2021
ESCOLACLASSE CARIRU

PROJETO
POLÍTICO
PEDAGÓGICO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ/ITAPOÃ

PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
ESCOLA CLASSE CARIRU

Paranoá, agosto de 2021
3

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na
ação-reflexão”.
(PAULO FREIRE)
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APRESENTAÇÂO

Começar é sempre a palavra de ordem, principalmente na
jornada escolar, parece às vezes que estamos repetindo a história, a
estrutura é basicamente a mesma, enfim, se o olhar não for atento,
parece que apenas os números mudaram.
No entanto, a cada ano não apenas mudam os números, mas
tudo realmente se modifica. Os espaços, as pessoas, a mobília. O
concreto da escola se reorganiza, mudapara uma nova jornada. Talvez
os personagens sejam os mesmos, mas a história será outra com
certeza.
Nessa nova jornada, o objetivo não será de reestruturar os
espaços físicos, mas de levar toda comunidade escolar a reavaliar que
espaço é este chamado ESCOLA. É a escola que Eu Vejo, com suas
estruturas fixas, com um mesmo modelo, com salas, banheiros,
algumas vezes com a presença de uma biblioteca, salas de vídeo,
informática e por aí encontramos inúmeros prédios com mesmo título;
ESCOLA, igual e diferente, cheias de histórias, cheias de si,
cheias de realidades, cultura, acervo histórico, com personagens únicos.
Nesta jornada, neste espetáculo, nos deparamos com uma escola
INVISÍVEL. Começamos a perguntar, o porquê? De onde vem cada
plano? Cada ação? A legalidade do processo? A portaria que
estabelece o caminhar? A comunicação movida por regras? Os
conceitos? O currículo? A sequência didática? Os pareceres? As regras
da Rede?
Assim a cada ano o Projeto Político Pedagógico é apresentado
ao grupo, primeiro porque temos novos professores e segundo porque
precisamos reavaliá-lo com um olhar para um novo e para refazer o
caminho. É durante a semana pedagógica que a leitura é feita de forma
criteriosa, os professores opinam mantendo ou retirando demandas que
não atenderam a jornada pedagógica. Os coordenadores são os atores
que mais movimentam esta ação. Diretor e vice se apropriam do texto. A
ideia é de todos, mas a escrita é solitária. Após texto feito e refeito, a
comunidade escolar é convidada a opinar e visualizar a proposta do
ano. Assim o PPP se mantém atualizado e “vivo”.
O PPP é o perfil bem desenhado de todos que se envolvem com
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a escola. Há neste documento a responsabilidade de se estruturar um
caminho para o êxito escolar. Tudo está presente nele: projetos,
horários, funções, objetivos, metas, bens materiais e imateriais. No PPP
entendemos o que temos e onde pretendemos chegar. Ele não é um
texto para cumprir requisitos, mas é um caminhar diário deste lugar
chamado escola. Na escola Classe Cariru, o PPP é uma fotografia de
como nós estamos, estávamos e como seremos a curto, médio e longo
prazo. Pensar neste documento é promover resultados significativos para
todos, A escola existe porque existe um ser político dotado de
exigências, carências, que se refaz para aprender a sobreviver as
dificuldades do viver. Não existe escola sem estas inquietações, sem
histórias, sem passado, sem buscas de um futuro mais justo e igualitário.
Desta forma, os procedimentos exigem desse espaço uma
legalidade, uma estrutura fixada por muitos ou poucos, que talvez nem
tenham seus lugares reservados aqui.
A queixa é a mesma: “Eles passaram por aqui? Vieram conhecer
nossa realidade? ”Mas não adianta negar, a escola encontra-se
estruturada dentro de uma teia de Leis, Portarias, Regimentos, que a
tornam socialmente real. Esta é a escola invisível, que funciona por trás
dos bastidores.
Neste caminhar nos deparamos com a escola rural, a escola
pacata, com um caminhar aparentemente lento, a escola do campo que
tem em tempos de outrora, personagens fortes, cenas bem marcadas,
trajetória rígida, expressões bem definidas, as marcas do cinema mudo.
Aparentemente desnecessária, mas com personagens respeitados,
empoderados por sua simplicidade em atuar.
A construção da cena é de responsabilidades de todo o elenco,
que dá o sanguepor sua existência. Assim entendemos que o primeiro a
compreender este contexto, é oprofessor, que ocupa o espaço para
demandas de novas opiniões, novas ideias.
Este ator precisa ter a consciência que atuar na escola do campo,
é tarefa que promove um preparo especial para enfrentar a diversidade
peculiar deste lugar. A história deste personagem é caracterizada pelo
empenho de resolver as dificuldades que existem ali.
Neste enredo, encontrará dificuldade de locomoção, por que
muitas comunidades ainda estão isoladas da área urbana. É preciso que
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se valorize os hábitos locais, não apenas como figurante, mas como
protagonista que não rouba a cena, mas compartilha o sucesso da
mesma.
Para tanto, é preciso que este protagonista esteja cheio de
sentimentos de abnegação para compreensão do outro. Começando a
perceber que a história do outro é mutável e necessária para a beleza
da cena. É uma saga que se segue em temporadas diferentes, mas no
mesmo estúdio, no mesmo teatro, no mesmo cinema.
Esta é a escola que EU VEJO.
Parece que estamos “chovendo no molhado", mas na verdade, o
dia a dia realizado, uma leitura do outro e de nós mesmos. Neste
espaço chamado escola, há esta constante reflexão e há uma pergunta
que ultrapassa o limite do tempo.
_Que espaço é este chamado escola? Como nos movimentamos nela e
o que ela nos traz?
Indiscutivelmente, repensar os espaços, vai além do ato de ampliar
estruturas. Repensar
a escola do campo é chamar o outro para repensar sua própria história.
Logo, a escola é atemporal, ela vai e volta, abre e fecha ciclos,
inúmeras vezes essas ações acontecem de forma lenta, mas constante.
É o aluno que entra com seusquatro anos, mal conseguindo caminhar,
de repente lá vai ele fechando o ciclo de aprendizagem no 5ºano.
O tempo na escola não para, é a escola do campo que não pode
se reduzir a ter oaluno para dizer apenas ”Presente”, porém, que
introduz em sua jornada escolar, um caminhar de tomada de decisões,
decisões que os tornarão aptos para abrir novas portas,novos caminhos.
A escola do campo ganha em sua obra um OSCAR diário, porque
constrói sagas únicas e reais, é a escola que EU QUERO.

Dentre tantos olhares, numa escola que vai de visível para
invisível, da escola que eu tenho para a escola que quero, as vivencias
vão se modificando, os espaços se adequando e cada passo dado num
futuro tão próximo que é o amanhã, traçaremos aqui um caminhar que
nos leva diretamente para a escola nova, com novos saberes e novas
aprendizagens, de 2020 a 2021, que sejamos a nos não apenas dos
passos largos,mas dos passos corretos.
Em março de 2020 a escola fechou suas portas e começou a
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entrar nos lares, nos quintais e nos ambientes virtuais. As palavras de

ordem são busca ativa, plataformas, vídeo chamadas e por ai vai. A
família abriu o seu lar, quartos, salas, varandas e transformaram “em
cantinhos de estudos”, pequenos traços de sala de aula.

Os pais passaram a assumir papeis jamais pensados, tornaramse monitores de aprendizagens. Não está sendo fácil, não é e nunca
será. A rotina do lar se tornou a rotina da sala de aula. A escola traçou
novos caminhos. A estrada não termina no portão da escola, mas
termina no portão do lar. Há desespero, novas buscas, novas
ferramentas, novos diálogos. Há um lar na escola, uma escola no lar. A
escola que EU VEJO relatada no texto diante de uma pandemia, se
transformou em uma realidade que se concretiza nos relatos dos
professores a seguir:
“Um belo dia acordamos e de repente o MUNDO parou
literalmente. Iniciamos uma nova etapa em nossas vidas, sem trabalho,
sem escola, sem passeios. Novos tempos, novas perspectivas, novas
possibilidades, novos caminhos... Assim vamos reconstruindo a nossa
história. Todos juntos, pois ninguém caminha sozinho.
Tempos difíceis chegaram, lares transformados em escritórios,
em escola em casa, em lugar de lazer entre outros. Muitas dificuldades
vieram e ainda estão por vir, pois tudo ainda é muito incerto.
Cada dia que passa em meio a tantos desafios, com essa
Pandemia, que é até normal as nossas vidas saírem do controle em
algum momento. Mas não permitir que o caos acabe conosco, só
depende de nós, portanto aproveitemos o que é novo.

Iniciamos então, uma nova rotina o TELETRABALHO e com ele
muitos medos e anseios, muitos pontos positivos e negativos é chegada
a hora da informatização, onde nem todos tem o acesso ou
oportunidade.
Tivemos que aprender para ensinar, tivemos que nos inventar e
reinventar todos os dias, acreditando que tudo isso vai passar e
voltaremos a nossa vida normal, onde iremos para o trabalho,
poderemos nos abraçar e nos felicitar de forma aconchegante.
É tempo de recomeço, de recriar o que havia sido criado. Nosso
maior desafio nesse momento de pandemia é manter-nos vivos e
saudáveis, que possamos ter esperança de que tudo irá passar e que
sairemos mais fortalecidos. O importante é respirar fundo, refletir com
calma e esperança assim alcançaremos um lugar mais alto do que o
que estamos nesse momento. Na torcida de que tudo dará certo pois
juntos somos mais fortes e que a proteção de Deus esteja sobre todos
nós.”
PROFESSORA: Lenides Soares da Silva Araújo
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“A trajetória do ensino remoto em meio a pandemia é vencer desafios
em meio a realização do ensino-aprendizagem, por meio de aulas
virtuais no processo de leitura e escrita, através do uso de estratégias a
alcançar o estudante e a sua família no âmbito virtual com o uso de
ferramentas e atendimento na plataforma googleclassoroon (meet) e
WhatsApp em grupo, individual, vídeo chamada e também material
impresso.
Para o alcance dos objetivos de aprendizagem faz-se necessário:
Ampliar relações interpessoais;
Reconhecer e perceber mudanças;
Vivenciar rotinas;
Organizar tempo e espaço;
Identificar e elaborar;
Experimentar diferentes situações;
Renomear;

