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Eu quero uma escola do campo
Que tenha a ver com a vida com a gente
Querida e organizada
E conduzida coletivamente.

Eu quero uma escola do campo
Que não enxerga apenas equações
Que tenha como chave mestra
O trabalho e os mutirões.

Eu quero uma escola do campo
Que não tenha cercas que não tenha muros
Onde iremos aprender
A sermos construtores do futuro.

Eu quero uma escola do campo
Onde o saber não seja limitado
Que a gente possa ver o todo
E possa compreender os lados.

Eu quero uma escola do campo
Onde esteja o símbolo da nossa semeia
Que seja como a nossa casa
Que não seja como a casa alheia.

Eu quero uma escola do campo
Que não tenha cercas que não tenha muros
Onde iremos aprender
A sermos construtores do futuro.
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1- APRESENTAÇÃO
Dar o melhor de si é mais importante que ser o melhor.
Mike Lermer

Este Projeto Político Pedagógico (PPP) foi construído coletivamente, visto
compreendermos o documento como responsabilidade de toda comunidade
escolar. Para este intento, foram realizadas reuniões e rodas de conversa para
definição dos elementos constitutivos dele, bem como contou com a leitura e a
apreciação dos profissionais da nossa escola e da coordenação intermediária da
UNIEB1 para o estabelecimento da versão final. Quanto à participação dos
estudantes, seus responsáveis e da comunidade circunvizinha da instituição,
ainda não contamos com a contribuição por nós idealizada. Os entraves da
educação remota e a dificuldade na elaboração de documentos coletivos (ainda
a serem transpostos por nós) permitiram que suas vozes fossem inseridas
apenas nos questionários e entrevistas feitos com esse grupo nas reuniões do
1º e do 2º bimestres. A esse respeito, planejamos ações de inclusão e
participação mais eficientes desses atores escolares para 2022.
Neste ano de 2021, a construção do presente trabalho contou com a
organização e elaboração da vice-diretora Emanuelle Leite Mendonça e da
psicóloga escolar Nathália Ferreira Borba. Na parte dos projetos, contamos com
a escrita do projeto Emoções e Aprendizagens pela orientadora educacional
Kamilla Mota de Avelar, do projeto Carrossel da Leitura pela pedagoga da SEAA
Valdinês Olímpio Barbosa Brandão, do projeto Eu cuidodo meu dinheiro pela
professora Surama Chalub de Melo, do projeto Música: Poesia e Movimento pela
professora Márcia da Silva Ramos, do projeto A Natureza e Eu pela vice-diretora
Emanuelle, do projeto Interventivo e Reagrupamento pela coordenadora Tainne
de Sousa Santos Torres e pelo projeto Território Educativo: Horta Escolar pela
diretora Queti Diettrich e pela professora Iassana Rodrigues Soares.
Na sua natureza viva, sempre em construção e de retrato da realidade,
este PPP se estruturou na necessidade de rever a Proposta Pedagógica de
2020, a qual havia sido escrita antes das medidas de isolamento social impostas
pela Pandemia Mundial COVID-19, em março de 2020. O presente documento
também materializa as influências dos estudos recentes do Curso Escola da
Terra, oferecido pelo Ministérios da Educação e Cultura (MEC) em parceria
com a Universidade de Brasília (UnB), no qual seis profissionais da educação
1

Coordenadora Intermediária de Apoio Andrea Alves Ulhôa.

da nossa escola fazem parte. Além disso, notamos a necessidade de adequar a
forma e o conteúdo dos documentos coletivos da Instituição Educacional após
formações oferecidas pela Coordenação Regional de Educação (CRE) de
Sobradinho e pela Secretaria de Educação, com especial destaque para o
momento formativo com o Professor Eri Lima2.
Nesse sentido, partimos aqui das inspirações do corpo teórico e legal da
Educação do Campo (CALDART, 2012; DISTRITO FEDERAL, 2019), das
orientações do Replanejamento Curricular 2020-2021 (DISTRITO FEDERAL,
2021) e dos diagnósticos da realidade local feitos pela escola.

2Acessível

em https://drive.google.com/file/d/1jCBEzuXpyeeZfidhhc4iGJ6zY1j__7YX/view

2- HISTÓRICO
Roma não foi construída em um dia.
John Heywood

Para a construção do histórico deste PPP, contamos com os esforços da
professora Iassana Rodrigues Soares, que inspirada pelo grupo, produziu um
vídeo3 com os pioneiros da criação da escola. Nesse vídeo, conta-se que Amin
e Berta, proprietários da Fazenda Boa Esperança, foram os doadores da área
escolar. Segundo os atuais moradores da agora chamada Fazendinha Boa
Esperança, Flavio, filho do casal, e sua esposa, Helma, a doação foi motivada
pelo desejo de Suzana, irmã d e F l á v i o , a qual era professora, em ter uma
escola e oferecer educação para os filhos dos funcionários de seu pai.
A família era amiga do administrador de Sobradinho, naquele momento,
Padre Jonas, com quem fez as tratativas para a instalação da escola. O nome
escolhido foi inspiração da terra natal do casal doador, região sul do Brasil, e da
empresa da família, a Madeireira Reiner S.A., conhecida pela abreviação
MAREISA. De acordo com Flávio, os pinos de araucárias eram as madeiras mais
utilizadas na época e têm origem no sul do país.
Anos depois da escola estar funcionando, o primeiro documento
oficializado pela então Fundação Educacional do Distrito Federal foi a Resolução
1.474 - FEDF de 28/08/1985 que autorizou o funcionamento por 04 anos para
oferecer “o ensino de 1º grau – de 1ª à 4ª série” (GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL, 1986). Em 1988, também há a oficialização pelo Conselho de
Educação do Distrito Federal, na Portaria 10 da SEEDF de 05/04/1988
(CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 1988).
Flavio e a Helma relatam que a escola iniciou suas atividades em uma
“casinha”, a qual na ocasião abrigava bem os primeiros estudantes, os quais
eram em número pequeno. Somente em 2004, foi entregue a atual edificação
escolar, sendo mantida a casinha como depósito. Firmou-se ainda legalmente
com o CNPJ 02.386.445/0001-87 e, a partir de 2020, possui o e-mail institucional
ecsaraucarias.sobradinho@edu.se.df.gov.br,
@ecsitiodasaraucarias

e

canal

conta

no
no

https://www.youtube.com/channel/UCYYU4OPHgk6BjM2ssamXwrA.

3

https://drive.google.com/file/d/1ItCLCNeCCAY1KTWSP696jpA0imq- pNer/view?usp=drivesdk

Instagram
Youtube

Figura 1 – Foto do primeiro diário da escola

Diário de março de 1985 constante no acervo escolar

A atual organização do prédio escolar conta 4 salas de aulas, sala de
leitura, sala de professores, sala do serviço especializado de apoio à
aprendizagem / orientação educacional (SEEAA/SOE), sala de atendimento ao
estudante, direção, sala pedagógica, secretaria, cantina com depósito de
alimentos, depósitos de limpeza e de materiais pedagógicos,banheiro masculino
e feminino para alunos, adaptado para ANEEs, banheiro masculino e feminino
para servidores, jardim, espaço pedagógico externo, pátio coberto e pátio
externo.
Contamos com a gestão da diretora Queti Diettrich (matrícula: 206.392-1), da
vice-diretora Emanuelle Leite Mendonça (matrícula: 228.456-1), eleitas
democraticamente em

2019

para o mandato 2020-2021, e da chefe de

secretaria Adriana da Silva Gonçalves (matrícula: 214.664-9).

Figura 2 – Atual gestão: diretora e vice-diretora

Foto de 2020 do acervo da escola

A atual gestão, no ano letivo de 2021, conta ainda com a seguinte
equipe de profissionais.
Tabela 1 – Profissionais da escola

NOME

Tainne de Sousa Santos Torres

MATRÍCULA

241.116-4

FUNÇÃO

Coordenadora
Orientadora

Kamilla Mota de Avelar

244.021-0

Educacional

Valdinês Olímpio Barbosa Brandão

230.416-3

Pedagoga

Nathália Ferreira Borba

221.153-X

Psicóloga Escolar
Professora contrato

Maria de Jesus Costa Sepulveda

69742936

temporário

1º Período A
Professora efetiva
Marcia da Silva Ramos

26.833-X
2º Período
Professora efetiva

Jakeline Martins Aredes Almeida

228.197-X
1º Ano A
Professora efetiva

Iassana Rodrigues Soares

39.602-8
1º Ano A
Professora efetiva

Surama Chalub de Melo

230.416-3
2º Ano
Professora efetiva

Elaine Alves da Silva

246.060-2
3º Ano
Professora contrato

Roseli Nunes Viana

temporário

69759154

4º ano
Professora contrato
Danyelle Natacha dos Santos Gois

6.070.171-4

temporário
5º ano

Cleia Magna Gois dos Passos
Eva Almeida Passos

Conservação e Limpeza Empresa Juiz

Roberto Leite

de Fora

Marlon Érico Guimarães de Sousa
Fernandes Santos da Silva

Vigilantes diurno

Maxwel dos Santos Santana

Empresa Global

Francisco Cláudio Fidélio da Silva

Vigilantes noturno

José Roberto Correa Alimandro

Empresa Global

Luzanira Dias dos Santos Barros

Copa e Cozinha

Marinalva dos Santos Silva

Empresa G & E

Figura 3 – Coordenação coletiva online (maio de 2021)

Foto de 2021 do acervo da escola

Quanto à distribuição dos estudantes, até a última revisão deste
documento, a organização apresenta-se da seguinte maneira.
Tabela 2 – Distribuição de Turmas

Nº DE

MODALIDADE

TURMA

ALUNOS

PROFESSORA
Maria de Jesus Costa

Educação Infantil

1º Período A

23

2º Período

24

Sepulveda

(Total: 47)
Marcia da Silva Ramos
Jakeline Martins Aredes

Ensino Fundamental – BIA
(Total: 73)

Ensino Fundamental – Bloco 2
(Total: 37)

1º Ano A

15

1º Ano B

16

Iassana Rodrigues Soares

2º Ano

20

Surama Chalub de Melo

3º Ano

22

Elaine Alves da Silva

4º Ano

18

Roseli Nunes Viana

Almeida

5º Ano
Danyelle Natacha dos Santos

Integração
Inversa

19

Total de 157 estudantes.

Gois

3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Cada homem é uma humanidade, uma história universal.
Jules Michelet

Descreveremos brevemente a realidade atual percebida em nossa
unidade educacional. No que se refere à constituição atual dos estudantes,
observa-se, na população atendida pela escola, diversidade e complexidade.
Isso se dá pelo atendimento concomitante à uma população vinculada ao campo,
oriunda de assentamentos e acampamentos de movimentos de trabalhadores
sem terra, às propriedades rurais, representadas por filhos de produtores
familiares, aos donos de haras e de filhos de caseiros e aos trabalhadores do
campo. Também recebemos uma população urbana, advinda de bairros
estabelecidos e condomínios em processo de regularização e urbanização. Além
dessa comunidade, ainda recebemos as crianças abrigadas no Lar Jesus
Menino e estudantes da comunidade cigana.
Para facilitar a visualização da distribuição de nossos estudantes no
território, segue gráfico ilustrativo da localização dos alunos.

Figura 4 – Distribuição territorial dos estudantes em 2021

Fonte: formulários escolares 2021.

Percebemos grande vulnerabilidade social da população atendida pela
escola e inferimos que, nos anos de 2020 e 2021, isto se agravou em decorrência
da pandemia, como mostrado no gráfico abaixo.

Figura 5 – Dados sobre sustento das famílias da escola

Fonte: formulários escolares 2021.

Esse dado alarmante de mais de 70% das famílias sem garantia de
sustento tem motivado diversas ações de distribuição de gêneros alimentícios,
doações em espécie e de outros materiais, conforme a necessidade. Essa
iniciativa mobiliza não somente a equipe que trabalha na nossa escola, mas
outros parceiros externos.
Outra realidade escolar é o grande fluxo de crianças que se matriculam
e se transferem no decorrer do ano letivo. Registramos também aumento
progressivo de alunos, principalmente, os que procuram a Educação Infantil.
Para ilustrar essa dinâmica, podemos citar a realidade dos estudantes do Abrigo
cuja matrícula e transferência estão sujeitas a ações judiciais, as quais ocorrem
a qualquer momento do ano. Atualmente, temos apenas uma criança do abrigo
matriculada. Outra situação que merece registro é a dos ciganos, que, em
fevereiro de 2020, abandonaram a região, após o assassinato de alguns de seus
integrantes (BERNARDI; CRUZ, 2020). Os estudantes não chegaram a iniciar o
ano letivo de 2020, contudo também não consta solicitação de transferência das
respectivas crianças. Até o momento da revisão deste PPP, os discentes ciganos
continuam ausentes.
Para o ano letivo de 2021, ainda na modalidade de atividades remotas, a
escola se organizou de maneira a oferecer o acesso à Plataforma Escola em
Casa4 para o maior número possível de estudantes. Para isso foi realizada
busca ativa nas primeiras semanas de aula pelas professoras, pela
coordenadora, pelo SOE e pelo SEEAA. Esse processo realizou-se por meio de
ligações telefônicas, de mensagens de texto e/ou áudio individualmente feitas

4

https://escolaemcasa.se.df.gov.br/

para cada responsável que ainda se encontrava ausente da plataforma ou do
contato com a respectiva docente.
No momento do contato, os pais e responsáveis foram conscientizados
da importância do uso do meio oficial de atividades online e foi oferecido suporte
presencial e remoto para acesso e manejo do aplicativo. No caso de estudantes
e famílias que, ainda com todo esse apoio, não puderam acompanhar as ações
pela plataforma, foi disponibilizado material impresso, que, em alguns
momentos, foi retirado na escola e, em outros, contou com a entrega via delivery
disponibilizado pela CRE Sobradinho. Mesmo para esses últimos, têm sido
oportunizadas a mediação e a interação com a docente por outros meios (ligação
telefônica, vídeo chamada de WhatsApp, mensagens de texto e/ou de áudio).
Nessa realidade, em julho de 2021, contamos com o seguinte cenário.
Tabela 3 – Acessos síncronos e assíncronos

1ºPE 2ºPE

1º

1º

Ano

Ano

A

B

2º

3º

4º

5º

Ano

Ano

Ano

Ano

Estudantes
matriculados

23

24

15

16

20

22

18

19

21

10

8

10

17

22

14

20

15

7

8

7

12

10

12

17

0

9

1

3

0

11

3

2

7

0

4

2

3

0

1

0

1

8

2

1

1

1

0

0

Estudantes na
plataforma
Estudantes nas
aulas síncronas
Estudantes com
acesso apenas via
WhatsApp
Estudantes com
devolutivas
apenas pelas
atividades
impressas
Estudantes sem
devolutiva

Figura 6 – Aula síncrona 5º ano

Foto de 2021 do acervo da escola

No intuito de conhecer melhor a realidade da escola, utilizamos
formulários google para o mapeamento dos pais e responsáveis em dois
momentos, no mês de março e de junho. A partir deles, constatamos que, dos
157 alunos matriculados em nossa escola, temos um total de 127 famílias,
considerando grupos de irmãos e/os mesmos responsáveis, como no caso do
abrigo. Na avaliação de março, tivemos um total com 83 participações válidas
após retirada de respostas duplicadas. Já na avaliação de junho, tivemos 108,
evidenciando crescimento no alcance de ações dessa natureza. Ressaltamos
que os números absolutos nos gráficos que utilizaremos a partir de agora se
referem ao número total de respostas, incluindo respostas duplicadas ou
triplicadas. Avaliamos que isso se deu devido a possíveis quedas de internet ou
problemas no carregamento do formulário enquanto era respondido. Assim, em
cada questão, tentamos compreender as ocorrências levando em consideração
esse fato.

Figura 7 – Gráficos resultantes dos dados coletados com as famílias em março
de 2021

Fonte: formulários escolares 2021.

Esses primeiros dados demonstram que a maioria dos estudantes utiliza
o celular para acompanhamento das aulas, boa parte deles tem mais de uma
pessoa em casa em aulas remotas e contam com a supervisão e o apoio de
alguém para as atividades. Por último, temos confirmado nossas percepções de
que a internet mais usada são os dados móveis, os quais têm como impacto a
instabilidade e a sujeição da garantia de créditos.
As questões abertas do formulário de março trataram das dificuldades
dos responsáveis na educação remota, tanto no que se refere à realização de
atividades quanto à participação das aulas online. Nesse sentido, as maiores
dificuldades seguem listadas abaixo em ordem de frequência:
•

Internet (sinal ruim, falta do serviço).

