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1- Apresentação  

 

 

Sabe-se que um Projeto Político-Pedagógico precisa nortear e 

materializar ideias e ideais de um coletivo que, sendo a expressão de um 

processo em andamento, se traduz por seu caráter de construção permanente. 

Compreendendo a dinamicidade das relações, a não permanência dos objetos, 

a transformação dos cotidianos, o caráter transformador da educação e, 

principalmente, a nossa concepção de escola, enfatizamos aqui que a 

construção desse projeto, para além de um documento formal com caráter de 

simples obrigatoriedade, procura traduzir de fato as especificidades, os 

meandros e particularidades de uma realidade escolar bastante diferente.  Ele 

reflete a tentativa de quebra de paradigmas uma vez que busca a construção 

de uma escola inovadora não só no que diz respeito ao seu formato escolar e 

pedagógico, mas, sobretudo, no que tange a seus aspectos simbólicos. 

Carregado de concepções, emoções, valores, crenças e inquietações 

bem próprias de educadores que fazem do seu papel uma busca constante de 

aprendizado, e, tendo em vista seus princípios éticos, estéticos e políticos, este 

PPP propõe o rompimento de qualquer relação de dominação seja ela 

socioeconômica, étnico-racial, regional, linguística, de gênero e etc. Assim é, 

por exemplo, em relação à valorização de uma disciplina em detrimento da 

outra. Historicamente, temos percebido a valorização do ensino de algumas 

disciplinas como sendo mais importantes que outras, por mais que as mesmas 

possuam tamanha relevância e contribuição para a formação dos cidadãos. 

Como uma constante em nosso modus operandi tem sido a busca pela 

igualdade de direitos, em nossa escola enfatizamos o ensino igualitário em 

todas as suas dimensões, numa perspectiva de desenvolvimento dos sujeitos 

enquanto ser integral, com o objetivo de oportunizar a vivência de 

aprendizagens não apenas enquanto produto, mas, sobretudo, enquanto 

processo. 

Ressaltamos ainda que, sendo um valor social que identifica, qualifica 

e guia princípios universais, crenças e ações humanas, a ética na qual 

acreditamos e pela qual trabalhamos objetiva sempre a formação de sujeitos 

mais autônomos, capazes de fazerem escolhas responsáveis. O conceito de 

estética que adotamos aqui, para além do estudo do belo diz respeito à 

valorização da experiência dos sujeitos quando em contato com as várias 
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manifestações artísticas/culturais, bem como com os patrimônios arqueológicos 

e ambientais. A experiência estética aqui entendida deve ser a experiência da 

presença e se dá pelo comparecimento tanto do objeto estético como do sujeito 

que o percebe.  Entendendo ainda a importância da dimensão política na 

formação dos sujeitos, buscamos a “garantia do compromisso com a formação 

cidadã, a qual deve ser participativa, responsável, comprometida, crítica e 

criativa” (Maia, 2013, p. 18).  

Assim, o presente projeto tem a intencionalidade de abrir espaços para 

contínuos debates com as escolas origem que atendemos e com toda a 

comunidade escolar.  

Por fim, ressaltamos que a elaboração desse projeto se deu de forma 

coletiva com os docentes e os assistentes de educação em coletiva, com os 

agentes de limpeza e da merenda em reuniões pré-agendadas, com as famílias 

em reuniões de pais juntamente com os estudantes.  

 

 

2- Historicidade da escola 

 

A criação da primeira Escola Parque da Natureza de Brazlândia 

(EPNBraz) surge de um esforço coletivo que teve como propósito garantir uma 

melhor qualidade do trabalho pedagógico para estudantes e professores. 

Localizada em uma chácara, no setor tradicional sul, a EPNBraz é um privilégio 

para todos aqueles que, dado a sua riqueza natural, podem fruir de suas 

inúmeras possibilidades formativas e pedagógicas. 

Diferentemente das demais escolas parques do Distrito Federal, a 

nossa escola carrega em sua identidade a palavra “Natureza” não apenas 

devido à sua localização bastante peculiar já que funciona em uma chácara, 

mas, sobretudo, por se relacionar a um dos eixos norteadores de nosso 

trabalho bem como pela consideração à essência da cidade que a abriga, onde 

o crescimento urbano se associa ao respeito com o meio ambiente.  

A proposta de criação da EPNBraz vem atender ao desejo da 

comunidade do Distrito Federal e, mais especificamente de Brazlândia de 

participar de espaços públicos que viabilizem a formação do cidadão em sua 

dimensão sociocultural e que, especialmente, potencializem a oferta 

educacional em Artes, Educação Física, Educação Ambiental e Educação 

Patrimonial  
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Considerando as relevantes características culturais da Região 

Administrativa de Brazlândia, o trabalho realizado na Escola Parque visa 

sempre vincular-se e articular-se com a história local, com as manifestações 

artísticas regionais e, com a produção agrícola típica da região, constituindo-se 

assim como mais um instrumento de formação de cidadania e desenvolvimento 

cultural e científico para a população, o que se encontra perfeitamente alinhado 

aos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica do 

Distrito Federal (2014). 

Desta forma, objetiva-se o desenvolvimento de atividades voltadas à 

formação social, à formação cultural, à sustentabilidade, ao lazer e à 

corporeidade dos estudantes oportunizando ainda à comunidade local um 

espaço sociocultural de convivência e de pesquisa.  

A EPNBraz foi criada no ano de 2014 e iniciou efetivamente o seu 

atendimento no ano de 2015, quando se concretizou a nossa primeira parceria 

com as escolas que ofertam a Educação Integral bem como com a comunidade 

local por meio de alunos matriculados na secretaria da nossa escola, desde 

que comprovado, através de declaração, o seu vínculo enquanto alunos da 

rede pública. 

