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APRESENTAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico de uma escola é

instrumento permanente

de reflexão sobre a prática escolar, através de múltiplos olhares de educadores,
servidores, colaboradores, alunos e responsáveis, que leva a escola a um
aperfeiçoamento contínuo de sua proposta e de sua ação pedagógica. Essa óptica
tivemos que

reinventar nossa prática pedagógica e nos adequar ao contexto

de isolamento social iniciado em 12 de março de 2020, quando o GDF iniciou o
protocolo de isolamento social devido a proliferação do COVID-19 que é uma
doença infecciosa causada pelo novo coronavírus -SARS-CoV-2- Conforme o
Decreto nº 40.817, publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal
(DODF), no dia 22 de maio de 2020 houvea suspensão das aulas presenciais e a
busca de estratégias pedagógicas para a formatação emergencial de um modelo de
ensino remoto. A equipe gestora e corpo docente participaram

de cursos e

formações ofertadas pela SEDF por meio de seus órgão de formação profissional
como a EAPE- Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação,as
Coordenações Regionais de ensino por parte de suas unidades: UNIEB, UNIPLAT,
CRTE entre outros, que capacitaram gestores, professores, equipes de Apoio às
aprendizagens e profissionais da carreira de assistência a utilizarem com eficiência as
plataformas digitais do G-Suite e implementação imediata dos protocolos sanitários,
objetivando realizar o atendimento aos estudantes e comunidade escolar e preparar
as aulas remotas usando como principais ferramentas os recursos didáticos da
Google, tais como o Meet para reuniões, o Google Forms para criação de
atividades e formulários e o Google classroom que é acessado com contas de email
institucionaisespecíficas da SEEDF para profissionais da rede e estudantes. No caso
específico da EC Córrego do ouro, não fizemos uso desta ultima plataforma
(classroom) por uma série de dificuldades de conectividade da população local. As
professoras alimentam a plataforma para controle da SEDF, porém as atividades são
entregues de forma impressa para toda comunidade. Os recursos do programa Escola
em casa foram divulgados para a comunidade, porém não efetivamente aceitos por
eles pois as famílias que adquiriram os chips das empresas conveniadas com o
programa não tem uma cobertura que atenda esta região da Fercal. Fazemos o uso
intensivo de outra rede social que desde antes da pandemia servia como uma
ferramenta de comunicação entre a escola e a comunidade; o Whatsapp. Como a
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comunidade tem dificuldades com as tecnologias e acesso à internet, neste ano
decidimos que nossas aulas serão gravada no formato de tutoriais, publicadas no
Youtube e divulgada nas salas de aula virtuais do whatsapp. Com isso as famílias
tem acesso às aulas quando e quantas vezes forem necessárias para que o aluno
entenda as explicações- Outra decisão pedagógica exitosa é a entrega do material
impresso para todos os alunos. Essa prática acontece a cada 3 semanas, então
recolhemos as atividades feitas e entregamos novo bloco que é gerenciado pelas
professoras nas suas respectivas salas de aula virtuais.
A construção do projeto pedagógico deu-se pelas coordenações pedagógicas,
encontros em dias letivos temáticos e reuniões com a comunidade escolar, bem
como através de formulários digitais enviado às famílias para gerar os dados
presentes neste documento que nos dão uma visão precisa do acesso real que a
comunidade tem às tecnologias e uso de dados bem como o retorno dos avanços
pedagógico obtidos pelos alunos. Também serve como sustentação empírica para o
inventário da escola do campo desta instituição e embasadas em documentos
norteadores da Secretaria de Estado e Educação do DF e da Unidade de Educação
Básica da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho – UNIEB, bem como as
diretrizes da BNCC.
O levantamento diagnóstico e interpretação das condições socioculturais do
local e do desempenho das avaliações das aprendizagens são fontes fundamentais para
a construção deste projeto, objetivando traçar estratégicas de ação e metas
educacionais. Portanto, nele se baseiam os planos de ação, planejamentos escolares,as
metodologias, os instrumentos de avaliação, os procedimentos, as atitudes e valores
inseridos na formação ética do indivíduo, além de provocar a produção de projetos
pedagógicos de cunho ambiental, social e cultural.
A Escola Classe Córrego do Ouro acredita que cada um dos integrantes da
comunidade escolar é membro importante no processo de construção da Proposta
Pedagógica. Os diversos saberes contribuem para a melhoria das habilidades
cognitivas, físicas e socioculturais em prol do desenvolvimento da aprendizagem dos
educandos. Aquisição de conhecimentos, internalização de valores, formação de
atitudes e comportamentos coerentes com os valores, constituem um complexo de
ideais a serem alcançados por cada um em particular e por todos como conjunto
sistemico de agentes educativos.
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HISTÓRICO
O território onde há meio século se ergue a capital do país vem sendo
percorrido, visitado, estudado e tem sido habitado por grupos humanos diversos —
índios, escravos, bandeirantes, sertanejos, desbravadores estrangeiros e brasileiros,
tropeiros, roceiros, fazendeiros, mistura que resultou na população que hoje habita
esta região.
A comunidade do Córrego do Ouro se iniciou a partir de uma suposta
descoberta de ouro. A lenda nasceu de um texto escrito por um bandeirante do século
XVIII em que ele descreve um mapa de uma mina aurífera nas proximidades de
Planaltina de Goiás. Quem estuda a pré-história de Brasília e quem vive neste
quadrante desde tempos remotos conhece o Roteiro do Urbano e a lenda do ouro do
Urbano
O bandeirante Urbano Couto de Menezes esteve nas proximidades do atual
território do Distrito Federal em 1750. Era a segunda entrada nos sertões do Planalto
Central. A primeira havia sido feita, em 1722, com Bartolomeu Bueno da Silva, o
Anhanguera Filho, descobridor das minas de ouro de Goiás Velho, em 1725. Urbano
voltou depois, guiando Manuel Rodrigues Tomar, em expedição que encontrou o ouro
de Pirenópolis. Mas Urbano deixou indicações topográficas que levariam a uma
suposta mina de ouro entre Planaltina de Goiás e o Distrito Federal. As três lagoas a
que se refere o desbravador aparentemente são, a Formosa, a Bonita e a Bom- Sucesso.
O “poço sem praia e sem alcance de fundo” seria, na versão de Castro, uma lagoa
atualmente poluída que fica nos arredores próximos da cidade goiana.
De Planaltina de Goiás vê-se na direção do pôr do sol um “morro do feitio de
uma canastra”. De lá, ainda seria necessário identificar outras referências para que,
finalmente, se chegasse ao lendário Roteiro do Ouro do Urbano. O historiador Mário
Castro conclui: “O Urbano é de verdade, o ouro é de verdade e o roteiro leva jeito de
ser de verdade”. Mas de fato os habitantes da região não encontraram o ouro ainda.
Daí em diante, Urbano Couto estaria fortemente ligado à história deste pedaço
de Goiás. Há sinais da passagem de Urbano pelo Distrito Federal. Na extremidade
norte do território, perto dos povoados do Córrego do Ouro e Catingueiro, havia uma
fazenda chamada Santa Cruz do Urbano. Acredita-se que Urbano tenha morrido em
Jaraguá (Goiás), aos 70 anos.
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Originalmente a escola foi batizada com o nome da comunidade onde se
encontra inserida e foi construída de adobe pelos próprios moradores em 1969 em
parceria com a extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. Terreno cedido por
uma moradora e com estrutura inadequada, a Unidade de Ensino – UE atendia alunos
de primeira a sexta série do antigo Primeiro Grau (hoje, Ensino Fundamental). Os
professores se deslocavam a partir da Comunidade Ribeirão e passavam a semana na
escola em razão da dificuldade de transporte na época.
Em 1970 a senhora Raimunda Maria da Conceição doou outro terreno e foi
construída a escola de alvenaria pela Fundação Educacional. Fundada em 04 de maio
de 1970, iniciou suas atividades com cerca de 60 alunos, funcionando em dois turnos,
com turmas multisseriadas, até a quarta série do extinto Primeiro Grau e tendo como
responsável escolar a professora Srª. Enuvem de Maria Vieira Ribeiro.
A partir de 1994, com a redução de alunos, a escola passou a funcionar
apenas no turno matutino. Nesse ano, houve a construção definitivaou reforma da UE
com instalações mais adequadas, considerando a realidade da época.
Em 1999, a vila na qual a escola está localizada possuía quarenta e duas (42)
residências, com população estimada em duzentos e dez (210) habitantes, o que já
representava um pequeno núcleo habitacional para os padrões de ocupação da área
rural. Em 2002, dados da Assessoria de Saneamento Básico estimou a população em
duzentos e cinquenta (250) habitantes. Hoje, a comunidade possui, aproximadamente,
duzentos e oitenta(280) moradores.
As construções residenciais, comerciais e igrejas são na maioria de alvenaria e
cobertas com telhados de barro. Algumas são cobertas com amianto, existindo
ainda, exemplares construídos de pau-a-pique, tecnologia tradicional da arquitetura
colonial.
Atualmente, 2020, as atividades pedagógicas com os alunos são desenvolvidas
apenas no turno matutino (Ensino Regular).
Ao lado da escola existe o Posto de Saúde, que desenvolve programas de
assistência básica às famílias. Pacientes com patologias mais graves são
encaminhados para o Hospital Regional de Sobradinho.
Os habitantes e a Comunidade escolar são servidas, a título de transporte, por
uma linha de ônibus, que trazem e buscam os passageiros três (03) vezes ao dia, nos
horários de 7h, 13h e 18h.
Os habitantes tem como principal organização social representativa a
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Associação de Moradores.
As atividades de lazer habituais são os banhos de cachoeira, nos córregos e
ribeirões vizinhos. Os festejos tradicionais são mantidos pelos moradores mais antigos,
com destaque especial para a “Festa do Divino Espírito Santo”. Há também a festa do
Muquém, Santos de Devoção, Catira, danças countries, dentre outras.
Em 2012, a equipe gestora fez adesão ao programa da Educação Integral com
a finalidade de proporcionar outros espaços de aprendizagem que viessem de encontro
com a melhoria do desempenho comportamental e cognitivo dos alunos. Desde então,
a

Educação

Integral

ampliou

a

interação

interpessoal

entre

os

alunos,

alunos/professores e funcionários/comunidade. Também é visível o desempenho
satisfatório da aprendizagem, por meio do reforço escolar. Em 2015, mãe de aluno fez
parte deste programa como Educadora Social Voluntária - ESV, bem como outro ESV
colaborou para o funcionamento de oficinas de perna de pau, artes, fotografias e
outros. Em 2017 a ESV incentivou a manutenção da cultura local, ministrando aulas
de Catira. Desde 218, no entanto, pelo reduzido número de alunos, a escola não
pode mais trabalhar com o Programa de Escola integral. Esta gestão trabalha com a
intenção de implementar a Educação em tempo Integral ou mesmo restituir as
atividades da Educação integral tão apreciada pela comunidade escolar.Em 2014, a
escola passou a contar com o trabalho de psicóloga para dar suporte psicopedagógico
aos alunos com dificuldades de aprendizagense afetiva. Em 2015 a UE recebeu um
pedagogo para auxiliar o planejamento pedagógico. Vale ressaltar que esses
profissionais são itinerantes, atendendooutras instituições escolares da rede pública da
região. Em, 2017 a comunidade escolar não teve o auxílio do pedagogo itinerante,
sendo contemplada, em 2018, com esse valioso profissional da educação. Desde 2020
não temos nenhum dos profissionais que formam a de Equipe de Apoio às
Aprendizagens em nosso quadro de profissionais, estando a vacância dos mesmos em
nossa modulação. No ano de 2020, foi concedido ao quadro de profissionais a figura
do coordenador pedagógico local, que tem por principal atribuição colaborar no
processo de formação profissional como mediador dos estudos e entendimento das
legislações educacionais vigentes bem como sua melhor implementação levando em
consideração as peculiaridades institucionais.
No dia 12 de março de 2020 o GDF iniciou o protocolo de isolamento social
devido a proliferação do COVID-19 que é uma doença infecciosa causada pelo novo
coronavírus -SARS-CoV-2, orientado pela OMS por se tratar de uma pandemia de
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alto grau de virulência e contágio ocorreu a suspensão das aulas presenciais e a busca
de estratégias pedagógicas para a formatação emergencial de um modelo de ensino
remoto. A equipe gestora e corpo docente participou de cursos e formações para
realizar o atendimento aos estudantes e comunidade escolar e preparar as aulas
remotas usando como principais ferramentas os recursos didáticos da G-Suite.
Fazemos o uso intensivo de outra rede social que desde antes da pandemia servia
como uma ferramenta de comunicação entre a escola e a comunidade; o Whatsapp.
Com a pandemia e todas restrições que nos foi imposta, nos reinventamos enquanto
profissionais e expandimos de forma definitiva nosso olhar sobre as formas de levar
educação de qualidade para a comunidade que servimos.
Neste ano promovemos uma reforma na unidade que envolveu a pintura geral
interna e externa da s paredes; ladrilhamento de meia parede naparte interna e externa
da escola; pintura artística; cobertura do parquinho;reforma dos armários e bancadas
da cozinha; instalação de totem para álcool em gel e tap etes sanitizantes.
A Escola Córrego do Ouro traz no seu contexto a concepção de Escola do
Campo. Essa concepção dar-se-á pelas experiências de
desenvolvidas no campo de luta dos movimentos