Expressar e participar;
Criar e recriar.”
PROFESSORA: Simone Pereira Marques

“Como está funcionando o currículo adaptado da SEEDF?
A turma está organizada em três formas: atendimento pelo whatsapp,
apostilas, e google sala de aula.
Todos os contatos são atendidos por meio de mensagens de whatsapp,
diariamente. Algumas delas, por meio de chamadas de vídeo, outras
com menos dificuldades por meio de ligações e áudios para sanar suas
dúvidas sempre que necessário.
O grupo das apostilas percebe-se que muitos às têm por falta de
internet ou por falta de aparelho eletrônico disponível em casa no
horário diurno, pois só existe um em casa. Há muitas dificuldades nas
chamadas feitas e optamos, professora e família por fazermos áudios
para às devidas intervenções com às crianças.
O grupo que está na plataforma google sala de aula estão participando
duas vezes por semana da aula online, percebe-se muito interesse por
parte dessas crianças em quererem estar sempre presente, são
interativos, descontraídos e preocupados se estão fazendo as atividades
corretamente, isso é muito bom para o desenvolvimento de todos os
envolvidos.
De modo geral, tenho obtido êxito, com muitas dificuldades no inicio
para encontrar algumas famílias, porém, agora estão todos participando
de alguma forma, se esforçando rumo à aprendizagem. O uso de
ferramentas como o livro digital, livro didático entregue para às crianças
possibilita uma melhor abertura para o uso da leitura e tem facilitado
nesse sentido.
A escola que vejo: é uma escola que teve que se adequar, adaptar para
o novo, posso dizer até desconhecido para muitos de nós, “professores
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não digitais”, porém a dificuldade está sendo sanada através da
possibilidade de tantas crianças ganharem algo que não podemos
mensurar de tão importante, o conhecimento.
A escola que eu quero: essa é uma escola, que sonho, porém, acho um
pouco distante de se alcançar em um país como o nosso, (sem mais).
A escola que eu tenho: é uma escola que passa por transformações,
adequações para que não percamos nenhuma criança durante esse
período tão difícil como o que estamos vivendo. Sempre em busca das
melhores oportunidades para que se obtenha um resultado de
desempenho melhor que o ano anterior, comprometida, unida e que
escuta todos os envolvidos nesse processo de formação da comunidade
existente.
Os objetivos estão aos poucos sendo contemplados pelas crianças. De
forma média e continua, isso porque depende também do tempo que
cada família tem disponível para que isso aconteça de forma plena para
cada envolvido nesse processo.”

PROFESSORA.: Daiana da Silva Costa Bomfim
“Reflexões a respeito da Escola Classe Cariru, dentro da perspectiva da
“Escola que temos, vemos e queremos”.
A escola que temos, vemos e queremos.
Temos uma escola com excelente estrutura física e corpo docente
comprometido com as propostas pedagógicas, voltadas para a realidade do
nosso currículo adaptado e ao atendimento da nossa comunidade escolar.
Temos uma gestão democrática em nossa escola, que conta com uma equipe
bastante empenhada e comprometida na realização das propostas contidas no
nosso Projeto Político. Mas a escola que temos, assim como todas as outras
escolas e instituições, também sofre com a pandemia do coronavírus que de

certa forma prejudicou o mundo de forma geral. A escola também sofre de
forma direta os impactos causados pela doença do coronavírus, que nos
mantém em isolamento social e na dependência de políticas públicas que
contribuam para

que o ano letivo seja comprometido de forma brusca. A escola que temos hoje
sofre as consequências que impõem um ensino remoto que em outros tempos
sempre foi presencial. Neste ensino remoto temos famílias que não
conseguem acompanhar a plataforma e as aulas onlines, devido à falta de
recursos, internet e tempo. Muitas famílias trabalham durante o dia e acaba
sobrando pouco tempo para acompanhar o itinerário escolar diário dos alunos.
Famílias muitas vezes que possuem apenas um aparelho celular para
acompanhar a vida escolar de 3 e as vezes até 4 filhos. Por mais que criamos
matérias e aulas que são transmitidas virtualmente comprometidas com o
currículo adaptado, muitos alunos perdem esses conteúdos devido à falta de
recursos, tempo e muitas vezes até problemas familiares, que fazem com que
os alunos fiquem sem comunicação e acompanhamento de suas atividades
por alguns períodos. A escola que queremos é uma escola que possa ter
aprendido com os problemas (pandemia) e dificuldades impostas pelo cenário
atual e que possa sair desse momento de forma mais evoluída, madura,
criativa, comprometida, inspirada e cheia de vontade de continuar superando
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as dificuldades em nome da educação”.

PROFESSOR: Marcos Dias dos Santos
“Nesse período de pandemia com o ensino remoto algumas crianças
apresentam dificuldade em acessar as aulas pelo Google meet , mas a
maior parte delas conseguem entregar as atividades propostas no
tempo estabelecido .Tenho conseguindo trabalhar alguns objetivos ,
mesmo dentro do currículo adaptado , pela dificuldade do acesso às
crianças com à internet. A maioria dos pais são participativos e
engajados com a aprendizagem das crianças, o que tem contribuído
para um melhor resultado dos objetivos propostos”.
PROFESSORA: Dilma Santana da Cruz Rocha

A busca pela qualidade na educação no momento atual se faz
presente nos relatos acima. Não é o distanciamento do espaço escolar
que nos torna distantes da aprendizagem. A escola que eu QUERO, a
escola que eu VEJO e a escola que eu TENHO, se transformou no “lar”
que eu aprendo.
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HISTÓRICODAINSTITUIÇÃOEDUCACIONAL
Localizada na DF120, Colônia Agrícola Cariru–Paranoá-DF, email eccariru.paranoa@edu.se.df.gov.br a Escola Classe Cariru foi
fundada no ano de 1971. Em 03 de fevereiro começou a construção,
onde, construção e inauguração ocorreram no mesmo ano. Era
governador do Distrito Federal, Hélio Prates da Silveira, e o Secretário
de Educação e Cultura, o Sr. Júlio de Castilhas Cachapuz de Medeiros,
como diretora de Ensino Elementar a Srª. Clélia de Freitas Capanela.
Naquele tempo, autorizada pela portaria nº 017, reconhecida em 07 de
julho de1980. A Escola foi construída nas mediações da fazenda Santo
Antônio.
Idealizada pela comunidade local, o Sr. Joaquim de Souza
Caldas doou o material de construção, o equivalente a Cr$ 400,00
(quatrocentos cruzeiros). Tendo como cooperadores em mão-de-obra
mais ou menos 20 pessoas da comunidade, o Administrador Regional
de Planaltina, professor Cassiano Vieira de Campos, diretor da Regional
de Ensino, e o padre Aleixo da Paróquia de Planaltina.
Assim se apresentava a escola, na frente árvores nativas, na
parte de trás pés de manga. Centralizada no centro da comunidade, não
tinha cerca separando a área de extensão.

E.C.Cariru –1971

13

Em 14 de julho de 1971, deu-se o início do ano letivo, com a
presença de 45 alunos, sendo 29 da primeira etapa e16 da segunda
etapa.
Desde a fundação a Escola passou por uma reforma e
pequenas ampliações, sendo a última reforma entregue em maio
de1998. No ano de 2010 houve a ampliação demais duas salas, uma
Biblioteca e um laboratório de informática. Ainda
em 2010, foi construído um pequeno depósito para armazenar materiais
de limpeza, construção essa, que contou com a participação e
contribuição da comunidade escolar.
No ano 2013 construiu-se uma passarela coberta com a
finalidade de proteção durante o período chuvoso, assim como um
espaço coberto para os momentos de leitura e/ou atividades fora da sala
de aula.
Em 2015 construiu-se uma cantina para usufruto dos professores,
este espaçopossibilitou a desvinculação da Secretaria da escola com a
Direção, pois abriu-se espaço para uma sala de Direção. Foi construído
também um espaço para os servidores, depósito para materiais de
limpeza e afins, outro para uso dos serviços de horta/pomar.
Visto a necessidade de proteção para as salas de aula devido à
exposição ao sol, pensou-se em plantar árvores que trouxessem
sombras para as mesmas. Ao analisar que estas árvores não poderiam
ter raízes profundas para não prejudicar a estrutura do prédio, plantouse bananeiras.
Partindo das bananeiras, começou-se o Projeto do Pomar em
nosso quintal. Hoje a cada cinco metros tem-se uma variedade frutífera,
como: goiaba, mamão, acerola, graviola, atemóia, pêra, uva, banana e
outras.
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Na busca por melhores espaços, em 2016 em parceria com a
Fazenda Yanoama, cobriu-se a área do pátio externo, onde se realiza
as atividades de recreação, como também reuniões, e outros.

Em 2017 realizamos reformas em nossos espaços físicos, pois a
escola já não comportava, não apenas as novas ideias, mas também as
novas ações.
Tudo estava demasiado pequeno, ou totalmente marcado no item da
inexistência. Ao longo do tempo a escola tem absorvido em suas ações
procedimentos que exigem dela um novo formato físico. A reforma foi
intensa, toda a instalação elétrica exigiu uma nova troca de material.
Hoje, todas as salas possuem ar condicionado.
Os banheiros, antes um para todos os servidores, foi reformado e
construímos outros dois na sala de professores, agora ampliada e
redirecionada para o antigo espaço da biblioteca.
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A sala de informática ganhou uma nova roupagem, tornando-se
um espaço de multiuso com delimitações para acervo de um espaço
bibliográfico, instalação de data show, ar condicionado, mesas para
atendimento individualizado e em grupo. As janelas desta sala, assim
como a de professores e de direção, foram substituídas por janelas
blindex, trazendo iluminação e entradas de ar apropriados.

A direção da escola, juntamente com a secretaria, foram
redirecionados nos antigos espaços de sala de professores. O espaço
da secretaria, que era insuficiente devido a demanda de trabalho,
tornou-se sala de coordenação pedagógica, com deposito especifico.