Apesar da nossa capacidade de atendimento ser de 2 592 alunos, 

neste ano (2015), foram atendidos 1 500 estudantes, da Educação Infantil ao 

5.º ano do Ensino Fundamental, subdivididos em quatro períodos de tempo, no 

turno matutino e vespertino, compreendendo 14 escolas de Brazlândia (CEI 02, 

CENEBRAZ, EC 01, EC 05, EC 08, CEF 02, CAIC, EC Torre, EC Almécegas, 

EC Bucanhão, EC Incra 06, EC Incra 07, EC 01 Incra 08 e CEF Irmã Regina),  

a comunidade local e Altas Habilidades.  

No ano seguinte, 2016, foram atendidas 11 escolas, perfazendo o total 

de 1 165 alunos, em dois turnos de funcionamento, distribuídos da seguinte 

forma: no turno matutino, dos anos finais do ensino fundamental (6° e 7° ano), 

foram atendidos 433 alunos do CEF 03, 31 alunos da EC INCRA 07, 27 alunos 

do CEF Vendinha (até o mês de julho) e 113 alunos do CEF 01 (a partir de 

agosto); no turno vespertino, dos anos iniciais do ensino fundamental (1° ao 5° 

ano), em regime complementar foram atendidos 561 alunos oriundos da ECPA 

Torre, EC Chapadinha, CEF 02, EC Almécegas, EC INCRA 06, EC INCRA 07, 

EC 01 do INCRA 08, EC 03, EC 06.  
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Já em 2017, considerando seu regime de atendimento complementar e 

intercomplementar, a EPNBraz atendeu, no turno matutino, a 331 alunos de 5º 

ao 8º ano das escolas CEF 03, EC Incra 07 e CED Irmã Regina e no turno 

vespertino a 707 alunos, sendo 280 alunos de 8º e 9º ano do CEF 03 e 427 

alunos de 1º ao 5º das escolas CEF 02, EC 01 do Incra 08, EC Incra 06, EC 

Incra 07ne a EC 03, perfazendo assim um total de 1 038 atendimentos. 

Atualmente, a EPNBraz atende, em regime intercomplementar, no 

turno matutino, a 358 alunos de 6º e 7º anos e, no turno vespertino, a 315 

alunos de 8º e 9º anos do CEF 03. No regime complementar a escola atende, 

no turno matutino, à 271 alunos oriundos da EC Torre, EC INCRA 07, EC 

INCRA 06, EC Bucanhão e EC 03 e, no turno verpertino, à 529 alunos das 

Escolas Classe Bucanhão, Chapadinha, INCRA 07, Torre, INCRA 06, EC 03 e 

EC 01 INCRA 08, perfazendo um total de 1 473 alunos. 

Nessa trajetória de apenas quatro anos de existência, é importante 

ressaltar aqui, a ampliação do nosso âmbito de atendimento. Observa-se pelos 

dados acima que o nosso atendimento agregou diferentes níveis educacionais 

a cada ano.  Assim é que em 2015 atendeu-se Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I (alunos de 1º ao 5º ano); em 2016 agregou-se a estes o Ensino 

Fundamental II (alunos de 6º e 7º ano) e em 2017, ainda no âmbito do ensino 

fundamental II (alunos de 8º e 9º ano).  

Estes dados nos remetem ainda a outra observação que ressaltamos 

aqui e que por sua vez, dá uma ideia ou uma dimensão da complexidade e da 

especificidade inerente a esta proposta escolar que localizamos neste PPP 

como uma proposta escolar inovadora: diz respeito à atuação de nosso corpo 

docente. Em nossa escola o mesmo professor, inclusive em um mesmo dia, 

conforme demanda seu horário, pode ter que ministrar suas aulas para alunos 

de 3º ano em um horário e no seguinte, para alunos do 8º ou 9º ano, por 

exemplo.  

A Gestão inicial, eleita pela comunidade escolar, se deu por meio da lei 

de Gestão Democrática número 4.751/2012, no dia 20/05/2015, tendo sido 

composta pela diretora Cláudia Simone Fernandes Caixêta Gomes, pela vice-

diretora Claudiane França de Sousa Guerra, pelo chefe de secretaria Denilson 

Gonçalves de Oliveira e pelos supervisores Maria Aparecida de Oliveira (que 

esteve conosco até dezembro de 2015) e José Geraldo Rabelo da Silva, este 

último sem nomeação.  Neste ano, a escola contou em seu quadro de recursos 
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humanos com uma equipe docente de 29 professores, sendo 04 

coordenadores, bem como com 67 funcionários, entre assistentes de 

educação, docentes, vigias, educadores sociais, merendeiros, agentes de 

limpeza e equipe gestora. Ressalta-se aqui que esta eleição, por motivo de 

força maior, se deu em caráter extraordinário, com mandato de apenas 01 ano. 

Em 2016 foi eleita pela comunidade escolar uma nova Gestão que 

ainda está em vigor, no dia 23 de novembro, segundo a lei de Gestão 

Democrática número 4.751/2012, a qual é composta pela diretora Cláudia 

Simone Fernandes Caixêta Gomes, pela vice-diretora Claudiane França de 

Sousa Guerra, pelo chefe de secretaria Denilson Gonçalves de Oliveira e pelos 

supervisores Simone Menezes da Rosa e José Geraldo Rabelo da Silva, os 

dois últimos, ainda sem nomeação. Neste ano, a escola se constituiu por uma 

totalidade de 62 funcionários, entre equipe gestora, assistentes de educação, 

docentes, agentes de vigilância, merendeiros e agentes de limpeza e uma 

equipe docente de 24 professores, dentre os quais, 03 coordenadores.  