formação humana

sociais organizados por

camponeses pela garantia de terra, educação e trabalho. A concepção de escola do
campo está enraizada no processo histórico da luta da classe trabalhadora pela
conquista e pque envolveermanência na terra desde o início da colonização da região
da Chapada da Contagem no período colonial. O acesso ao conhecimento e a
garantia do direito à escolarização para os sujeitos dessa comunidade também fazem
parte dessa luta.
DADOS DA INSTITUIÇÃO
MANTENEDORA
Nome

Secretaria de Estado da Educação do DF

CNPJ

00.065.201/0001-77

Endereço

SGAN 607; Anexo do Palácio do Buriti, 9º Andar

Secretário de Educação

Leandro Cruz Fróes da Silva

Secretário Adjunto

Dante Cassiano Viana

Subsecretario de Educação Básica

Tiago Cortinaz

Coordenador da Regional de Ensino

Marcia da Costa Brants
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UNIDADE DE ENSINO
Nome

Escola Classe Córrego do Ouro

Endereço

Fazenda Córrego do Ouro, DF 205, Oeste, Km 20, Setor

Telefone (orelhão)
E-mails

Habitacional Fercal – DF, CEP: 73.151-010
(61) 3500-2375
eccorregodoouro@gmail.com

INEP

eccorregodoouro.sobradinho@edu.se.df.gov.br
53005724

Localização

Zona Rural / Comunidade Córrego do Ouro/Fercal

Regional de Ensino
Data de Fundação

Sobradinho-DF
04 de maio de 1970

Autorização
Turnos de Funcionamento

Conselho Estadual de Educação
Matutino/Ensino Regular e Vespertino/Escola Integral

Nível de Ensino

Educação Básica

Modalidades de Ensino

Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais

Diretor (a)
Vice-diretor (a)

Ramatis Azevedo de Oliveira - Matrícula: 214.597-9
Adva Girlene da Silva – Matrícula: 201907-8

Secretario (a) Escolar

Ana Maria de Souza Santos. Matrícula: 210.280-3

RECURSOS FÍSICOS
Direção/ Sala de informática conjugada
Secretaria
Sala dos professores
Cozinha com despensa e com área de serviço
Salas de aula
Pátio/ Refeitório
Parque
Sanitários
Depósitos

01
01
01
01
03
01
01
02
alunos
01

secretaria

01

01

professores servidores

01

Materiais
diversos

01
cozinha

RECURSOS HUMANOS

01
gás

Quantitativo

Diretor (a) / Vice-Diretor (a)

02

Secretaria (a)

01

Auxiliares de Educação Copa/Cozinha

01

Auxiliares de Limpeza

02
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Professor (a) ( 01- Ed. Infantil/ 01- B.I.A./01- 4º e 5º anos)

03

Coordenador (a) pedagógico

01

Vigilantes

05

Total de colaboradores

15
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Durante décadas a escola trabalhou com turmas multisseriadas. De 2009 a 2011,
não houve turmas multisseriadas. A partir de 2012, a escola, novamente, passou a
trabalhar com classes multisseriadas. Atualmente a UE possui trinta (30) alunos
matriculados e frequentes, na faixa etária de quatro(04) a onze (11) anos, assim
distribuídos:
❖ Uma sala de pré-escola – 1º e 2º período;
❖ Uma sala do primeiro bloco (B.I.A.) – 1º,2º e 3º anos;
❖ Uma sala de segundo bloco:4º e 5º anos.
No ensino remoto, seguimos a mesma orientação e estrutura do ensino
presencial. O que teremos de inovação é a maneira como a explicação e o
acompanhamento do progresso escolar acontece. O uso diário do G-Suite e outras
plataformas de comunicação nos permite incrementar uma nova comunicação e
fortalecer os elos Família-escola, usando como principais ferramentas os recursos
didáticos da Google, tais como o Meet para reuniões, o Google Forms para
criação de atividades e formulários e o Google classroom que é acessado com contas
de email institucionaisespecíficas da SEEDF para profissionais da rede e estudantes.
No caso específico da EC Córrego do ouro, não fizemos uso desta ultima plataforma
(classroom) por uma série de dificuldades de conectividade da população local. As
professoras alimentam a plataforma para controle da SEDF, porém as atividades são
entregues de forma impressa para toda comunidade uma vez que em 2020 nosso corpo
discente era composto por 28 alunos e em 2021 por 31. Com essa decisão garantimos
a participação efetiva de 100% da comunidade escolar, sem evasões e desistências.
Os recursos do programa Escola em casa foram divulgados para a comunidade,
porém não foram efetivamente aceitos e utilizados por eles pois as famílias que
adquiriram os chips das empresas conveniadas com o programa, não tem uma
cobertura que atenda esta região da Fercal e ou a falta de intimidade de muitas familias
com novas tecnologias.
Fazemos o uso intensivo de outra rede social que desde antes da pandemia
servia como uma ferramenta de comunicação entre a escola e a comunidade; o
Whatsapp.Como a comunidade tem dificuldades com as tecnologias e acesso à internet,
neste ano decidimos que nossas aulas serão gravada no formato de tutoriais,
publicadas no Youtube e divulgada nas salas de aula virtuais do whatsapp. Com
isso as famílias tem acesso às aulas quando e quantas vezes forem necessárias para
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que o aluno entenda as explicações- Outra decisão pedagógica exitosa é a entrega
do material impresso para todos os alunos. Essa prática acontece a cada 3 semanas,
então recolhemos as atividades feitas e entregamos novo bloco que é gerenciado
pelas professoras nas suas respectivas salas de aula virtuais.
A escola atende predominantemente crianças cujos pais, na sua maioria, possui
baixo grau de instrução formal, mas que entendem a importância de seus filhos
ingressarem e permanecerem na escola. Esse interesse e esforço familiar é um fator
crucial para obtermos bons resultados nas aprendizagens.
Foi feita pesquisa por meio de formulários virtuais produzidos no Google
forms e com eles obtivemos dados que nos permite mapear aspectos socio- culturais
da comunidade e mensurar a receptividade dos recursos pedagógicos adotados pela
escola. Também avalia,os a comunicação da comunidade com a escola. Os dados
podem ser observados nos gráficos abaixo:
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OPINIÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE O ENSINO REMOTO
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FUNÇÃO SOCIAL

A função social da Escola é promover uma educação transformadora, capaz de
proporcionar o crescimento moral, intelectual e social do estudante, preparando-o para
o convívio entre seus pares na concepção de Escola do Campo, procurando valorizar a
sua história para que com a posse desses saberes e dessa consciência social se sinta
estimulado a permanecer, produzir e evoluir a si e a comunidade como um todo.
Tem como objetivo primordial a socialização do aluno em um ambiente que
proporcione acesso e ampliação ao conhecimento, inclusive da realidade social e
cultural. Mesmo no cenário de ensino remoto, manter esses objetivos junto à
comunidade escolar é nossa prioridade.
Devemos oferecer espaço adequado, mesmo que virtual, em que o aluno possa
criar, recriar e desenvolver a cultura e o conhecimento, ao mesmo tempo. A
preparação para atuar como cidadão consciente da sua ação no seu grupo familiar e
social defendendo seus direitos e conhecendo seus deveres.
Como Escola do campo, é nosso objetivo também, colocar o desafio de
conhecer e desenvolver habilidades no estudante que serão executadas em um projeto
integrado com a natureza do lugar onde está inserido, sem esquecer de ensinar ou de
apresentar conhecimentos que o prepare para as práticas da vida no campo ou no meio
urbano, conforme o desejo e/ouambições do educando.
Nosso trabalho é baseado no respeito à individualidade de cada criança dentro
de uma proposta metodológica ampla, lúdica, incentivadora, agradável, alegre e
enriquecida com estímulos motores, sensoriais, afetivos eculturais.
A afetividade e a aprendizagem estarão sempre presentes nas ações
pedagógicas, e mesmo com o ensino remoto, cuidamos para que essesvalores não se
percam.
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PRINCÍPIOS
Os princípios da educação nas escolas públicas do Distrito Federal a serem
observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações
educacionais. Esses princípios são:


Igualdade
Garantido no Art 3º da CF, o princípio da Igualdade traz que é dever do

Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
A garantia de acesso e de permanência significa que todos têm direito de
ingressar na escola, sem distinção de qualquer natureza, tendo sua permanência
garantida e seu direito a aprender com qualidade preservados. Claro, quando falamos
em princípio de igualdade o valor do princípio reside na filosofia que perpassa os
modelos pedagógicos vigentes.



Liberdade
Esse princípio garante a autonomia e liberdade de suas práticas pedagógicas,

evidentemente respeitando a legislação vigente, conferindo a escola e ao professor a
liberdade do agir, utilizando-se de metodologias próprias e diretivas segundo sua
própria pedagogia que se faz presente e se sustenta na necessidade de garantir o
aprendizado.
São quatro formas de liberdades pedagógicas, as saber:
a) a liberdade de aprender
b) a liberdade de ensinar
c) a liberdade de pesquisar
d) a liberdade de divulgar
Esse princípios foi amplamente exercido na implementação do ensino remoto,
uma vez que as unidades encontraram a melhor maneira de ofertar os saberes em
adequação à necessidades, possibilidades e anseios da comunidade a que servimos.
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Intersetorialização
Esse princípio deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida

(crianças, adolescentes, jovens eadultos aprendem o tempo todo), por meio de práticas
educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes,
esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das
potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola repense a formação de
seus alunos de forma plena, crítica e cidadã.


Transversalidade
Consiste na aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos

conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz
sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a
aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade.


Diálogo Escola e Comunidade
Na Educação do Campo é necessária a transformação da escola num espaço

comunitário, legitimando-se os saberes e fazeres comunitários como sendo do mundo
e da vida. Assim, o projeto político pedagógico implica pensar na escola como um
polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais
dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes
próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares.


Territorialidade

A educação não se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em parcerias
em/ou com outros espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e
quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde,
clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura
no trabalho em rede, na gestão participativa e na co-responsabilização pelo processo
educativo. A interrupção das atividades pedagógicas presenciais impactou nas
condições de equidade e de igualdade de condições sociais.
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PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS
Dos princípios e fins da educação nacional LDB:
Art.2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (LDB, 2005 PAG 7).

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a
expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses
princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao
que compreendemos como princípios.
Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que
consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações,
interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores
são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses
princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de
conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço
social e escolar.