A sala de recursos ganhou espaço com a privacidade de que é exigida.
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A mobília da escola foi elaborada com espaços planejados de
modo a beneficiar todos os envolvidos. Os espaços beneficiados foram
a sala de professores, sala multiuso, salas de aula, direção, secretaria,
sala de recursos e cantina dos alunos.

Com relação a cantina dos alunos, foi feita ampliação de deposito
de alimentos e instalação de forno industrial com canalização de gás
próprio, visando segurança de todos.

O pátio foi coberto graças a parceria com a fazenda Yanoama,
construído palanque, rampa de acesso com corrimão e parede
especifica para mural.
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Vista aérea da entrada da escola.
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Cantina dos professores e dos servidores

Quiosque para atividades de leitura, receitas, jogos
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Pátio localizado em frente à cantina

Em 2019, construiu-se uma casinha de madeira com a finalidade do
projeto de leitura e atividades motoras das crianças menores (Educação
Infantil e BIA).
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Ainda ampliando espaços, em 2018 com a expectativa de
proporcionar um contato direto dos alunos em tempo integral e o espaço
da horta/pomar construiu-se dois PERGOLADOS, para serem utilizados
como espaços de aprendizagens.

É uma escola com dependências bastante conservadas. A
comunidade escolar é participativa e cooperativa com o trabalho da
escola, mostrando sempre atitudes de zelo e preservação pelo ambiente
escolar.
Até o ano de 2006, a escola pertenceu à DRE de Planaltina,
mesmo estando na região administrativa do Paranoá. Em julho desse
mesmo ano, passou a ser vinculada ao grupo de Unidades de Ensino do
Paranoá.
Desde a sua fundação atende às modalidades de ensino fundamental
do 1º ao 5º ano e a Educação Infantil, permanentemente, desde 2006.
Em 2020 a escola ofertou uma turma de creche, 3 anos, sendo esta
21

uma experiência vivida apenas neste ano.
Diante da demanda apresentada pelas comunidades vizinhas, em
2009 a escola passou a atender os alunos da Comunidade de Três
Conquistas, a partir de 2012 à Comunidades do Café semTroco e, em
2013, da Quebrada dos Guimarães.
Em 2013, deixou-se, definitivamente, de atender a comunidade
de Três Conquistas que passaram a ser atendidos pela CRE de
Planaltina. A demanda diminuiu de forma significativa o percurso dos
alunos oriundos de lá.
Por se tratar de uma escola do Campo onde as ofertas de
espaços de aprendizagens acabam se restringindo ao prédio escolar, a
Educação Integral foi implementada a partir de 2010, com a expectativa
de aumentar a autonomia dos alunos diante da realidade que os
cercam.
Em 25 de junho de 1997 criou-se uma entidade mantenedora
denominada Caixa Escolar das Escolas Classe Cariru, Lamarão e São
Bernardo, registrada sob o CNPJ 01.925.824/0001-35. Hoje, esta
entidade mantenedora pertence somente a Escola Classe Cariru, esta
entidade juntamente com as instituições colegiadas são responsáveis
pelo recebimento e administração das verbas oriundas do PDAF, PDDE
Escola e PDDE Mais Educação.
Durante

muito

tempo,

a

responsabilidade

do

trabalho

administrativo e pedagógico das escolas rurais contava apenas com a
figura de uma pessoa denominada “responsável”. Esta pessoa
trabalhava em um período em regência e, no outro período era o
“responsável”. A figura do Diretor nas escolas rurais do DF surgiu em
1995. A primeira Diretora desta escola foi a professora Cláudia
Fernandes de Oliveira Wagner, no período de1995 a janeiro de1997.
Em janeiro de 1997 assumiu a Direção da Escola a professora Cláudia
Maria Silva Lima, saindo esta em outubro de 1999 e, a partir daí,
assumiu a direção a professora Edilene Ferreira de Oliveira, compondo
parceria com a professora Semíramis Melo de Lima no final de 2007, na
Gestão Compartilhada, nos cargos de Diretora e Vice Diretora
respectivamente, permanecendo esta composição até os dias atuais.
Em 2002 passou a compor o quadro de servidores, o cargo de
chefe de secretaria e neste período o secretário embora lotado na
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escola, só vinha à mesma duas vezes por semana, ou seja, ficava
prestando serviço à Regional de Ensino.
A escola participou nos últimos anos, de alguns programas de
incentivo, sendopremiada em 1º lugar em 2006, 3º em 2007 e 2º em
2009, com o projeto Agrinho, promovido pelo SENAR/DF, com o tema
Meio Ambiente e Cidadania.

A escola tem representado ao longo dos anos a alma da
comunidade, pois é nela que se realizam todas as atividades em prol da
mesma, desta forma, vê-se então, a necessidade de transformar este
espaço em um espaço de reflexão para que o que se desenvolve aqui,
não se torne algo inatingível, mas algo que atenda as necessidades e
anseios dos envolvidos com o processo e assim a Educação Integral a
partir de 2010, se torna mais um recurso e o mesmo a cada ano é
desenhado um formato de atendimento conforme a necessidade que
cada família expressa.
Em 2020 começamos presencialmente, mas a partir de 12 de
março com o decreto do governo do Distrito Federal, todas as escolas
foram fechadas em função da pandemia do COVID 19.
Levando-se em consideração todas as normativas desde o
primeiro 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 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), foram elaboradas as
Portarias nº 129, de 29 de maio de 2020, e n° 133, de 03 de junho de
2020, que estabeleceram, respectivamente, o canal de acesso para
professores e estudantes por meio do Programa Escola em Casa DF, e
orientou a atuação dos docentes nas atividades pedagógicas não
presenciais.
A escola realizou uma força tarefa para localizar o aluno e direcionar
como seria o seu atendimento durante este período.
Embora a escola estivesse com aulas presenciais suspensas, o
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atendimento continuou sendo realizado pela Equipe Gestora. Ocorreram
algumas benfeitorias durante o ano, tais como, instalação de ar
condicionado em todas as salas de aula e foi gramado toda a parte
lateral da escola para possíveis atividades ao ar livre.
O ano de 2020 foi marcado pelo silêncio da escola, mas também
por situações de novos aprendizados, onde as palavras de ordem eram
compaixão e empatia.
Atualmente a escola tem a seguinte formação dos recursos
humanos:
A equipe gestora encontra-se distribuída da seguinte forma:
Edilene

Ferreira

deOliveira(diretora)SemíramisMelo

deLima

(vice-

diretora),WarleyCaetanode Souza (chefedesecretaria).
A equipe pedagógica é formada pelas coordenadoras Sandra
Pereira de Araujo e Julyane P. Abdala, Orientadora Pedagógica Fabiana
Vieira de Oliveira. O corpo docente é composto na ordem crescente e
pelas turmas respectivas:
LenidesSoaresdaSilvaAraújo– 1º Período
JoeliceConceiçãodeOliveira –2ºPeríodo
SimonePereiraMarques–1º Ano
MariadoSocorrodaSilva–2º Ano
Marcos Dias dos Santos –3ºAno
Dilma Santana da Cruz Rocha–4º Ano
Daiana da Silva Costa Bonfim–5ºAno

Servidores da merenda: Luzinete Aparecida Pereira Lourenço, Aldeleia
Pacheco Silva.
Servidores da limpeza: Irineide Fernandes de Souza, Maria Pereira
Guimarães e Sandro Alves Viana.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A cada ano a escola vem matriculando alunos oriundos de outras
comunidades. Assim ela se pluraliza em outras. O medo do
distanciamento retorna com o fortalecimento do sentimento do
pertencimento, é a escola longe e perto. Hoje a escola do Cariru é
também a escola do Café sem Troco e das fazendas. A distância
encurtada por transporte ultrapassa o limite do portão do lar, garantindo
a escola distante o privilégio de estar aqui, não há a vontade de estudar
mais perto de casa, mas o desejo de deixar o filho num ambiente que o
inspire a continuar na jornada escolar. Assim, hojesomos: vinte alunos
na educação infantil, dez no primeiro ano, treze nosegundo, dezenove
no terceiro, além de dez no quarto ano e vinte e quatro no quinto. 52%
das crianças são moradoras do Café sem Troco, enquanto que 48%
residem na própria comunidade. Todos os alunos matriculados
participam do projeto de Educação em Tempo Integral.

Todos os servidores auxiliares de educação são terceirizados e
fazem parte da comunidade local, alguns foram alunos da escola, de
alguns os filhos já estudaram na escola, fator que talvez fortaleça o
vínculo das relações de trabalho.
Ao longo dos anos o grupo vem se fixando na escola, dando
indicações de permanência, aspecto esse que fortalece não só o grupo,
mas a própria instituição, uma vez que não dá para pensar em uma
sequência escolar de forma fragmentada e, semdúvida, uma alta
rotatividade dos profissionais da educação não flui de forma positiva no
que diz respeito a um trabalho sequencial.
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Colônia Agrícola Cariru/Escola Classe Cariru

Há na vila, aproximadamente cento e dezessete famílias
(contagem feita da chácara do Sr Joaquim Baiano até a Chácara da
Nazaré), no momento não foram contabilizados moradores de outras
chácaras e fazendas. Ao longo dos anos, vem se fixando na
comunidade, famílias que buscam empregos nas fazendas produtivas
da região e estas não possuem vínculo familiar com as famílias
pioneiras da comunidade.
O Cariru apresenta-se como uma vila, onde em seu centro há
uma igreja católica, um Centro Comunitário (necessitando de reformas),
um posto de Saúde, uma praça com quadra de esporte comunitária,
uma PEC (Ponto de Encontro Comunitário de exercícios físicos), um
campo de futebol e a escola. Há na comunidade um forte incentivo ao
futebol feminino, é comum nos finais de semana e finais de tarde
encontrar times femininos organizados para torneios. A maior festa é
religiosa, pois o padroeiro da comunidade é Santo Antônio, acontecendo
dia 13 de junho.