Em 2017 a equipe esteve constituída por 15 professores regentes; 03 

coordenadores; 11 educadores sociais, sendo dois destinados à Educação 

Ambiental com relação mais direta as hortas e áreas verdes; 09 agentes de 

limpeza; 03 merendeiros; 05 vigilantes; 03 funcionários da carreira assistência; 

e os 05 membros da equipe gestora conforme citado acima, totalizando 54 

funcionários.  

A EPNBraz oferece espaços de ensino e aprendizagem, chamados de 

Estações Educativas, nas quais os estudantes têm a oportunidade de 

experienciar atividades como: Skate, Jogos Cooperativos, Esportes de 

Aventura, Artes (Visuais, cênicas, dança), Slackline, Instrumentos Alternativos, 

Brasilidades, Arena Circense/ Teatro, Cultura Corporal e Educação Musical. 

Alfabetização ecológica 

No que concerne a sua estrutura física, por se tratar de uma residência 

que deu vida a uma escola, suas atividades são realizadas em espaços 

adaptados nas áreas internas da casa, aproveitando antigos quartos e salas e 

outras em áreas externas como a quadra, embaixo de árvores, churrasqueira e 

área que era de uma antiga piscina que foi aterrada, onde funciona hoje a 

Estação Educativa da Arena Circense, como também a garagem que foi 

adaptada para a Estação Educativa da Música e dos Jogos Cooperativos. 
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Toda a parte administrativa e financeira foi sendo constituída durante o 

ano de 2015, tais como: constituição do conselho escolar, caixa escolar, CNPJ, 

documentos de solicitação de recursos junto a SEEDF, abertura de contas para 

recebimento do PDAF, internet e telefone, este último ainda não implementado. 

Desde sua criação, a EPNBraz precisou passar por algumas mudanças 

em função de novas demandas apresentadas e inerentes ao seu processo de 

consolidação. Assim é que em 03/11/2015, em reuniões com a equipe da 

Coordenação Regional de Ensino e tendo percebido o empenho dessa 

Coordenação Regional em dar continuidade ao trabalho desenvolvido por esta 

instituição, a Escola Parque da Natureza de Brazlândia, tomando para si a 

responsabilidade enquanto mobilizadora de uma proposta de construção de 

uma escola de educação integrada social e culturalmente à comunidade numa 

perspectiva proposta para Brasília de Cidade Educadora, ampliou em 2016 seu 

atendimento de maneira intercomplementar a alguns CEFs da cidade como 

mais uma oportunidade aos estudantes de vivenciarem espaços diferenciados 

praticando atividades de Educação Física e Artes. 

Objetivando criar uma proposta de trabalho para a Escola Parque da 

Natureza, contextualizada e atraente aos estudantes do ensino fundamental 

(anos iniciais) e aos alunos de 6º e 7º anos, foram consideradas as 

particularidades locais, pesquisas para a realização do trabalho em artes e 

cultura, a integração entre as escolas, o diálogo escola e comunidade e ainda, 

a constituição desse espaço como ambiente sustentável, harmonioso, 

experimental e de fomento à cultura. 

Novamente em outra reunião com a CRE de Brazlândia em 

24/11/2015, verificou-se a necessidade de alteração da proposta inicial 

apresentada para a Escola Parque da Natureza de Brazlândia, e baseado no 

projeto construído em 2014, foram feitas adaptações devido às seguintes 

razões: aos espaços existentes uma vez que alguns são externos e em período 

de chuva fica comprometido; a otimização dos horários que eram oferecidos à 

comunidade no qual o atendimento estava precário devido ao baixo número de 

alunos; a necessidade de oferecer Educação Física e Arte com qualidade aos 

alunos dos CEFs que não possuem quadras ou estrutura adequada ao 

atendimento das artes; a redução de professores em duas instituições, pois o 

atendimento será apenas na EPNBraz; a oportunidade de oferecer aos alunos 

de uma região considerada de vulnerabilidade e risco social com atividades 
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diferenciadas como medida de proteção aos mesmos. Desta forma, a EPNBraz 

tenta garantir a otimização do trabalho a ser desenvolvido em busca de um 

atendimento de melhor qualidade. 

Em uma reunião ocorrida no dia 26 de dezembro de 2016 analisou-se 

juntamente com a CRE de Brazlândia que o atendimento no modelo 

intercomplementar deveria ser ampliado para o 8° e 9° ano. Desta maneira, 

assegura-se o usufruto do mesmo formato de atendimento, evitando uma 

ruptura nas disciplinas oferecidas.  