•

Problemas com o aparelho celular (quebrado, bateria, memória,
trava, pouca tecnologia).

•

Ausência do responsável e do celular durante o dia.

•

Uso/acesso ao Google Meet.

•

Acesso/envio de atividades na Plataforma.

•

Um celular para várias crianças.

•

Timidez da criança nas aulas online.

•

Organização em casa (falta de silêncio, falta de tempo do
responsável para acompanhar, atraso do estudante).

•

Dificuldade de leitura.

•

Ficar em dia com as atividades.

No questionário de junho, foram então listadas essas dificuldades e
novamente perguntadas, conforme representadas a seguir.

Figura 8 – Gráficos de junho sobre as dificuldades na Educação à Distância

Fonte: formulários escolares 2021.

Percebemos que os problemas ordenados nesse segundo questionário
foram liderados pela “falta de concentração” com 28,8% das respostas e não
pelos problemas com a internet como elencado em março. Por outro lado, “Tenho
problemas com internet” foi a segunda dificuldade levantada, com 28% dos
votos, evidenciando que esse fator ainda se mostra importante. Esclarecendo
melhor a questão da dificuldade de concentração, ainda no questionário de
junho, inqueriu-se sobre a organização do espaço de estudo e da rotina para
realização das atividades, sendo apresentado a seguir.

Figura 9 – Gráficos resultantes dos dados coletados com famílias em junho de
2021

Fonte: formulários escolares 2021.

Aqui percebemos que quase todos os estudantes possuem local para
estudo e a maioria tem horário reservado para isso. Notamos então a
necessidade de compreendermos melhor, em análises futuras, se essa
dificuldade de concentração mencionada tem outras explicações, como o
alcance de estratégias pedagógicas no meio remoto, algum possível
esgotamento natural da modalidade online ou outra explicação. Essas questões
ainda têm sido estudadas e planejadas pelo coletivo da escola.
No intuito de saber o nível de compreensão dos responsáveis que
acompanham os estudantes, seguem algumas informações a respeito.

Figura 10 – Gráficos resultantes dos dados coletados com famílias em junho de 2021

Fonte: formulários escolares 2021.

A análise desses dados confirmou a hipótese dos profissionais da escola
da ocorrência frequente de responsáveis com domínio razoável ou não muito
bom da leitura e escrita. Tal constatação exige manejo cuidadoso dos meios de
comunicação entre escola e família, bem como optar por orientações rotineiras
que facilitem o entendimento, como uso de mensagens em áudio, escrita sucinta
e em caixa alta.
Também foi perguntado a respeito do uso da Plataforma, visto situar-se
como uma das metas para o início do ano de 2021.
Figura 11 – Dados sobre o acesso a plataforma

Fonte: formulários escolares 2021.

Esses gráficos mostram um alto percentual de acessos, o que é um
marcador importante de efetividade dos meios utilizados para cumprimento do
objetivo de inserir o maior número possível de estudantes. Também vemos aqui
as razões de não acessar, revelando a precariedade dos dispositivos eletrônicos
como explicação principal, assim como a ausência do dispositivo eletrônico com
o estudante no momento síncrono (Google Meet). Esses contextos de não
acesso elencados pela maioria dos respondentes apresentam-se de difícil
resolução, contudo se faz importante conhecer a sua forte presença no intuito de
construir novas estratégias de enfrentamento dessa realidade. Já os outros
fatores citados podem ser melhorados com medidas de formação e de apoio a
essas famílias, as quais ainda se encontram em elaboração pela equipe escolar.
Ainda nesse contexto de uso da Plataforma e da Educação Remota,
seguem outras informações.
Figura 12 – Avaliação do envolvimento com a educação remota

Fonte: formulários escolares 2021.

Nos gráficos da Figura 12, a maioria das famílias narra satisfação do
estudante com a Plataforma, assim como descreve a experiência como “Boa” e
que as crianças estão acompanhando as aulas remotas. Apesar disso, no que
se refere ao nível de aprendizagem, a maioria avaliou que foi razoável, o que
precisa ser verificado no decorrer do 3º e 4º bimestres.
Outra informação que exige observação são os 21,6% de indiferença
pela Plataforma e os 41% de avaliação “Razoável” das aulas remotas. É
necessário compreender como se deu essa realidade para as famílias e propor
formas de solucioná-la para potencializar ainda mais o uso dessas ferramentas
da Educação Remota em favor das aprendizagens.
O gráfico de acompanhamento das aulas remotas mostra que grande
parte dos estudantes está acompanhando, no entanto, como um dos princípios
de nossa escola é não deixar nenhum aluno para trás, nossa atenção aqui se
voltapara a porcentagem em vermelho e amarelo que indica aqueles que não
estão acompanhando ou conseguem isso somente às vezes. Nossos olhares
precisam se voltar a esse contingente do “às vezes” e do “não” para intervirmos

nas instâncias necessárias que garantam o direito à educação pelo
acompanhamento das aulas remotas.
Foi possível também no questionário de junho saber quais os recursos
pedagógicos preferidos dos estudantes: 56% votaram nas brincadeiras, 47% nos
materiais impressos, 45,5% nas aulas no Meet, 35,1% nos vídeos, 34,3% nos
jogos, 28,4% nas atividades na plataforma e 0,7% nas aulas de desenho. Esse
ranking se mostra como importante caminho a ser seguido no sentido de adaptar
as estratégias pedagógicas a esses recursos em favor das aprendizagens.
Por fim, em junho, as famílias foram inqueridas sobre o melhor momento
para reunião de pais/responsáveis, quando a maioria votou para que ocorressem
aos sábados pela manhã. Esse dado já foi levado em consideração desde a
primeira reunião realizada com toda a comunidade escolar e assim temos
mantido.

4- FUNÇÃO SOCIAL
Há algo mais forte que todos os exércitos do mundo e chegou a hora de pôr isso em prática.
Victor Hugo

Compreendemos a escola como espaço em que a sociedade e o Estado,
representados pela escola, cumprem seu compromisso de, segundo Vygotsky
(2010), transmitir a cultura e o conhecimento acumulado, ao mesmo tempo em
que desperta potencialidades, reflexões e críticas acerca da realidade e das
possibilidades de sua modificação, isto é, manutenção e transformação da
cultura. A escola influencia quem a frequenta à medida em que viabiliza a
construção sistematizada do conhecimento científico, de forma organizada e
intensa (OLIVEIRA; MOREIRA, 2014).
Então é por meio dos processos de ensino organizados pelos
profissionais da educação, com caráter deliberativo e intencional (OLIVEIRA;
MOREIRA, 2014) que se dá a aprendizagem escolar. Nesse contexto, o convívio
com os pares potencializa ainda mais o desenvolvimento nessa complexa teia
de funcionamento.
Nossa instituição educacional responsabiliza-se então pela aprendizagem
sistemática, ou seja, pela educação formal. O compromisso está com a
educação de qualidade cujo foco principal é conduzir os sujeitos de direito a
construírem, gradativamente, sua cidadania (DISTRITO FEDERAL, 2014a).
Isso quer dizer que o ensino não fica restrito à transmissão de conteúdos
e à prática de avaliações quantitativas e mero preenchimento de relatórios, mas
preocupa-se em aprimorar constantemente os processos de ensinar, de
aprender e de avaliar, tendo como princípio fundamental a garantia das
aprendizagens para todos os estudantes (DISTRITO FEDERAL, 2014b). Essa
visão social da escola coloca o currículo a serviço da aprendizagem de todos os
estudantes e a avaliação do significado das práticas um exercício permanente
(DISTRITO FEDERAL, 2014b).
Entendemos que o trabalho deve estar pautado nos princípios de
unicidade teoria-prática, de interdisciplinaridade, de contextualização e de
flexibilização. Um coletivo assim constituído fortalece propósitos educacionais
relevantes para a formação dos estudantes, pois se abre espaço para as
diferentes experiências, saberes, práticas de todos os sujeitos que protagonizam
o processo educativo (DISTRITO FEDERAL, 2014a).

Neste contexto, nosso compromisso é alocar o processo educacional no
protagonismo do estudante como forma precípua de educar e como saída para
perceber as complexidades e paradoxos característicos da realidade. Assim,
defende-se uma educação emancipadora que parte da presença atenta dos
profissionais da educação na compreensão da realidade dos estudantes e ação
articulada em prol do desenvolvimento deles (HARPER ET AL.,1987; OLIVEIRA;
MOREIRA, 2014; VIGOTSKI, 1991, 2010).
Esse PPP visa relacionar os conteúdos do currículo tradicional à vida da
comunidade da Rota do Cavalo (DISTRITO FEDERAL, 2014a; SEIXAS, 2018).
Essa visão de educação aproxima-se das diretrizes da educação do Campo, que
também compreende a educação como todos os processos sociais de formação
das pessoas como sujeitos de seu próprio destino, relacionando-se com a
cultura, os valores, o jeito de produzir, a formação para o trabalho e para a
participação social (BORBA, 2019; CALDART, 2012; QUEIROZ, 2011).
Assim, nesta instituição educacional, nós também assumimos como
função social a bandeira da Educação do Campo de assegurar que as pessoas
sejam educadas no lugar onde vivem e sendo partícipes do processo de
construção da proposta educativa, que deve ocorrer a partir de sua própria
história, cultura e necessidades (BORBA, 2019). Educação do Campo é mais
do que escola, inclui uma luta prioritária que é ter a escola próxima à população
(DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 44). Prima pela participação da comunidade
nos processos pedagógicos, promovendo o protagonismo também dos
familiares e responsáveis (DISTRITO FEDERAL, 2014a).

5- PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS TEÓRICOS
METODOLÓGICOS
A educação ajuda as pessoas a concretizarem suas potencialidades.
Erich Fromm

Partindo da Pedagogia histórico-crítica e da Perspectiva histórico-cultural,
visão de base da SEEDF, compreende-se que o desenvolvimento humano é
construído a partir de um processo dinâmico entre o sujeito, os contextos e a
relações sociais em que se encontra exposto (BORBA, 2019).
O ser humano constitui-se subjetivamente na sua própria história, por
meio da elaboração de significados e sentidos sociais que transformam os
indivíduos ao mesmo tempo em que muda os processos culturais em que se
encontra inserido (MARINHO-ARAÚJO, 2016). Assim, o desenvolvimento ocorre
na interação de vários níveis: o individual, o da sociedade, da cultura e da história
(MISTRY & DUTTA, 2015).
O desenvolvimento se dá, conforme Vygotsky (2010), primeiro como
atividade coletiva, social e depois como atividade individual. Isso significa que as
funções psicológicas aparecem primeiro no nível social para depois aparecerem
no nível individual, ou seja, “o aprendizado humano pressupõe uma natureza
social específica e um processo por meio do qual as crianças penetram na vida
intelectual daquelas que a cercam” (VYGOTSKY, 1991, p. 59). Assim,
aprendizagem e desenvolvimento ocorrem influenciando-se mutuamente. O
contato intelectual com aqueles que nos cercam é essencial para aprendizagem
e, logo, para o desenvolvimento.
Nesse processo, o caminho é guiar os indivíduos socialmente para
tornarem-se competentes em sua sociedade e cultura, ao mesmo tempo em que
há um processo de reconstrução cultural, no qual sujeitos de cada nova geração
são conduzidos a construir e/ou reformular a continuidade da cultura
(KUCZYNSKI; MOL, 2015).
Os principais agentes que impactam o desenvolvimento da criança são os
grupos sociais que ela participa e que a influenciam antes mesmo de nascer
(VALSINER,

2012).

Esse

são

considerados

importantes

agentes

de

socialização, os quais estabelecem as bases para as interações subsequentes
(KUCZYNSKI; MOL, 2015). Como os indivíduos estão em constante movimento
na sociedade desde muito cedo, encontram-se na fronteira de diferentes
unidades, como os grupos de pares, a escola, a mídia, dentre outros
(KUCZYNSKI; MOL, 2015; VALSINER, 2012).

A escola então, na sua função social de oferecer a educação formal, deve
contribuir para a transformação social por meio do estímulo pela construção do
sujeito ativo que faça e seja agente da mudança individual e coletiva do seu meio
(BORBA, 2019). Essa missão da escola encontra como importante ferramenta
os princípios da Educação do Campo, os quais prezam pela promoção da
emancipação, da autonomia e da liberdade do sujeito.
Do ponto de vista prático, os fundamentos levantados até aqui têm seu
fazer cotidiano baseado no Currículo em Movimento, que propõe o currículo
como um instrumento aberto, em que os conhecimentos dialogam entre si e
que busca estimular a pesquisa, a inovação, a utilização de recursos e práticas
pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas (DISTRITO FEDERAL,
2014a).
Além disso, a Proposta em ciclos também dá corpo às teorias aqui
defendidas, pois está comprometida com a transformação do sistema
educacional. Ela questiona a lógica da escola disposta em séries, sua estrutura,
organização e finalidades. Assim, a escola em ciclos propõe uma ruptura com o
modelo da escola graduada, considerado excludente e seletiva (DISTRITO
FEDERAL, 2014b).
Nesse contexto, o foco concentra-se na construção de uma educação
integral e democrática, que possibilita todos os estudantes a formação crítica e
emancipadora (DISTRITO FEDERAL, 2014a). Buscamos nos organizar de forma
a possibilitar aos sujeitos aprenderem progressivamente, por meio da adoção
dos cinco elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico
escolar: gestão democrática, formação continuada, coordenação pedagógica,
avaliação formativa e organização curricular: eixos integradores (DISTRITO
FEDERAL, 2014b).
Esses elementos permitem a condução do trabalho pedagógico de forma
democrática, colaborativa e comprometida com a melhoria da qualidade da
educação. Além de contribuir para construção de diálogo aberto, comunicação
horizontal e formação continuada de todos na escola (DISTRITO FEDERAL,
2014b).

No âmbito destas perspectivas, as práticas pedagógicas da nossa escola
fundamentam-se ainda nos Princípios da Educação do Campo (BORBA, 2019;
SEIXAS, 2018), cuja principal consequência institucional é a transformação da
escola em uma instituição de pesquisa, que conhece a comunidade a qual
atende, a região onde está localizada e o contexto sociocultural dos alunos
com o intuito de considerar aspectos que tornem as aprendizagens mais
significativas para eles. Além de considerar a realidade da comunidade, a escola
busca potencializar as aprendizagens, além de promover meios para que as
fragilidades tanto intelectuais quanto emocionais sejam consideradas.
Portanto é necessário despertar os seres envolvidos no processo de
educação e os que estão ao redor para serem sujeitos de mudança e
transformação social.

6- MISSÃO
A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o
bastante para assumirmos a responsabilidade por ele.
Hannah Arendt

A missão desta unidade escolar é proporcionar, planejar, produzir e
organizar um espaço saudável e situações educativas embasadas nas
interações sociais e na escuta sensível das crianças e de suas famílias;
oportunizando aos discentes condições de serem o que são e que se
desenvolvam conforme suas possibilidades, respeitando cada sujeito em suas
etapas de desenvolvimento, sua história, sua cultura e seu contexto social.
Sendo assim, oferecemos uma escolarização pública do campo
humanizada, omnilateral (MARX, 2010) e de qualidade, referendada na
excelência do meio educacional, a qual promova a formação humana
emancipadora, fundamentada nos princípios éticos, democráticos e inclusivos os
quais possibilitem o desenvolvimento do protagonismo estudantil (DISTRITO
FEDERAL, 2014a) em suas potencialidades cognitivas, afetivas, físicas e sociais
para que possam agir construtivamente na transformação social do seu meio e
da sociedade.

7- OBJETIVOS
Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Clarice Lispector

7.1. Objetivo Geral da Educação, do Ensino e da Aprendizagem
Figura 13 - Construção Coletiva

Foto de 2021 do acervo da escola

7.2. Objetivos Específicos da Educação
➢ Promover um ambiente escolar acolhedor, harmônico, empático, humano,
respeitoso, solidário, ético e profissional, propiciando a qualidade social
em todos os espaços, tempos e relações da comunidade escolar.
➢ Priorizar vivências educativas que enfatizem os princípios éticos,
estéticos e políticos que fundamentam a Escola do Campo, a Educação
Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
➢ Promover ações que favoreçam a ecologia humana (aprender a cuidar de
si, do outro e do meio de forma sustentável), orientados pelos princípios
de liberdade, democracia, igualdade, justiça e solidariedade.