PRINCÍPIO DA UNICIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA
Na concepção de Freire, teoria e prática são inseparáveis tornandose, por meio de sua relação, práxis autêntica, que possibilita aos sujeitos
reflexão sobre a ação, proporcionando educação para a liberdade. “A práxis,
porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo.
Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor- oprimido”
(FREIRE, 1987, p. 38).

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas
ganham novos significados. Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado,
há uma visão articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de
saberes e de ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos
conhecimentos. Em suma, a teoria e as práticas educacionais devem andar juntas; a
teoria norteando a prática no cotidiano escolar.
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PRINCÍPIO DA INTERDISCIPLINARIDADE E DA CONTEXTUALIZAÇÃO
A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de
um currículo integrado. O princípio da interdisciplinaridade favorece a abordagem de
um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da
compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes
curriculares, ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do pensamento. O
princípio da contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos
conhecimentos e procedimentos didático- pedagógicos, propiciando relação entre
dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).
O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e
sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos,
ações importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais,
profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensinoaprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será
utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes.
Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou
integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são
os conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma
temática. Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão
sobre os conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar
uma integração que não existe, dificultando a implementação de atividades
interdisciplinares na escola.
A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio
componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio
componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes,
literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que irão auxiliar
ou favorecer a discussão específica do conhecimento do componente curricular. Já
entre os componentes curriculares, busca-se a integração existente entre os diferentes
conhecimentos.
O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos
científicos, pedagógicos e experimentais, criando possibilidades de relações entre
diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que;
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“[...] interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma
filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e
questões que preocupam em cada sociedade” (p.65)

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário
se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional
característica das relações sociais e profissionais na modernidade. Nas escolas
públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas
interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaçostempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do currículo e
organização do trabalho pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como
princípio.
PRINCÍPIO DA FLEXIBILIZAÇÃO
Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma
base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus
projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o
trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual
dos estudantes.
A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de
formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia
intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em
mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a
possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os
diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de
romper as amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de prérequisitos.
A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos
professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os
conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de
novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa
visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência,
com vistas a conduzir à emancipação e à criatividade individuale social.
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“[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma
configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41)

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos
estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e
pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente
superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências,
saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com
professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução
CNE/CEBnº 5/2009), em seu Artigo 4º, definem a criança como sujeito
histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivência,
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,aprende,
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

PRINCÍPIOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A Educação Inclusiva assume que as diferenças humanas são normais e que,
em consonância coma aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da criança, ao
invés de a criança se adaptar aos padrões educacionais pré-concebidos. Uma
pedagogia centrada na criança é benéfica a todos os estudantes e, consequentemente, à
sociedade como um todo.
Declaração de Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das
Necessidade Educativas Especiais, in:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf , 1994, p 3.

Podemos considerar este parágrafo como um dos princípios para entendermos
sobre o processo de ensino-aprendizado inclusivo que, na realidade, é para todos.
Informa sobre a educação centrada na pessoa, que nada mais é do que verificar os
potenciais que o aluno tem, conforme a sua natureza, sua vontade e os estímulos que
obteve até o momento.
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PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na perspectiva de integralidade ao considerar a criança como um ser
indivisível, inteiro e único, o trabalho na Educação Infantil segue os princípios a
Educação Integral e epistemológicos do currículo. E os princípios das DCN”S que são:
a) PRINCÍPIOS ÉTICOS
Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade
e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, a diferentes culturas, identidades e
singularidades, assegurarem nas crianças a manifestação de seus interesses, desejos e
curiosidades a valorização de suas produções, apoio na conquista da autonomia nas
escolhas.
b) PRINCÍPIOS POLÍTICOS
Referem-se à garantia de direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do
respeito à democracia. A criança produtora e consumidora de cultura é participante da
vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com
a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens.
c) PRINCIPIOS ESTÉTICOS
A valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade de
manifestação artística cultural, oportunizando o desenvolvimento da imaginação, de
habilidades criativas, da curiosidade, da capacidade de expressão nas múltiplas
linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita, entre outras),a partir
de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando de
muitos saberes.
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MISSÃO,

OBJETIVOS

DA

EDUCAÇÃO,

DO

ENSINO

E

DAS

APRENDIZAGENS
Com base no diagnóstico da realidade escolar a Escola Classe Córrego do ouro
tem como missão:


Fortalecer a consciência de uma educação libertadora e que prepare os
membros do corpo discente para superar os desafios acadêmicos vindouros e os
fortaleça em sua estrutura emocional, afetiva e social no intuito de aperfeiçoarse, atualizar-se, agir de forma planejada, com responsabilidade, organização e
objetividade, bem como superar interesses pessoais em função do bem comum,
atuando de forma autônoma e consciente, assumindo integralmente os resultados
e

consequências

por meio do envolvimento, integração, colaboração e

solidariedade entre pessoas e equipes, valorizando a construção coletiva e/ou
democrática.


Fortalecer os princípios de educação no campo, valorizando as conquistas da
comunidade e cultura local.



Fortalecer

a

integração

de

toda

comunidade

escolar, com

vista

ao

desenvolvimento e fortalecimento do sentimento de pertencimento, assim como
promoção do engajamento com o processo de escolarização e estratégias de
aprendizagem e desenvolvimento.
A pandemia nos mostrou como alguns segmentos sociais estão

mais

vulneráveis que outros e expôs o grande desafio que teremos para ofertar uma
política pública de ensino remoto de acordo com a necessidade de cada
especificidade da rede. No entanto, estar atento à redução do impacto das
desigualdades é uma obrigação moral de todos os atores envolvidos, inclusive
externos ao ambiente escolar.
OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO


Organizar o trabalho pedagógico, vivenciando e revisitando este documento e os
documentos da SEDF, para que os estudantes alcancem os objetivos de
aprendizagem;



Utilizar de estratégias didático-pedagógicas desafiando e provocando os
estudantes, na construção de suas hipóteses na resolução de problemas;
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Ofertar ações como Conselho de Classe participativo; a análise das aprendizagens
para reorganização da prática docente; a formação continuada nos lócus da escola;
a coordenação pedagógica, como espaço e tempo primordiais para o trabalho
coletivo; entre outros;



Proporcionar um ambiente educativo com recursos variados, materiais didáticos
atrativos e diversificados e situações problematizadoras que contemplem todas as
áreas do conhecimento disponibilizadas aos estudantes para assim alcançar os
objetivos e promover as aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora.



Conscientizar a importância da conservação do patrimônio público;



Desenvolver uma educação de qualidade inclusiva, onde atenda às necessidades
dos alunos diagnosticados, como também daqueles, que não são, mas, apresentam
deficiências ou dificuldades nas aprendizagens.



Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos
éticos e a corresponsabilidade de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso,
permanência e formação integral dos estudantes; 28



Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de
atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na
perspectiva do protagonizo estudantil.

OBJETIVOS DO ENSINO


Garantir que todas as áreas do conhecimento sejam exploradas, respeitando a
localização em que a escola está inserida com a Construção do Inventário Social,
Histórico, Cultural e Ambiental;



Conscientizara família sobre a importância de sua participação efetiva na escola
como protagonista nas aprendizagens dos alunos como também na contribuição
da construção do Projeto Pedagógico como também a melhoria do espaço físico;



Convocar os pais para reuniões bimestrais, objetivando informar, estabelecer
parcerias sobre a vida escolar de seu filho, bem como, a participação efetiva do
PP;



Convidar quando for preciso, os pais a participar de mutirões para manutenção do
espaço físico da escola.



Avaliar as ações pedagógicas, físicas da escola com objetivo de futuras melhorias;
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Provocar no aluno o interesse pelos estudos, apresentando os futuros benefícios
na vida pessoal e da família (casa própria, salário, lazer);



Proporcionar o acesso a natureza para aguçar a curiosidade, a criatividade e
desenvolver atitudes cientificas de observar, analisar e descobrir.



Proporcionar momentos de lazer e cultura aos estudantes (passeios a clubes,
zoológicos, teatros, museus e outros...)



Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma
perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação
para a Sustentabilidade;



Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e
do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos
letramentos;



Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos históricos
geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se
fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial;



Explorar as potencialidades dos alunos por meio de práticas educacionais lúdicas
que assegure ao aluno o funcionamento do sistema de escrita, proporcionando-lhe
a compreensão e apropriação dos usos e convenções da linguagem escrita;

OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS


Compreender o funcionamento do sistema de escrita alfabética para escrever
segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas e refletir sobre as
regularidades e seus usos;



Desenvolver confiança para utilização de estratégias próprias e na capacidade
para lidar com situações matemáticas novas, utilizando conhecimentos prévios;



Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados
encontrados em situações-problemas relativos às quantidades, espaço físico e
medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem matemática;



Resolver

situações-problema

envolvendo

as

operações

matemáticas

contextualizados;
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Identificar os diversos falares regionais relacionando-os aspectos culturais
evidenciados em diversos gêneros textuais;



Recontar contos, lendas, fabulas e ouros na forma oral e escrita;



Identificar diferentes linguagens verbal e não verbal presentes em gêneros
textuais;



Compreender, antecipar, inferir, retomar informações explicitas e implícitas em
textos lidos ;



Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer e
fluência valorizando o autor ou escritor;



Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade da situação
comunicativa;



Vivenciar brincadeiras, jogos ritmos, canções presentes na cultura local
resgatando o universo infantil da criança;



Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;



Mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais;



Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre
natureza, seus fenômenos, sua conservação, registrar observações, manipulações
e medidas;



Usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita
espontânea), em diferentes suportes;



Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças;



Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos
seus familiares e da sua comunidade;



Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois
e o entre em uma sequência;



Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS
O Currículo da Educação básica fundamenta-se nos referenciais da Pedagogia
Histórico Critica e da Psicologia Histórico Cultural, por apresentarem elementos
objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não
somente explicações para as contradições sociais, mas estratégias para superá-los
identificando causas para o fracasso escolar e garantindo as aprendizagens para todos.
Com isso a escola estabeleceu metas, objetivos, e ações que orientem o trabalho
pedagógico, considerando a pluralidade diversidade social e cultural em nível global e
local.
A pedagogia Histórico Critica esclarece sobre a importância dos sujeitos na
construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação
com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade,
estabelecendo relações entre seres humanos e a natureza. Na

perspectiva

da

Pedagogia Histórico -Critica, o estudo dos conteúdos curriculares na prática social dos
estudantes são elementos para a problematização diária na escola e na sala de aula que
à mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revelam os signos
e sentidos culturais. A prática social é compreendida como um conjunto de saberes
experiências e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e
acadêmica que transposto para os estudos dos conhecimentos científicos.
O desenvolvimento dos estudantes é favorecido são protagonista do processo
de ensino aprendizagem, tendo o professor como mediador do conhecimento
historicamente acumulado e a bagagem de conhecimento que o aluno traz consigo,
por meios de ações intencionais, organizados para a formação de um sujeito histórico
e cultural.
É através das relações com os outros homens, por meio da mediação de
instrumentos, principalmente por meio da linguagem (instrumento simbólico básico
de todos os grupos humanos) e dos objetos (instrumentos concretos), que o indivíduo
chega a interiorizar os elementos culturalmente estruturados. Vigotski chama de
internalização, essa reconstrução interna de uma operação externa. De acordo com ele,
todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem em dois momentos: no
nível social (interpsicológico) e depois no nível individual (intrapsicológico):
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1º Interpsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre entre pessoas.
Este primeiro momento é decisivo no processo de ensino- aprendizagem, pois é o
momento da mediação docente;
2º Intrapsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre no interior da
criança. No processo de ensino-aprendizagem corresponde ao momento da
apropriação dos conteúdos pelo aluno.
A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal
acontece ao longo do desenvolvimento da criança, como resultado de uma série de
eventos ocorridos.
OS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA BNCC
O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão
pedagógica e social das últimas décadas, ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que
as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de
competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber”
(considerando constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e,
sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), Para isso a
escola promoverá ações, como brincadeiras, contação de histórias, teatros, momentos
de discussões e reflexões em que os alunos terão o fortalecimento de ações que
assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC o estímulo à sua aplicação
na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o
protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto
tornará sua aprendizagem significativa.
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RELAÇÃO ENTRE APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO
Na Teoria Histórico-Cultural, o desenvolvimento da criança é considerado
como um processo dialético complexo caracterizado por inúmeras transformações
qualitativas, metamorfoses,

imbricamento de fatores internos e externos, e

processos adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra.
Segundo Vigotski (2007), não podemos nos limitar à determinação de
níveis de desenvolvimento, se o que queremos é descobrir as relações reais entre o
processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Temos que determinar
pelo menos dois níveis de desenvolvimento da criança: o primeiro nível pode ser
chamado de nível

de

desenvolvimento real

e

o

segundo, de

zona

de

desenvolvimento proximal.
➔ Nível de desenvolvimento real: é o nível de desenvolvimento da criança
onde suas funções mentais já se estabeleceram como resultado de certos

ciclos

de desenvolvimento já completados;
➔ Zona de desenvolvimento proximal ou potencial: é o nível de
desenvolvimento da criança determinado através da capacidade de solução de
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com os colegas mais
capazes.