 

Dados de identificação 

NOME DA INSTITUIÇÃO ESCOLA PARQUE DA NATUREZA DE BRAZÂNDIA 

CÓDIGO 990180000036 

INEP 53016220 

CRE BRAZLÂNDIA 

ENDEREÇO 
CHÁCARA 07 SETOR TRADICIONAL SUL- 

BRAZLÂNDIA- DF – CEP 72715700 

TELEFONE  

LOCALIZAÇÃO ZONA URBANA 

AUTORIZAÇÃO PORTARIA Nº 198, de 08 de setembro de 2014 

CNPJ 22.798.301/0001-45 

NÍVEL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

ETAPAS, FASES,  
 ENSINO FUNDAMENTAL- SÉRIES INICIAIS E 

FINAIS 

NOME DO DIRETOR(A) 
CLÁUDIA SIMONE FERNANDES CAIXETA GOMES 

MATRÍCULA 69723-0 

NOME DO VICE-DIRETOR(A) 
CLAUDIANE FRANCA DE SOUSA GUERRA  

 MATRÍCULA 220524-6 

NOME DO CHEFE DE 
SECRETARIA 

DENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA 
 MATRÍCULA 25349-9 

NOME DO SUPERVISOR 
PEDAGÓGICO 

SIMONE MENEZES DA ROSA 
MATRÍCULA 231701-X 

NOME DO SUPERVISOR 
ADMINISTRATIVO 

JOSÉ GERALDO RABELO DA SILVA  
MATRÍCULA 213714-3 

 

 

3- Diagnóstico da realidade escolar 

A EPNBraz atende a uma comunidade com características diversas. 

Trata-se de uma escola que serve como ponto de apoio atualmente a 08 

escolas diferentes. As características sociais, econômicas e culturais são 

analisadas de uma maneira geral pela localização geográfica da cidade, pelas 

especificidades culturais e ambientais e principalmente pelos costumes e 
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hábitos dos moradores de Brazlândia que é tão característico do povo desta 

cidade. 

 Considerando tais características apresentadas, o público da EPNBraz 

se faz único e singular, ao mesmo tempo que é tão diverso e plural, o que torna 

seu atendimento para nós um privilégio graças a abrangência da sua natureza 

histórica e cultural. Isto torna o trabalho mais interessante e um tanto quanto 

desafiador. A população de Brazlândia possui um ritmo de vida interiorana. A 

economia é baseada na produção agrícola. Fé e religiosidade também são 

características marcantes deste povo, por isso a valorização da escola em se 

trabalhar com sustentabilidade e educação ambiental e patrimonial. Tanto a 

tradição agrícola quanto a religiosa tem raízes no começo do século XX, 

quando algumas famílias goianas e mineiras aportaram nas terras da chapada 

do Vão dos Angicos. Foram os Abreu de Lima, os Rodrigues do Prado, os 

Cardoso de Oliveira e os Braz de Lima. Porém, em estudos atuais, verifica-se 

que esta região já era habitada por povos tradicionais, inclusive ancestrais, 

povoando a terra que futuramente seria Brazlândia. Possui também grande 

potencial turístico, as festas agrícolas (Festa do morango e Festa do Leite) e 

religiosas (Festa do Divino e Encontro da Mãe com o Filho) já fazem parte do 

roteiro cultural da cidade. No que se refere ao turismo ecológico, Brazlândia é 

marcada por ambientes ricos em belezas naturais que recebem diversos 

visitantes. Vale destacar as cachoeiras do Poço Azul, Chapada Imperial e 

Paraíso na Terra. Além de ser responsável pelo abastecimento de mais de 

60% da água de todo DF, depois do represamento do Rio Descoberto e a 

formação do Lago do Descoberto, destinado para acumulação de água potável 

para grande parte do DF. 

Nessa direção, a fim de conhecer melhor a nossa demanda escolar no 

que diz respeito a seus dados sociodemográficos, as suas vivências e 

experiências junto à EPNBraz, em 2015 foi aplicado um questionário aos pais 

dos nossos alunos. E, de acordo com os dados levantados (para maiores 

detalhes, ver gráficos no apêndice deste PPP), a maioria (29%) eram oriundos 

de assentamentos com famílias constituídas por menos de cinco pessoas. A 

idade desses pais, em sua maioria (38% dos que responderam) era de 31 a 40 

anos. Entre as profissões elencadas pelos mesmos (do lar, estudante, 

doméstica, servidor público, autônomo, diarista, vendedor e outros), 20% se 

reconheceram em do lar e 47% em outros. Quanto ao nível de escolaridade, 
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47% disseram ter 2º grau completo. Quanto ao estado civil, 64% eram casados 

e 23% eram solteiros. Em relação à renda familiar, 37% respondeu ser de 

apenas um salário, 41% de até três salários e apenas 2% se reconheceu em 

mais de dez salários. A maioria desses pais (57%) mora em Brazlândia há mais 

de 20 anos e ao serem questionados em relação ao que costumam fazer para 

se divertir, de maneira geral disseram passear (21%). Ao serem questionados 

porque traziam seu filho para a nossa escola, 34% dos respondentes 

ressaltaram o aprendizado em relação a coisas novas. Sobre o 

acompanhamento as atividades escolares do filho, 84% se viu como muito 

presente. Quanto a frequência com que estes compareciam a escola, 70% 

disse sempre que possível. Quanto ao trabalho desenvolvido pelo professor, 

60% disse ter ficado muito satisfeito e 35% satisfeito. Em relação à estrutura 

física da escola, 60% disse ter ficado muito satisfeito e 31% satisfeito. Quando 

estes necessitaram de atendimento por parte da secretaria desta escola, 83% 

disseram ter sido bem atendidos. Em relação ao atendimento por parte da 

direção, 84% disse ter sido bem atendido. Por fim, em relação a organização 

da escola, 77% disse ser ótima e apenas 1% disse ser preciso melhorar. 

 

 

4 – Função social 

 

Para que a função social de uma escola atenda ao que lhe é inerente e 

seja desempenhada em consonância com os seus ideais norteadores, é 

preciso, antes de tudo, questionar: para quem as ações são desenvolvidas? 

Quem são essas pessoas que vamos atender? Que conhecimentos eles já 

trazem com eles? Quais são as suas necessidades? Quais sãos suas 

condições de vida? Etc. 