➢ Proporcionar ambiente democrático que assegure a participação dos
sujeitos nas decisões que envolvem a escola.
➢ Oportunizar um ambiente com relações favoráveis à implementação da
gestão democrática baseada em processos decisórios horizontais e
baseados em planejamentos e nos princípios da Administração Pública.
➢ Promover ações que tenham por objetivo a fraternidade no âmbito social,
por meio de arrecadação de fundos e distribuição de cestas básicas para
as famílias em situação de vulnerabilidade de nossa comunidade.
➢ Oportunizar a todos o acesso ao conhecimento da educação do campo
emancipadora, democrática, inclusiva, respeitando os fazeres e saberes
dos sujeitos do campo.
➢ Buscar elaborar, construir e definir com o coletivo de servidores a tomada
de decisões que envolvem o funcionamento da instituição educacional.
➢ Reduzir o percentual dos índices de retenção e distorção ano/escolar.
➢ Construir coletivamente acordos éticos e legais para que ocorra um
clima educativo na escola.
➢ Viabilizar, nas reuniões bimestrais, um momento de reflexão sobretemas
pertinentes com os pais e/ou responsáveis.
➢ Promover reuniões para estudos e avaliações sobre o trabalho
pedagógico.
➢ Discutir e melhorar desempenho quanto aos Sistemas de Avaliação das
Instituições Educacionais da SEEDF - SAEB.
➢ Garantir a inclusão e o acesso do estudante com necessidades
especiais, promovendo Atendimento Educacional Especializado.
➢ Dinamizar as parcerias e os recursos financeiros repassados à unidade
pelo Governo Federal e Distrital.

➢ Fortalecer parcerias dos agentes da Saúde, Serviço Social, Segurança
Pública, Associações e principalmente a família para melhoria da
estrutura administrativa e do trabalho pedagógico, visando à educação de
qualidade.
➢ Promover encontros sociais com todos os servidores da escola e com a
comunidade.
➢ Fortalecer a comunidade escolar quanto ao desenvolvimento da
formação humana, envolta pela empatia, pelo respeito, pelo cuidado, pelo
altruísmo e pelo amor. Educação para a Paz.
➢ Fomentar a participação efetiva da comunidade na gestão política e
pedagógica da escola a fim de garantir seu caráter público, sendo
necessária a instituição de vínculos orgânicos entre a escola e as
comunidades do campo e suas organizações.
➢ Adequar-se à diversidade da realidade concreta do campo e seus vários
contextos e acolhedora dos diversos sujeitos que a compõem.

7.3. Objetivos Específicos do Ensino
➢ Incentivar ações pedagógicas que respeitem o desenvolvimento, a
diversidade e as necessidades de cada sujeito.
➢ Propor

sistema

de

avaliação

institucional,

inclusivo,

contínuo,

participativo, com perspectiva formativa e colaborativa como meio de
ajustar possíveis discrepâncias.
➢ Promover momentos de reflexão crítica e de autoavaliação individual e
por segmento.
➢ Criar grupos de trabalho para organização e avaliação das atividades
pedagógicas.
➢ Disponibilizar materiais didáticos adequados ao trabalho pedagógico,
considerando o aspecto de sustentabilidade socioambiental.

➢ Adequar a infraestrutura física (salas de aula, pátios, jardins, parques) e
remota (atendimentos às famílias via internet, ligações telefônicas,
plataforma escolar) às necessidades pedagógicas da educação infantil e
dos anos iniciais do ensino fundamental.
➢ Instrumentalizar profissionais de educação por meio do incentivo à
formação continuada, cientes do cumprimento da Meta 8 do Plano Distrital
de Educação.
➢ Atuar pedagogicamente pautados no compromisso social e ambiental, no
respeito e na valorização da diversidade, na conexão com a natureza, na
comunicação sensível e não-violenta, na autoeducação, na fraternidade
no trabalho e na gestão democrática.
➢ Oferecer aos alunos outros espaços e momentos para a aprendizagem
de forma lúdica, sistematizada e complementar, primando pelo
desenvolvimento integral, inclusão e inserção na sociedade.
➢ Conscientizar a comunidade escolar da importância da discussão e da
construção coletiva deste Plano de Ação com a definição de princípios
que regem a educação do campo.
➢ Promover reflexões sobre a vida no Campo, a história de vida, cultura,
lutas sociais, estilo de vida, saúde, expectativas e projetos de vida da
comunidade escolar.
➢ Dialogar com os sujeitos do campo respeitando suas diferenças e
mantendo-os na escola com frequência e participação efetiva nas
atividades educacionais e culturais.
➢ Construir o planejamento quinzenal para efetivo trabalho coletivo, estudo
e planejamento.
7.4. Objetivos Específicos da Aprendizagem
➢ Oportunizar o resgate das aprendizagens que não foram alcançadas no
Ensino Remoto, tendo em vista a construção do conhecimento, as
habilidades e a formação de hábitos, atitudes e valores.
➢ Proporcionar aprendizagens significativas considerando as ciências, as
artes, a cultura e a diversidade.

➢ Oportunizar a independência, a criatividade e a autoconfiança do
estudante proporcionadas por meio de avaliação mediadora formativa e
justa.
➢ Fortalecer os vínculos dos estudantes com a natureza e com o meio
ambiente.
➢ Auxiliar as famílias a criar um ambiente harmônico, seguro, artístico e
acolhedor,

promovendo

a

qualidade

no

processo

de

ensino/aprendizagem no ambiente familiar.
➢ Garantir a observação atenta, sensível e sistemática, promovendo o
acompanhamento contínuo das atividades individuais e coletivas das
crianças.
➢ Expressar desejos, ideias, sentimentos, pensamentos por meio de
produções orais e textuais em busca de uma aprendizagem significativa.
➢ Saber ouvir, recontar e inventar e produzir histórias.
➢ Ser protagonista no processo de aprendizagem.
➢ Ter autonomia, buscando ser um sujeito consciente dos seus direitos e
deveres.
➢ Programar ações que favoreçam a convivência harmoniosa entre os
estudantes e o exercício da vivência de valores que contribuam para o
desenvolvimento saudável de todos.
➢ Garantir a alfabetização e o letramento dos estudantes.
➢ Promover a formação do leitor, escritor e falante competente, conhecedor
de sua língua materna, para que exerça sua efetiva participação social,
expressando-se e posicionando-se de maneira crítica e autônoma diante
das diversas situações comunicativas formais ou informais, além de
desenvolver o prazer pela leitura.
➢ Possibilitar a compreensão e a assimilação da realidade a partir da
apropriação dos conhecimentos matemáticos descritos no currículo.

➢ Ampliar o raciocínio lógico-matemático, explorando o campo da educação
financeira, com vistas à formação do pensamento crítico- reflexivo em
relação ao sistema monetário.
➢ Promover a conscientização, a preservação do meio ambiente,
estimulando

o

pensamento

investigativo

e

a

disseminação

conhecimentos científicos, aliado ao convívio saudável e sustentável.
➢ Promover o letramento e a inclusão digital à comunidade escolar.

de

8- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança.
Paulo Freire

Todas as ações do nosso trabalho estão alinhadas aos princípios da
Administração Pública de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade
e Eficiência e à perspectiva da Gestão Democrática, a fim de assegurar espaços
e tempos para a participação, o diálogo e a escuta da comunidade escolar.
Nessa lógica, em consonância com a Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, adotamos os Princípios da Educação Infantil e a Organização
Escolar em Ciclos para as Aprendizagens como um meio viabilizador da prática
pedagógica (DISTRITO FEDERAL, 2018a).
A Unidade Escolar é constituída pelos 1° e 2° ciclos, sendo que o 2° ciclo
é composto por dois blocos. No primeiro ciclo, temos 1 turma de 1º período e 1
turma de 2º período, no turno vespertino. Já o 2° ciclo é formado por 2 blocos:
BIA - Bloco Inicial de Alfabetização, composto por duas turmas de 1º ano, uma
turma de 2º ano e uma turma de 3º ano, no turno matutino, e o 2° bloco formado
pelo 4º e 5º ano com uma turma de cada ano no turno vespertino.
Dentro dessa perspectiva, a organização em ciclos apresenta-se como
alternativa favorável à democratização da escola e da educação, permitindo ao
estudante o livre trânsito entre os anos escolares sem a interrupção abrupta da
retenção ano a ano. Essa sistemática de organização garante o respeito à
heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos
e amplia suas chances de sucesso.
Devem ser destacados dois aspectos essenciais daorganização
do trabalho pedagógico: a necessidade do trabalho ser realizado pelo
coletivo que integra a comunidade escolar e, que esse coletivo
reconheça a relevância desse projeto e do processo que envolve sua
permanente construção e reconstrução. Portanto, esse coletivo deve
ser, sistematicamente, envolvido nesse processo de reflexão crítica,
diagnóstico, tomada de decisões relacionadas com a organização do
trabalho pedagógico, com base em seus elementos constitutivos e que
resulta no PPP da unidade escolar. (DISTRITO FEDERAL, 2019, p. 33)

Baseado nesta organização escolar, buscamos nortear o planejamento
coletivo (GEHRKE; SILVA, 2018) com diferentes atividades e projetos. Com o
objetivo de promover a formação multidimensional dos sujeitos campesinos
construtores do futuro, o planejamento pedagógico é confeccionado sob à luz
dos parâmetros do Currículo em Movimento, das Diretrizes Pedagógicas para o
1º e 2º ciclo, das Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e Portaria nº 419 de 20/12/2018.
Para desenvolvermos nossa organização tempo-espacial, faz-se
necessário primeiramente apresentarmos a composição do nosso Coletivo
Escolar que vislumbra atender às especificidades da Escola do Campo.
Tabela 4 – Composição do Coletivo Escolar

COLETIVO

COMPONENTES

Gestão

Diretora, Vice-Diretora e Secretária

Docentes

Professoras

Equipe de Apoio Pedagógico

Coordenadora, Pedagoga, Psicóloga e
Orientadora Educacional

Discentes

Estudantes matriculados

Responsáveis

Pais, mães e demais responsáveis pela
criança

Servidores da Manutenção

Funcionários de Conservação e
Limpeza, Alimentação e Segurança

Parceiros

Líderes Comunitários, Posto de Saúde
da Rota do Cavalo, Conselho Tutelar de
Sobradinho I, Emater, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros, Embrapa,
Conselho Escolar, UNIEB e
personalidades atuantes da
comunidade.

A organicidade dos tempos e espaços desta unidade escolar tem como
inspiração a Pedagogia da Alternância (NOSELLA, 2020), a qual busca a
interação entre o estudante campesino e a realidade que ele vivencia em seu
cotidiano, de forma a promover constante troca de conhecimentos entre seu

ambiente de vida e o escolar.
Tabela 5 – Complexo Organizacional Pedagógico

TEMPO

ESPAÇO

COLETIVO

ATIVIDADES

Docentes
Discentes

- Interação Virtual.
- Mediação das
tarefas curriculares
educativas.
- Projetos
específicos
(apresentados no
capítulo 13).
- Plenarinha
(Educação
Infantil).
- Aprender Valor
(2º ao 5º ano).

Aula Síncrona

Google Meet
Vídeo chamada

Aula Assíncrona

Plataforma Escola
em Casa
WhatsApp

Docentes
Discentes

- Orientações.
- Vídeos.
- Projetos
específicos.

Aula Estudo
Individual

Residência

Discentes

Confecção das
atividades
propostas.

Encontro
Pedagógico

Gestão
Google Meet

Equipe de Apoio
Pedagógico

Google Meet

Gestão

Organização
administrativa e
pedagógica.

Google Meet

Gestão
Equipe de Apoio
Pedagógico
Docentes

- Organização
do
Planejamento
Quinzenal.
- Formação
Continuada.

Google Meet

Equipe de Apoio

- Orientação para

Terça-feira
9 horas
Encontro Gestão
Terça-feira
11 horas
Coordenação
Coletiva
Quarta-feira
9 horas / 13h30
Coordenação

Organização
parcial da
Coordenação
Coletiva e demais
atividades.

Individual

WhatsApp

Pedagógico
Docentes

Pedagógico
Complementar

Google Meet
WhatsApp

Equipe de Apoio
Pedagógico
Docentes

- Projeto
Interventivo
realizado pela
pedagoga e
pela
coordenadora
- Reagrupamento
intraclasse
promovido pelas
docentes.
- Adequação
Curricular.
-Acompanhamento
educacional
multidisciplinar.
Os planos de ação
da coordenação,
SEEAA e SOE
encontram-se no
capítulo 13.

Comunidade

Google Meet
WhatsApp

Gestão
Equipe de Apoio
Pedagógico
Docentes
Discentes
Responsáveis

- Reuniões
Bimestrais.
- Visitas.
- Atualização do
Inventário.

Assembleia

Google Meet
WhatsApp

Gestão
Equipe de Apoio
Pedagógico
Docentes
Parceiros

- Conselho de
Classe
- Reuniões
Decisórias
- Conselho Escolar

Terça e Quinta

Confecção do
Planejamento
Quinzenal.
- Estudo de
documentos
normativos da
SEEDF e demais
órgãos voltados à
educação.
- Formação
Continuada.

Tabela 6 –Tempo Aula Síncrona

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

9 horas

3º ano

2º ano

X

1º ano B

1º ano A

13h30

4º ano

5º ano

X

5º ano

4º ano

14h30

X

X

X

X

2º Período

15 horas

1º Período

X

X

x

X

Essa tabela se refere a aulas síncronas de até 2h de duração. Elas são
complementadas pelas atividades assíncronas, perfazendo 5 horas de aula, as
quais o estudante tem direito. Ressaltamos ainda que, como em nossa
comunidade, há famílias que utilizam o mesmo aparelho tecnológico para todos
os estudantes, organizamos as aulas síncronas conforme apresentadas
objetivando atender estrategicamente às necessidades das famílias.
Tabela 7 – Formação continuada oferecida pela unidade escolar no 1º semestre
nas coordenações coletivas

DATA

FORMAÇÃO

10/03

Prosa Virtual - Inventário da Realidade:
Matrizes Formativas interagindo com o
Currículo da Escola do Campo
Professor Sérgio Luiz
EC Ribeirão
Consciência Fonológica e Alfabetização

07/04
Pedagoga Valdinês
EC Sítio das Araucárias
05/05

Desafios de uma Educação
Humanizada na Escola Pública na
Perspectiva da Pedagogia Waldorf
Orientadora Yasmine
EC Beija-Flor
Caixa Matemática

02/06

Professora Surama EC Sítio das
Araucárias

Em conclusão a organização do trabalho pedagógico até aqui, segue

tabela síntese dos planejamentos para cada bimestre.
Tabela 8 – Organização Pedagógica Bimestral

BIMESTRE

1º

2º

3º

ATIVIDADES

COLETIVO

Busca ativa
Aprendizagens
significativas
Avaliação diagnóstica e
formativa
Projeto: Emoções e
Aprendizagens.
Reunião bimestral
Acolhimento

Gestão
Equipe de Apoio
Pedagógico
Docentes

Aprendizagens
significativas
Acolhimento
Avaliação diagnóstica e
formativa
Projetos: Carrossel da
Leitura, Eu cuido do meu
dinheiro, Emoções e
Aprendizagens e Música:
Poesia em Movimento.