Em outras palavras, podemos dizer que, no nível de desenvolvimento real, a
criança consegue fazer as atividades, independentemente da ajuda de outros,porque as
funções psíquicas necessárias para fazê-las já amadureceram nela. Já na zona de
desenvolvimento proximal, a criança precisa de orientação de um adulto para fazer
as atividades ou fazê-las em colaboração com os companheiros mais capazes, porque
as funções psíquicas necessárias para tal ainda não amadureceram completamente,
estando em processo de maturação. Cabe, ainda, observar que a expressão “nível
de desenvolvimento real” pode aparecer como “nível de desenvolvimento atual” e a
expressão “zona de desenvolvimento proximal” como “zona de desenvolvimento
imediato”, de acordo com as diferentes traduções da obra de
língua

portuguesa.

Entre

aprendizagem

Vigotski,

para

a

e desenvolvimento existem relações

complexas: O aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem
a escola. O aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o
primeiro dia de vida da criança.
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De acordo com Eidt e Tuleski (2007, p.7), “aprendizagem e o
desenvolvimento constituem uma

unidade dialética, onde a aprendizagem

impulsionando o desenvolvimento, por sua vez gera novas aprendizagens mais
complexas, infinitamente”.

Isso significa que a aprendizagem precede o desenvolvimento, ou seja, a
aprendizagem é a força impulsionadora do desenvolvimento das funções psicológicas
superiores no indivíduo.

Segundo Vigotski (2007), “o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao
desenvolvimento”. Assim, o aprendizado adequadamente organizado resulta em
desenvolvimento: Aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento
vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis
acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de
desenvolvimento

das

funções

psicológicas

culturalmente

organizadas

e

especificamente humanas.(VIGOTSKI, 2007, p.103).

Desta forma, na perspectiva da Teoria Histórico- Cultural, a aprendizagem por
1 meio da mediação dos instrumentos culturais, sejam eles simbólicos ou concretos,
com a ajuda de um adulto ou de colegas mais experientes, tem um papel de destaque
no processo dedesenvolvimento da criança.
No processo de ensino e aprendizagem, a mediação do professor é de suma
importância para o desenvolvimento dos indivíduos que passam pela escola, de
acordo com esta perspectiva. O nível de desenvolvimento imediato explica-se pelas
operações que a criança só consegue resolver com o auxílio de pessoas mais
experientes, ou seja, exige a mediação de alguém, justamente porque faz parte de
processos mentais que ainda não estãointernalizados.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Em tempos de aulas remotas, a escola tem se organizado para oferecer todas
as possibilidades de acesso à educação. Devido a características peculiares da nossa
comunidade e sua dificuldade de acesso às tecnologias e a precária conectividade com
a internet, a modalidade de ensino ofertado por esta instituição, bem como pelo
quantitativo de alunos, optamos por entregar atividades impressas para todos os
estudantes e gerenciar sua execussão por meio dos grupos de WhatsApp onde
postamos todo material que é postado na plataforma. Não ofertamos aulas ao vivo
pois as crianças em geral não possuem aparelhos eletrônicos próprios, tendo que
aguardar a disponibilidade de seus familiares em ceder seus aparelhos. Com base
nessa realidade, as professoras fazem vídeo-aulas explicativas e de correção das
atividades e disponibilizam no YouTube,. o link da aula é postado diariamente nos
grupos de WhatsApp. Essa dinâmica tem sido eficiente pois as famílias acessam a
aula quando podem e quantas vezes forem necessárias para que a criança aprenda o
conteúdo e/ou esclareça suas dúvidas. Fazemos uso do livro didático sempre que ele
atende os conteúdos do planejamento. O bloco de atividades é planejado para o
período de três semanas e é entregue à comunidade que pode retirar na unidade e/u
recebê-las em local e horário combinados previamente com a equipe gestora. Essa
prática tem se mostrado eficiente e a comunidade num geral tem participado com
assiduidade e pontualidade. Quando um novo bloco é entregue as famílias devolvem o
bloco anterior com as atividade feitas. Em posse deste material, as professoreas
conferem a frequência e avaliam os avanços educacionais dos estudantes.

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
As coordenações pedagógicas coletivas acontecem semanalmente às quartasfeiras, em turno oposto da regência de classe . Utilizamos o Google Meet para este
momento e mantemos um grupo no WhatsApp para diálogo permanente com o corpo
docente, esclarecimento de dúvidas, divulgação de cursos, lives e palestras entre outro.
As terças e quintas são reservadas para participação em cursos de formação ofertados
por diferentes órgãos governamentais e em especial os cursos da EAPE- Escola de
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Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. As coordenações individuais são
reservada para produção de vídeo-aulas, correção de atividades e acompanhamento
dos grupos de WhatsApp das salas de aula virtual. da seguinte forma neste período de
aulas remotas: descreva como estão organizados os espaços e tempos para as
coordenações em conjunto e individuais.
OBJETIVOS
◆ Garantir a realização semanal do horário de trabalho pedagógico coletivo;
◆ Fornecer a base teórica para nortear a reflexão sobre as práticas
pedagógicas no teletrabalho;
◆ Oferecer condições para os professores trabalharem coletivamente
as propostas curriculares, em função de sua realidade;
◆ Articular as rotinas pedagógicas de acordo com os desejos e as
necessidades escolares;
◆ Ligar

e

interligar

pessoas,

ampliando

os

ambientes

de

aprendizagem e relações interpessoais, em especial com a
implementação do ensino não- presencial
METODOLOGIAS
◆ Relatórios com base em observação individual e coletiva;
◆ Questionários aplicados aos alunos e comunidade escolar
utilizando o Google Forms;
◆ Avaliações continuadas dos conteúdos trabalhados,
◆ Atividades diversificadas de forma impressa e com apresentações,
vídeos explicativos, plantão de dúvidas pelas ferramentas e
plataformas virtuais.
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AÇÕES E ESTRATÉGIAS
 Observar a pontualidade e regularidade das rotinas escolares definidas
em coordenação.
 Realização de coordenação pedagógica coletiva nas quartas-feiras, com
participação de docentes, coordenadora da integral e equipe gestora via
Meet;
 Estudos sistemáticos e contínuos da legislação educacional vigente bem
como atendimento individual aos professores e famílias, utilizando para
isto o espaço da coordenação e dias letivos temáticos em ambientes
virtuais;
 Realização de planejamentos coletivos anuais, bimestrais e semanais via
Google Meet e whatsapp;
 Auxilio nas realizações de atividades diárias nos grupos de whatsapp;


Realizações de momentos de confraternizações com a comunidade
escolar tais como celebrações das datas comemorativas como dia das
mães, dia dos pais, dia da família e festas populares como a festa
juninade forma virtual



Formação continuada dos profissionais da educação através das Live
via Youtube, e encontros pedagógicos virtuais e cursos de formaçãoda
EAPE.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
Por meio de reuniões específicas do Conselho Escolar e reuniões com a
comunidade de acordo com o calendário da SEDF referente aos dias letivos temáticos
e para avaliação institucional com a finalidade de verificar os desempenhos
alcançados, sendo realizado utilizando plataformas de reunião virtuais e formulários
da Google Forms.
No que diz respeito a organização da rotina escolar, os norteadores são o
calendário anual da Secretaria de estado de Educação do DF e Guia dos Anos Iniciais-
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Orientações para atividades de ensino remoto ainda na semana pedagógica. Com base
nas datas e programações e nas orientações nela contidas, estabelecemos as ações
que pretendemos realiza, deixando para as coordenações pedagógicas a determinação
das estratégias a serem adotadas para a plena execução.
A relação família escola se dá, não só bimestralmente, com as reuniões de
pais onde discutimos todos os assuntos relevantes da escola, passando a ser uma
interação diária através das redes sociais devido ao ensino remoto, em especial via
whatsapp, como em dias letivos temáticos onde a escola fica à disposição para
atendimento e formação aos pais. Também é comum receber os pais na escola
individualmente, para discussãode assuntos referentes aos estudantes. O envolvimento
e a participação da família no ambiente escolar são considerados fundamentais para o
desenvolvimento e desempenho da escola dos alunos.
Desde 2020 não tivemos a presença de uma Equipe de Apoio a Aprendizagem,
situação que se estende até o momento. Os casos que necessitam de estudo e
avaliação especializada são encaminhados para a equipe da Coordenação Regional de
Ensino, até que se resolva a falta destes profissionais em nossa unidade de ensino.
Essa colaboração da UNIEB é valiosa porém insuficiente para tratar das demandas
escolares. Existe a necessidade desses profissionais, pois acreditamos que sua atuação
no cotidiano institucional é imprescindível para o êxito e permanência dos alunos na
escola, visto que, conforme diagnóstico, são famílias que tem dificuldades diversas
com o acompanhamento escolar dos filhos, inclusive porque uma parte significativa
dos pais possui baixo grau de instrução formal.A ausência de servidores que atuam no
Atendimento Especializado às Aprendizagens, tem deficitado exponencialmente a
excelência do trabalho pedagógico nesta unidade educacional e sobrecarregando a
equipe gestora ea coordenação pedagógica, que por força da necessidade, assume as
competências inatas destes profissionais.
Embora sentindo esse desfalque na equipe escolar, oacompanhamento acontece e está
alinhado com a O.P. que define a atuaçãoda Equipe em três grandes áreas de atuação:
 Mapeamento institucional das instituições educacionais.
◆ Assessoria ao trabalho coletivo dos professores.
◆ Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem
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ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL
Cabe a escola definir em sua Proposta Pedagógica, com base no que dispõem a
Lei de Diretrizes e Bases – LDB e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e
no Currículo em Movimento os conceitos orientados do processo do desenvolvimento
da criança, com a consciência que as crianças adquirem as mesmas formas de
comportamento que as pessoas usam e demonstram nas relações com elas.
A Proposta Pedagógica desta escola considera a prática do currículo como um
conjunto de experiências em que se articulam saberes da experiência e socialização do
conhecimento em seu dinamismo, com ênfase:


Na gestão das emoções;



No desenvolvimento de hábitos higiênicos e alimentares;



Na vivência de situações destinadas à organização dos objetos pessoais e
escolares;



Na vivência de situações e preservação dos recursos da natureza;



No contato com diferentes linguagens representadas, predominantemente, por
ícones e não apenas pelo desenvolvimentoda prontidão para a leitura e escrita,
com potencialidades indispensáveis à formação do interlocutor cultural.