A Festa do Divino acontece com grande envolvimento da Comunidade,
mas é na festa de Santo Antônio que a comunidade se une para
organizar e executar. Há a presença de outras denominações religiosas
na comunidade (Assembléia de Deus) ficando latente a presença de
evangélicos com práticas bem tradicionais.
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A escola, o centro de saúde e a fazenda Yanoamasão fontes de
emprego com vínculos empregatícios. É comum encontrarmos jovens e
adolescentes que finalizaram o Ensino Médio sem condições para
prosseguirem sua jornada estudantil pois não há ônibus que passa pela
comunidade e nem oferta de formações próxima da mesma. Os jovens
que seguem o caminho da graduação geralmente estão nos centros
urbanos com casas alugadas ou morando com parentes. Estes
trabalham no comércio buscando renda para se manterem nos estudos,
outros realizam faculdade em polos online, geralmente com formação
para pedagogia.
Nota-se que a comunidade já enfrenta problemas relacionados
com o êxodo rural, drogas, bebidas, desemprego e violência.
Os idosos em geral são ativos, saudáveis, vivem nas suas
próprias casas
próximos a seus parentes. Recebem atendimento específico para
prevenção e tratamento de diabetes, hipertensão, obesidade, entre
outros no posto de saúde da comunidade.

Economicamente, as famílias recebem um salário mínimo com
trabalhos temporários ou domésticos nos centros urbanos, auxílios do
governo e nas fazendas onde há dois tipos de funcionários, os
temporários e os registrados.
Ao longo dos anos ficaram perdidos os grupos de artesões,
danças típicas, percebendo-se que a nova geração está sendo formada
longe de sua história.
Foi por intermédio da escola, que no ano de 2019 na pessoa da
diretora Edilene Ferreira de Oliveira que ocorreu um levante sobre a
necessidade de se reativar a Associação de Moradores e Agricultores
do

Núcleo

Rural

Cariru,

pois

a

mesma

encontrava-se

sem

representatividade nas tomadas de decisão para melhorias coletivas.
Hoje o líder da associaçãoé o Fábio.
Não basta, contudo, conhecer a realidade, é preciso perceber que
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mesmo sendo em um contexto rural, a instituição familiar não se difere
da instituição familiar da área urbana, pois seus membros buscam
inserção no mercado de trabalho que lhes dêestabilidade e garantias
trabalhistas. Mesmo porque não se busca um modeloideal, cada família
tem a sua especificidade, o que se busca é a visualização de comoisso
se desenha, para então poder traçar um caminho que venha de
encontro ásnecessidades deumcoletivo.
Na secretaria da escola, há uma internet via satélite mantida pelo
MEC, porém a mesma não tem qualidade de sinal.
Com as aulas remotas, as reuniões de pais passaram a
acontecer por vídeo chamadas e pelo Google Meet, geralmente ocorrem
a

noite

o

que

vem

facilitando

a

comunicação

família/escola.

Percebendo-se que esta será uma nova prática no contexto escolar.
No que diz respeito as fragilidades para atendimento da escola
integral com relação a espaços, percebe-se dificuldade dos mesmos
para atividades interventivas monitoradas, espaço apropriado para os
lanches, assim como banheiros para a Educação Infantil,piase salas
específicas. O espaço físico da escola ainda não proporciona uma
melhor qualidade, necessitando de construção de duas salas de aula, de
quadra coberta, sala de jogos, pois dependendo do clima, os espaços
ficam inviáveis, dificultando o cumprimento de uma das principais metas
que é assegurar a oferta doatendimento das escolas de tempo Integral,
uma vez que este programa contribui para o desenvolvimento dos
estudantes e da sociedade.
É preciso abrir espaço para novas possibilidades, buscando-se a
parceria de outros interlocutores que possam ampliar o acesso ao
exercício da cidadania de formaplena.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

A

função

social

da

escola

é

o

potencialidades físicas, cognitivas e

desenvolvimento

das

afetivas do indivíduo,

capacitando-o a tornar um cidadão, participativo na sociedade em que
vivem.
A função básica da escola é garantir à aprendizagem de conhecimento,
habilidades e valores necessários a socialização do indivíduo, sendo
necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais
básicos da leitura, da escrita, da ciência das artes e das letras, sem
estas aprendizagens dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos
de cidadania.
Ao longo dos anos a escola tem firmado sua identidade, na busca
de aproximaro que somos daquilo que queremos, sabendo que dentro
deste contexto têm-se fins básicos que precisam de uma forma
harmoniosa para que sejam desempenhados.
A formação do ser humano; o desenvolvimento das ciências e o
domínio datécnica são teias de conhecimentos necessários ao exercício
da cidadania. Existe umcaminhar diferente e necessário em relação às
especificações de cada instituiçãoescolar.
Estar em uma estrutura de rede nos faz pensar em um único
direcionamento, com propostas gerais, mas não se pode negar que
cada instituição escolar é regida por elementos que definem sua função
em relação à realidade que se encontra inserida.
Na atualidade pensar a escola do campo é pensar em um
contexto especifico,logo, necessita ser vista de forma diferente, pois o
desafio é tratar os diferentes comações diferentes.
A plenitude da sociedade justa virá da escola que teve liberdade
para realizarseu caminhar. Pois pensar nas minorias ligadas ao campo
vai

além

do

prover

terras,

épreciso

ensinar

o

exercício

do

pertencimento, é visualizar na escola um caminho para a formação de
gerações que irão, mas voltarão para dar significado à sua realidade.
Hoje as escolas do campo estão convivendo com fazendas
produtoras de avanços tecnológicos, que acompanham a cidade.
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Também vivenciam o êxodo urbano, dentre as matas.
Nas vilas há loteamentos, lugares escassos, desprovidos de
saneamento básico. Neste contexto a escola do campo vive entre a
pobreza gerada pela exclusão urbana ou do próprio campo.
Assim, a função social da escola do campo se amplia em uma
discussão, que

Não se finda em preservar direitos das minorias, mas deve se
intensificar no redimensionamento do ato de ensinar.
Não é bastante, esperar que o sucesso do aluno se finde em um
diploma, há sim a necessidade de interferência no agir dentro da
comunidade local, para que o progresso individual alcance e promova a
coletividade.
A escola do campo antes baseada na instituição que atendia o
morador da vila,o pequeno lavrador da agricultura de subsistência, o
aluno que ia a escola quando a família achava importante “ler e
escrever”, mesmo que o texto estivesse desprovido da realidade,
mudou.
O aluno que chegava à escola de carroça, a pé, que tinha que faltar a
aula paraser o ajudante da colheita, do tirar a água do poço e que via no
filho do grande fazendeiro um estudar longe da família mas voltando
para casa “doutor”, entendia este espaço chamado escola como uma
instituição inalcançável.
Portanto, a maior função da escola do campo hoje, é despertar o
sentimento de pertencimento, é desmistificar o valor do retorno.
Preparando o aluno para a busca de conhecimentos que retornem a seu
contexto.Levando-o a se perceber como ser político que fará a diferença
em seu espaço. Essa é a ESCOLA QUE EU QUERO.
Como se pode notar, as bases conceituais da Educaçãodo
Campo foramtraçadas na Conferência Nacional por uma Educação
Básica do Campo, realizada em1998, na cidade de Luziânia, em Goiás,
onde foi reafirmada a luta pela legitimação deprojeto educativo para as
escolas rurais, próprio das populações que vivem do campoenocampo.
Em 2001, pela primeira vez, a educação do campo foi citada
como políticapública, com a aprovação das Diretrizes Operacionais para
a Educação Básica nasEscolas doCampo(Parecernº 36/2001).
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Ainda, junto com as Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo (2001/2004), outros marcos legais
reforçam a instauração da educação do campo nas escolas rurais:

• Constituição Federalde1998–Artigos205º
•Plano Decenal de Educação para todos–1993.

• Plano Nacional de Educação 2001.
• LDB 9394/96–Artigo28º e seus respectivos incisos.
• ResoluçãoCEBn°1/2002 do Conselho Nacional de Educação.
• Criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão(Secadi)–2004.

• Resoluçãon°2–28 de abril de 2008 (Câmara de Educação do Conselho
Nacional de Educação).

• Portaria 419 de 20/12/2018 que instituia Política de Educação Básica do
Campo da Secretaria de Estado e Educação no Distrito Federal.

• Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a rede
pública de Ensino do Distrito Federal.
E, no desenhar do contexto da ESCOLA QUE QUEREMOS, que
a função social da escola CLASSE CARIRU expande em busca da
conscientização de seus atores para que se percebam parte de um
espaço geográfico, que na transposição de muros estejam
Inseridos os valores do retorno dos conhecimentos adquiridos.
Fortalecendo assim, atitudes solidárias na perspectiva da cidadania e
dignidade humana.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Sendo a Escola um espaço de descobertas, diante das rápidas e
constantestransformações do contexto econômico, político e cultural da
sociedade moderna, épreciso possibilitar a igualdade de condições de
acesso e permanência, viabilizando consciência crítica aos seus alunos.
Sistematizar conteúdos, já não é mais o papel principal da escola
atual, é preciso trabalhar o ser humano na sua integralidade. Assim
sendo, a Educação Integral, dentro da expectativa de ampliação de
tempo de permanência do aluno no espaço escolar,

oferece

experiências outras, que propiciam o desenvolvimento da pessoa
humana.
Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do
Distrito Federal aserem observados pelas escolas no planejamento, na
organização e na execução dasações de Educação Integral são:
•

Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado

para se repensar o papel da educação no contexto contemporâneo.
•

Intersetorialização:

a

Educação

Integral

deverá

ter

assegurada a intersetorialização no âmbito do Governo entre as
políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais,
econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando
potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição
para a melhoria da qualidade da educação.
•

Transversalidade:aampliaçãodotempodepermanênciadoalun

onaescoladeverágarantirumaEducaçãoIntegralquepressupõeaaceitação
demuitasformasdeensinar, considerando os diversos conhecimentos
que os alunos trazem de fora daescola.
•

Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na

qualidade daeducação pública foram as que avançaram no diálogo com
a comunidade (BRASIL,2008). Na Educação Integral é necessária a
transformação da escola num espaçocomunitário, legitimando-se os
saberes comunitários como sendo do mundo e da vida.Assim, o projeto
pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução
deintensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos
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diferentes grupospresentes, com abertura para receber e incorporar

saberes próprios da comunidade,resgatandotradiçõeseculturas
populares.
•

Territorialidade: significa romper com os muros escolares,

entendendo acidadecomoumricolaboratóriodeaprendizagem.
•

TrabalhoemRede:todosdevemtrabalharemconjunto,trocandoe

xperiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de
aprendizagempara todas as crianças, adolescentes e jovens. O
estudante não é só do professor ouda escola mas da rede, existindo
uma corresponsabilidade pela educação e pelaformação do educando.
Cita o Currículo em Movimento SEEDF (2013), que a escoladeve
“Valorizar o contexto sócio histórico do aluno, promovendo desta forma,
uma aprendizagem mais coerente da realidade em que está inserida,
procurando valorizar a história de vida e os saberes culturais, de forma
que favoreça a aquisição de novos conhecimentos”.
A Educação do Campo não se resume apenas em colocar educação
para apopulação campesina na agenda das discussões políticas, elas
precisam ir alémda legislação que trata o campo como localidade. É
necessário regulamentar legislações que contemplem a pluraridade e
diversidade do campo. A educação do Campo deve garantir adequação
da escola a vida que lá acontece, garantir qualificação de educadores e
profissionais com cursos específicos para atuarem nesse espaço,
construções

de

espaços

físicos

que

promovam

a

valorização

deatividades, manutenção da cultura e a tradição que cada comunidade
trás consigo.
Os Princípios da Escola do Campo são:
- A integralidade, que não deve ser confundida com a educação em
tempo integral;
-

A intersetorialização, que propõe a articulação entre projetos

de diferentes camposdas políticas públicas;
-

A transversalidade, que se faz presente em uma concepção

interdisciplinar de aquisição de conhecimentos e promove uma
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articulação dos objetivos de aprendizagem buscando transformar em
significativos os conteúdos trabalhados;

-

O diálogo entre escola e comunidade, que pressupõe a

transformação da escola em um espaço comunitário, de afirmação das
identidades culturais e da interculturalidade;
-

A territorialidade, que significa ampliar os espaços de

aprendizagem para realização de atividades da Educação Integral,
rompendo com os muros da escola e avançando para outros espaços
disponíveis nos arredores—igrejas, salões de festas, associações,
centros comunitários e outros espaços que a comunidade oferecer—;
-

O trabalho em rede, que pressupõe interação e colaboração no

processo deaprendizagem, que, no dizer de Paulo Freire, seria a colaboração, com hífen, por pressupor um labor coletivo, colaborativo.
Igualmente relevantes são as possibilidades de favorecimento da
interdisciplinaridade, da contextualização e da interação na produção de
saberes.

Indiscutível é que os alunos, independente de estar em área rural
ou centrosurbanos fazem parte de um contexto cientifico e tecnológico,
porém fazer parte destemundo científico e tecnológico como mero
expectador, não é o bastante para construiruma sociedade com pessoas
que saibam agir, tomar decisões, sendo assim, é preciso compreender
que a escola necessita propiciar a interação harmoniosa entre os
diversos saberes.
“Na perspectiva de Currículo em Movimento, precisamos estar
dispostos a questionar nossos saberes e nossas práticas pedagógicas;
a romper com a concepção conservadora de ciência e currículo e de
fragmentação do conhecimento; a reinventar-nos, compreendendo que
educação é construção coletiva” (Currículo em MovimentoSEEDF,
2013,p.19).
Percebe-se que os direcionamentos educacionais têm focado no
desenvolvimento das habilidades intelectuais, sendo assim, não é
possível conceber o processo educativo apenas com conteúdos na
perspectiva de informações acumulativas. O aluno e a comunidade
escolar devem ser integrados neste processode forma que estes se
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percebam como atores atuantes da dinâmica escolar, na aquisição de
novas habilidades.
Entende-se que o pano de fundo do princípio orientador da
prática pedagógicadesta instituição de ensino, é o planejamento de suas
ações, acreditando que este procedimento além de ser necessário e
obrigatório em todas as atividades humanas, é quem leva ao
conhecimento / entendimento do processo educativo. Com o objetivo
dealcançar as metas estabelecidas de forma eficiente para se obter
resultados naquilo que verdadeiramente cremos.
A identificação do que necessita ser reforçado dentro das
dimensões do contextoescolar precisam buscar a discussão coletiva,
para que se promova uma aprendizagem adaptada ao mundo de cada
realidade. Sendo assim, as discussões com a comunidade
escolar, buscam:
• Se apoiar nos princípios do desenvolvimento dos saberes
contemporâneos;
• Em um processo educativo que estimule a criatividade, a construção da
autonomia e do pensamento crítico;

• Dar condições para que o aluno forme para si um modelo de mundo, com
sentido e significado solidários.
• Que

as

atividades

curriculares

sejam

dinâmicas,

para

que

a

aprendizagem que ocorre em um ambiente cooperativo crie vinculo
entre professor e aluno no prazer de ensinar, aprender, construir e
transformar;
• Mostrar a especificidade do campo como ferramenta de conhecimento
que ultrapassa o espaço escolar.
• Investigare articularexperiências direcionadas para a manutenção de um
ambiente sustentável.
• Valorizar a identidade da escola do campo.
• Incluindo ainda, a valorização da autoestima, a comunicação escrita e
oral,o pensamento lógico e racional para solucionar problemas, a
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tomada

dedecisão,

o

aprendizado

colaborativo/cooperativo,

a

responsabilidade social, a flexibilidade cognitiva e o interesse em atuar
em questões sociais.

Para tanto, busca-se a “Aprendizagem Significativa” dentro de uma
concepção interacionista, onde o desenvolvimento humano está
centrado nas habilidades intelectuais fundamentais, pois considera a
criança capaz de atribuir significada aomundo e a si mesma e, de
manifestar

comportamentos

inteligente,

social

e

afetivo”(P.P.P

SEE/DF,2013).
Também a proposta da unidade de ensino na perspectiva da
Secretaria deEducação do Distrito Federal, comunga com a proposta do
Currículo em Movimento,(SEEDF, 2014), que defende uma concepção
de“ Educação Integral, Educação para a Diversidade, Educação para a
sustentabilidade” como também em consonância com as políticas
públicas educacionais que subsidiam um ensino público de qualidade.
No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, a educação
assume um enfoque diferente das versões anteriores. Em seu art. 205,
“a educação, direito de todos e dever do estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Além disso, a Constituição
deixa claro, que um dos princípios do ensino será “igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988).
Este documento também deixa claro que o dever do estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de “atendimento
educacional

especializado

aos

portadores

de

deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino”. Conforme pode ser
observado é garantido às pessoas com e sem deficiência, transtornos
globais

do

desenvolvimento

ou

altas

habilidades/superdotação,

indistintamente, o ingresso e a permanência nas escolas e salas
comuns da educação, bem como o acesso aos bens culturais da
humanidade como modo de reconhecimento de sua cidadania e
condição humana. A escola e os sistemas de ensino devem envidar
esforços para que os sujeitos com alguma dessas características
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tenham garantido o direito ao atendimento educacional especializado
para vencer possíveis dificuldades no que tange à aquisição das
competências educacionais. Neste sentido, a escola incentiva a
participação de todo o corpo docente em cursos de formação e oferece
o suporte necessário junto a SEE.
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OBJETIVOS
• Proporcionar um aprendizagem significativa, para que o aluno se sinta
pertencente ao seu meio geográfico.
• Desenvolver a prática de reflexão em toda comunidade escolar, com vistas
ao aperfeiçoamento da coletividade;
• Oportunizar e incentivar a formação continuada dos profissionais.
• Fortalecer a visão da diversidade do campo em seus aspectos sociais,
culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, raça e etnia.
• Resgatar os saberes do campo como forma de aquisição de conhecimento
científico e tecnológico.
• Compreender que o professor da escola do campo é agente pesquisador
das questões sócios culturais, econômicas e políticas do meio.
• Inventariar a comunidade em seus aspectos materiais e imateriais.
• Identificar possíveis potencialidades na formação grupos de liderança
local.
• Reconhecer na legislação que regula a escola do campo a existência da
escola invisível.
• Ler e escrever um pequeno texto com compreensão e encadeamento de
ideias,

apartir

de

contexto

significativo,

sem

exigências

das

complexidades ortográficas aofinaldo1ºAno. (CurrículodaSEDF)
• Ampliar e consolidar para que, ao final do 1º Bloco (1º ao 3º ano), o
estudante seja capaz de usar a leitura e escrita eficientemente em
situações comunicativas da vida em sociedade, na perspectiva do
letramento e da ludicidade. (Currículo da SEDF).
• Oportunizar situações de letramento que retomem, aprofundem e ampliem
conteúdos num desenvolvimento em espiral do currículo com as turmas
de 4º e 5ºanos; aumentando a competência comunicativa para
expressar-s e de forma adequada nas diversas situações e práticas
sociais.(CurrículodaSEDF).
• Garantir o desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e comunidade. (LDB)
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• Promover a ampliação de tempos e oportunidades educacionais, sociais,
culturais, tecnológicos, científico, esportivas, de saúde e de lazer, com
vistas a aprendizagens significativas, que privilegiem a formação
multidimensional do estudante;
• Fortalecer as estratégias de ensino por meio de um trabalho articulado,
intersetorial e interdisciplinar, com vistas à saprendizagens dos
estudantes e à redução defasagem idade/ano, da evasão e da
reprovação escolar;
• Estimular e promover o protagonismo juvenil, a fim de despertar no
estudante a responsabilidade quanto à sua trajetória de vida;
• Estimular o vínculo da escola com a comunidade, com vistas às
necessidades de desenvolvimento de habilidades procedimentais e
socio emocionais dos estudantes, por meio de vivências teórico-práticas
nos diversos segmentos que constituem a sua trajetória de vida;
• Oferecer educação com qualidades humanística, democrática e inclusiva;
• Contribuir para a formação integral dos estudantes mediante atividades
pedagógicas que valorizem a integralidade humana, que os preparem
para o mundo do trabalho, para o prosseguimento a níveis de estudos
posteriores, com base em valores como respeito às diferenças,
companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, perseverança.
• Garantir material impresso para os alunos que possuem dificuldade de

acesso a internet e locomoção.
• Orientar as famílias quanto ao acesso aos nossos canais de comunicação

com os estudantes nas plataformas oficiais, grupos de whattsApp, vídeo
chamadas, Meet,

garantindo a aprendizagem do aluno. Todos os

alunos estão inseridos na Plataforma oficial mas um aluno é atendido
com material impresso devido a falta de sinal. Ressalta-se que os
alunos do Bloco BIA recebem materia
• limpresso de apoio.