Equipe de Apoio
Pedagógico
Docentes

Construção do Inventário
Projeto: A natureza e eu,
Emoções e
Aprendizagens e Horta
Ambiental
Aprendizagens
significativas
Busca ativa
Acolhimento
Avaliação diagnóstica e
formativa

Gestão
Equipe de Apoio
Pedagógico
Docentes
Discentes
Responsáveis
Servidores da
Manutenção
Parceiros

Aprendizagens
significativas
Acolhimento
4°

Avaliação diagnóstica
e formativa
Culminância dos
projetos
Simuladinho

Gestão
Equipe de Apoio
Pedagógico
Docentes

8.1. Inventário
Recurso didático primordial para conhecimento da comunidade e
reconhecimento da escola como parte integrante desta comunidade. Tem o
intuito de descrever detalhadamente o patrimônio social, histórico, cultural e
ambiental da comunidade do campo na qual a escola está inserida. Para que a
escola seja capaz de cumprir sua função social e efetivar as Diretrizes da
Educação do Campo é necessária a articulação com a comunidade em todas
as esferas da organização escolar.
§ 2º O Inventário Social, Histórico e Cultural constitui-se em instrumento
investigativo coletivo, dialógico e dialético que tem como objetivo reconhecer os
elementos educativos presentes no território camponês que servirão de subsídio
na construção do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, cuja essência
como elemento técnico, visa garantir a política educacional voltada para as
Escolas do Campo, legitimando-as. (DISTRITO FEDERAL, 2018c)

As atividades realizadas para construção e atualização dos inventários
têm demonstrado sua importância didática, sobretudo, na relação das escolas
com as comunidades e na apropriação e na reflexão coletiva sobre a realidade
local. A escola implementa esta política educacional que busca transformar a
instituição em um território de pesquisa, que conhece a comunidade a qual
atende, a região onde está localizada, o contexto sociocultural dos alunos
objetivando

considerar

aspectos

que

tornem

as

aprendizagens

mais

significativas e que estas sejam potencializadas. Além de considerar a realidade
dos estudantes, a escola busca desenvolver meios para que as fragilidades
emocionais, sociais e econômicas sejam minimizadas considerando o sujeito
como único e transformador da realidade.
Há a produção de dois inventários, um referente a 2019 e outro a 2020.
Relatam sobre a trajetória da construção do inventário, descrevendo a
comunidade e o seu território e apresentam atividades pedagógicas sob a ótica
das matrizes formativas do campo. Neste ano, após decidirmos o tema
“Identidade” e a pergunta norteadora “Por que a escola recebeu o nome Sítio
das Araucárias?”, o trabalho pedagógico do 3º bimestre estará voltado para a
construção desta proposta didática que envolve educadores, estudante e
comunidade “a fim de possibilitar a integração do conhecimento escolar com a
realidade, buscando superar a histórica ruptura entre escola e vida. (CALDART,
2010).
Por meio de sequências didáticas e correlacionadas ao Currículo em
Movimento, os Coletivos Docentes, Discentes e Responsáveis têm a

oportunidade de apresentar todo o seu protagonismo por meio de atividades que
serão desenvolvidas ao longo do bimestre. Feita esta ação, partimos para a
etapa documental do registro, na qual o Coletivo Gestão e Equipe de Apoio
Pedagógico está responsável.
Vale ressaltar que tanto a atualização do inventário quanto a construção
deste PPP são um grande desafio, visto as limitações que estamos vivenciando
devido à pandemia, já que estas atividades requerem interação presencial para
real veracidade das ações.
Esperamos que, ao finalizarmos este trabalho, estejamos apropriados da
origem do nome da escola, fortalecendo a identidade da escola e da comunidade
escolar, da memória coletiva, da materialidade, além do aprimoramento do
processo ensino-aprendizagem diversificado e do aprofundamento do histórico
da nossa escola.

9- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre
o desafio desta realidade e procurar soluções. Assim pode transformá-la e o seu
trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e suas circunstâncias.
Paulo Freire

Nossa escola percebe que a avaliação qualitativa e formativa é a que
melhor se adapta ao processo democrático em que ocorrem as aprendizagens,
visto que acompanha o desenvolvimento das crianças em todos os seus
aspectos. A avaliação vai além do mero preenchimento de relatórios de
aprendizagem.
A avaliação formativa implica a compreensão e o desejo de mediar o
ensino com as aprendizagens, fortalecendo os vínculos entre avaliadores e
avaliados, porque se revezam em diferentes momentos ou situações (DISTRITO
FEDERAL, 2014c, p.62).

Na Educação Infantil, a avaliação das aprendizagens busca responder
se os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão em
processo de ampliação e consolidação, tendo o absoluto cuidado e sensibilidade
para o acolhimento, para a inserção e para as possibilidades de transição que
ocorrem neste período. Nesta etapa de ensino, a coordenação pedagógica é
utilizada para planejar, avaliar e promover o encontro dos processos de ensinar
e aprender com qualidade. A finalidade básica da avaliação, no que tange a
educação infantil, é servir para tomar decisões educativas, para observar e
acompanhar o processo de desenvolvimento da criança e para planejar
vivências, relações ou ações. A avaliação é responsabilidade de todo o Coletivo
Escolar. O Coletivo Discentes 5 deve participar da avaliação nas atividades e em
seu registro, inclusive iniciando o processo de autoavaliação, ao compreender
que estão implicadas na organização do trabalho pedagógico, no planejamento,
na execução, na avaliação e na retomada dos projetos e das ações.
Para Villas Boas (2008), a avaliação é formativa e também informativa,
porque retroalimenta o processo de aprendizagem e desenvolvimento da
criança, bem como a ação educativa do(a) discente. Nesta instituição de ensino,
a avaliação se constitui numa constante reflexão sobre a práxis e visa
acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças.

5

A concordância nominal é proposital, visto ser a nomenclatura de um dos grupos que compõem o Coletivo Escolar.

Geralmente a avaliação é feita pela docente com a participação de outros
profissionais da instituição, pais e pelas próprias crianças no caso das
autoavaliações. O artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei no 9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, preconiza “a avaliação farse-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Avaliamos
a Educação Infantil por meio da observação sistemática, da reflexão, do registro
em diário de bordo, dos portfólios, dos questionários, das adequações
curriculares, da interação virtual, do acesso à plataforma e/ou atividades
impressas ou via WhatsApp, do feedback e do Relatório Descritivo Individual do
Aluno (RDIA).
No Ensino Fundamental, a avaliação se dá pela observação e registro,
com a utilização de diferentes instrumentos avaliativos e com critérios definidos
no planejamento. O Coletivo Docentes é consciente das mudanças e adaptações
que foram inseridas na dinâmica educacional em relação à avaliação, pois esta
é, como já descrito, formativa e processual. O processo de avaliação para
aprendizagem da nossa instituição tem sido por meio da escuta sensível, do
olhar reflexivo, dos registros em caderno, dos portfólios/webfólios, das
autoavaliações, dos questionários, das interações virtuais, dos atendimentos
individuais, das avaliações diagnósticas bimestrais, das produções, do acesso à
plataforma e/ou atividades impressas ou

via WhatsApp, das adequações

curriculares, do feedback e do registro no Relatório de Avaliação (RAV).
A Escola ainda se submete a avaliações externas e programas
educacionais como Avaliação das Aprendizagens para o 2º e 4º anos, Sistema
de Avaliação na Educação Básica (SAEB) e o Sistema de Avaliação Permanente
do Distrito Federal (SIPAE/DF). Resultado do SAEB de 2019 apresentado no
capítulo 15.
Para o ano letivo de 2021, teremos, no segundo semestre, o
Simuladinho do Sítio a fim de fortalecer os processos de ensino-aprendizagem
e acompanhar e preparar nossas crianças para tais avaliações. A intenção é
iniciar um processo de melhoria dos marcadores e notas da escola no SAEB.
As avaliações serão elaboradas embasadas nos descritores das avaliações
externas e nos descritores construídos pela escola à luz do Currículo em
Movimento. Após elaboração, correção, tabulação

e apresentação dos

resultados ao Coletivo Docentes, buscaremos formações e estratégias a fim de
sanar as dificuldades apresentadas, resgatando a aprendizagem e elevando o
resultado na avaliação externa.

Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção formativa, a resposta é:
todos. De igual maneira, afirmamos que, na função formativa, se podem
promover as aprendizagens de todos por meio da autoavaliação e do feedback
(retorno), que comporão um movimento dialético no qual os atores deverão
tomar como elemento valioso o diálogo que se estabelecerá. Sabemos que as
aprendizagens são distintas e que o aprender dos profissionais que avaliam está
afeto ao exercício da atuação profissional (LIBÂNEO, 1994), o que torna, então,
a avaliação formativa elemento da formação contínua por exigir
permanentemente estudo e formação em avaliação e em outras temáticas a ela
relacionadas. (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p.13)

A Avaliação Institucional desta escola é compreendida como um
instrumento de acompanhamento contínuo e permanente dos processos
administrativos e pedagógicos bem como das atividades. É também processo
formativo cujos dados e informações gerados reorientam a prática dos
envolvidos e orientam propostas de mudanças. A avaliação institucional
identifica problemas, assegura a proposição de soluções mais assertivas, orienta
a tomada de decisões e posições que proporcionem mudanças. Desta forma, a
Escola Classe Sítio das Araucárias concebe a avaliação a partir da perspectiva
de transformação da realidade, sendo utilizada com fins e intenções específicas.
Temos como foco principal o questionamento sobre a maneira que a instituição
efetivamente cumpre sua função social. Para tanto, consideramos as formas de
participação de toda a comunidade escolar, comprometendo-a com um futuro
que pode ser transformado, a partir do autoconhecimento da própria realidade e
da análise crítica de todos os coletivos.
No dia 19/06, aplicamos os questionários sugeridos pela SEEDF ao
Coletivo Escolar e, no dia 30/06, fizemos a reflexão da autoavaliação da escola
com o Coletivo Gestão, Equipe de Apoio Pedagógico e Docentes onde
estabelecemos uma prioridade de cinco forças, de cinco fraquezas e apontamos
as ações resolutivas.

Tabela 9 – Tabela resumo da reunião do dia 30/06

FORÇAS

FRAQUEZAS

1. Acolhimento.
1. Crítica sem sugestão.
2.
Organização
e 2. Professor insatisfeito
empenho.
que enfraquece o clima
3. Trabalho Coletivo.
organizacional.
4. Desejo coletivo em 3. Necessidade de estudo
melhorar.
de leis e estratégias
5.
Compromisso
e pedagógicas da SEE.
criatividade
das 4. Dificuldade de otimizar
professoras.
o tempo.
5. Infraestrutura.

AÇÕES RESOLUTIVAS
1.
Proporcionar
mais
espaço para sugestões.
2. Agendar momento de
escuta individual com
SEEAA/SOE.
3. Viabilizar momentos de
estudo.
4.
Dialogar
com
objetividade e buscar
auxílio no coletivo.
5.
Aguardar
reunião
administrativa e sugerir
melhorias dentro do quefor
viável.

Percebemos que este formato de avaliação deve ser repensado para a
próxima avaliação prevista para a segunda quinzena de outubro, objetivando
melhor análise da realidade institucional e promoção de mais aprendizagens
para todos os atores.
Tanto o Conselho de Classe, quanto a Coordenação Pedagógica são
espaços privilegiados para que essa reorientação ocorra. Aliados ao Inventário
Social, Histórico, Cultural e Ambiental, tais elementos constitutivos da
organização do trabalho pedagógico, se articulados com a avaliação formativa,
possuem atributos para potencializar o caráter transformador necessário à
construção da “Escola verdadeiramente democrática, pública e de qualidade
social almejada. (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p. 63)

O Conselho de Classe Docente procura ser coerente com o processo de
avaliação e se apresenta como parte importante do processo avaliativo. Este
tem função mediadora e, no final do ano letivo, assume caráter deliberativo
quanto ao processo de avaliação, não cabendo recurso em outra instância da
escola. Os profissionais envolvidos com a aprendizagem emitem um diagnóstico
fundamentado nas relações interpessoais, na metodologia, nos conteúdos
desenvolvidos e em outros aspectos considerados importantes da realidade do
Coletivo Discentes. Dessa forma, o Conselho de Classe Docente, sendo órgão
colegiado integrante da gestão democrática, constitui-se como um espaço de
discussão da comunidade escolar. Suas decisões são registradas em ata,
caracterizando-se como documento orientador da dinâmica educativa.
No primeiro bimestre, adotamos o Conselho Coletivo, no qual o Coletivo

Docentes se reuniu apenas uma vez com o Coletivo Gestão e Equipe de Apoio
Pedagógico. No segundo, fizemos primeiramente o Pré-Conselho para análise
individual

dos

estudantes,

objetivando

o

levantamento

de

ações

sistematizadas. Nesta modalidade, cada professora conversou separadamente
com a gestão e a o apoio pedagógico, antes de reunirmos com o Conselho de
Classe. Após esta etapa, tivemos o Conselho de Classe Coletivo o qual
efetivou-se o norteamento e troca sde estratégias interventivas que se aplicam
às etapas conforme necessidade. Continuaremos com a proposta Pré-Conselho
e Conselho de Classe Coletivo para o terceiro bimestre e para o quarto o
Conselho Coletivo Final. Além disto, temos o intuito de fortalecermos a prática
do Conselho de Classe Participativo, ação a ser discutida no segundo semestre.
Figura 14 - Conselho de Classe do Segundo Bimestre

Foto do acervo da escola

Ofertamos também como estratégia de avaliação a Reunião Bimestral.
Momento este que os Coletivos Gestão, Equipe de Apoio Pedagógico e
Docentes dialogam com o Coletivo Responsáveis sobre o desenvolvimento das
crianças, além de refletirmos sobre assuntos pertinentes à educação e à
formação de hábitos dos estudantes e espaço para opinarem, sugerirem e
colaborarem com a construção e avaliação deste documento. No dia 10/07, além
da reunião bimestral sobre acolhimento e encaminhamentos gerais de
finalização do semestre, foi promovida a avaliação institucional com o Coletivo
Escolar adotando variadas metodologias.

Figura 15 - Reunião do 2º bimestre

Foto de 2021 do acervo da escola
Ao compreendermos que a gestão democrática não acontece de forma
espontânea, sendo antes um processo histórico de construção coletiva, épreciso
oportunizar mecanismos institucionais que não somente viabilizem, mas
também incentivem práticas participativas efetivas das famílias, a partir daescuta
sensível desses sujeitos, tornando-os corresponsáveis pela aprendizagem dos
filhos/estudantes. (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p.34)

Esperamos, com estas prática avaliativas, o desenvolvimento da
capacidade de análise crítica dos estudantes, a conscientização do discente
acerca do próprio desempenho escolar, a ampliação da interação entre família
e escola, a reflexão das famílias sobre o desempenho escolar dos estudantes e
a dos professores sobre o planejamento do trabalho pedagógico, o
redimensionamento da prática pedagógica e o fortalecimento das relações, do
respeito às diversidades, do respeito às diversidades de opinião, da empatia,
da escuta sensível e acolhedora.

10- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade.
Rubem Alves

Todos os Eixos Integradores (Educar e Cuidar / Brincar e Interagir), os
Eixos Transversais (Cidadania, Sustentabilidade Humana, Aprendizagens,
Diversidade e Direitos Humanos) e as Matrizes Formativas da Educação do
Campo (Terra, Trabalho, História, Cultura, Luta Social, Vivências de Opressão,
Conhecimento Popular e Organização Cultural) perpassam o planejamento da
nossa escola no qual incluímos temas e conteúdos atuais e de relevância social.
Com esta transversalidade, acreditamos em um currículo integrador,
reflexivo e instrumento de estudo e pesquisa do coletivo atuante na unidade
escolar.
O currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas na e
pela escola ou por meio dela e que formam o indivíduo, organizamseus
conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na constituição do seu
ser como pessoa. É tudo o que se faz na escola, não apenas o que
aprende, mas a forma como aprende, como é avaliado, como é tratado.
Assim, todos os temas tradicionalmente escolares e os temas da vida
atual são importantes e compõem o currículo escolar, sem hierarquia
entre eles. (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p.36)

Nesse sentido, prima-se por seguir as orientações do currículo, visto sua
amplitude. O Currículo da Educação Básica inclui desde aspectos básicos que
envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação até marcos
teóricos que caracterizam a sala de aula, relacionando princípios e
operacionalização, teoria e prática e planejamento e ação. Diante do exposto, a
escola se organiza para garantir aos nossos alunos uma educação de qualidade,
que garante o acesso, a permanência e a aprendizagem efetiva.
Os objetivos do milênio para Educação e a concepção de uma educação
integral e de qualidade não se limita ao acesso à instituição educacional, mas se
relaciona à preparação da criança para uma trajetória de sucesso, também fora
da escola. Nesta perspectiva, entendemos que hoje o trabalho escolar deve
dar ênfase ao processo ensino-aprendizagem. Essa concepção representa um
compromisso com a aprendizagem de todos os estudantes. O trabalho coletivo
desenvolvido na escola leva em consideração a LDB (Lei no. 9.394/96) (BRASIL,
1996), que fixa diretriz e, ao mesmo tempo, organiza o sistema de ensino, dando

flexibilidade. Desta maneira, a escola organiza a execução do trabalho
pedagógico de diversas maneiras, respeitando a diversidade e a realidade local,
com maior autonomia, com mais liberdade na tomada de decisão. Esta
autonomia está pautada no trabalho coletivo e diário em nossa escola.
A organização curricular enfatiza a assimilação de conceitos, buscando
desenvolver habilidades e competências que possibilitem ao Coletivo Docentes
desenvolverem os estudos. Em face dos princípios de interdisciplinaridade e de
contextualização que permeiam todo o Currículo em Movimento da Educação
Básica e da habilitação das professoras da instituição, o tratamento didático
pedagógico dos componentes curriculares será de atividades, não sejustificando
preestabelecer número de horas para cada um dos componentes curriculares.
Para a Educação Infantil, são considerados os Eixos Integradores do
Currículo, conforme o estabelecido para o Distrito Federal. Nesse sentido, são
elementos basilares do trabalho educativo: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir,
os quais são 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 a Sustentabilidade (DISTRITO FEDERAL,
2018a).
A organização curricular se dá, para essa etapa, tendo por base acriança
como sujeito de direitos e partindo das relações sociais para que as crianças se
apropriem, reproduzam e produzam atividades vivenciadas em sua sociedade.
Assim, o ato educativo trabalha pela apropriação do patrimônio cultural da
humanidade, expresso nas artes, ciências, tecnologias, tradições e também por
ações que se prestam a educar, ou seja, a apresentar suas tradições culturais
às novas gerações e inseri-las na sua sociedade (DISTRITOFEDERAL, 2018a).
Nessa lógica, as crianças aprendem como se alimentar, repousar,
higienizar-se, vestir-se, interagir no seu meio social. Daí a necessidade de que
as ações pedagógicas sejam planejadas, tenham intencionalidade e partam de
situações reais do cotidiano. Quando as crianças são cuidadas, aprendem

também a cuidar de si, dos outros, dos ambientes, dos animais, da natureza.
Portanto, educar e cuidar são ações indissociáveis. O ato de cuidar vai além da
atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança
acesso a conhecimentos, experiências e práticas sociais. O cuidado é, portanto,
uma postura ética de quem educa (DISTRITO FEDERAL, 2018a).
Sobre o Eixo Brincar e Interagir, reforça-se como os processos
educacionais estão pautados nessas práticas. O brincar não é o que ocupa o
tempo da criança, mas é a atividade que contribui de modo mais decisivo no
processo de desenvolvimento infantil. Na interação social, no brincar, as
aprendizagens e as trocas ocorrem. No coletivo, nas relações interpessoais, intra
e intergeracionais, com os objetos da cultura e com os saberes, é que a criança
aprende, se desenvolve e se humaniza. A troca de experiência, a relação com
os objetos, pessoas e os elementos sociais e culturais contribuem para a
constituição de vínculos com o outro e com o conhecimento, a curiosidade, o
espírito investigativo, criativo e imaginativo.
Dessa maneira, defende-se a unidade afeto-intelecto, pois a atividade
intelectual envolve a afetividade intrinsecamente como ações indissociáveis
presentes nos relacionamentos humanos. Portanto, em meio às práticas
educativas, é essencial a possibilidade de expressão das emoções e dos
sentimentos, pois as pessoas envolvidas nessa prática educativa afetam e são
afetadas (DISTRITO FEDERAL, 2018a).
Na prática, isto significa conhecer as preferências das crianças, a forma
delas participarem nas atividades, seus parceiros elegidos para os diferentes
tipos de tarefas e suas narrativas. Essas observações e percepções podem
ajudar o profissional da educação a reorganizar as atividades de modo mais
adequado à realização dos propósitos infantis e das aprendizagens
coletivamente trabalhadas. Assim, a criança, em todos os espaços e tempos da
instituição, é o centro do planejamento curricular. Mesmo quando brinca sozinha,
o professor precisa ter um olhar atento ao que está acontecendo, observando as
ações, indagações e conquistas que as crianças estabelecem por meio das
brincadeiras (DISTRITO FEDERAL, 2018a).
Para o Ensino Fundamental, trabalha-se os Eixos Integradores dos anos
iniciais, conforme o Currículo em Movimento do DF, sendo eles: Alfabetização,
Letramentos e Ludicidade. Além dos Eixos Transversais: Educação para a

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação
para a Sustentabilidade. Tais Eixos devem ser trabalhados por meio de
estratégias didático-pedagógicas, desafiadoras e provocativas, levando em
conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução
de problemas apresentados (DISTRITO FEDERAL, 2018b).
Ressalta-se também a necessidade de
Um diálogo entre os conhecimentos, proposta que quebra a
fragmentação do currículo na perspectiva coleção (BERNSTEIN,
1977), demonstra compromisso ético no cumprimento da função
social da escola. A opção por um trabalho pautado nos princípios
de

unicidade

contextualização

teoria-prática,
e

flexibilização

interdisciplinaridade,
fortalece

propósitos

educacionais relevantes para a formação dos estudantes.
(DISTRITO FEDERAL, 2018b, p.10)

A Organização Curricular da escola leva ainda em consideração os
pressupostos da organização da escolarização por ciclos de formação, a qual
está comprometida com a transformação do sistema educacional. Segundo
Mainardes (2009), a escola em ciclos questiona a lógica da escola graduada,
sua estrutura, organização e finalidades. As limitações mais visíveis da escola
graduada são os elevados índices de reprovação, a evasão escolar e os alunos
em situação de distorção idade/série (em decorrência das reprovações, da
evasão ou do ingresso tardio na escola). Assim, a escola em ciclos propõe uma
ruptura com o modelo da escola graduada (considerado excludente e seletivo),
com a reprovação e com ofracasso escolar. Logo a organização da escolaridade
em ciclos, como uma modalidade de organização, potencialmente, permite a
ampliação do direito à educação, contribui para a democratização da educação
e permite uma rupturacom as práticas de exclusão.
Os ciclos de aprendizagens têm a dimensão positiva de promover a
progressão continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar a
organização de um tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das
competências que a criança precisa construir. No entanto, a organização do
tempo e do espaço escolar não se dá automaticamente com sua implantação,
também não é garantia de qualidade do processo educacional. É preciso, pois,

adotar outras medidas e estratégias que promovam o alcance dos objetivos
propostos.
Sendo assim, nossa escola organiza o trabalho pedagógico de forma
que os eixos possibilitem o acesso dos docentes aos diferentes referenciais de
leitura do mundo, com vivências diversificadas e fazendo conexões com omodo
de vida conforme prevê as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo, de forma interdisciplinar, integrada econtextualizada.
Em tempos de pandemia, a Escola Classe Sítio das Araucárias aporta-se
do Replanejamento Curricular 2020/2021 como ferramenta norteadora para o
trabalho pedagógico.

11- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)
Nenhum vento sopra a favor para quem não sabe onde ir.
Sêneca
Tabela 10 – Plano de ação da Gestão Pedagógica
GESTÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS

Promover uma educação de qualidade que favoreça a formação de cidadãos
éticos, críticos, reflexivos, autônomos e participativos no processo ensinoaprendizagem.
Assegurar a permanência e aprendizagem dos estudantes.
Estabelecer metas para a otimização no processo de ensino-aprendizagem.
Valorizar os princípios da participação, da autonomia, do pluralismo e da
transparência nas práticas escolares.
Legitimar a UE como Escola do Campo.
Incentivar a participação dos responsáveis no acompanhamento escolar.
Elaborar, de forma coletiva, o estudo e as ações que nortearão o
desenvolvimento do trabalho pedagógico anual.
Fortalecer a formação continuada do coletivo docente e dos demais
servidores.
Implementar projetos que o coletivo escolar elencar como necessários.
Proporcionar um aprendizado global que desenvolva os quatro pilares da
educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a
conhecer.
Otimizar os esforços da coletividade para a garantia da eficiência, da eficácia
e da relevância do PPP.
Valorizar o coletivo escolar como foco do processo educacional.
Elaborar democraticamente o Projeto Político Pedagógico.
Manter e ampliar a oferta de materiais didáticos adequados e recursos
específicos que atendam a singularidades dos educandos.
Propiciar acompanhamento às crianças que migram para escola urbana.
Acompanhar os alunos com necessidades especiais e aqueles que
necessitam de qualquer adequação curricular.
Garantir políticas inclusivas na escola.
Desenvolver integralmente as crianças, levando em consideração suas
especificidades.
Instruir e letrar digitalmente.

METAS

Oferecer recursos didáticos e pedagógicos que fortaleçam o processo

ensino-aprendizagem.
Aumentar o índice de aprovação por meio de projetos interventivos,
reagrupamentos, atividades lúdicas, dentre outras ações definidas pelo
coletivo pedagógico.
Reduzir o percentual dos estudantes defasados mediante a adoção de
estratégias de intervenção e aumento o índice do SAEB.
Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito sob
qualquer forma de manifestação (verbal, física, escrita, virtual, psicológica e
bullying), criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão em
razão de discriminação racial e de classe.
Oportunizar momentos cívicos para fortalecer o exercício da cidadania.
Ampliar atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo
a habilidades.
Aprimorar os projetos propostos pela escola.
Buscar parcerias com instituições e comunidade escolar para as diversas
demandas da escola.
Integrar o coletivo Responsáveis no cotidiano escolar a fim de sensibilizá-los
na identificação dos problemas e traçar ações para as soluções.
Sensibilizar o coletivo Docentes para o diagnóstico contínuo do rendimento
do estudante, refletindo sobre sua prática pedagógica.
Fomentar a formação dos servidores, por meio de palestras, oficinas,
seminários, trocas exitosas de experiências, rodas de conversas, bem como
sua valorização e fortalecimento profissional.
Viabilizar práticas culturais que fortaleçam e identifiquem a UE como escola
do campo, de maneira a trabalhar sob os temas – terra, trabalho, história,
cultura, luta social, vivências de opressão, conhecimento popular, organização
cultural.
Promover momentos que permitam elevar a autoestima do coletivo escolar.
Viabilizar práticas referentes à diversidade, à cidadania e aos direitos
humanos.
Propiciar atendimento adequado e acolhedor às crianças que migram da
escola do campo para escola de área urbana.
Valorização da formação continuada do coletivo escolar.
Atender às necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças da
escola, propiciando intervenções pedagógicas específicas nas dificuldades
apresentadas.
Realizar a avaliação diagnóstica dos alunos, no contexto escolar e familiar.
Registrar periodicamente o desenvolvimento dos alunos.
Estabelecer contato com as famílias buscando melhor vínculo de
acolhimento.
Utilizar a comunicação não-violenta como ferramenta de fala.
Acompanhar e avaliar o desempenho das ações pedagógicas, possibilitando
uma práxis do trabalho desenvolvido.
Dialogar sobre os documentos base desta SEEDF.
Incluir o coletivo digitalmente.

AÇÕES

Planejamento coletivo anual.
Planejamento coletivo quinzenal.
Revisão das atividades planejadas.
Reuniões quinzenais de formação.
Estudos nas coordenações pedagógicas coletivas.
Incentivo a participar de cursos da EAPE.
Criação de rede de proteção e garantia de direitos.
Momentos cívicos.
Atividades que favoreçam a cidadania, solidariedade, cooperação e respeito.
Planejamento pedagógico embasado nas matrizes formativas do campo.
Atualização o inventário social, cultural e ambiental da escola do Campo e
utilização como instrumento de pesquisa e desenvolvimento das atividades
pedagógicas.
Atualização do mapeamento institucional.
Projetos Específicos.
Confecção do Simuladinho e das avaliações diagnósticas bimestrais.
Encaminhamento das crianças com dificuldades de aprendizagem, problemas
emocionais e comportamentais à Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem.
Busca ativa.
Parceria com o coletivo Responsáveis para acompanhamento do
desenvolvimento da criança, por meio de comunicações em agenda, por
telefone, correio eletrônico, reuniões
presenciais e virtuais e outros.
Orientação quanto ao uso das ferramentas digitais.
Planejar meios híbridos de atendimento pedagógico a estudantes e famílias.

AVALIAÇÃO

Observação das atividades dos estudantes.
Resultados do Simuladinho e das avaliações diagnósticas bimestrais.
Resultados das avaliações externas.
Reflexões e análise sobre as ações desenvolvidas.

RESPONSÁVEIS

Gestão
Docentes
Equipe de Apoio Pedagógica

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.

Tabela 11 – Plano de ação da Gestão dos Resultados Educacionais
GESTÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS
OBJETIVOS

Elaborar atividades que fortaleçam o desenvolvimento pedagógico.
Incentivar a participação efetiva dos coletivos Gestão, Equipe de Apoio
Pedagógico e Docentes nas coordenações pedagógicas.
Desenvolver avaliações institucionais na escola.
Fomentar uma cultura de avaliação formativa e qualitativa da aprendizagem.
Revisar o PPP, de acordo com a necessidade, de forma participativa.

METAS

Criar, em conjunto, sistema de avaliação qualitativa do desempenho escolar
que possibilite acompanhar, de maneira democrática, o desenvolvimento do
estudante.
Apresentar gráficos comparativos a fim de analisar o crescimento educacional.
Promover estudos e avaliações de acordo com os descritores das avaliações
nacionais e distritais.
Elevar o índice de desempenho da Instituição Educacional.
Definir com os atores envolvidos os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento e o planejamento anual conforme o Currículo em Movimento
- Replanejamento Curricular 2020/2021.
Acompanhar o estudante junto à família para garantir a frequência escolar
superior a 75%.
Incentivar o Conselho Escolar a participar do Conselho de Classe.
Enriquecer as atividades das coordenações pedagógicas.
Instruir o discente e a família na construção da rotina educativa.
Fortalecer o assessoramento da SEEAA e atualizar o mapeamento
institucional.
Promover debates avaliativos sobre o PPP.
Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem e favoreçam a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem dos estudantes, considerando as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade e adequando-se ao contexto do
ensino remoto, híbrido e presencial.
Induzir o processo contínuo de autoavaliação da escola.

AÇÕES

Projeto interventivo.
Reagrupamento.
Atividades lúdicas.

Avaliações diagnósticas bimestrais.
Atendimento individualizado.
Simuladinho.
Construção de gráficos comparativos.
Avaliações externas.
AVALIAÇÃO

Observação das atividades dos estudantes.
Resultados do
diagnósticas.

Simuladinho

(avaliação

interna)

e

das

avaliações

Resultados das avaliações externas.
Pré-Conselho e Conselho de Classe.
RESPONSÁVEIS

Gestão
Docentes
Equipe de Apoio Pedagógica

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.

Tabela 12 – Plano de ação da Gestão Participativa
GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS

Construir parceria com todo o coletivo escolar.
Firmar parcerias com instituições e com o coletivo parceiros.

METAS

Ampliar a participação do Conselho Escolar por meio de nova eleição e da
APM.
Estimular a presença do coletivo responsáveis nas reuniões por meio de
parcerias com SOE e SEEAA.
Construir estratégias de participação discente.
Mapear e acompanhar famílias de alta vulnerabilidade.
Elaborar democraticamente o PPP.
Propiciar espaço de fala e ação a todos os envolvidos nas atividades.
Gerar sentimento de pertencimento e de responsabilidade nos membros da
comunidade escolar.
Conhecer o patrimônio imaterial proveniente da comunidade.
Promover oficinas e reuniões atrativas para incentivar a participação.
Fazer parcerias com membros da comunidade escolar a fim de promover

atividades de acordo com as necessidades da escola.
Promover eventos com temas relevantes para e pela comunidade.
Incluir e letrar o Coletivo Escolar quanto às tecnologias digitais.
AÇÕES

Reunião de acolhimento.
Incentivo a participação dos responsáveis no acompanhamento escolar.
Semana Campesina para visita às comunidades atendidas pela escola e
culminância do projeto Natureza e Eu.
Parceria com SOE e SEEAA.
Levantamento de temáticas e formatos de encontros do interesse do coletivo
escolar.
Calendário anual de atividades com a comunidade escolar.
Conselho de Classe participativo.
Atividades de autoavaliação.
Assembleias.
Discussão na Semana Pedagógica.
Análise de pesquisa com servidores.
Análise dos registros do Conselho de Classe
Constituição da Comissão Organizadora do PPP.
Apreciação e aprovação da comunidade escolar deste documento.
Dias temáticos.