Nesse sentido, o atendimento à este item passa pelo principio básico 

de conhecer mais a fundo a demanda escolar em questão, ou seja, conhecer 

melhor o nosso público-alvo. Por esta razão, sempre temos realizado 

levantamentos e diagnósticos, através de questionários, no intuito de contribuir 

para uma melhor compreensão da realidade que atendemos. 

Respeitar e aproveitar a cultura local, a experiência aprendida e 

apreendida pela comunidade a fim de construir a identidade desta instituição 

comprometida com uma visão transformadora, reflexiva, crítica, onde a 
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responsabilidade é de todos os seus autores; instigar o sentimento de 

pertencimento e colaborar para que cada aluno que adentre essa instituição 

sinta-se parte importante do todo, são ainda formas de atender a este item. 

Tudo isto nos serve na medida em que podemos desenvolver melhores 

metodologias que venham a garantir a socialização desse saber sistematizado. 

O objetivo é que através da disponibilização e reconhecimento das 

atividades desenvolvidas, os estudantes sejam capazes de compreender a 

realidade em que vivem, preparando-se para participar da vida econômica, 

social e política do país, contribuindo assim para a construção de uma 

sociedade mais justa. 

Como dito anteriormente, a EPNBraz é uma escola diferenciada desde 

a sua idealização tanto no campo do abstrato (suas concepções) quanto de 

sua concretização; escola sonhada por profissionais da Educação e por toda 

uma população, desejosa de atividades diversificadas, como ponto de apoio 

para educação integral. Diferentemente dos cânones tradicionais de educação, 

o que é almejado nesta escola é, justamente, quebrar com a lógica de 

reprodutibilidade dos interesses impostos pela elite dominante. Para além, em 

consonância com a ideia de um sujeito de direitos, capaz de realmente somar-

se a escola por meio de suas contribuições, ações e julgamentos.  

Assim, a EPNBraz no desempenho de sua função social enquanto 

formadora de sujeitos históricos, visa ser um espaço que possibilite e garanta a 

construção e a socialização do conhecimento produzido e vivenciado através 

de suas Estações Educativas, as quais abrangem quatro áreas, a saber: artes, 

educação física, educação ambiental e educação patrimonial.  

 

5- Missão, visão e valores da EPNBraz 

 

A EPNBraz tem como missão garantir a aprendizagem de 

conhecimentos, habilidades e desenvolvimento integral dos sujeitos por meio 

do exercício da autonomia, visando uma transformação social que assegure a 

promoção da cidadania e a sustentabilidade. 

A nossa visão é ser reconhecida pela comunidade de Brazlândia como 

uma instituição com práticas inovadoras que proporcionam a formação do 

cidadão em suas múltiplas dimensões, potencializando a oferta educacional em 

Arte, Educação Física, Educação Ambiental e Educação Patrimonial. 
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 Os nossos valores são: 

 Humanismo – Formação de sujeitos de direitos, protagonistas e em 

processo de desenvolvimento e transformação, em seus aspectos 

cognitivo, afetivo, motor e social, valorizando e respeitando o ser 

humano multidimensional e os direitos coletivos. 

 Ética – Formação de um ser menos consumista, mais ético, solidário 

com o próximo e integrado com a natureza que o circunda. 

 Sustentabilidade – Comprometimento integral com todos os seres, 

disseminando culturas conscientes, com atitudes de responsabilidade 

ecológica em prol de uma comunidade de vida. 

 Pertencimento – Reconhecimento da história local, dos bens 

arqueológicos, das manifestações culturais regionais, do potencial 

ecológico, hídrico e da produção agrícola, como instrumentos de 

formação de cidadania e desenvolvimento cultural e científico para a 

população. 

 Criticidade – Formação de uma visão crítica sobre as relações de poder 

advindas de qualquer natureza: socioeconômica, étnico-racial, regional, 

 oloca tare, de gênero, dentre outras. 

 Política – Rompimento das desigualdades sociais, viabilizando uma 

participação emancipatória através dos grêmios estudantis, conselho 

escolar, conselheiros, eleições e  oloca tare com poder deliberativo. 

 Social – Concepção de um currículo que não se esgota em si mesmo, 

mas que seja representativo de um processo de construção social no 

qual se possa intervir. 

 

6- Princípios orientadores das práticas pedagógicas  

 

A EPNBraz integrada recentemente ao conjunto de escolas públicas do 

Distrito Federal  tem sua filosofia educacional pautada em consonância com a 

Constituição Brasileira, com o PCN, LDB lei nº 9394/ 96, Plano Nacional de 

Educação (PNE), Plano Distrital de Educação (PDE), Regimento Escolar das 

Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do DF e sua Proposta 

Pedagógica fundamentada no Currículo em Movimento, a qual se inspira nos 

princípios e pressupostos teóricos deste:  
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Na busca pela superação da organização do currículo coleção, o 

desafio desta Secretaria de Educação é sistematizar e 

implementar uma proposta de Currículo integrado em que os 

conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, podendo haver 

diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 1977). Esses 

conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas 

selecionados pelas escolas e em permanente mudança em torno 

dos eixos transversais: Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para 

a Sustentabilidade; além dos eixos integradores indicados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para cada 

etapa/modalidade/ciclo. Uma proposta curricular integrada não 

se encerra em si mesma; justifica-se à medida que atende os 

propósitos educacionais em uma sociedade democrática, 

buscando contribuir na formação de crianças, jovens e adultos 

responsáveis, autônomos, solidários e participativos. Para 

Santomé (1998), as propostas curriculares integradas devem 

favorecer a descoberta de condicionantes sociais, culturais, 

econômicos e políticos dos conhecimentos existentes na 

sociedade, possíveis a partir da conversão das salas de aula em 

espaços de construção e aperfeiçoamento de conteúdos 

culturais, habilidades, procedimentos e valores, num processo de 

reflexão. (SEEDF, 2014, p.65) 

  

As leis 11.769/2008 que altera a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 

relação ao artigo 26, inciso 6°, sobre a obrigatoriedade do ensino da música no 

Ensino Fundamental, o artigo 26, inciso 2º, sobre a importância da Educação 

Física na educação básica fortalecem e amparam a concepção pedagógica da 

escola, além da lei 13.278/2016, que torna obrigatório, na Educação Básica, o 

ensino da Arte e suas linguagens: Artes Cênicas, Artes Visuais, Música e 

Dança. 