• Promover reuniões de pais em ambientes virtuais, preservando o vínculo

família/escola.
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS
Sabe-se, que para construir um planejamento de forma que as
necessidades idealizadas sejam atendidas, é necessário que se tenha
um conhecimento teórico daquilo que se propõe, é preciso racionalidade
na aplicação das técnicas. Embora ateoria não seja a prática, mas ela é
quem norteia o rumo que se quer seguir, pois engloba um conjunto de
conhecimentos que explicam a realidade.
Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica,
(SEEDF/2013) “Construir um currículo requer a participação de todos os
segmentos da sociedade, na perspectiva de uma gestão democrática”,
logo, entende-se que nas discussões geradas para implementação da
prática, cria-se uma teoria que norteará os rumos almejados pelo grupo
na construção e ação do P.P.P.
Necessário é romper barreiras para se delinear um caminho onde a
prática pedagógica consiga suprir o vácuo deixado pelas inúmeras
falhas do sistema público de ensino eapartir de então, garantir uma
educação de qualidade, onde as desigualdades sejam dizimadas, na
busca incessante para que os direitos à cidadania consigam garantir um
Ensino igual para todos.
“O ato de educar as novas gerações em hábitos, em valores,
crenças e saberes que precederam é comum a qualquer sociedade
humana, mas nem todas as sociedades buscavam sistematizar certas
reflexões acerca do que é ou do que deveser essa prática social, ou
seja, nem todas as sociedades desenvolveram, ao lado daprática
educativa, um discurso pedagógico” (CARVALHO,2001,P.13).
Desta forma, as discussões acerca das práticas pedagógicas da
instituição de ensino deverão estar fundamentadas no Currículo da
Educação Básicada SEEDF,2013, que amplia o entendimento de
educação em concepção de Educação Integral,Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos,
Educação para a sustentabilidade, buscando assim ao longo do
processo, nas discussões coletivas fortalecer a realização de uma
avaliação formativa organizada através do portfólio de cada aluno.
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Para Veiga e Fonseca(2001) “A adoção adequada do portfólio
favorece

a

prática

da

avaliação

formativa,

voltada

para

o

desenvolvimento do aluno, do professor e da escola. Além disso, seu
uso permanente faz com que deixe de ser apenas um procedimento de
avaliação e passe a ser a própria organização do trabalho pedagógico
de toda escola e o da “sala de aula” (p,209).
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO DA
ESCOLA/ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
PLANO DE AÇÃO DA COOORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA
As atividades diárias da coordenação pedagógica pautar-se-á, nos seguintes
fins;

TURMAS ATENDIDAS
OBJETIVOS

Articular
conhecimentos;

ESTRATÉGIAS

Ed.
Bloco 4º/5º
Infantil
BIA
ano
(21
(42
(34
alunos) alunos) alunos)
X X
X
-Introduzir novas práticas;
-Escuta ativa
-Analisar resultados de
individualizada e coletiva
avaliações internas e
externas;
-Acompanhar os
planejamentos e execuções
dos projetos
-Sugerir diferentes
aplicativos para possibilitar
o acesso ao ensino.
-Oportunizar formação
continuada (online)

X
Elaborar,
acompanhar e
avaliar a PP;
Gerir proposta de
intervenção

Administrar a
utilização dos
espaços
disponíveis

AVALIAÇÃO

X

X

X

X

X

X

X

X

-Apresentação, revisão e
reelaboração

No início do ano letivo,
após cada projeto
realizado

-Elaboração de projetos -Analisando resultados.
interventivos;
-Acompanhamento
do
desenvolvimento
ensino/aprendizagem
-Reuniões (aluno, pais,
professor)
-Definir espaços virtuais de
aprendizagem
(aula
remota).
-Organização de tabelas
Escuta ativa dos
com horários de cada turma
professores
para utilizar os espaços
(quadra, sala de leitura,
pátio e etc.)
-Escala de dias e horários
para
utilização
dos
ambientes
escolares
(trabalho remoto).
-Ferramentas para o ensino

PERÍODO

Semanalment
e (reuniões
coletivas)

Durante todo o
ano.

Bimestralment
e

Semanalment
e

43

Zelar pelo bom
andamento das
atividades diárias

X

X

X

Orientar e
acompanhar os
educadores social
voluntários, nas
atividades
realizadas com a
Educação integral
Diminuir o índice
de retenção
escolar para 3%

X

X

X

X

X

Manter os índices
de evasão em 0%

X

X

X

Acolher a família

X

X

X

remoto (Plataforma Google
Classroom; Escola em casa
DF;
lives;
Podecastes;
formação
a
distância;
atendimento para os/as
estudantes que não tem
acesso a internet; busca
ativa;
bem
como
orientações
gerais
a
comunidade escolar.
-Observação e escuta ativa
Escuta ativa de toda a
Semanalment
de toda a comunidade
comunidade escolar e
e
escolar
reorganização conforme a
demanda.

-Plano previsto dentro da -Avaliação previsto dentro
-Período
ação da Educação Integral
da ação da Educação
previsto dentro
Integral
da ação da
Educação
Integral

-Reagrupamentos
interclasse e extraclasse;
-Intervenções planejadas
dentro das propostas do
Integral.
-Busca ativa;
-Conselho tutelar;
-Serviço de Orientação
Educacional;

-Acolher as famílias
dentro dos ambientes
virtuais.

-Conselho de Classe;
-Escuta ativa do
professor.

Semanalment
e.

A avaliação acontecerá na Durante todo o
medida que surgirem os
ano.
casos de evasão.

Participação dos pais.

Durante todo
o ano.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA
ESCOLA/ORGANIZAÇÃO ESCOLAR PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO
INTEGRAL

RESPONSÁ
VEIS
PERÍODO

MACROCA
MPO
Português

PROJETOS

OBJETIVOS

- Roda de -Compreender a função
conhecim dos diferentes textos.
ento (ler e -Ampliar vocabulário.
reler) -Identificar informações
explícitas e implícitas nos
textos.
-Correlacionar as
mensagens dos textos
lidos ao cotidiano.
-Desenvolver a escuta
atenta.
Aprimorar a fluência da
leitura.

Matem
atican
do

-Superar as dificuldades
de aprendizagens de
forma lúdica.

-Construir o raciocínio
lógico matemático.

-Interligar a matemática
com o seu cotidiano.

Estimular, incentivar a
resolução de situaçõesproblemas.

ESTRATÉGIAS

AVALIAÇÃO

-Leitura coletiva de;
-Clássicos infantis.
-História em
quadrinhos.
-Reportagens.
-Letras de músicas.
-Dramatização
-Coreografia
-Desenhos
-Colagem
-Reescrita das
histórias.
-Dobraduras.
Paródias.

-Conversa -Direção Projeto do
informal
Ano
junto com os Coordena Letivo
alunos.
dor do
adequando
Integral. as
Observação estratégias
do interesse Educador (temas)
dos alunos. Voluntári
o Social.
Observação
das
atividades
desenvolvid
as pelos
alunos.
-Jogos de tabuleiro. -Conversa Direção Projeto do
informal
Ano
junto com os
alunos.
-Brincadeiras com
mapas.
Coordena Letivo
dor do
adequando
Integral. as
Observação
estratégias
Gincanas
do interesse
matemáticas.
dos alunos.
Educador (temas)
Voluntári
-Enigmas de
o Social
raciocínio lógicoObservação
matemático.
das
atividades
desenvolvid
as pelos
-Jogo de trilha.
alunos.
-Receitas culinárias

Matemátic
a
Atividades
de
Formação
Pessoal e

Projeto
Horta

-Sensibilizar as crianças a
-Participar da
-Conversa Direção Projeto do
valorizar os hábitos
construção dos informal
Ano
familiares.
canteiros e plantio da junto com os Coordena Letivo
-Conscientizar sobre a
horta escolar.
alunos.
dor do
mudando
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Social.

importânciada alimentação
-Colher e
saudável para preservar a
compartilhar a
saúde.
produção da horta.
-Despertar o interesse
-Produzir e
para o cultivo e processo
experimentar
da germinação.
receitas de sucos,
-Construir a noção do
saladas, bolos e
cuidado com o meio
outros das verduras
ambiente.
da horta.
-Oportunizar o
conhecimento sobre a
produção de alimentos.

Atividades Projeto
Culturais, Roda de
Artísticas e Conversa
Esportivas.

-Conhecer e valorizar a
diversidade cultural do
Brasil.
-Perceber a identidade de
um povo por meio das
expressões culturais.
-Fortalecer os
ensinamentos passados
pelos avós.

Observação
do interesse
dos alunos.
Observação
das
atividades
desenvolvid
as pelos
alunos.

Integral. as
estratégias
Educador (temas)
Voluntári
o Social

-Assistir vídeos
-Conversa Direção Projeto do
clipes de músicas, informal
Ano
danças e peças junto com os Coordena Letivo
teatrais;
alunos.
dor do
mudando
-Conversar para Integral. as
identificar a
Observação estratégias
mensagem.
do interesse Educador (temas)
-Criar e representar dos alunos. Voluntári
uma dança, teatro e o Social
pinturas sobre o Observação
tema estudado. das
-Pesquisar e
atividades
compartilhar no desenvolvid
contexto familiar os as pelos
estilos de músicas, alunos.
filmes, jogos e
danças presentes.
-Utilização da quadra
esportiva nas
atividades
correlacionadas.