AVALIAÇÃO

Gráficos referentes à Avaliação Institucional.
Avaliação dos pais/responsáveis sobre as reuniões escolares.
Avaliação da Semana Pedagógica.
Devolutiva do PPP.

RESPONSÁVEIS

Coletivo Escolar.

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.
Tabela 13 – Plano de ação da Gestão de Pessoas
GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS

Valorizar os princípios da participação, autonomia, pluralismo e da
transparência nas práticas escolares.
Priorizar aspectos do desenvolvimento socioemocional.

Valorizar estudantes, professores e servidores como foco do processo
educacional.
METAS

Promover momentos que permitam elevar a autoestima da comunidade
escolar.
Incentivar o bom desempenho dos serviços.
Fortalecer o bom relacionamento interpessoal dentro da instituição.
Buscar a participação de todos os agentes no planejamento e execução das
atividades da instituição.
Promover a harmonização ambiental.
Utilizar a comunicação não-violenta como ferramenta de fala.
Promover a cultura de paz.

AÇÕES

Diálogo por meio de reuniões periódicas com a gestão, nas coordenações e
em livre demanda.
Acesso à informação com celeridade e eficiência.
Definição e ampla divulgação (quadro com todos os trabalhadores da escola)
da função de cada ator escolar na rotina das atividades da instituição.
Trabalhos que promovam a autoestima.
Oficina de Comunicação Não-Violenta.
Confecção do Carômetro (identificação dos discentes por meio de foto).
Postura resolutiva das problemáticas institucionais identificadas.

AVALIAÇÃO

Escuta atenta e acolhedora do coletivo escolar.
Acolhimento com respeito e eficiência na resolução de problemas.
Avaliação Institucional.

RESPONSÁVEIS

Gestão
Docentes
Equipe de Apoio Pedagógico

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.

Tabela 14 – Plano de ação da Gestão Financeira
GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS

Utilizar de forma efetiva, eficaz, autônoma e ética, os recursos financeiros:

PDAF, PDDE e Emendas Parlamentares.
Implementar e assegurar, dentro das condições financeiras, suporte imediato
possível para que as aulas remotas aconteçam durante a pandemia.
Investir em recursos para que as atividades pedagógicas ocorram nas
residências e na escola, bem como assegurar a integridade física, conforme
as necessidades, do coletivo escolar.
Continuar construindo espaços pedagógicos com os recursos financeiros
disponíveis e, quando estes não forem suficientes, buscar parcerias para sua
implementação no possível retorno presencial.
Dar subsídios financeiros necessários à validação do PPP.

METAS

Potencializar o uso do recurso financeiro.
Ampliar espaços físicos da escola para o retorno presencial, promovendo o
bem-estar social e distanciamento legal.
Fazer levantamento e compra dos recursos e equipamentos de segurança e
proteção de uso pedagógicos necessários para concretizar os projetos do
PPP em tempos de pandemia.

AÇÕES

Identificar e fazer levantamento de compras dos materiais necessários para
o melhor desenvolvimento das atividades escolares neste momento.
Elencar prioridades tanto na área física de estrutura quanto na aquisição de
insumos e materiais pedagógicos para uso individual.

AVALIAÇÃO

Registro efetivo das compras adquiridas e aprovação por meio de reuniões
com membros da UEX e aprovação das atas de prioridade pelo Conselho
Escolar.
Transparência das contas junto aos órgãos fiscalizadores dos recursos.
Avaliação Institucional.
Reuniões semestrais e extraordinárias, se necessário.

RESPONSÁVEIS

Gestão
Conselho Escolar
Membros da Unidade Executora
Setor financeiro da Coordenação Regional de Educação de Sobradinho com
vistas à UNIAG
Contador da UEX

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.

Tabela 15 – Plano de ação da Gestão Participativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS

Objetivar o interesse público, visando a propiciar o bem comum,tornando
a educação qualitativa como um todo na UE .
Organizar a gestão de recursos humanos, baseado no diálogo a fim de
proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas e a
qualidade de vida no trabalho.
Disponibilizar acesso às informações e às comunicações oficiais e de
interesse
do coletivo escolar com celeridade e eficiência.
Cumprir direitos e deveres dos servidores públicos conforme preconiza
regimento, bem como legislação da SEE/GDF.
Manter o bom funcionamento da instituição como um todo dentro dos
preceitos da Escola do Campo .
Propiciar condições de aprendizado em tempos de Aulas Remotas/
Pandemia.
Estabelecer, com transparência, as funções de cada componente da equipe,
tendo em vista a abertura e o encerramento de cada turno, bem como as
atividades extraordinárias.
Garantir melhoria e

manutenção dos espaços físicos

e da escola.

Organizar, de forma transparente e satisfatória, as atividades administrativas.
Otimizar o fluxo das solicitações da UE.
Garantir a sustentabilidade da escola.
Envolver a comunidade escolar nas decisões da escola, enfatizando a
participação do Conselho Escolar.

METAS

Propiciar o planejamento administrativo contínuo.
Manter o funcionamento e atendimento ao público quando necessário
presencialmente, mantendo limpeza e organização, dentro das normas de
distanciamento social previstas pela SEEDF.
Manter canais de diálogo aberto para cooperação entre o coletivo escolar por
meio de reuniões remotas ou atendimento online.
Zelar pelos registros documentais exigidos pelas chefias imediatas.
Estruturar o coletivo escolar para que as demandas internas e/ou externas
sejam atendidas.
Elaborar quadro, especificando o papel de atuação de cada servidor da UE.
Oferecer atendimento adequado mediante solicitação da comunidade
escolar.
Otimizar o tempo de trabalho das atividades administrativas, estipulando

prazos.
AÇÕES

Divulgar informações inerentes à vida funcional do servidor.
Garantir fluidez documental
comunidade escolar.

nas rotinas da instituição que se refere à

Definição de prazos para resolução das demandas.
Orientar o coletivo escolar sobre o atendimento remoto.

AVALIAÇÃO

Organizar e manter atualizados os documentos referentes ao arquivo escolar
tais como folha ponto, relatórios, atestados, exigências da SEEDF para
comprovar o efetivo trabalho dos servidores efetivos e terceirizados, registrar
ausências e eventuais problemas no decorrer do ano letivo.

Responder a tempo documentos do SEI e que chegam via e-mails.

Avaliação Institucional.
RESPONSÁVEIS

Gestão.

CRONOGRAMA

Ao longo do ano letivo.

12-

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO

Não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, mas sim o que consegue lidar melhor
com a mudança.
Charles Darwin

A avaliação desta Proposta Pedagógica ocorre de forma progressiva e
cooperativa entre o Coletivo Escolar sendo analisada por meio de análises
acompanhadas de contribuições/sugestões, dados, pesquisas, diagnósticos e
conversas a fim de verificar se os objetivos foram alcançados, observando as
atividades desenvolvidas, nos momentos da coordenação pedagógica, nas
reuniões de Conselho e outros encontros planejados, visto que é um organismo
vivo.
Este projeto é periodicamente avaliado nos espaços diferenciados. A
coordenação pedagógica constitui um espaço para a escuta sensível do coletivo
gestão, docentes e equipe de apoio pedagógico com a possibilidade constante
de reflexão e de reorganização do trabalho pedagógico para garantir
cumprimento dos objetivos e metas propostos neste termo. Utilizamos a Semana
Pedagógica do início do ano para análise e acompanhamento do PPP. No final
do primeiro semestre, fizemos a análise e catalogação das contribuições e
possíveis correções. E assim enviamos após revisão final para publicização.
O desafio que estamos encontrando na confecção deste PPP é a
aproximação quantitativa do Coletivo Responsáveis e Discentes para
contribuições efetivas, visto que o atual contexto nos priva de ações presenciais.
Desta forma, iremos retomar este documento com os coletivos supracitados em
momento oportuno e seguro. No entanto, neste período de pandemia, esse
acompanhamento se dará pela interlocução entre o coletivo gestão, equipe de
apoio pedagógico, docentes por meio da escuta sensível das crianças e das
famílias acessíveis nesta época.
O acompanhamento e avaliação do PPP serão registrados em atas,
relatórios, fotografias, desenhos. Vale ressaltar, portanto, que esta proposta é
flexível, podendo ser alterada conforme necessidade do Coletivo Escolar.

13- PROJETOS ESPECÍFICOS E PLANOS DE AÇÃO
Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.
Paulo Freire

Tabela 16 – Projeto Emoções e Aprendizagens
EMOÇÕES E APRENDIZAGENS
PROJETO

Em razão de mudanças culturais, políticas e
econômicas vivenciadas na sociedade brasileira,
as escolas tiveram que ressignificar suas funções
tradicionais de ensino, reformular o seu papel,
além de ofertar novos serviços. Percebe- se
ainda aumento considerável da quantidadede
pessoas envolvidas no processo de ensino, bem
como a complexidade da Unidade Escolar como
um todo. Dessa forma, a escola passou a estar
cada vez mais próxima das famílias e,
gradativamente, vem assumindo o papel de
desenvolver o educando de forma integral.
Preocupando-se com os aspectos: físico,
intelectual, escolar, social, moral, emocional,
vocacional e profissional.
Diante desse cenário, percebemos que as
habilidades e competências socioemocionais
são essenciais em qualquer aspecto da vida
humana, principalmente como potencializador
do
desenvolvimento
das
habilidades
acadêmicas. Assim, as Instituições de Ensino
precisaram desenvolver ações que contribuam
para que os alunos consigam gerenciaremoções,
demonstrar empatia, manter relações sociais
positivas e tomar decisões de maneira
responsável.
Ademais, diante do contexto de distanciamento
social e atividades escolares online em que
estamos vivendo,, faz-se-á necessário que a
Escola contribua com ações que propiciem a
manutenção do vínculo escolar e evite o
absenteísmo dos estudantes.

OBJETIVOS

Promover ações que ajudem a família a
compreender e organizar uma rotina escolar.
Promover ações que propiciem oportunidades
para que os alunos possam conhecer, observar e
lidar com as próprias emoções, a partir de
situações cotidianas.
Compreender e relacionar-se com o mundo e
com as pessoas ao seu redor, prezando pelo
respeito, tolerância, cooperação e aceitação das
diferenças.

Incentivar a participação das famílias
processo de ensino-aprendizagem.

no

Estimular o desenvolvimento de autoconfiança,
autoavaliação e responsabilidade pelos seus
atos.
Propiciar ações para que os alunos desenvolvam
competências como persistência, colaboração,
organização e empatia.
Sensibilizar quanto a melhor maneira de
conviver com alunos com necessidades
especiais.
Promover atividades para refletir sobre a
convivência harmônica consigo mesmo e como
seu semelhante na escola, em casa e na
sociedade.
Orientar crianças e adolescentes quanto a
questões relacionadas a abuso sexual.
Vivenciar situações que promovam cooperação,
compreensão das regras, respeito ecomunicação
não violenta.
Desenvolver ações que busquem a prevenção e
intervenção ao absenteísmo escolar
PRINCIPAIS AÇÕES

Observação no Ensino Remoto.
Busca ativa de alunos por meio de vídeos,
bilhetes, ligações e mensagens.
Ligações para famílias que necessitem de
orientação quanto a rotina escolar dos
estudantes.
Busca ativa dos alunos que não estiverem
participando das aulas online.
Busca ativa dos estudantes que não estiverem
devolvendo as atividades.
Vídeos, panfletos, bilhetes e informativos.
Confecção de vídeos em colaboração com os
docentes.
Eventos em datas comemorativas, vídeos e
apresentações.
Formação Docente.
Rodas de conversa com Tema Socializador, de
acordo com leitura, dinâmica ou jogos
cooperativos, dando aos alunos a oportunidade
de expor ideias, sentimentos, emoções,

conforme adequações online.
Músicas, dinâmicas, trabalho em grupo, que
contribuam para levar os alunos a ressignificar
suas relações na escola, na família e na
comunidade em que estão inseridos.
Discussão de tema, brincadeiras e dinâmicasque
despertem nos alunos os sentimentos de
empatia, justiça, solidariedade e respeito com
todos os alunos, profissionais da escola e com a
sociedade como um todo.
PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Orientadora Kamilla (autora do projeto)
Gestão
Equipe de Apoio Pedagógico

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

A avaliação será realizada durante todo o
processo
por
meio
de
depoimentos,
autoavaliação, e avaliação dos alunos e equipe
escolar.

Tabela 17 – Projeto Carrossel da Leitura
CARROSSEL DA LEITURA
PROJETO

No momento em que estamos, os estudantes têm
se

envolvido

cada

vez

mais

com

jogos

eletrônicos e as redes sociais, o que muita das
vezes atrapalha o contato com livros e outros
tipos de leituras. Diante do exposto, percebemos
o quanto isso tem afetado diretamente o
desenvolvimento

das

competências

e

habilidades relacionadas à escrita e à produção
textual. Percebemos ainda o quanto a falta do
hábito da leitura traz consequências marcantes
no período de alfabetização e letramento. Isso
nos mostra claramente resultados
vocabulário

pobre,

reduzido

e

de um
informal,

dificuldade de identificar informações explícitas
e implícitas no texto, erros ortográficos, poucas
produções

significativas

conhecimentos
escolares.

restritos

dos
aos

estudantes,
conteúdos

Nesse sentido, foi elaborado

esse

projeto com o objetivo de estimular a leitura,
desenvolver habilidades quanto a oralidade, a
interpretação, a produção oral e escrita, bem
como a formação psicossocial dos estudantes,
por meio de histórias e diferentes gêneros
textuais,

ampliando

o

conhecimento

e

a

criatividade dos nossos estudantes, mesmo em
período de ensino remoto devido à pandemia.
Com esse projeto, pretendemos junto
com as professoras, proporcionar aos nossos
educandos o contato com diferentes gêneros,
momentos literários com contação de histórias
e desenvolvimento de atividades por meio de
brincadeiras

interativas,

apresentações

nas

interações online, dentre outros, que estimulem
o hábito de ler.
O estudante deve perceber, por meio
dessas atividades lúdicas e interativas, que a
leitura é a chave para alcançar as competências
necessárias para o seu desenvolvimento integral
no processo ensino-aprendizagem.
Dessa forma, atingiremos o nosso
objetivo, que é levar ao nosso estudante a leitura
proficiente em que ele não só decodifica palavras
que compõem o texto escrito, mas também,
constrói sentidos de acordo com ascondições de
funcionamento do gênero em foco, mobilizando,
para isso, outros saberes (sobre a língua, outros
textos, o gênero textual,o assunto focalizado, o
autor do texto, o suporte, os modos de leitura).
Assim, estimulando a leitura, faremos com que
nossos estudantes compreendam melhor o que
estão aprendendo na Escola, o que acontece no
mundo e desenvolvam a prática da açãoreflexão-ação além de estimular a criatividade e
a imaginação.
OBJETIVOS

Estimular o processo da leitura permanente em
nossos estudantes, perpassando pelo projeto
“Carrossel da leitura, despertando o gosto e o

prazer de ler, a fim de desenvolver o hábito da
leitura para que estejam continuamente
atualizados e preparados para realizar a leiturae
a produção escrita, estimulando a imaginação e,
consequentemente, o poder de criação.
Estimular o protagonismo dos estudantes e
docentes.
Organizar a prática de leitura na escola.
Despertar o prazer da leitura e aguçar opotencial
cognitivo e criativo do estudante.
Formar leitores proficientes.
Desenvolver a interpretação e a linguagem oral,
promovendo o desenvolvimento do vocabulário,
favorecendo o aprendizado da ortografia.
Fazer parte de situações sociais de leitura, como
as discussões sobre as obras lidas e indicação
das apreciadas.
Buscar informações, selecionar estratégias de
leituras conforme os propósitos específicos.
Propiciar situações de leitura compartilhada.
Aproximar os estudantes do universo escrito e
dos portadores de escrita para que eles possam
reparar na beleza da imagem, relacionando texto
às ilustrações.
Possibilitar o acesso aos diversos gêneros
textuais.

PRINCIPAIS AÇÕES

Abertura do projeto com contação de histórias
organizada pela equipe/coordenação da escola
no dia 29/05.
Vídeo explicativo para os pais via whatsapp e
plataforma google meet (pedagoga Valdinês).