Desenho livre



Desenho da família



Autorretrato;( Corpo Humano)



Identificação Das Letras (oral)



Identificação Dos Números; ( oral)



Quebra Cabeça



Nome



Que Cor é Essa? Oral



Formas geométricas

As avaliações de aprendizagens tem se valido desse fortalecimento de vínculos
uma vez que as famílias corroboram no processo relatando os avanços
pedagógicos por meio de vídeos que mostram a criança realizando atividades,
testes diagnóstico e eventos lúdicos, bem como respondendo a questionário de
acompanhamento pedagógico no Google Forms, elaborado com parâmetros pré
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objetivados pela equipedocente e em conformidade com os conhecimentos
esperados para a idade/série.

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
Devido às demandas do ensino remoto, , utilizando os seguintes recursos:
A equipe pedagógica elabora atividades para um período de 3 semanas. Essas
atividades são impressas e entregues pela equipe gestora numa espécie de dellivery
para todos os alunos da escola.
Neste momento de entrega e /ou troca de material impresso, a equipe gestora realiza a
busca ativa através do contato direto com as famílias que estão deixando de entregar
ou atrasando a devolutiva do material, uma vez que é por meio deles que a frequência
e as avaliações são feitas.
Durante o período de vigência, diariamente as professoras postam vídeo-aulas e de
explicação e correção das atividades propostas que são publicadas nos grupos e
whatsapp de cada turma, bem como no Youtube e no classroom do Google. As duas
primeiras mídias sociais citadas são a forma principal de acessibilidade da
comunidade escolar aos conteúdos.
As aulas serão enriquecidas com atividades lúdicas, objetivando o desenvolvimento
do raciocínio lógico-matemático, leitura e interpretação, o desenvolvimento de
habilidades motoras, maior socialização em busca do bem estar físico/mental.


O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo;



Foco na alfabetização e letramento, ao longo dos três primeiros anos;



A compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes e da cultura e dos direitos humanos que fundamentam a
sociedade;



O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista aaquisição de
conhecimento e habilidades e a formação de valores; e



O fortalecimento dos vínculos de família e dos laços de solidariedade humana.
As avaliações de aprendizagens tem se valido desse fortalecimento de vínculos

uma vez que as famílias corroboram no processo relatandoos avanços pedagógicos
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por meio de vídeos que mostram a criança realizando atividades, testes diagnóstico e
eventos lúdicos, bem como respondendo a questionário de acompanhamento
pedagógico no Google Forms, elaborado com parâmetros pré objetivados pela equipe
docente e em conformidade com os conhecimentos esperados para a idade/série.
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ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
Temos como filosofia de trabalho proporcionar um ambiente propício ao
desenvolvimento profissional a todos que atuam presencial e de forma remota ao
ambiente escolar com as seguintes ações:


Celebrar de forma virtual as datas comemorativas como dia das mães,dia dos
pais, das mulheres, dos pedagogos, aniversário do servidor entre outros;



Incentivar e reconhecer perante a comunidade escolar o valor do trabalho
realizado pelo corpo docente;



Homenageando todos os profissionais nos dias específicos de suas atuações e no
Dia do Servidor Público;



Oferecer a toda comunidade escolar e servidores um ambiente organizado,
saudável e amistoso;



Disponibilizando os recursos materiais e didáticos adequados para a atuação
docente;



Exaltar e divulgar as experiências exitosas da equipe, promovendo momentos de
interações e trocas durante as coordenações virtuais;



Acompanhar e promover o suporte e apoio aos profissionais da educação que
apresentem alguma dificuldade;



Manter o canal de diálogo entre as equipes aberto visando a melhoria do ambiente
escolar ou da organização do trabalho pedagógico na instituição de ensino e na
elaboração de todos projetos e documentos como o Inventário da Escola do
Campo e do PPP;



Divulgar e incentivar a participação dos profissionais em cursos de formação
continuada nas coordenações ou na EAPE.
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS
Do ponto de vista pedagógico, a classe multisseriada é um ambiente rico em
possibilidades de interação e de soluções originais de problemas, além de um espaço
privilegiado para o exercício da empatia e aceitação das "diferenças". Também
possibilita práticas inerentes a educação em Ciclos, como o reagrupamento intraclasse.
Contudo reconhecemos que não é fácil o nível de exigência e dificuldade para o
professor que muitas vezes tem que fazer até três planejamentos para atender a todos
os alunos envolvidos na turma.
A prática multisseriada nos conduz para espaços e tempos onde uma parcela
significativa da populaçãoestudou nos anos iniciais de

sua

escolarização.

Para uns, significou um primeiro momento que se desdobrou em muitos outros.
Para outros, significou o limite, o impedimento de continuar,a ausência de direito à
escola. Para grande maioria sinalizou o caminho da cidade.
Hoje, as escolas multisseriadas estão sendo levadas a sério, sendo
reinventadas, e não mais ignoradas nem desprezadas como escolas do
passado. A lógica da classe multisseriada é do viver, do aprender humano,
do socializar como sujeitos culturais, intelectuais, éticos, sociais, políticos,
identários... essa experiência multisseriada tem muito a nos ensinar, há
sinais de vida de resistência, de vontade de fazer diferente.”(Rubem Alves)

A experiência com este tipo de agrupamento, que reúne alunos de idades e
anos escolares distintos, tem demonstrado resultados positivos no desenvolvimento
cultural e crescimento pessoal dos educandos, estimulando- os a diversificar o círculo
de amizades e possibilitando trocas de experiências. Também favorece o intercâmbio
e a comunicação entre os alunos de anos diferentes.
Além disso, simboliza a importância de resistirmos, e considerar que mesmo
com uma demanda pequena, o educando tenha acesso, ainda que de forma
multisseriada a uma escola próxima a sua casa e em um ambiente do campo.
A Escola oferta a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de Anos Iniciais
no turno matutino. São três turmas multisseriadas, assim distribuídas:
Educação Infantil (1ºe 2º Períodos);
BIA (1º, 2º e 3º Anos);
Anos Iniciais 4º e 5º Anos.
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RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE
Entende-se que quanto mais estreita for a relação entre a família e a escola,
melhor será a qualidade e o aproveitamento dos ensinamentos oferecidos aos alunos.
No contexto do ensino remoto este pode ser relatado como o principal ponto positivo
neste contexto do afastamento social: o estreitamento do diálogo com as famílias, uma
vez que a participação familiar é fundamental na ministração dos conteúdos.
A comunidade escolar do Córrego do Ouro tem uma dificuldade de acesso à
internet, bem como à aparelhos eletrônicos para as crianças, portanto a maior parte
delas precisam esperar que os adultos cheguem em casa para disponibilizar o acesso
ao celular. Isso justifica também porque nãoconseguimos ministrar aulas ao vivo em
ambiente de vídeo conferência. Nossa solução é gravar as aulas e postar no Youtube
para que o acesso ao conteúdo ocorra quando e quantas vezes forem necessárias, até
que a criança não tenha mais dúvidas.
INCLUSÃO
Uma das leis mais admiráveis e importantes no contexto escolar e
posteriormente para a vida, é a de garantir a universalidade de acesso e tratamento
igualitário garantidos pela Constituição Federal no seus artigos 5ºe 205 que garantem
os direitos á igualdade e inclusão de todos à educação de qualidade.
De acordo com o Currículo em Movimento a Educação Básica fundamenta-se
nos princípios da igualdade, do direito à dignidade humana, na educabilidade de todos
os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar
no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de
expressar-se e no direito a ser diferente.
O aluno com Necessidade Educacional Especial terá seu atendimento
observando à Adequação Curricular, no qual poderá ocorrer:


Introdução ou eliminação de conteúdos considerando a condição individual do
estudante;



Modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e da
introdução de métodos;



Flexibilização da carga horária e da temporalidade para desenvolvimento dos
conteúdos e realização das atividades;
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Avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com a
proposta pedagógica da instituição educacional,

respeitada

a frequência

obrigatória.


A adequação curricular nesta U.E. é feita pelo professor regente, como auxílio
da coordenação pedagógica uma vez que não contamos com os profissionais das
Salas de Recursos, SOE e SEAA e passa pelo aval da equipe gestora da escola e
responsável da criança.

PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES
A equipe gestora tem trabalhado de forma coesa com a coordenação
pedagógica local e professores para estabelecer uma rotina sistemática de avaliação e
acompanhamento dos estudantes visando fortalecer os vínculos deste com a escola,
avaliar e conceber estratégias de adequação, resgate e erradicação da evasão escolar.
É realizado no inicio do ano letivo e no fim de cada bimestre testes de
diagnóstico e de psicogênese para avaliar a evolução educacional de cada aluno. Esses
testes são enviados às famílias de forma impressa e as explicações em forma de vídeo.
Cada família filma sua(s) criança(s) realizando as atividades avaliativas propostas e
enviam para a respectiva professora via Whasapp.
Tendo esses dados

obtidos, fazemos adequações de metodologias e

realizamos o reagrupamento intraclasse dos estudantes de acordo com seu nível de
desenvolvimento. No caso específico desta U.E. os reagrupamentos só acontecem de
forma intraclasse pois só possuímos uma turma multisseriada em cada fase do ciclo.
No ensino remoto esse reagrupamento se dá com a criação de grupos paralelos aos da
sala de aula de Whatsapp. Acontece o envio de atividades diferenciadas adequadas
para eles de acordo com suas necessidades com o intuito de sanar suas respectivas
dificuldades. Os grupos paralelos são voltados exclusivamente para as disciplinas de
português e matemática, sendo considerada a real dificuldade do aluno que pode
apresentar dificuldades em apenas uma dessas disciplinas.
Ao longo de nossas práticas percebemos que alguns alunos permanecem
apresentando dificuldades mais severas, foi providenciada uma adequação curricular
e o encaminhamento deste para avaliação de saúde e estudo de caso com a equipe de
apoio às aprendizagens da UNIEB/CRE Sobradinho, uma vez que não contamos com
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nenhum profissional de apoio às aprendizagens na escola. Ressaltamos que essa
carência dificulta o desenvolvimento do trabalho pedagógico ofertado, limitando
consideravelmente sua qualidade.
Na Educação Infantil, as atividades acontecem com a produção de aulas
remotas de fácil compreensão, lúdicas e com contação de histórias, propostas de
brincadeiras, consciência corporal, musicalização e reconhecimento dos sons, cores,
formas, aromas e texturas do ambiente que a cerca. Há uma observação e registro
sistemático do controle da frequência, realizando contato com