O trabalho é intenso, mas gratificante. O pensar na escola é pensar em um ambiente dinâmico
que em todo o momento necessita ser repensado, ampliado e construído. A construção nunca
tem um fim, quando se avalia as necessidades de novas ações nestes espaços.

Os projetos ofertados na Educação Integral são de artes plásticas (pinturas e dobraduras),
artes cênicas (teatro e música), Horta (alimentação saudável e contexto social) e
psicomotricidade,

integrando

os

meios

tecnológicos,

visando

ampliar

o

vocabulário,

compreensão e interpretação de textos e raciocínio lógico-matemático. O planejamento (tema) é
desenvolvido por bimestre, sendo realizado três dias por semana com duração de 3h/a. A
avaliação é realizada a cada quinze dias, observando o desenvolvimento dos alunos por meio
das atividades em exposições e portfólio.
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Os espaços utilizados na Educação Integral não são adequados as propostas das
oficinaspois as mesmas acontecem na área externa, pátio (sujeito a ventos, chuvas e circulação
depessoas), quadra sem cobertura fora do espaço da escola e sala de informática com
equipamentos sem manutenção e quantidades para todos einternet que não atende a demanda.
Os responsáveis por ministrar, acompanhar e coordenar as ações são a direção,
coordenação e 5 educadores sociais voluntários. O aluno recebe 03 refeições diárias, sendo
café da manhã, almoço e lanche.

Observando as necessidades da comunidade escolar este ano de 2021 optou-se por
atender todos os alunos da escola.
Durante o período de isolamento foi feita uma avaliação de como atuaríamosem cada
projeto já que os mesmos são de extrema relevância no ato do aprender. Assim, os
projetos serão realizados de acordo com as possibilidades da novamodalidade de ensino.
Tais projetos necessitarão de kits individuais como jogos eequipamentos de forma
individualizada para aexecução dos mesmos.

ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS
PROFISSIONAIS
A escola atualmente, no que diz respeito a equipe psicopedagógica,
conta apenas com uma Pedagoga lotada de forma itinerante, logo não oferece
atendimento em sala de recurso.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional

LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
CRE: Paranoá - Escola Classe Cariru.
Quantitativo de Estudante: Diurno: 98 alunos.
Etapa/Modalidade de Escolarização Ofertada: Educação Infantil e Anos Inicias do Ensino Fundamental.
Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: Fabiana Vieira de Oliveira

Matrícula: 243864X.

47

TEMÁTICAS
(o que?)

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR

(como?)

Ed.
Ed.
Ed.
Cidadan Diversi Sustent.
ia DH
d.
Acolhimento /
Atribuições do SOE

Intervenção e
Acompanhamento.

Ação Pedagógica no
coletivo.

X

X

X

X

X

Ações Educativas
Individuais.
Ações Educativas no
Coletivo.

X

X

EIXO
DE
AÇÃO
ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL
DESENVOLVIDA

DA

Apresentação do SOE aos alunos, Ação junto ao estudante,
famílias e equipe docente.
família e corpo docente.
Identificação da Sala de Aula Virtual Ação junto ao estudante.
no Google Sala de Aula do SOE.
Estabelecer comunicação ativa e
atualizada com a comunidade
escolar a respeito das ações da
Orientação Educacional.

Ação junto ao estudante,
família e institucional.

Contribuir com a promoção,
garantia e defesa dos direitos dos
estudantes e de suas famílias.
Interagir, participar e articular com
profissionais de educação e demais
instâncias da escola nas atividades
pedagógicas.
Mediar as situações de conflitos,
contribuindo
para
ações
de
promoção ao respeito e da cultura
de paz.
Contribuir com as coordenações
coletivas na
participação no
planejamento, na execução e na
avaliação
das
atividades
pedagógicas.
Participação e contribuição para o
desenvolvimento do Conselho de
Classe.
Acompanhar individualmente o
estudante, acolhendo nas situações
de busca espontânea ou indicadas.
Subsidiar a organização eficiente do
trabalho escolar e a rotina de
estudo.
Realizar ações preventivas contra
discriminação, violência,
enfatizando o respeito à diversidade
cultural.

Ação junto ao estudante e
famílias.
Ação junto ao estudante,
família, corpo docente e
institucional.
Ação junto ao estudante e
famílias.

Ação junto corpo docente e
institucional.

Ação junto corpo docente e
institucional.
Ação junto ao estudante.

Ação junto ao estudante.

Ação junto ao estudante.

Integração famíliaescola

X

Contribuir na construção e no
fortalecimento da parceria famíliaescola para superação dos desafios
problematizadores conjuntamente.

Ação junto a família.

Rede de Proteção
Social.

X

Mapear as instituições e os parceiros
da rede de Promoção, Garantia e
Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente, preferencialmente no

Ação junto a rede.
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território local.

Matrícula: 243864X
Orientador Educacional- matrícula

____________________________
Diretor da Escola - matrícula

__________________________
__________________
Coordenação
Intermediária da OE
matrícula

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS: BLOCO
INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO
Os Ciclos para as Aprendizagens representam outra forma de
organização dos tempos e dos espaços escolares, pois consideram a
lógica do processo, a utilização de uma pedagogia diferenciada, o trabalho
coletivo e a avaliação formativa, visando promover a progressão dos
estudantes sem prejuízo da qualidade. Essa política educacional busca
ressignificar a Coordenação Pedagógica como espaço de formação
continuada permanente e o conselho de classe como instância de
convergência de todas as avaliações praticadas na escola. Os ciclos estão
assim organizados: o 1o Ciclo é representado pelas turmas da Educação
Infantil; o 2o Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial
de Alfabetização (BIA) (1º, 2º e 3º anos) e o segundo bloco se constitui das
turmas dos 4os e 5os anos.

RELAÇÃOESCOLACOMUNIDADE
A relação da escola com a comunidade local se expressa de
formatranquila.Geralmenteamesmarespondeachamadosparticipandodeativi
dades festivas, já que atualmente atendemos também a comunidadeCafé
sem Troco. Aprender a conviver com a distância tem sido um fator
dedificuldade, visto que essa comunidade representa cerca de 52% dos
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alunos aqui atendidos.
A escola tem se empenhado em encontrar ferramentas que
possibilitem o estreitamento da relação escola/comunidade. Nosso
principal meio de comunicação ainda é a agenda escolar, mas não
podemos negar que os monitores do transporte escolar realizam uma
ponte de diálogo, além do meio convencional, o telefone.

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A escola anualmente tem respeitado o calendário de avaliações
externas, criando no professor e no aluno o desejo de participar e a
importância destas para a instituição. Os resultados são estudados por
todo o grupo docente, discente e para os pais, com visão para
aprimoramento de novas ações interventivas.A seriedade da execução
destes processos avaliativos, fortalece o conselho de classe, levando a
uma apropriação teórica da matriz curricular, desmistificando o processo
avaliativo como ação desnecessária e inatingível para toda a comunidade
escolar e principalmente para o educando que sempre observava nas
avaliações externas algo difícil e punitivo.
O Projeto Interventivo da Escola Classe Cariru será realizado com
reagrupamentos intraclasse, em turno contrário no Integral e pelo professor de
forma individualizada quando necessária.
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ORGANIZAÇÃOCURRICULAR
Sendo a base da organização curricular o Currículo da Educação Básica
daSEEDF/2018 e no atual momento, diante da pandemia, o Currículo Adaptado da
Secretaria de Educação/2020, a instituição de ensino tem a expectativa de
desenvolver uma aprendizagem significativa voltada para a formação integral do aluno
em um movimento que venha somar e não fragmentar conhecimentos. Para tanto
discutirá os projetos com a comunidade escolar, sabendo que estes procedimentos
surtirão efeitos na vida daspessoas.
Como cita o Currículo em Movimento da Educação Básica, “Uma proposta
curricular de alcance para a sociedade contemporânea deverá, pois, agregar às
tendências atuais da ciência e das tecnologias, a seleção, inclusão e organização
deconhecimentos socialmente relevantes e significativos, de modo a colaborar para
aformação integral de sujeitos autônomos, críticos, criativos, sem deixar de lado a
produção cultural dos grupos sociais historicamente marginalizados, cidadãos
capazes de reflexão e ação”.(SEEDF,2014).
Partindo dessa compreensão, os conteúdos trabalhados serão estruturados
emprojetos que deverão ser planejados de forma a estimular a reflexão e estabelecer
relações significativas, criando assim uma cultura revestida de significados
existenciais que deverão ser interpretados ao longo do processo de ensino.
Desta forma, planejando no coletivo, a avaliação em portfólio tem a expectativa
de colocar à disposição da comunidade escolar conteúdos atuais que permitirão a
realização de um trabalho sem desconsiderar as aprendizagens, saberes e
experiências já vivenciadas.
É preciso que se realize um trabalho solidário ao professor, para que este
possa se dedicar a ensinar, buscando este apoio tanto nos recursos disponíveis,
como equipe psicopedagógica, profissionais especialistas, como nos projetos
específicos e extracurriculares, por exemplo, Programa Saúde na Escola que se
realizará com a parceria da Unidade Básica de Saúde local.