Tal proposta adota como pressuposto epistemológico, didático e 

pedagógico, a Aprendizagem Significativa, valorizando saberes construídos 

coletivamente, objetivando a participação de todos de maneira mais consciente 

e ativa com o intuito de colaborar na formação de sujeitos transformadores de 

sua própria trajetória. O que também é preconizado pela lei da gestão 

democrática, nº 4.751/2012, onde todos são coautores do processo educativo. 

Outra duas leis que têm muita relevância para esta escola é a Lei 10.639 de 

2003, reforçada pela lei 11.645 de 2008, de 10 de março de 2008 (História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena). Para a EPNBraz, estas não só justificam o 

nosso trabalho relacionado aos conteúdos transversais que perpassa todos os 
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espaços educativos, como também servem de fundamento e justificativa no 

que se refere à criação pela escola da estação educativa denominada 

Brasilidades e ainda em relação ao desenvolvimento do projeto de 

Arqueologia e Educação Patrimonial que objetiva  dar relevância e visibilidade 

à temática nesta escola. Além disso, é dada especial atenção aos alunos com 

necessidades especiais, conforme lei nº 11.133 de 2005, que dispõe sobre o 

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, sendo esta reforçada pela Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 05 

de junho de 2007. Com esse intuito e no cumprimento do parágrafo único da 

Resolução CEDF n° 01/2009, a proposta pedagógica busca atender aos alunos 

especiais de forma constante, propiciando a inclusão dos mesmos no ensino 

regular.  

A EPNBraz acredita que a inclusão desenvolve nos estudantes atitudes 

de solidariedade e autonomia para conviver com as diferenças. “Cabe a 

educação escolar abrir caminhos da sensibilidade humana para operacionalizar 

a ideia de aprender a viver juntos e de uma “educação para todos”. 

(CARNEIRO, 2014). Para tanto, a nossa escola tem inserido em seu PPP um 

projeto intitulado Incluir para Ser que tem entre seus objetivos a sensibilização 

de todos em relação ao respeito às diferenças. 

Finalmente, como princípio norteador não menos importante no que diz 

respeito à valorização do exercício da cidadania, de forma mais ampla, está o 

conceito de “família planetária”. Por se tratar de uma escola com enfoque na 

natureza é necessário que se desenvolva atividades voltadas à 

sustentabilidade, à cultura, ao lazer e à corporeidade dos estudantes, onde se 

possa resgatar a ideia de conexão com todos os seres.  

Desse modo, reiteramos o nosso desejo de colaborar para a formação 

de um ser menos consumista, mais ético, solidário com o próximo e integrado 

com a natureza que o circunda. 
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7- Objetivos 

 

7. 1 Objetivo Geral 

 

A Escola Parque da Natureza de Brazlândia objetiva: 

 Oferecer espaço, tempo e oportunidades formativas aos estudantes 

nas áreas de Arte, Cultura, Educação Física, Educação Ambiental e 

Educação Patrimonial com vistas ao desenvolvimento integral dos 

estudantes/comunidade. 

 

7.2 Objetivos específicos 

 

A criação da Escola Parque de Brazlândia ratifica os objetivos do 

Projeto Cidade Escola Candanga: Educação Integral (SEEDF, 2014, p. 12, 

p.13): 

 Ofertar Arte, Cultura e Educação Ambiental para os estudantes da 

Educação Básica matriculados nas escolas vinculadas à CRE de 

Brazlândia; 

 Promover a sociabilidade e a integração dos estudantes de 

diferentes Unidades de Ensino em um mesmo ambiente formativo; 

 Promover a integração e o planejamento coletivo entre os 

professores das Unidades de Ensino de origem do estudante e os da 

Escola Parque; 

 Propiciar um ambiente de pesquisa para estudantes, professores e 

comunidade; 

 Fomentar a elaboração de projetos coletivos em espaços favoráveis 

cultural e socialmente; 

 Incentivar a integração dos estudantes à escola e à comunidade, 

desenvolvendo temas como identidade, pertencimento, cultura e 

patrimônio (material e imaterial); 

 Promover o conhecimento e a valorização da cultura popular 

brasileira; 

 Promover o conhecimento do bioma cerrado, contribuindo para sua 

manutenção e preservação. 

 Incentivar a participação dos pais/ comunidade escolar às atividades 
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desenvolvidas no ambiente escolar; 

 Ser reconhecida pela comunidade como uma escola que propicia o 

desenvolvimento integral do ser humano; 

 Promover a inclusão dos alunos especiais nas atividades cotidianas 

da escola; 

 Garantir que o aluno se perceba como dependente e agente 

transformador do meio ambiente, contribuindo ativamente para a sua 

melhoria;  

 Possibilitar a construção do conhecimento sobre o Brasil em todas 

as suas dimensões, valorizando a pluralidade do seu patrimônio 

sócio-cultural. 