Recitação do poema via whatsapp e plataforma
google meet “Hoje é dia de Carrossel” (Pedagoga
Valdinês).
História contada pela professora – Priscila
Poliane

Faleiro

-

Oficina

Pedagógica

de

Sobradinho - A grande árvore de sapatos - via

whatsapp e plataforma google meet.
Livroteca virtual, com a indicação da leitura de
um livro por semana.

Hora da leitura: 01 vez por semana (a professora
escolherá o livro de acordo com o gênero da
semana/quinzena para facilitar o trabalho). Um
aluno será escolhido para fazer uma breve
apresentação do livro no momento da interação
online. Podendo ser um cartaz, apresentando-se
como

personagem,

recontando a

história,

fazendo uma crítica sobre o livro, relato de uma
situação vivenciada com a família no momento
da leitura, confecção de uma história em
quadrinho,

contação

da

história

com

a

participação da família, fantoche, material de
sucata, exibição de vídeos, cantar algumamúsica
que

faça

referência

ao

livro,

enfim...

A

criatividade do aluno e da professora está
valendo.

O projeto inicia-se com a preparação da docente
que deverá conhecer previamente o acervo na
sala

da

livroteca.

Nesse

momento,

cada

professora escolherá os livros adequados para a
faixa etária de seus estudantes. Depois haverá
a explicação no momento da interação online
sobre o Projeto “Carrossel da leitura”.

Fica a critério da professora se fará com a turma
diário de bordo, caderno volante ou outros tipos
de registros na plataforma. Vale ressaltar que os
pais serão avisados do projeto, assim, poderão
ouvir ou contar as histórias e ajudar as crianças
no dia da sua apresentação.
Da produção oral ou escrita:
Utilização de roleta literária, fantoches,
dedoches, sucata, saboreando ...(textos no
sorvete, picolé, chocolates).

Exibição de vídeos
poemas, músicas.

de

histórias

Roleta das rimas (história
poemas, brincadeira).

rimadas,

contada, música

Brincadeiras (palavras escondidas –
histórias rimadas, poemas).

música,

Brincadeiras (trocando a palavra- música, história
rimada, poemas).

Brincadeiras (Quantas palavras tem? Música,
poemas, história).

Brincadeira (eu leio , interpreto, desenho e
apresento). Ex: Se as coisas fossem mães.

Contação

de

histórias

com

recursos

diversificados.

Interpretação oral ou escrita de histórias lidas
pelo professor ou estudante.
Produção coletiva de textos
Apresentação de livros em power point.

Exposição de textos e trabalhos.

Escrita e reescrita de histórias.

Refacção 1 e 2.

Confecção de livros, cartazes, desenhos.
Culminância
Sarau literário online e ou presencial (Embarque
nesse Carrossel em Verso ouProsa).

O Sarau poderá ser separado por bloco ou

individual, conforme combinado.

Apresentação

de

trabalhos

como

livros

confeccionados, cartazes, contação de história,
recital, apresentação musical, dramatizações.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Pedagoga Valdinês (autora do projeto)
Gestão
Equipe de Apoio Pedagógico
Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

Será contínua durante todo o desenvolvimento
do projeto, observando as competências e
habilidades desenvolvidas tanto no coletivo
quanto no individual, ressignificando sempre que
necessário de acordo com a avaliação e
mediação.

Tabela 18 – Projeto Eu cuido do meu dinheiro
EU CUIDO DO MEU DINHEIRO
PROJETO

O projeto “Eu cuido do meu dinheiro” trata de
Educação Financeira e parte da percepção de
que a escola precisa contribuir para o
desenvolvimento do educando de forma a leválo a desenvolver suas potencialidades múltiplas,
aprendendo a ser “Humano” e "Cidadão''. O
dinheiro faz parte de nossas vidas e não seria
diferente na nossa comunidade do campo.

OBJETIVOS

Proporcionar aos alunos da escola um trabalho
com o sistema monetário que não esteja apenas
relacionado a cálculos.
Buscar desenvolver autonomia em relação ao
mundo financeiro de uma forma pessoal e
coletiva, construindo cidadãos mais conscientes
para que possam fazer um melhor uso de seu
dinheiro.
Valorizar o dinheiro e aprender a lidar com as
decisões financeiras ao longo da vida.
Estimular a independência financeira.
Conhecer os diferentes tipos de dinheiro
(cédulas/moedas) fabricados em seu país e em
outros.

Compreender o que é o dinheiro e para que
serve.
Compreender o conceito de necessidade X
desejos.
Perceber a presença do dinheiro em serviços que
parecem ser gratuitos (uso de impostos):
Saúde/educação/segurança/bibliotecas e praças
públicas alimentos e outros.
Aprender a usar de forma inteligente o dinheiro.
Reconhecer as necessidades nas diferentes
etapas da vida.
Incentivar o hábito de economizar.
Fazer uso de jogos e
proporcionem a reflexão.
Compreender
o
empreendedorismo
financeira.

e

que
a

brincadeiras

que

significa
o
sustentabilidade

Trabalhar com cálculos por meio de encartes.
Perceber a diferença entre preço e valor.
Fazer uso da calculadora como instrumento de
cálculo
Aprender a economizar, poupar e planejar por
meio do cofrinho.
PRINCIPAIS AÇÕES

Produção de gráficos, planilhas e tabelas.
Resolução de cálculos das quatro operações
usando a calculadora.
Jogos e brincadeiras que envolvam o sistema
monetário brasileiro.
Leitura, interpretação de gêneros relacionados
ao tema.
Produção individual e coletiva de relatos e
experiências.
Criação de um mercadinho.
Economia
de
dinheiro
individualmente (cofre).

coletiva

Pesquisa curiosidades sobre dinheiro.
Atividades que proporcionem o trabalho com
cédulas, moedas, cartão e cheque.

ou

Atividades com encartes de supermercado.
PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Professora Surama
(autora do projeto)
Gestão
Equipe de Apoio Pedagógico
Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

A avaliação será por meio da observação quanto
às competências e habilidades diante dediversas
situações financeiras.

Tabela 19 – Projeto A Natureza e Eu
A NATUREZA E EU
PROJETO

De acordo com o Plano Distrital de Educação, a
concretização de ações que materializam a
garantia de Educação básica para toda a
população camponesa, em escolas do campo,
com pelo menos doze anos estudados, deve
ocorrer até o ano de 2024, quando se encerra a
vigência do referido plano. Vale ressaltar a
prioridade no cumprimento dessa meta para
instituições que atendem comunidades de baixa
renda, como é o caso da nossa escola.
De acordo com os pressupostos teóricos para a
Educação do Campo no Currículo
em
Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014a), essa
modalidade de ensino se baseia na luta por uma
“ação
contra-hegemônica
à
dominação
capitalista” (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 16)
e questiona a subjugação do campo pela cidade
e o lugar do trabalhador rural na dinâmica do
capital. Nesse sentido, prima pela participação da
comunidade nos processos pedagógicos,
promovendo o protagonismo desses cidadãos
(DISTRITO FEDERAL, 2014a).
Intenciona-se então potencializar ações que
fortaleçam a participação e a parceria com as
famílias e a comunidade camponesa baseadana
escuta e no espaço de fala, na resistência contra
a cultura de silenciamento e desvalorização dos
saberes do povo do campo (CALDART,2012;
QUEIROZ, 2011 ), sendo um
importante espaço para descortinar seus
desconfortos, necessidades e desejos (Moysés
& Collares, 2013).
Este projeto propõe o fortalecimento, a
identificação e o pertencimento do coletivo
escolar em seu território.

OBJETIVOS

Incorporar ações que materializem as Diretrizes
para Educação do Campo, favorecendo o

processo de desenvolvimento global dos
estudantes e construção de parceria com as
famílias e comunidade vinculada à escola.
Conhecer a comunidade atendida pela UE.
Mapear as necessidades e desejos dessa
população.
Incluir no planejamento pedagógico estratégias e
eventos relacionados à Educação do Campo.
Ampliar atividades extracurriculares de incentivo
aos estudantes e de estímulo a habilidades.
Integrar o coletivo responsáveis no cotidiano
escolar a fim de sensibilizá-los na identificação
dos problemas e traçar ações para as soluções.
Viabilizar práticas culturais que fortaleçam e
identifiquem a UE como escola do campo, de
maneira a trabalhar sob os temas – terra,
trabalho, história, cultura, luta social, vivências de
opressão, conhecimento popular, organização
cultural além da atualização anual do inventário
como ferramenta de desenvolvimento do
processo ensino- aprendizagem.

PRINCIPAIS AÇÕES

Aplicação de questionamento socioeconômico.
Atualização do Inventário Social, Histórico,
Cultural e Ambiental.
Formações docentes – palestras, estudos e
discussões de temáticas relacionadas à
Educação do Campo a fim do cumprimento da
meta 8.2 do PDE.
Semana Campesina (somente quando retornar
ao presencial):
Será comemorado com visitas dos profissionais
da educação às comunidades atendidas pela
escola, previamente programada com líderes
comunitários.
Rodas de Conversa com o coletivo escolar.
Apresentação das matrizes formativas do campo
pelo coletivo discentes – Sítio Cultural.
Mostre sua Arte – atividade na qual as famílias
oferecem, mostram e vendem produtos
produzidos e/ou cultivados por eles, mediante
inscrição prévia com a direção da escola.
Atividades de Sustentabilidade e confecção de
horta medicinal em parceria com o projeto
Território Educativo: Horta Escolar (15.8).

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Vice-Diretora Emanuelle
(autora do projeto)

Gestão
Equipe de Apoio Pedagógico
Docentes
AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

A avaliação será por meio da participação no
desenvolvimento das atividades.

Tabela 20 – Projeto Música: Poesia em Movimento
MÚSICA: POESIA EM MOVIMENTO
PROJETO

As crianças, desde muito cedo, antes mesmo de
nascerem, têm a música naturalmente inserida
em suas vidas. A linguagem musical está
presente nas canções de ninar, brincadeiras,
histórias, desenhos animados ou filmes.
A exposição à música desde a primeira infância
ajuda as crianças a falar mais claramente,
aprender o som e as palavras, desenvolver um
vocabulário maior e fortalecer as habilidades
sociais e emocionais. Também introduz a
criança no universo criativo, fazendo com que
ela seja sensível e perceptiva a sons e ritmos,
estimulando sua apreciação desde muito
pequena.
O psicólogo Howard Gardner já argumentou em
1983 que inteligência musical é tão importante
quanto a inteligência lógica e emocional. Isso
ocorre porque a música tem a capacidade de
fortalecer a conexão entre o corpo e o cérebro
para trabalhar juntos.
O ensino de música na educação infantil
privilegia o desenvolvimento integral dos alunos,
contemplando o aprimoramento das habilidades
psicomotoras e linguísticas.
É importante que a escola valorize o repertório
musical que as crianças trazem do ambiente
familiar e a partir dessa vivência, amplie o
conhecimento
musical
dos
pequenos,
proporcionando a eles a escuta de vários estilos
e gêneros. Um espaço que respeita e explora
essa diversidade, contribui como elemento
formador da identidade, ao mesmo tempo que
oferece oportunidade de interação com outras
crianças.
Nesse contexto, o presente projeto propõe um
trabalho lúdico, contextualizado, interdisciplinar
e significativo, tendo a música como veículo
condutor para a expressão de outras linguagens:
dança, teatro e brincadeiras, com o intuito de
promover o desenvolvimento dos educandos em
sua totalidade.

OBJETIVOS

Promover o desenvolvimento da memória,
linguagem
oral,
criatividade,
consciência

corporal, concentração e motricidade através da
música.
Implementar a música na rotina diária.
Ampliar a percepção auditiva por meio de sons
distintos.
Explorar os sons feitos pelo corpo humano:
assobiar, bater palmas, bater os pés, barulhos
feitos com a boca, etc.
Desenvolver a capacidade de imitação de sons.
Conhecer os instrumentos musicais
diferentes sons que eles produzem.

e

os

Estimular as relações de afeto entre as crianças
e as relações sociais.
Ampliar o repertório musical das crianças.
Exercitar a criatividade.
Estimular a expressão corporal através dos
ritmos, gestos e dança.
Observar os movimentos corporais das crianças
e auxiliá-las no desenvolvimento das habilidades
motoras.
Reconhecer a música como gênero textual.
Trabalhar a memorização das letras das músicas
numa perspectiva contextualizada, significativa e
interdisciplinar.
Conhecer
a
biografia
e
canções
de
compositores da MPB para o público infantil.
Reconhecer os diferentes estilos musicais do
nosso país.
Promover a ampliação do repertório
musical das crianças.
Favorecer o desenvolvimento de funções
motoras,
linguísticas,
intelectuais
e
socioemocionais.
Propiciar a percepção da linguagem musical
como uma forma de cultura e expressão.
Atender as demandas e participar da IX
Plenarinha - Musicalidade das Infâncias: de cá,
de lá, de todo lugar”.
PRINCIPAIS AÇÕES

Uso de músicas na rotina escolar nos momentos
de acolhimento, higiene das mãos, lanche,

escovação dos dentes. Alguns exemplos são a
música “Lavar as Mãos” (Arnaldo Antunes,
1995), para cantar antes do lanche e a música
“Boa tarde, coleguinha para acolhimento.
Que som é esse? Atividade de reconhecimento
sonoro, com barulho da chuva, trovões, buzinas
de carros, latido de cachorro, canto dos pássaros
e outros.
Conversa na rodinha sobre os sons que podemos
perceber em diferentes ambientes.
Atividade
de
colagem
representando esses sons.

e/ou

desenho

Jogo de tabuleiro (na trilha dos sons).
Representação dos diversos sons ilustrados no
tabuleiro, como: choro de bebê, barulho de
buzina, sons de animais.
Música: Caranguejo. Exploração dos sons que
podemos fazer com o corpo (assobiar, bater
palmas, bater os pés, barulhos feitos com a boca,
etc.).
Perceber os diferentes níveis da fala: silêncio,
cochicho, grito, etc.
Exibição de animações educativas
com
conteúdo sobre instrumentos musicais, como por
exemplo, o DVD “Abelhinha Listradinha” (2015).
Música: Loja do Mestre André.
Pesquisa sobre os gostos musicais dos alunos.
Confecção de gráfico com os dados coletados.
Escuta e reconhecimento dos diversos estilos
musicais.
Pesquisa sobre os estilos musicais e danças
predominantes em cada região brasileira.
Produção de mapa com desenhos e/ ou gravuras
representando
os
gêneros
musicais
predominantes em cada região.
Biografia e canções de Toquinho (Caderno,
Gente tem Sobrenome, Aquarela, Bê-á-bá,
Herdeiros do futuro).
Biografia e canções de Vinícius de Moraes (A
casa, O pato, O relógio, O girassol, A foca).
Atividades
interdisciplinares
com
temas
abordados nas canções, explorando o alfabeto,

sequência numérica, entre outros conteúdos.
Rodas de músicas com canções tradicionais.
Músicas e quadrinhas das Festas Juninas.
Rodas de conversa e entrevistas com os pais
sobre Folclore com enfoque nas Cantigas de
Roda, Parlendas e Brincadeiras musicais.
Confecção de instrumentos sonoros, usando
garrafa pet, latas, tubos, caixas, sementes.
Formação de “bandinha” para apresentação de
músicas escolhidas pelos alunos às outras
turmas.
Histórias e contos com teor musical: “A Flautado
Tatu” (Ângela Lago, 2017) “Conheça a
Orquestra” (Ann Hayes, 1991) “O Violino
Mágico” (Eunice Braido, 2009).
Histórias
musicadas,
acompanhadas
de
fantoches, como por exemplo, “O Macaco e a
Velha”, “A Festa no Céu” e “Dona Baratinha”.
Produção coletiva de paródias a partir decanções
eleitas pela turma.
Apresentações musicais e teatrais.
Propor atividades que estimulem os aspectos
cerebrais (memória visual, sonora, auditiva e
fonológica).
Estimular o trabalho da consciência fonológica
(consciência de palavra, sílaba, rimas e
aliterações).
Escolha coletiva das atividades que serão
apresentadas na VIII Plenarinha.
PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Professora Márcia
(autora do projeto)
Gestão
Equipe de Apoio Pedagógico
Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

A avaliação do projeto será realizada a partir do
alcance dos objetivos e ações propostos,
analisando o impacto, ou seja, a eficácia pormeio
da observação dos efeitos positivos no
comportamento e atitudes dos alunos no
ambiente escolar.
A autoavaliação também será desenvolvidacomo
um instrumento avaliativo, com o intuito de

promover o protagonismo e o pertencimento do
aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Tabela 21 – Projeto Interventivo
PROJETO INTERVENTIVO
PROJETO

OBJETIVOS

O projeto interventivo é uma estratégia
pedagógica que se destina aos estudantes com
defasagem idade/ano e/ou necessidades de
aprendizagem.
Reduzir as reprovações e o abandono.
Ajudar os alunos que se encontram em
defasagem escolar.
Atender os estudantes em grupos pequenos ao
longo do ano, uma vez por semana durante 1h
em ambiente fora de sala com a mediação de
pessoa diferente da docente do estudante.
Resgatar a autoestima.
Fortalecer o processo educacional.