as famílias quando

observado um certo distanciamento, fomentando o diálogo, cooperação e integração.
No B.I.A. a busca por estratégias eficientes que promovam a alfabetização e
letramento dos estudantes é a meta constante. As estratégias supracitadas de
reagrupamento, adequação curricular entre outros atendimentos são implementados
em especial nesta turma, que naturalmente é favorecida nessas práticas pois com dito
anteriormente se tratam de turma multisseriada. Atualmente a turma do B.I.A conta
com 9 alunos do 1º ano, 3 alunos do 2º ano e 6 alunos do 3º ano.
A turma de 4º e 5º anos contam com 4 alunos ao todo, sendo 1 aluno do 4º ano
e 3 alunos do 5º ano. Devido a quantidade pequena de alunos o atendimento é
conferido de forma quase particular, o que, no ensino remoto causa ainda mais
afastamento entre as crianças que raramente se relacionam mesmo no grupo de sala de
aula do Whatsapp. As atividades seguem a rotina geral da escola, ou seja, são
entregues impressas para todos e a professora envia vídeo-aulas explicativas e faz
plantão de dúvidas no grupo e/ ou individualmente. Vale reforçar que as turmas de
B.I.A. e de 4ª e 5º anos realizam os testes diagnósticos e de psicogênese, no início do
ano e no final do bimestre.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Esta proposta considera a avaliação como sendo processual e se dá através de
revisões e reorganizações do trabalho pedagógico durante os conselhos de classe, que
acontecem ao final de cada bimestre e no ensino remoto, ocorrem via Google Meet ,
com a participação da equipe gestora, professores, coordenação pedagógica. Os
membros do conselho escolar e pais que desejarem são convidados a participar. Neste
momento são discutidos, dentre outras coisas, o que é preciso ser revisto para que os
alunos consigam melhores resultados acadêmicos, adequando estratégias e
metodologias didático-pedagógicas para efetivar esses objetivos.
Em preparação para o conselho de classe, são realizados questionário de
Avaliação institucional voltados para cada segmento que compõe a comunidade
escolar. São preparados utilizando a ferramenta Google Forms e divulgados nos
grupos de Whatsapp da escola. Os resultados são tabulados e norteiam nossas ações
seguintes e servem para mensurar se essas ações de fato alcançam os objetivos
esperados.
A avaliação, elemento indissociável do processo educativo, tem como função
acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. será contínua,
baseada na observação direta e diária do professor de acordo com as atividades
desenvolvidas pelos alunos, visando atingir os objetivos propostos. coletivamente foi
estabelecido que não haverão provas e que a avaliação se dará segundo parâmetros
subjetivos como a participação, realização de atividades e resultados de testes
diagnósticos e de psicogênese como explicado em detalhes no plano de permanência e
êxito escolar dos estudantes. no momento não temos alunos diagnosticados com
necessidades especiais, mas temos alguns que estão sob estudo de caso e investigação
por parte de equipes de saúde. para eles já são implementadas adequações curriculares
tendo por base os resultados dos testes aplicados e suas dificuldades diárias na
realização das atividades da turma. As notas serão atribuídas por menção. E
registradas por meio dos relatórios de avaliação individual- RAv.
Conforme art. 31 da LDB, no que diz respeito à Educação Infantil, "a
avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.Nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação baseia-se na observação e no
acompanhamento das atividades individuais e coletivas. O diagnóstico contínuo
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permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o replanejamento docente
considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a busca de soluções.
Adequando essa premissa às práticasavaliativas do ensino não presencial, adequamos
a realização dos testes diagnósticos para que a família produza um vídeo mostrando a
criança realizando a avaliação e por meio de formulário feito com o Google Forms, de
forma que a família nos dê um retorno do desenvolvimento da criança.
Deve haver compreensão da avaliação do processo de aprendizagem do aluno
como estratégia para detectar que competências já foramalcançadas e aferir a eficácia
do trabalho educativo que se realiza na sala de aula. Para que seja efetiva, a avaliação
deve ser processual, consistindo de um conjunto diversificado de instrumentos
avaliativos que possibilitem ao aluno demonstrar seu desenvolvimento conceitual,
procedimental e atitudinal. Além de servir para o conhecimento do potencial, dos
interesses e necessidades dos alunos, a avaliação da aprendizagem deve orientar o
trabalho do professor, constituindo-se num indicativo para sua atuação.
Os resultados das avaliações são registrados em relatórios individuais,
repassados aos pais ao final de cada semestre para os alunos da Educação Infantil e
ao final de cada bimestre para os alunos do Ensino Fundamental. O relatório é
elaborado a partir de trabalhos, produções individuais ou em grupo, relatórios
construídos pelo professor, pelo aluno e pelos pais, e de outros documentos que
poderão ser analisados na trajetória do aluno na escola.
As avaliações escritas que se fizerem necessárias serão consideradas como
instrumentos de verificação da fixação de determinados conceitos e conteúdo, já que
os resultados serão fornecidos em forma de relatórios individuais, que englobarão o
conjunto de atitudes do estudante: desempenho no trabalho, interesse, espírito crítico,
participação ativa emconversas formais e informais, em brincadeiras e outros.
A avaliação será, portanto, global e ampla.
No 1º e 2º anos do BIA, a avaliação da aprendizagem não tem caráter
promocional e a retenção nessas etapas dar-se-á apenas para os alunos quenão
obtiverem 75% (setenta e cinco por cento) de frequência no ano letivo. Fora essa
especificidade, a retenção poderá ocorrer apenas no 3º ano do bloco, como também
nos 4º e 5º anos.
Conforme matriz curricular, serão reavaliadas a cada bimestre as ações e
estratégias para ensino de leitura e interpretação de texto que foram as maiores
dificuldades observadas nas avaliações diagnósticas.
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Por termos um número pequeno de alunos matriculados, não participamos em
anos anteriores de avaliações de larga escala. Este ano, participaremos, como é praxe
acontecer, da Prova Diagnóstica promovida pela SEEDF.
Considerando o contexto de afastamento social as avaliações mantém os
parâmetros supracitados uma vez que todos os alunos da instituição recebem
atividades impressas além do acompanhamento pelas plataformas virtuais.
Os resultados de todo este trabalho de formação, aprendizagem e avaliação é
repassado aos responsáveis pela criança pelo menos uma vez a cada bimestre em
reuniões coletivas via Google Meet. Os familiares são convidados através de boletins
informativo enviados nos grupos de Whatsapp

e, em dia e horário agendados,

recebemos a comunidade escolar para conversarmos sobre os resultados pedagógicos
das crianças bem como recebendo o retorno da qualidade do trabalho realizado por
cada setor de serviços prestados pela escola,. Esse retorno da comunidade permite que
possamos conhecer os pontos de fragilidade em nossas práticas podendo com isso
corrigi-las.Esse diálogo e avaliações institucionais acontecem de forma direta por
meio do diálogo entre as partes ou de forma indireta através de formulários
produzidos no Google Forms e divulgados pelos grupos de Whatsapp da escola.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A Organização Curricular está pautada nos Parâmetros Curriculares Nacionais
e no Currículo em Movimento. O conteúdo programático é organizado de modo a
permitir ao aluno vivenciar situações que propiciem a construção de conceitos cada
vez mais abrangentes.
Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das
práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Infantil são as interações e a
brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de
conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos,
o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização.
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo
consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das
crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os
adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.

MATRIZ CURRICULAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as
competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de
aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para
que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo
em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a
resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo
social e natural.
Conforme os eixos integradores da EI, a Resolução do Conselho Nacional de
Educação nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil. Esse documento delibera, em seu artigo 9º, que as práticas
pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como
eixos norteadores a brincadeira e as interações. Assim, a SEEDF adota como Eixos
Integradores do Currículo estes elementos basilares do trabalho educativo com as
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crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais eixos precisam ser considerados
juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a
Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para
sustentabilidade.
Educação Infantil visa partir dos eixos norteadores: Linguagem oral e
reconhecimento da escrita; conhecimento de cores e formas básicas; interações com a
Natureza e seu meio social; conhecimento de seu corpo e os cuidados de higiene e
limpeza pessoal e do ambiente; alimentação saudável: linguagem corporal e
musicalização.
Nesta fase faz-se necessário estabelecer rotinas, estimulando assim processos
cognitivos e motores.
Proporcionar situações onde a criança possa explorar e observar o ambiente
com atitude de curiosidade e integrante do meio que esteja inserida.
A avaliação é através da observação e registro de ações desenvolvidas com
as crianças. A avaliação é feita pela professora que pede que a família filme a criança
executando as atividades e por intermédio de formulário para que a família relate seus
progressos.
Portanto, para essa escola, o lúdico, o aprender brincando é um princípio
relevante. Isso fica mais explicitado em nossos projetos que são voltados para
aprender utilizando jogos e brincadeiras;
◆ Projeto Geral: “Minha Vizinhança É O Ouro”
◆ O Projeto Plenarinha IX Edição- “Musicalidade Das Infâncias:
De Cá, DeLá, De Todo Lugar”
◆ Projeto Alimentação Saudável: “Comer, Comer Para Poder Crescer!”
◆ Projeto Brincar Na Educação Infantil: “Criança Feliz”
Como relatado no item sobre avaliação, nossa escola não apresenta
resultados mensuráveis nas avaliações de larga escala pois não temos o quantitativo
mínimo de estudantes na escola.
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EIXOS INTEGRADORES CURRICULAR NOS ANOS INICIAIS (B.I.A. / 4º E
5º ANOS)
No Currículo em Movimento do Ensino Fundamental os Eixos
Integradores (para os Anos Iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade dentro
dessa perspectiva a escola trabalha com esses eixos integradores de forma bem
contextualizada, usando os animais do cerrados, costumes e valores do campo para
alfabetizar, como também, utiliza estratégias pedagógicas lúdicas: materiais
pedagógicos como filmes, músicas, alfabeto móvel, aula campo, brincadeiras e vários
outros, com intuito deformar nos alunos, a leitura e interpretação do meio em que
vivem e do local, onde a escola está inserida, proporcionando argumentos para que
consigam produzir textos coletivos ou individuais...
Conforme os princípios norteadores do trabalho pedagógico, o
planejamento é construído seguindo o Currículo de Educação Básica daRede Pública
do Distrito Federal. É enfatizado a assimilação de conceitos, buscando desenvolver as
estruturas cognitivas necessárias às aprendizagens significativas e a construção de
competências. O currículo aponta para a aquisição de habilidades e competências
adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade do educando.
A equipe escolar cria, adequa e implementa projetos que promovem uma
educação significativa, lúdica, interdisciplinar e contextualizada. Os projetos
desenvolvidos nesta modalidade educacional são:
◆ Projeto Geral: “Minha Vizinhança É O Ouro”
◆ Projeto Cidadania, Direitos Humanos E Diversidade: “Sou
Criança, SouCidadã”
◆ Projeto Trilhar: “Eu aprendi”
◆ Projeto De Iniciação Científica: “Ciência É O Ouro”
◆ Projeto De Leitura E Interpretação: “Ciranda Do Livro”
Como relatado no item sobre avaliação, nossa escola não apresenta
resultados mensuráveis nas avaliações de larga escala apesar de participarmos delas,
pois não temos o quantitativo mínimo de estudantes na escola.
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EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE
Faz-se necessário uma reflexão histórica e contínua das ações afirmativas que
promovam a desconstrução do racismo e o combate à discriminação nas práticas
educativas. O planejamento deverá atentar ao contexto sócio cultural e às vivências
cotidianas dos moradores da região. Para tanto, não é adequado improvisar ou
trabalhar somente nas datas comemorativas, é necessário dialogar constantemente
com os grupos que compõem a comunidade escolar e fora dela para sentir-se agente
de mudanças sistemáticas de postura em relação a aceitação do outro.
Nos anos iniciais, o professor trabalha com o ensino dos componentes
curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Arte e
Educação Física, permitindo ao aluno a vivência do conhecimento nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, como sendo um conjunto integrado em estreita correlação
com a afetividade e a proximidade necessárias nessa fase.
Construir uma proposta pedagógica e curricular para a educação infantil
exige o entendimento sobre o desenvolvimento integral da criança eos aspectos do
cuidar e do educar. Um terceiro elemento é relevante nessa construção: a importância
do brincar e interagir para o desenvolvimento da criança.
Para construção da proposta pedagógica e curricular para a educação infantil
devem-se considerar o meio social que a criança está inserida, sua prática social, a
família e a estrutura da instituição de ensino.
Ao considerar esses aspectos a organização pedagógica e curricular coloca a
criança no centro do planejamento, como sujeito de sua aprendizagem.
Considera a apropriação do conhecimento pela criança a partir de sua condição
individual, que no coletivo amplia sua vivência e elabora e reelaborasuas experiências,
amplia sua prática social.
Para tanto, o profissional da educação infantil deve se apropriar dos
fundamentos da área e intencionalmente, organizar a prática educativa que relacione o
cuidar, o educar e o brincar.
A organização pedagógica na educação infantil considerando os aspectos
particulares que caracterizam a criança deve propor acesso à cultura elaborada, ao
conhecimento científico, de forma lúdica, respeitando o ritmo, o tempo e o espaço de
cada uma.
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EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OSDIREITOS
HUMANOS
Através do Projeto Sou criança, sou cidadã, buscamos refletir e conscientizar
os alunos e suas famílias, servidores e demais membros da comunidade circunvizinha
sobre a importância de pensar no próximo, no bem comum e na nossa
responsabilidade em contribuir para a sociedade em que vivemos através de atitudes
responsáveis e enriquecedoras, onde não se permite humilhação, desvalorização,
tortura e maus tratos.

EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE
Tendo em mente a necessidade de trabalhar conceitos e ações baseadas em
princípios científicos e voltados às causas ecológicas, tendo como cenário o
exuberante Cerrado onde a escola está fixada, foi elaborado o Projeto “Ciência é o
Ouro” que traz na essência de sua proposto levar o estudante a conhecer, valorizar e
preservar o ambiente que vive, bem como conhecer seus elementos bióticos e
abióticos. Temas voltados à preservação ambiental são tratados de forma séria
levando à reflexão de nosso papel transformador no nosso planeta, para o bem ou
para o mal. Os trabalhos produzidos podem ser utilizados para participação da
escola em eventoscientíficos como a FESTIC e o Circuito de Ciências.

47

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO

GESTÃO PEDAGÓGICA

Objetivos: Permitir o acesso e incentivar a permanência e conclusão do aluno nas
modalidades oferecidas. Fomentar a compreensão do pertencimento a escola do
campo. Ofertar uma metodologia capaz de interferir no desempenho do aluno
respeitando a sua faixa etária. Garantir por meio de projetos pedagógicos e práticas
cotidianas motivadoras a elevação do índice de aprovação com consistência de
saberes significativos. Elevar o índice de desempenho pedagógico escolar;
Ações: Discussão e registro de como serão trabalhados: contextualização,
interdisciplinaridade, relação teoria e prática, projetos coletivos, de grupos,
individuais e os eixos transversais. Incentivo na participação de cursos de formação
fornecidos pela Secretaria de Educação. Implementação de práticas de ensino não
presencial. Oferecer Projeto Interventivo aos alunos que, após experimentarem todas
as estratégias pedagógicas nas aulas, ainda expressam dificuldades de aprendizagem;
Ofertar Reagrupamento pedagógico, nas modalidades intraclasse e interclasse, como
uma das estratégias do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, de acordo com o nível
de aprendizagem de leitura e escrita, visando atender as necessidades de cada aluno;
Estimular o aprendizado por meio das atividades culturais e lúdicas. Subsidiar,
pedagogicamente, alunos e professores; Adquirir recursos didático-pedagógicos e
recreativos; Realizar ao menos quatro (04) Conselhos de Classes e quatro (04)
reuniões com pais e ou responsáveis durante o ano e com periodicidade bimestral.
Recursos humanos e matérias pedagógicos diversos. salas virtuais via Google sala de
aula, grupos de Whatsapp, canais no Youtube e reuniões via Google Meet e
formulários de consulta e avaliação utilizando o Google Forms.
Meta: Índice de 0% de evasão escolar.Garantia100% de acesso, permanência e
conclusão à modalidade de educação oferecida por essaInstituição de Ensino ao aluno.
Desenvolver habilidades que levem 100% dos alunos a ler, interpretar, produzir textos,
expor oralmente suas ideias, resolver situações problemas que envolvam operações
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fundamentais.
Avaliação das Ações A avaliação das ações será obtida por meio de reuniões com os
componentes da comunidade escolar, membros do Conselho Escolar, membros do
Conselho fiscal e equipes pedagógica e gestora institucional por meio de reuniões
ordinárias periódicas trimestrais ou quando se fizer necessária por meio de vídeo
conferencia e formulários digitais.
Responsáveis: Equipe Gestora e Equipe Pedagógica .
Prazos: Ano Letivo de 2021

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

Objetivo: Elevar o índice de desempenho pedagógico escolar;
Ações: Oferecer Projeto Interventivo aos alunos que, após experimentarem todas as
estratégias pedagógicas nas aulas, ainda expressam dificuldades de aprendizagem;
Ofertar Reagrupamento pedagógico, nas modalidades intraclasse e interclasse, como
uma das estratégias do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, de acordo com o nível
de aprendizagem de leitura e escrita, visando atender as necessidades de cada aluno;
Estimular o aprendizado por meio das atividades culturais e lúdicas. Subsidiar,
pedagogicamente, alunos e professores; Adquirir recursos didático-pedagógicos e
recreativos; Recursos humanos, materiais pedagógicos diversos, estrutura física da
escola, salas virtuais via Google sala de aula, grupos de Whatsapp, canais no Youtube
e reuniões via Google Meet e formulários de consulta e avaliação utilizando o Google
Forms.
Meta: Desenvolver habilidades que levem 100% dos alunos a ler, interpretar,
produzir textos, expor oralmente suas ideias, resolver situações problemas que
envolvam operações fundamentais. diagnósticas e observação diária dos trabalhos e
produções dos alunos.
Avaliação das Ações A avaliação das ações será obtida por meio de reuniões com os
componentes da comunidade escolar, membros do Conselho Escolar, membros do
Conselho fiscal e equipes pedagógica e gestora institucional por meio de reuniões
ordinárias periódicas trimestrais ou quando se fizer necessária por meio de vídeo
conferencia e formulários digitais.
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Responsáveis :Equipe de professores, equipes de Apoio à Aprendizagem e Equipe
Gestora.
Prazo; Ano Letivo 2021

GESTÃO PARTICIPATIVA
Objetivos: Acompanhar, opinar e avaliar o desenvolvimento das açõesplanejadas na
construção desta PPP, bem como a utilização dos recursos financeiros.
Ações: Reuniões periódicas de acompanhamento, assembleias extraordinárias sempre
que necessário. Levantamento feito através de questionários e provas diagnósticas no
início e ao longo do ano letivo. Recursos humanos e uma sala virtual para os
encontros. Neste caso, as principais plataformas utilizadas são o Whatsapp e o Google
Meet.
Metas: Acompanhamento sistemático para elevação do desempenho satisfatório da
instituição.
Avaliação das Ações A avaliação das ações será obtida por meio de reuniões com os
componentes da comunidade escolar, membros do Conselho Escolar, membros do
Conselho fiscal e equipes pedagógica e gestora institucional por meio de reuniões
ordinárias periódicas trimestrais ou quando se fizer necessária por meio de vídeo
conferencia e formulários digitais.
Responsáveis: Pais, professores, equipe gestora.
Prazo; Ano Letivo 2021

GESTÃO DE PESSOAS
Objetivos: Incentivar a participação da comunidade no desenvolvimento da vida
acadêmica dos alunos, por meio do envolvimento assíduo nas práticas pedagógicas de
construção coletiva. Incentivo à participação ativa do corpo docente nos cursos de
formação oferecidos pela SEEDF, EAPE e CRE. Favorecer o conhecimento dos
direitos e deveres do cidadão. Compreender o sentido de pertencimento às concepções
de uma escola do campo, em prol da valorização e permanência na terra. Possibilitar
à comunidade escolar o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física,
cognitiva, ética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com
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perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania em harmonia com
a natureza;
Ações: Promover a educação, a cultura, o ensino, a promoção humana e a defesa dos
direitos da criança e do adolescente com a máxima dedicação profissional, buscando o
aprimoramento de saberes e inovações educacionais obtidos por realização de cursos
de formação teórica e prática através das formações da EAPE ou de outros centros de
formação bem como por estudos coletivos em coordenações pedagógicas, primando
pelo planejamento individual e coletivo das aulas e das atividades coletivas, através
de culminâncias de atividades desenvolvidas e de festas comemorativas, buscando
manter o entusiasmo e a harmonia que são fundamentais para o bem estar tanto dos
profissionais como das crianças envolvidas. Com atitudes assim, podemos obter um
sucesso na perspectiva de desenvolver no aluno a autoestima, respeito aos demais
colegas, uma vez que receberão não apenas os ensinamentos teóricos como
experimentarão na prática esses conceitos. Tal experiência é levada para todos os
colaboradores da escola e membros da família; através de atividades lúdicase com a
participação de todos. Realizar, periodicamente, confraternizações e/ou encontros
entre os colabores da escola.
Metas: Envolvimento de todos os segmentos escolares no desenvolvimento desta
Proposta.
Avaliação das Ações A avaliação das ações será obtida por meio de reuniões com os
componentes da comunidade escolar, membros do Conselho Escolar, membros do
Conselho fiscal e equipes pedagógica e gestora institucional por meio de reuniões em
vídeo conferencia e formulários digitais.
Responsáveis: pais, professores, servidores, alunos e equipe gestora
Prazo; Ano Letivo 2021

GESTÃO FINANCEIRA
Objetivos: Manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica predial. Manutenção
preventiva e corretiva da rede hidráulica. Instalação de cobertura do parque infantil;
Manutenção de materiais pedagógicos necessários ao desenvolvimento dos projetos
escolares essências desta proposta.
Ações: Promover um ambiente harmonioso, incentivando a cooperação entre todos
os segmentos da comunidade escolar. Executar a gestão financeira dos recursos
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públicos (PDAF, PDDE, emendas parlamentares, outros) da escola através de uma
contabilidade e prestando as devidas contas à comunidade escolar. Assegurar a
efetivação desta Proposta Pedagógica, orientando-se pelos documentos que governam
a SEE/DF e de acordo com princípios éticos e morais que amparam as relações
sociais e de convivência, com o propósito de promover a aprendizagem concreta dos
alunos, objetivando oferecer um ensino de qualidade. Levantamentos feitos através de
observação diária da escola. Repasse das verbas citadas na estrutura da gestão
financeira.
Considerando que PDAF da escola é um valor insuficiente para todas as demandas
pedagógicas e predicais, a Unidade de Ensino tem recebido auxílio financeiro da
Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho para suprir as necessidades
pedagógicas e administrativas, com vistas à aprendizagem dos alunos.
Metas: Prover 100% das necessidades da escola que precisam de recursos financeiros.
Avaliação das Ações A avaliação das ações será obtida por meio de reuniões com os
componentes da comunidade escolar, membros do Conselho Escolar, membros do
Conselho fiscal e equipes pedagógica e gestora institucional por meio de reuniões
ordinárias periódicas trimestrais ou quando se fizer necessária por meio de vídeo
conferencia e formulários digitais.
Responsáveis: Equipe gestora e Conselho Escolar.
Prazos: Ano Letivo de 2021
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivos: Incentivar a participação efetiva de toda comunidade escolar nas decisões
administrativas. Conscientizar sobre a importância da conservação da escola.
Proporcionar ambiente acolhedor e harmónico visando valorizar os colaboradores da
escola.
Ações: Acompanhamento e observação permanente dos ambientes físico e virtuais,
fiscalização e controle dos bens da escola que são de uso comum. Promover palestras
de conscientização do bom uso do material escolar e da conservação da escola, bem
como da gestão responsável dos recursos financeiros evitando desperdícios.
Observação diária do desenvolvimento de atividades escolares.
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Meta: Conservar devidamente a escola e objetos de uso comum.
Avaliação das Ações A avaliação das ações será obtida por meio de reuniões com os
componentes da comunidade escolar, membros do Conselho Escolar, membros do
Conselho fiscal e equipes pedagógica e gestora institucional por meio de reuniões
ordinárias periódicas trimestrais ou quando se fizer necessária por meio de vídeo
conferencia e formulários digitais.
Responsáveis: Equipe gestora, pais, professores, alunos e servidores.
Prazos: Ano Letivo de 2021

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICOPEDAGÓGICO
“A Avaliação institucional, aqui denominada Avaliação
do

trabalho

da

Escola,

destina-se

analisar

a

implementação de seu Projeto Político-Pedagógico para
identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar
sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do
trabalho escolar.”
(Diretrizes de Avaliação Educacional- 2014/2016)

O acompanhamento e avaliação desta Projeto político Pedagógico da escola é
contínuo, permanente e colegiado para ampliação e concretização das ações propostas.
Será analisado, no mínimo, semestralmente, durante reuniões agendadas com os
membros da comunidade escolar e em encontros programados nos dias letivos
temáticos, com retomadas frequentes e replanejamento das ações para garantir um
resultado de qualidade.
A reflexão coletiva é imprescindível para garantir a participação de todos os
agentes da educação, a fim de proporcionar o direito à voz de forma democrática
daqueles que fazem a escola acontecer. Vale ressaltar, também, a importância de
melhorar as concepções e práticas avaliativas como instrumentos emancipatórios e
inclusivos ao contexto social possível.
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“O educador deve estar imerso na experiência histórica
e concreta dos alunos, mas nunca imerso de forma
paternalista de modo a começar a falar por eles mais do
que verdadeiramente ouvi-los.”
(Paulo Freire)

PROJETO GERAL:
“MINHA VIZINHANÇA É O OURO”

Por meio de estudo dos dados obtidos através de formulários digitais e
levantamento histórico, cultural, geográfico e econômico da comunidade do Córrego
do Ouro desenvolvemos as diretrizes deste

projeto geral que visa enaltecer as

riquezas ambientais, culturais e sociais da região do Córrego do Ouro, desenvolvendo
ações e projetos específicos objetivando fortalecer no corpo discente o senso de
pertencimento e orgulho de sua comunidade.
Serão trabalhados aspectos humanos, sociais, biológicos, físicos, geográficos
e histórico-culturais, com o intuito de fornecer dados e relatosque irão compor o
Inventário da Escola do Campo e servir de eixo norteador de ações pontuais ou de
longo prazo no planejamento pedagógico institucional, buscando pensar em sua
execução no ensino remoto. e prevendo uma iminente volta ao ensino presencial,
ocorrendo semanalmente, permeando os componentes curriculares que trabalham seus
conteúdos tendo como pano de fundo os valores. os saberes e fazeres dos habitantes
desta exuberante região.