 Desenvolver projetos específicos, valorizando as diferenças e 

sensibilizando a comunidade escolar da importância do processo de 

inclusão social e construção coletiva de conhecimentos. 

 Implementar e garantir que o PD da escola seja específico na área 

de educação ambiental. 

 

8- Concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas 

 

A Escola Parque da Natureza de Brazlândia tem como principal 

objetivo oferecer atendimento pedagógico às escolas origem que ofertam 

Educação Integral e às escolas tributárias (CEF’S). Portanto, todas as nossas 

concepções precisam estar apoiadas na concepção adotada pela SEEDF. A 

Proposta Pedagógica de Educação Integral da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal vai ao encontro dos ideais de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. 

Conforme preconizado no Projeto Cidade Escola Candanga: Educação Integral 

entende-se que a educação integral não se limita ao aspecto quantitativo do 

aumento do tempo de permanência do estudante na escola, mas, sobretudo, 

proporciona qualitativamente tempos e espaços maiores e melhores para que 

se cumpra a finalidade do projeto educacional da SEDF: garantir educação 

pública integral de qualidade social para todos os cidadãos. 

Dentro desta perspectiva a EPNBraz vêm implantando sua proposta de 

trabalho voltada para a formação integral do ser humano, respeitando todas as 

suas dimensões, procurando desenvolver nos seus integrantes uma 

capacidade crítica, ética, cognitiva, afetiva, motora e cultural. De acordo com o 
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Currículo em Movimento (p.11), a Educação Integral tem como princípios a 

integralidade, a intersetorização, a transversalidade, o diálogo, escola-

comunidade, a territorialidade, o trabalho em rede e a convivência negociada. 

Tais princípios norteiam todo o trabalho da EPNBraz. 

As práticas pedagógicas também seguem em consonância com os 

pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica da 

SEEDF. Sendo assim, neste PPP a pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural embasam as práticas e concepções que preconiza uma 

aprendizagem significativa baseada na troca de saberes, na prática social da 

mediação e que ocorrem mediante a interação do sujeito com o meio e com os 

outros. E aqui há de ressaltar que a troca é vivenciada de maneira mais intensa 

tanto com o meio por estarmos dentro de uma chácara em contato direto com o 

meio natural, quanto pelas relações que se dão em função da convivência de 

inúmeros estudantes de várias escolas e localidades.  

Outra concepção é com relação à nossa visão de homem. Acreditamos 

que a formação deste se dá através de sua construção enquanto ser integral e 

de sua integração consigo mesmo, com os outros e com o meio. Nessa 

direção, entendendo que o currículo nem sempre é explícito visto que muitas 

relações se dão por meio do currículo oculto, consideramos essa visão de 

homem como parte integrante de nossas reflexões e de nossa prática 

pedagógica. O trabalho então ganha uma notoriedade quando se valoriza os 

eixos transversais, que em nossa escola, perpassam todos os espaços que 

são: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e finalmente Educação para a Sustentabilidade. 

No que diz respeito ao processo avaliativo, seguimos o documento da 

SEEDF, Diretrizes de Avaliação Educacional que corroboram com o Currículo 

em Movimento onde adotamos desta maneira uma avaliação formativa. Como 

a Educação Integral é defendida e almejada como uma possibilidade de 

formação multidimensional do ser, não acreditamos numa avaliação como meio 

coercitivo ou punitivo e sim na possibilidade de descobrirmos potencialidades e 

autoconhecimento de seus limites. A garantia da aprendizagem se dá por meio 

do processo e os resultados virão sempre como  oloca tarem de 

compromisso de seus atores. As diversas funções do avaliar possuem uma 

intencionalidade e o aprender e o ensinar passam uma conquista diária em 

formatos diferentes, sejam através de autoavaliação, instrumentos 
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estruturados, observação em práticas ou reflexões coletivas. Através de vários 

instrumentos, a Escola Parque da Natureza tem discutido alternativas para 

alcançar resultados condizentes com a superação de fragilidades no intuito de 

uma aprendizagem mais prazerosa, significativa e capazes de  olo-los a 

condução de suas próprias histórias. 

No regime complementar a avaliação se dará conforme prevê o 

Regimento Escolar da SEEDF, subseção II, Art. 367, p. 117, de forma 

semestral. No regime intercomplementar, o regime adotado é o anual, 

conforme Art. 359, subseção I, p. 115. 

 

9- Organização do trabalho pedagógico da escola 

 

De maneira geral, a organização do trabalho pedagógico da escola 

compreende o atendimento a todos os estudantes da Educação Básica das 

unidades de ensino de Educação Integral da cidade de Brazlândia (em regime 

complementar), de 1º até o 9º ano do Ensino Fundamental, com atendimento 

prioritário às escolas onde há oferta de Educação Integral em jornada de tempo 

integral, e o CEF 03 (em regime intercomplementar).  

As aulas são organizadas no formato de oficinas, metodologia que 

envolve um conjunto de ações articuladas fundadas na produção, na 

apreciação e na experiência estética.  

No que concerne ao seu princípio formativo, as atividades visam 

estimular a iniciativa, a responsabilidade, a criação e a expressão dos 

estudantes, bem como uma interação com a natureza. Mantendo um contato 

próximo com seus elementos, os sujeitos terão oportunidade de redescobrir 

seus sentidos, despertando a necessidade de valorização e reafirmando-se 

como atores sociais, como parte do meio ambiente, ao mesmo tempo em que 

se incentiva a mudança de atitude para que todos se conscientizem da 

importância de seu papel enquanto sujeitos integrantes de um ambiente 

equilibrado. 