PRINCIPAIS AÇÕES

Focar na dificuldade do aluno após avaliação
diagnóstica.
Promover o desenvolvimento de habilidades aos
alunos com baixo nível de aprendizagem por
meio de atividades desafiadoras e interessantes.
Observar de forma mais detalhada o ritmo e a
reação dos alunos às atividades oferecidas
conforme a especificidade de cada um.
Trabalhar como um pronto socorro-educacional.
Estimular o processamento auditivo por meio de
brincadeiras, músicas e jogos.
Trabalhar
com
consciência
fonológica,
relacionando sons da fala à escrita; estimulando
habilidades de discriminar e manipular os
segmentos sonoros.
Desenvolver as etapas de consciênciafonológica
de acordo com os níveis da psicogênese e
diagnóstico feito pela professora para avançar o
processo de leitura e escrita .
Propor atividades que envolvam análise e

reflexão para desenvolver aquisição de leitura e
escrita.
Iniciar o trabalho de produção de texto usando
mapas de ideias.
Propor atividades de leitura,
reestruturação de textos.

produção

e

Estimular os alunos a pensar sobre contagem,
cálculos por meios de jogos e brincadeiras.
Levar as crianças a refletir e apresentar
estratégias sobre cálculos mentais.
Intervir para argumentar matematicamente
promovendo autonomia(contagem, cálculos,
situações –problemas).
Atendimento individual, duplo ou trio, conforme
as
necessidades
de
aprendizagens
apresentadas.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Coordenadora Tainne e Valdinês
(autoras do projeto)
Gestão
Coordenadora
Pedagoga
Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

Presente em todos os momentos, desde o
desenvolvimento, o planejamento, a organização
e sua aplicação.
Registro de acompanhamento no Diário de
Classe e na plataforma da sala SEEAA.

Tabela 22 – Reagrupamento Intraclasse
REAGRUPAMENTO INTRACLASSE
PROJETO

OBJETIVOS

Reagrupamento consiste em utilizar estratégias
pedagógicas disponíveis para possibilitar e
viabilizar a intervenção do professor noprocesso
de ensino-aprendizagem de todos os alunos da
turma e/ou da escola em busca da progressão da
aprendizagem dos estudantes.
Reduzir as retenções e o abandono.
Mediação entre os pares.

Troca de saberes e experiências.
Atender todos os alunos em grupos observando
as especificidades de cada um.
Estimular o aluno na construção do
conhecimento com os pares que possuem as
mesmas dificuldades.
Trabalhar de forma não seriada, ou seja, focada
na dificuldade.
Contribuir para o desenvolvimento ecrescimento
cognitivo
dos
alunos individualmente
e
coletivamente.
Trabalhar a coletividade na equipe responsável.
Criar um novo olhar sobre o aluno.
PRINCIPAIS AÇÕES

Aulas síncronas, uma vez por semana, quando
se utiliza atividades diferenciadas e com jogos
educativos.
Grupos menores.
Atividades específicas para cada grupo.
Ao retorno presencial, iniciaremos com o
reagrupamento extraclasse.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Coordenadora Tainne
(autora do projeto)
Gestão
Equipe de Apoio Pedagógico
Docentes

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

Avaliação formativa ao longo do projeto.
Avaliação quinzenal das necessidades dos
alunos para reorganização dos grupos.
Registro no Diário de Classe e na plataforma da
sala SEEAA.

Tabela 23 – Projeto Território: Horta Escolar
TERRITÓRIO EDUCATIVO: HORTA ESCOLAR
PROJETO

A EMATER-DF, em seu projeto intitulado Horta
Pedagógica, promove parcerias com escolas
que tenham o perfil para desenvolver ações no
sentido da formação agroecologia.
Sendo a instituição Escola Classe Sítio da

Araucárias, uma instituição em território
campesino, com a região territorializada por
saberes do campesinato com diversas
comunidades
que
possuem
saberes
singulares em suas culturas, entendemos que
a parceria Escola, Instituição Técnica e
Território Comunitário será fundamental para
que o vínculo do conhecimento escolar se
aproxime a realidade e as necessidades do
contexto social via Projeto Horta Pedagógica
da Emater.
OBJETIVOS

Promover uma educação agroecológica via o
cultivo de horta pedagógica.
Articular ações que evidenciem as práticas do
manuseio de uma horta;
Promover a organização coletiva como suporte
para potencializar os saberes territoriais,
agregando o trabalho, a cultura e a pesquisa
como princípios educativos.
Compreender os processos de semeadura,
adubação, colheita e comércio.

PRINCIPAIS AÇÕES

Envolve as fases do Canteiro Educativo, do
nascer ao se alimentar de uma planta.
Fase 1 Preparar o solo
Enquanto a escrita do projeto é feita, fazemos
o levantamento de ações com os parceiros.
A nossa pergunta chave: O que temos?
Tomamos decisões coletivas sobre o uso do
espaço,
cronograma,
responsabilidades,
definimos os objetivos do projeto e a escolha
do local para o preparo da terra. Entender
sobre a captação da água das chuvas, sobre
sistema de cisternas sustentáveis.

Fase 2 Adubar
Ao tempo que se desenvolve as ações práticas
sobre o preparo dos canteiros para a horta. A
nossa pergunta chave: Pra que serve o solo?
As crianças serão envolvidas em ações e
processos educativos relacionados à técnica
de manejo, a opções de hortas em espaços
de diferentes tamanhos, entrevista com
agricultores da comunidade, a palestrasobre
o uso e tipos de solo e a outras ações
pertinentes a fase da adubação.
Sempre aproximando o planejamento ao
currículo escolar.

Fase 3 O Plantar
Ao tempo que a criança aprende as técnicas
de plantio, são apresentadas a
ela
informações técnicas sobre a separação de
hortaliças,
leguminosas,
raízes,
medicinais. Nossa pergunta será: O que
são hortaliças, leguminosas, suculentas e
medicinais?
PROFESSORES RESPONSÁVEIS

Diretora Queti e Professora Iassana (autoras
do projeto)
Coordenados principalmente pelas professoras
que coordenam o projeto, as crianças da turma
com (o) a professor (a) serão os partícipes
principais do projeto.
Os parceiros serão: Os territórios vivenciais da
Rota do Cavalo e a Emater.

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

O projeto é avaliado a todo instante com a
participação dos partícipes.

13.1 Projetos e Programas do Setor Público / Privado / Parcerias.

13.1.1 Plenarinha

Projeto que oportuniza às crianças da Educação Infantil a promoção do
exercício de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e
deveres, vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação Infantil em
suas diferentes expressões e linguagens. O tema da IX Plenarinha é
Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de todo lugar e se utilizará o projeto
específico chamado Música: Poesia em Movimento, produzido pela professora
Márcia da Silva Ramos como fonte inspiradora para confecção e apresentação
das atividades solicitadas.

13.1.2 Jornada Literária

Projeto que propõe a realização de ações com o objetivo de promover o
gosto pela leitura literária por meio do encontro da literatura, do livro e do

escritor. A Jornada leva as artes verbais – poesia, histórias, álbuns ilustrados,
espetáculos literários, debates, palestras conferências – para pessoas,
comunidades e grupos que, usualmente, não têm acesso a esse bem cultural;
por isso, no Distrito Federal, a opção por atuar em cidades fora do eixo do Plano
Piloto; e, especialmente, atuação junto a escolas e professores. Estamos
aguardando o cronograma das atividades deste ano.
13.1.3 Aprender Valor
Iniciativa do Banco Central do Brasil que tem como objetivo estimular o
desenvolvimento de competências e habilidades de Educação Financeira e
Educação para o Consumo em estudantes e professores das escolas públicas
brasileiras. Já fizemos a adesão e estamos no processo de cadastro do coletivo
docentes e discentes e aguardando o cronograma das atividades propostas.

13.1.4

PLANOS DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA, DOSEEAA E DO SOE

Ao identificar-se com as esperanças, os sonhos, os medos e os desejos dos outros é que você
os compreende e ajuda.
Wilfred A. Peterson

Tabela 24 – Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar juntamente com os professores os
planejamentos quinzenais, para que estejam em
acordo com o Currículo em Movimento
Replanejado da Secretaria de Educação do
Distrito Federal 2020/2021.
Proporcionar momentos de reflexão, troca de
experiências e formação continuada, conforme a
necessidade da equipe de professores.
Organizar,
avaliar
reagrupamento.

a

execução

do

Apoiar e oferecer subsídios à gestão escolarnas
ações relativas à rotina escolar.

Orientar e acompanhar o preenchimento do
Diário Web.
Acompanhar em conjunto com os professores as
faltas injustificadas, a fim de combater a evasão
escolar.
Ser o elo entre o turno matutino e o vespertino.
Disponibilizar e discutir os documentos que são
as
diretrizes
para
implementação
e
operacionalização do regresso dos estudantes
às atividades não presenciais e presenciais.
Realizar estudos e discutir sobre o Currículo da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental da
SEEDF, as Diretrizes e OrientaçõesPedagógicas
da Rede, enfatizando as Diretrizes da Educação
do Campo.
Orientar os professores quanto à elaboração de
diferentes materiais didáticos para os diferentes
contextos e situações em que se encontram os
nossos estudantes.

AÇÕES / ESTRATÉGIAS

Auxiliar na elaboração de planejamentos que
estejam de acordo com o Currículo em
Movimento Replanejado da Secretaria de
Educação do Distrito Federal 2020/2021.
Acompanhar e dar suporte nas dificuldades
enfrentadas pelos docentes.
Participar das
coordenador.

formações

específicas

para

Participar e incentivar a participação dos
professores nas formações oferecidas pela
SEDF.
Ajudar na implementação do PPP bem como os
projetos descritos nele.
Auxiliar na elaboração e execução das atividades
que visem sanar as dificuldades dos alunos.
Participar dos conselhos de classe.
Promover palestras, dinâmicas, filmes, debates,
entre outros conforme as necessidades
apresentadas pelo corpo docente.

Organização de momentos de
coordenação pedagógica e reuniões com os
profissionais da educação, fazendo uso das TICs
(vídeo conferências, WhatsApp, redessociais) e
sempre registrando esses momentos.
Promoção de momentos e meios para o diálogo,
com a escuta de todas as pessoas que fazem
parte desse processo, sobre as dificuldades
sentidas nesse momento, quais são as
angústias, anseios e expectativas nessa
modalidade de educação não presencial para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Criação de meios virtuais de comunicação e de
orientação às famílias, para que se possa
dialogar sobre as condições em que podem
realizar as atividades com as crianças em casa,
quais as dificuldades sentidas, escutar as
sugestões das famílias e suas necessidades.

PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES

Gestão
Equipe de Apoio Pedagógico
Docentes

PÚBLICO

Professores
Pedagoga
Direção
Serviço de Orientação Educacional
Coordenadora

CRONOGRAMA

Reuniões quinzenais de planejamentos coletivos
e por ciclo nos dois turnos.
Conselhos de classe conforme proposta
constante no PPP ao final de cada bimestre.
Avaliação Institucional duas vezes no ano.
Formação mensal.
Formação bimestral sobre a importância do
papel do coordenador e estratégias práticas.
Acompanhamento diário das ações.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

A avaliação do trabalho realizado acontece ao

longo do ano letivo durante as coordenações
coletivas e conselhos de classe, bem como ao
final de cada semestre.

Tabela 25 – Plano de Ação do SEAA
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover reflexão e a conscientização de
funções, papéis e responsabilidades dos atores
da escola. (DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 66)
Apoiar a equipe escolar, favorecendo a
apropriação
de
conhecimentos,
o
desenvolvimento de recursos e habilidades que
viabilizam o processo ensino- aprendizagem.
(DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 66)

AÇÕES / ESTRATÉGIAS

Mapeamento Institucional: diagnóstico inicial dos
estudantes, das turmas, questionário com
famílias, conversa individual com cada membro
da escola, organização, tabulação e análise dos
dados.
Atendimento aos alunos e projetos em sala de
aula.
Dinâmicas, rodas de conversa e trabalho em
grupo que levem o aluno a ressignificar suas
relações na escola, na família e na comunidade:
Reagrupamento: Após diagnóstico inicial,
montar o reagrupamento junto com a
coordenação e professoras
Projeto Interventivo efetivado pela pedagoga
Projeto de Sexualidade - 4º e 5º anos
Projeto de transição - 5º ano
Acompanhamento do ensino aprendizagem e
participação nas coletivas.
Agora é minha vez - Conectando emoções...
– Espaço de escuta coletiva e trocas entre a
equipe
Formações
específicas
(Consciência
fonológica; Matemática; enumerar outrasconforme sugestão das professoras)
Criar

estratégias

de

recuperação

dos

conteúdos perdidos juntamente com família e
professora (Aguardar demanda das professoras)
Acolhimento de demandas espontâneas –
acolhimento de queixas para intervenção nos
conselhos de classe e por demanda espontânea
das docentes
PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES

PÚBLICO

SOE
Docentes
Coordenação Pedagógica
Gestão
Estudantes
Docentes
Famílias
Demais profissionais da educação

CRONOGRAMA

Mapeamento Institucional: Primeiro semestre
Reagrupamento: A partir do 2º bimestre
Projeto Interventivo: A partir do 2º bimestre
Projeto de Sexualidade - 2º semestre
Projeto de transição - 2º semestre
Agora é minha vez – O ano todo, conforme
demanda do grupo
Formações específicas – Durante todo o ano
Estratégias de recuperação dos conteúdos –
Durante todo o ano
Acolhimento de demandas
Durante todo o ano

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

espontâneas

–

A avaliação será realizada durante todo o ano,
em especial nos momentos de avaliação
institucional.

Tabela 26 – Plano de Ação do SOE
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar condições para o desenvolvimento
dos atores escolares.
Acompanhar o rendimento escolar e promover a
integração entre família, escola e comunidade.
Estabelecer uma rede social e institucional de
proteção, garantia de direitos e de melhoria da
qualidade da educação. (O.P. OE, p.26).

AÇÕES / ESTRATÉGIAS

●

Busca ativa de alunos faltosos por meio

de contato com os responsáveis pelo
educando e com o próprio estudante.
Busca ativa dos alunos que não tem entregado
atividades durante o Ensino Remoto.
●

Participar juntamente com a família e
com o professor(a) a fim de criar
estratégias
de
recuperação
dos
conteúdos perdidos.

Produção de vídeos, folders, convites que
contribuam com o planejamento pedagógico.
Produção de vídeos comemorativos
Mapeamento Institucional: diagnóstico inicial dos
estudantes, das turmas, questionário com
famílias.
Atendimento aos alunos e projetos em sala de
aula.
Dinâmicas, rodas de conversa e trabalho em
grupo que levem o aluno a ressignificar suas
relações na escola, na família e na comunidade.
Acompanhamento do ensino aprendizagem e
participação nas coletivas.
PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES

Gestão
Equipe de Apoio Pedagógico
Conselho Tutelar

PÚBLICO

Alunos
Professores
Famílias.

CRONOGRAMA

Mapeamento semestral
necessidade.

ou quando

houver

Atendimento semanal aos alunos e projetos em
sala de aula mensalmente ou de acordo com as
necessidades identificadas.
Participação semanal nas coletivas com as
professoras.
Atendimento às famílias mensalmente ou de
acordo com as demandas levantadas nas
coletivas.
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

A avaliação será realizada durante todo o
processo
por
meio
de
depoimentos,
autoavaliação e avaliação dos alunos e da equipe
escolar.

14- ANEXO
Figura 16 – Reprodução do resultado do SAEB
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