATIVA
Este projeto foi elaborado a partir da constatação da falta de motivação e,
consequentemente, a apresentação de dificuldades dos alunos na compreensão de conteúdos
relacionados a língua portuguesa.
É sabido que a língua estrangeira é ofertada no ensino público do Distrito Federal a partir
do 6º ano e que, portanto, o acesso á outro idioma torna-se algo distante da realidade da
maioria dos alunos. Dessa forma, para os laços culturais sejam estreitados e a diversidade
abranja todas as áreas do conhecimento, o projeto foi pensado no formato de enlace entre os
dois idiomas: Português e Inglês.
. OBJETIVOS
Objetivo geral:
Trazer motivação ao alunos por meio de atividades significativas e lúdicas que
trabalhem conteúdos da língua inglesa enlaçados com conteúdos da língua portuguesa.

Objetivos específicos:
. Proporcionar recursos diferenciados ao ensino da língua portuguesa fazendo uso da
língua inglesa.
. Desenvolver a percepção de ligação entre a língua portuguesa e a língua inglesa.
. Disponibilizar aprendizagens da língua inglesa que despertem o interesse e a motivação
para aplicação dos conhecimentos da língua portuguesa.
. Aplicar os conhecimentos aprendidos nas aulas de língua inglesa no cotidiano das aulas
de língua portuguesa.
. Perceber a língua inglesa como um instrumento de contribuição para as aprendizagens
da língua portuguesa.
. Realizar as atividades de língua portuguesa com recursos utilizados nas aulas de língua
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inglesa.
ESTRATÉGIAS
O projeto foi pensando de forma a atender tanto o formato do ensino remoto quanto o
presencial. Desta forma, não sofre o risco de ser interrompido frente as possíveis mudanças
de cenários.
O projeto é desenvolvido pela professora Luciana Rodrigues, professora lotada na escola
com regência na turma multisseriada de 4º e 5º ano cuja formação abrange além da área de
Atividades a área de Português/Inglês.
A professora elabora atividades específicas que são organizadas em uma sequência
didática e produz vídeos explicativos destas atividades.
As atividades são disponibilizadas em material impresso para as famílias e os vídeos
explicativos seguem viam WhatsApp e/ou plataforma Google Sala de Aula segundo o
cronograma previamente elaborado.
AVALIAÇÃO
A avaliação do projeto acontecerá em dois momentos, ao final do primeiro e do segundo
semestre e abrangerá:
 A confecção de portifólio de cada aluno com as atividades realizadas durante o ano
letivo.
 Auto avaliação dos alunos das aprendizagens desenvolvidas durante o projeto.
 Avaliação feita pelas famílias por meio de respostas a questionário.
 Conversa/debate com os professores regentes.
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