No projeto de horta, implementado pelo programa de Educação Integral, tem-se
o objetivo de despertar o interesse do aluno pelo campo,uma vez que a escola situase no campo e, diante dos vários desafios apresentados pelo modelo de sociedade
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atual é preciso que os alunos do campo estejam agregados a um contexto de
sustentabilidade, alimentação saudável, proteção ambiental e outros,ampliando de
uma certa forma a função da escola, na busca de uma formação significativa para o
aluno. O trabalho com as plantas, horta, caminha da e conexão com a natureza
beneficiam a saúde mental da criança, a conexão com o corpo e com as emoções.
Auxilia na educação socioemocional. É sempre uma oportunidade para trazer os
conhecimentos da comunidade.
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ESTRÁTEGIAS DE AVALIAÇÃO DO PPP
Considerando as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF/2014, a
instituição de ensino buscará a avaliação formativa, utilizando para isso,
procedimentos como:
•

Diagnóstico inicial;

•

Conselho de classe;

•

Projeto interventivo;

•

Auto avaliação através de portfólio;

A avaliação tendo como instrumento o portfólio estabelece um processo que
foge da classificação para um conflito diário de todos os seus atores, desta forma,
buscou-se sair da zona de conforto, com possibilidades ao desequilíbrio, conflito,
reflexão, eresolução de problemas (PIAGET 1970;1977). Levando todos os
envolvidos a refletir sobre suas práticas e experiências.
“O portfólio é um procedimento de avaliação muito rico e que, devidamente
utilizado, extrapola o seu propósito avaliativo e passa a ser o próprio eixo orientador
do
Trabalho

pedagógico,

tendo

em

vista

os

princípios

em

que

se

baseia.”(VeigaeFonseca,p, 206,2001).
Sobretudo, este processo de avaliação possibilita a oportunidade de refletir
oprocesso de ensino aprendizagem sobre vários aspectos, sobre vários ângulos com
vistas à construção de um conhecimento independente.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP.
Entende-se

que

a

avaliação

é

parte

integrante

do

processo

de

planejamento,pois é por meio desta ferramenta que se torna possível descobrir se os
objetivos traçados anteriormente pelo grupo estão apresentando os resultados
esperados.
Segundo Feuerstein (1990), “A avaliação é uma maneira de tentar
conhecer,com mais clareza, o que estamos fazendo, o que mais precisamos fazer e
qual é a melhor forma de fazê-lo para atingir nossos objetivos,(p. 42).
Por se tratar de um projeto com o formato de portfólio, pode considerar que a
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Avaliação é o próprio instrumento, que se estende dentro do portfólio do aluno, uma
vez que este documento vem personalizado, demonstrando os objetivos e a realidade
da instituição. Sabe-se que o ensino está em constante movimento, desta forma será
possível que se faça o aperfeiçoamento contínuo das estratégias utilizadas para
alcançar os objetivos propostos, criando uma cultura de autoavaliação permanente,
evidentemente, buscando a participação e envolvimento das pessoas, não apenas na
forma de pensar,mas também no modo de agir.
Para DEMO (1987, p. 47), “A avaliação qualitativa supõe, em seu mais elevado
e em si correto, um profundo processo participativo, que realiza não somente a
necessária envolvência política, mas o surgimento de outras formas de conhecimento,
obtidas da pratica, da experiência, da sabedoria, sem, com isto, desprezar, em
momento algum, a boa teoria”.
Sendo assim, buscar-se-á avaliar qualitativamente de forma permanente, onde
a participação dos membros envolvidos traga elementos que venham somar na
resolução de possíveis crises e dificuldades encontradas ao longo do processo,
assim, ao termino de cada etapa concluída far-se-á uma reflexão com o objetivo de:
•

Situar o grupo no caminho almejado;

•

Verificar se os resultados estão sendo alcançados de acordo com os
objetivos traçados;

•

Estabelecer novas perspectivas com relação ao restante do processo;

•

Analisar quais aspectos positivos, negativos e omissos, com vistas à
melhoria do que fora planejado;

•

Encontrar alternativas que orientem ações futuras;

E, consequentemente, aproximar o máximo possível do ideal traçado,
sabendoque a avaliação é o elemento essencial para a continuidade dessa
caminhada, sem avaliação não existe processo de planejamento, pois:
Sem avaliação, a ação deixa de ser transformadora.
Sem avaliação, a ação não estimula novas ações.
Sem avaliação, a ação morre e o grupo para.
Sem avaliação, não se valorizam os sucessos e
nãotiram as lições dos fracassos.(BORAN,1983,
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PROJETOS –2020/2021

•

Inventário de valores – com o objetivo de resgatar a nova geração a história da
cultura local e seu contexto de formação e lutas, identificando na comunidade os
pioneiros

destas

conquistas.

O

projeto

surgiu

após

observações

de

distanciamento entre os alunos da escola e os idosos da comunidade,
verificando-se que a nova geração não compreendia o princípio da formação de
sua comunidade, o valor que cada idoso representava nas lutas, na manutenção
da cultura, na formação familiar e nas conquistas locais. O projeto de valores, tem
a iniciativa de relacionar a formação da comunidade com a história do Distrito
Federal.
•

Identidade – direcionado as mães dos alunos e funcionárias da escola, tendo
como o objetivo principal, o fortalecimento da valorização da mulher diante das
demandas do cenário atual com as injustiças sofridas pelas mesmas. Será
planejado com professores, gestores, coordenadores, conselho escolar e
auxiliares de educação, tanto efetivos, quanto terceirizados-buscará

a parceria

de palestrantes, psicólogos, orientadores médicos, dentistas e enfermeiros.
- Os projetos Inventariando valores e o Identidade, funcionam fora do padrão da
escola, nos espaços cedidos pela comunidade (postos, centro de saúde, igreja,
pátios de igreja) necessitando do transporte escolar para a realização dos mesmos.
•

Roda de conhecimentos–incentivar os alunos ao debate de temas relevantes do
cotidiano. Estimular o diálogo na construção de troca de informação. Refletir
sobre a ação. Como parte da rotina diária, os alunos totalmente familiarizados com a
roda deconversa, adotada há anos nesta escola, veem um momento de socializar
atitudese pensamentos. Na roda de conversa, os verbos de ordem são discutir,
construir,respeitar e valoriza opiniões. O desafio desse projeto é torná-lo dinâmico de
forma que, ao longo do ano haja motivação para torná-lo eficiente.

•

Horta –Tem a finalidade de implementar bons hábitos alimentares, a valorização
do campo, incentivar o cultivo caseiro e integrar a prática e teoria pedagógica no
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manuseio dos produtos cultivados. Verificamos que o cultivo da horta
caseiraestava sendo esquecido, os pais em sua maioria tinham como ação
comum trazerfolhagens da cidade para suas refeições. A cultura do cultivo
doméstico estava seperdendo na nova geração familiar, perdendo-se a cultura do
plantio, a qualidadede vida, a identidade de campo, a estimulação do cultivo de
hortaliças nos lares, proporcionando possibilidades de desenvolvimento de ações
pedagógicas na compreensão de diferentes saberes. Parceria do educador social
voluntário, professores, coordenadores e gestores–período de execução de
março a dezembro.
•

Soletrando–Tem como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados às regras
ortográficas. Neste projeto de soletração de palavras, o principal objetivo é
instigar, de maneira divertida, o processo de escrita e suas pluralidades
ortográficas. As letras estão por toda parte e devemos estar atentos para ler,
interpretar e escrever ortograficamente correto. Abordar as normas e convenções
relacionadas ao ensino da escrita, de maneira lúdica e por meio de uma gincana
em que as crianças deverão soletrar corretamente palavras com regularidade e
irregularidade ortográficas trabalhadas em sala de aula. Será realizado com
alunos do 1º ao 5ºano e haverá um vencedor de cada turma que será premiado
com um jogo a ser adquirido pela escola.

•

Matematicando:
Com o objetivo de estimular e desmistificar a matemática por meio de jogos
e brincadeiras para uma aprendizagem significativa. Levar o aluno a
perceber que a matemática faz parte do seu cotidiano, sendo a mesma
possível de ser compreendida com atividades lúdicas. Os professores
serão motivados a realizarem atividades práticas com materiais concretos,
fazerem o registro e anexarem fotos para serem colocados noPP.
Serão realizados dois Leilões de Talentos sendo um em cada semestre,
como objetivo de trabalhar o Sistema Financeiro bem como as operações.
Os alunos assim como os professores receberão talentos nas atividades
diárias que servirão como dinheiro para adquirirem os produtos no leilão.
Estes produtos serão recebidos de forma coletiva, para toda a turma,
como jogos, materiais escolares, atividades extras entre outros, sendo
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estas premiações adquiridas pelaescola.

•

SemanaLiterária–Com o objetivo de tornar as crianças “devoradoras” de
histórias, fazendo da leitura uma ferramenta para o aprendizado. Nesse campo de
descobertas, trabalharemos com a interdisciplinaridade, mostrando que os
diferentes assuntos (conteúdos) podem e devem “conversar” entre si para que
aaprendizagem seja realmente significativa e contextualizada. Será realizada
naúltima semana de outubro, com a participação de todas as turmas e
funcionários. Serão realizadas durante toda a semana atividades que envolvam a
leitura e como atividade final, a culminância com apresentações.

•

Saída Pedagógica:-Com o objetivo de desenvolver o universo cultural e social do aluno,
permitindo-lhe refletir e observar, criticamente, os aspectos funcionais do Distrito Federal.
Contextualizar o que foi aprendido em sala de aula. Será realizada uma saída pedagógica
com as turmas, onde poderão ser realizados em dias distintos de acordo com a
necessidade devido a faixa etária das crianças, dividindo-os assim em dois
grupos.Também sendo necessária a disponibilidade de ônibus e entradas no local se for
o caso.

Durante o período de isolamento foi feita uma avaliação de como atuaríamos em cada
projeto já que os mesmos são de extrema relevância no ato do aprender.Assim, os projetos
serão realizados de acordo com as possibilidades da nova modalidade de ensino. Tais
projetos necessitarão de kits individuais como jogos eequipamentos de

forma

individualizada para a execução dos mesmos.
PROJETOS ESPECÍFICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

•

Semana da Acolhida: Durante a semana pedagógica, os professores planejam as ações
de acordo com a portaria repassada pela SE/DF. Por se tratar de uma escola do campo
onde 52% dependem do transporte escolar, o horário de atendimento necessita de
adequações específicas (alteração no horário da saída e no transporte escolar, no período)

•

Plenarinha:Diante da disponibilização do tema a ser trabalhado,a coordenação se reúne
com os professores da Educação Infantil para traçar as estratégias na execução do plano.

•

O brincar como direito dos bebês e das crianças: Conforme as orientações dos
cadernos específicos, a escola realiza suas atividades diárias de acordo com o projeto.
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•

A alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir–As
atividades da Educação Infantil, se concretizam neste projeto, com as oficinas
desenvolvidas na horta escolar. São trabalhados os nutrientes presentes nos alimentos,
trocas de receitas saudáveis para inserção de novos alimentos na expectativa de despertar
o paladar, incentivar o cultivo de pequenas produções de hortaliças.
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