PROJETO CIDADANIA, DIREITOS HUMNOS E DIVERSIDADE:

“SOU CRIANÇA, SOU CIDADÃ”
Objetivos: Oferecer maior acolhimento e socialização aos alunos, promovendo
momentos produtivos e agradáveis.
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Ações: Devido a implementação do ensino remoto, esse projeto foi adaptado para
acontecer semanalmente. Toda sexta-feira ou no ultimo dia letivo da semana
realizamos um momento cívico virtual onde é postado um vídeo do Hino Nacional e
em dias cívicos especiais, seus Hinos específicos nos grupos de whatsapp. Também é
trabalhado valores éticos e de conduta como respeito, gratidão, responsabilidade,
amizade, cuidado, direitos e deveres levando o aluno a reflexão por meio de contos,
fábulas e outras formas textuais pertinentes, bem como por canções e vídeos
didáticos divulgados por meio de vídeos postados no canal do Youtube e por meio de
atividades entregues de forma impressa para todos os alunos da escola conforme o
planejamento e tema da ocasião..
Responsáveis: Professores Regentes, coordenação pedagógica e equipe gestora.
Avaliação: Nas coordenações pedagógicas e avaliações institucionais.
Cronograma: semanalmente ao longo do ano letivo
PROJETO TRILHAR:

“EU APRENDI”
Objetivo: Proporcionar aos alunos efetiva alfabetização numa perspectiva inclusiva.
Ações: Adequando ao contexto de ensino remoto, realizamos atendimentos
individuais virtuais por vídeo chamada no Whatsapp, Temos um caso de atendimento
presencial devido a severidade das deficiências

aprensentadas

pela

criança.

Acontecem reagrupamentos intraclasse criando sub-grupos de sala de aula virtual no
Whatsapp para trabalhar as dificuldades pontuais e/ou de componente curricular como
no caso de matemática, buscando garantir a plena alfabetização de todos.
Responsáveis: Professores Regentes, coordenação pedagógica e equipe gestora.
Avaliação: Nas coordenações pedagógicas e avaliações institucionais. Para os alunos,
mensalmente, após realização de teste de diagnóstico da psicogênese por meio de
vídeos feito pela família, que mostram a criança realizando atividades, Os
responsáveis pela criança também respondem bimestralmente a questionário de
acompanhamento pedagógico no Google Forms, elaborado com parâmetros pré
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objetivados pela equipe docente e em conformidade com os conhecimentos esperados
para a idade/série.
Cronograma: ao longo do ano letivo uma vez por semana.

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:
“CIÊNCIA É O OURO”
Objetivo: Reconhecer a importância das ciências e estímulo a curiosidade científica
desde as primeiras etapas do ensino, estimulando a elaboração de projetos de pesquisa
e experimentações visando a participação das etapas do Circuito de Ciências das
Escolas Públicas do DF.
Ações: Realização de atividades experimentais das ciências físicas e biológicas
propostas por meio de vídeo aulas explicativas em consonâncias com o currículo de
Ciências naturais dos Anos Iniciais. Os vídeos são publicados no Youtube e
divulgadas nos grupos de whatsapp das turmas da escola. As dúvidas podem ser
sanadas coletivamente os em particular via whatsapp.
Responsável: Vice-diretora professora Adva Girlene
Avaliação: Nas coordenações pedagógicas e avaliações institucionais. O projeto é
avaliado por meio da participação e execução dos experimentos propostos e por
outros meios de demonstração de aprendizagem como desenhos/relatórios que são
postados no grupo.
Cronograma: ao longo do ano letivo, quinzenalmente

PROJETO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO:
“CIRANDA DO LIVRO”
Objetivos: Desenvolver o gosto pela leitura. Identificar os diversos gêneros textos
(contos, fábulas, poemas, textos informativos, outros.). Reconhecer a escrita correta
das palavras (autocorreção). Com o incentivo à leitura, que é feito diariamente no
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momento de acolhida, e sistematicamente em sala da aula, uma vez que cada uma
delas possui seu próprio acervo literário, a criança amplia e aprimora sua
comunicação verbal e não-verbal, seu vocabulário, sua imaginação e criatividade,
torna-se mais segura para expressar suas opiniões e ideias. Esse projeto é aplicado aos
estudantes dos anos iniciais de acordo com sua idade/série.
Ações: Semanalmente, nas aulas de língua portuguesa, são trabalhados textos nos
grupos de Whatsapp, que nas primeiras semanas eram simples, pequenos e de fácil
compreensão. Por meio de avaliação das fichas literárias que orientam a interpretação
textual que é enviado no bloco de materiais impresso para todos alunos da escola, a
professora passa a enviar textos mais elaborados e complexos. Em meados do
segundo bimestre iniciamos o trabalho utilizando livros em PDF. Sistematicamente ao
final da leitura e compreensão do texto da semana, os alunos devem preencher uma
ficha literária ou fazer um reconto. Observamos que está acontecendo um
desenvolvimento na qualidade da interpretação de texto e das grafias no material que
é devolvido.
Responsáveis: Professores regentes.
Avaliação: Individual do professor regente, nas coordenações pedagógicas e
avaliações institucionais. É realizada avaliando as fichas literárias e os recontos
produzidos pelos alunos
Cronograma: ao longo do ano letivo uma vez por semana.

PROJETO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
“CRIANÇA FELIZ”
Objetivos:

Estabelecer

vínculos

afetivos,

ampliando

as

possibilidades

de

comunicação e socialização infantil. Estimular a criança para que elapossa utilizar as
linguagens, seja corporal, musical, plástica, oral e escrita ajustadas as diferentes
intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendida,
expressando suas ideias, sentimentos, necessidades, desejos e avanços no processo de
construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva.
Resgatar

brincadeiras

da

comunidade

e

brincadeiras

que

potencialize

o
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desenvolvimento das crianças.
Ações: Brincadeira livre com diversos brinquedos como boneca, carrinhos, bola e
legos. Brincadeiras dirigidas que melhoram o esquema corporal, utilizando ou não
músicas (ex: pular cordas, dança da cadeira, cantigas de roda e danças). Brincadeiras
livres ou dirigidas desenvolvem na criança habilidades como: equilíbrio, agilidade,
socialização, lateralidade, ritmo, criatividade, linguagem, atenção, concentração,
coordenação motora, estratégia e organização e orientação espacial.
Recursos: brinquedos, livros de histórias, cordas, cadeiras, CDs, bolas, massinha e
bambolês. Vídeo gravado pela família mostrando a criança brincando postados no
grupo de sala de aula e retorno das observações familiares respondendo formulário
avaliativo digita.
Responsáveis: Professor Regente e coordenação pedagógica.
Avaliação: Nas coordenações pedagógicas, conselho de classe e avaliações
institucionais. por meio de vídeos feito pela família, que mostram acriança realizando
atividades.
Cronograma: ao longo do ano letivo como elemento permanente da aula.
PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL:
“COMER, COMER PARA PODER CRESCER!”
Objetivos: contribuir para a promoção de uma alimentação saborosa, nutritiva e
segura em casa, especialmente enquanto os estudantes da rede pública de ensino do
DF estudam de forma remota. Com a suspensão das aulas presenciais, em virtude da
pandemia de COVID-19, e a consequente entrega da alimentação escolar por meio de
kits de alimentos, de cestas verdes da agricultura familiar e de recurso financeiro via
cartão material escolar, sentiu-se a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre
escolhas alimentares saudáveis e, assim, incentivar a promoção da saúde e de práticas
alimentares saudáveis e sustentáveis.
Ações: A cartilha da Diretoria de Alimentação Escolar da SEDF, foi amplamente
divulgada pelo Whatsapp em sua versão PDF e vídeos sobre alimentos saudáveis,
não-saudáveis, cuidados na higiene e preparo dos alimentos entre outros são

58

sistematicamente trabalhados dentro das vídeo aulas semanais, como intuito
conscientizar dos alunos e suas famílias sobre a melhor maneira de estabelecer a
saúde por meio da alimentação saudável.
Recursos: cartão bolsa alimentação, kits e cestas fornecidas pela SEDF.Vale
relatar que desde o início do isolamento social, muitos pais e mães de família
perderam seus empregos e passaram por momentos de grande privação. Muitos de nós,
profissionais da escola, familiares, amigos, grupos religiosos nos unimos para
arrecadar e distribuir com o máximo de regularidade cestas básicas, roupas, remédios,
fraldas descartáveis entre outros itens para as famílias carentes da Comunidade
escolar que atendemos. Esse atendimento ainda é vigente para algumas famílias.
Responsáveis: Professor Regente e coordenação pedagógica, equipe gestora
Avaliação: Nas coordenações pedagógicas, conselho de classe e nas reuniões com a
comunidade escolar por meio de vídeos feito pela família,que mostram a criança
se alimentando, lavando as mãozinhas, preparando saladas de frutas entre outras
ações propostas.
Cronograma: As ações pedagógicas se dão longo do ano letivo uma vez por semana.
As ações de distribuição de cestas básicas, cestas verdes e cartão alimentação
acontecem quando esses itens são entregues na escola para serem distribuídos.

PROJETO PLENARINHA IX EDIÇÃO
“MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS: DE CÁ, DE LÁ, DE TODO LUGAR”
Objetivo: discutir o desenvolvimento da musicalidade infantil, é acreditar que as
crianças pequenas e demais crianças, são seres de possibilidades, de capacidades, de
direito a uma educação que acredita no potencial de cada um, e que oportuniza um
ambiente favorável para esse desenvolvimento. Entendendo, também, que a Educação
Infantil ou anosiniciais do Ensino Fundamental, não são os únicos lugares propícios
para o desenvolvimento da musicalidade infantil, pois pode acontecer nos mais
diversos contextos aos quais as crianças têm acesso.
Ações: participação nos encontros formativos ofertados pela SEDF/ DIINF e EAPE.
Semanalmente, os alunos são reunidos para realizar atividades de descoberta de sons e
interação pessoal confeccionar instrumentos musicais com materiais reutilizáveis. Sob
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a orientação da professora, a criança desenvolve atividades físicas e posta o vídeo no
grupo de sala de aula- As crianças demonstram gostar muito dessas aulas e as famílias
relatam que elas apresentam melhoras significativas na memória ena coordenação
motora.
Responsáveis: Professores regentes e coordenação pedagógica
Avaliação: Individual do professor regente, nas coordenações pedagógicas e
avaliações institucionais.
Cronograma: ao longo do ano letivo
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