É importante esclarecer que o trabalho pedagógico e a sua 

organização em uma perspectiva de atendimento vinculada à Educação 

Integral, tanto em relação as escolas em regime intercomplementar (os CEFs) 

quanto às escolas em regime complementar (as de Educação Integral), 

utilizarão diferentes espaços e tempos para as aprendizagens, não apenas os 
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circunscritos à sala de aula convencional. O aumento do tempo de estudo deve 

vir acompanhado da ampliação do acesso dos estudantes aos espaços 

múltiplos para apropriação da cidade e de seus saberes. A utilização da Escola 

Parque da Natureza de Brazlândia deverá ocorrer durante todo o período 

escolar, não apenas no período destinado à sala de aula convencional. 

A organização do trabalho pedagógico na Escola Parque da Natureza 

de Brazlândia busca garantir o ensino integrado aos processos de formação 

dos estudantes das Unidades de Ensino atendidas na Escola Parque numa 

perspectiva interdisciplinar. Importante citar que o conjunto de escolas 

atendidas pela EPNBraz é denominado de Escolas Tributárias no caso dos 

CEFs (com regime intercomplementar) e Escolas Origens no caso dos 

primeiros anos até o 5º ano (com regime complementar). 

As Estações ou Oficinas Temáticas ofertadas devem conciliar as 

demandas da comunidade especificadas no PPP das unidades escolares 

envolvidas. Como meio de garantir tais objetivos é necessário a articulação 

permanente entre as partes envolvidas: a Coordenação Regional de Ensino, 

Coordenação Pedagógica da Escola Parque e a Coordenação Pedagógica das 

Escolas Tributárias e Origens. 

Para adequar-se a realidade da CRE de Brazlândia, o turno de 

funcionamento da Escola Parque não está diretamente atrelado ao horário de 

funcionamento da escola origem, pois se trata de uma atividade complementar, 

devendo por isso, os pais dos estudantes autorizarem por escrito à participação 

dos mesmos nessa atividade. No caso das escolas tributárias o atendimento 

será intercomplementar, ficando a  oloca tar e as notas obrigatoriamente 

repassadas pela EPNbraz às escolas tributárias. 

A Escola Parque conta também com o Educador Social Voluntário, que 

se insere no processo de planejamento pedagógico, por serem os 

responsáveis diretos pelo desenvolvimento e acompanhamento das atividades 

realizadas na ampliação da jornada escolar, assegurando um horário destinado 

ao almoço. 

Em relação a seus espaços de trabalho, a EPNBraz disponibiliza 11 

(onze) espaços internos e externos, que são utilizados nos dois turnos, 

ofertado em dois blocos com cinco oficinas no bloco I e seis oficinas no bloco II, 

ressaltando-se que neste último uma das oficinas é de caráter volante, sendo 

oferecida apenas no turno vespertino. Deste modo, devido ao quantitativo de 



22 
 

alunos, no turno matutino, nas segundas, quartas e sexta-feiras todos os 

espaços educativos estarão ocupados. Nos demais dias apenas Brasilidades, 

Instrumentos Alternativos, Skate, Jogos Cooperativos e Arena Circense estarão 

ocupados, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

MATUTINO 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Artes visuais      

Inst. Alternativos      

Brasilidades      

Ed. Musical      

Skate      

Esportes de aventura      

Jogos cooperativos      

Arena circense      

Expressão corporal      

Alfabetização 

Ecológica 

     

 

 

 

Já no turno vespertino, na segunda-feira, exceto o das Artes Visuais, 

todos os espaços estarão ocupados como também na terça-feira, excetuando-

se o da Alfabetização Ecológica. Na quarta-feira somente Instrumentos 

Alternativos, Brasilidades, Skate, Jogos Cooperativos e Arena Circense estarão 

ocupados. Na quinta-feira, as estações Esportes de Aventura e Educação 

Musical serão as únicas que não estarão ocupadas, bem como na sexta-feira, 

que não terão ocupadas a do Slackline e a da Expressão Corporal (Ver Tabela 

abaixo).  
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VESPERTINO 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Artes visuais      

Inst. Alternativos      

Brasilidades      

Ed. Musical      

Slackline      

Skate      

Esportes de aventura      

Jogos cooperativos      

Arena circense      

Expressão corporal      

Alfabetização 

Ecológica 

     

 

O aluno da EPNBraz tem assim de quatro à seis aulas, conforme sua 

inserção nos blocos, sendo estas distribuídas nas  Estações/oficinas, uma vez 

por semana.   

Em cada um desses espaços serão atendidos grupos de 18 

estudantes, conforme previsto na Estratégia de Matrícula 2018, pg. 51 (Portaria 

nº 384, de 23 de novembro de 2016). Com essa configuração em termos da 

capacidade máxima de atendimento, será possível garantir o atendimento para 

até 720 estudantes no matutino e 774 estudantes no vespertino, sendo 432 

para atendimento complementar (1° ao 5° ano) e 342 para atendimento 

intercomplementar (8° e 9° ano). Ou seja, 1 494 estudantes ao todo (Ver 

Quadro abaixo) 
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Quadro 1   
Capacidade máxima de atendimento Diurno na Escola Parque da Natureza de 

Brazlândia 

MATUTINO 

Dias da Semana 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira 

Alunos 
atendidos Bloco 

I 
6º e 7º anos 6º e 7º anos 6º e 7º anos 6º e 7º anos 6º e 7º anos 

Horário Matutino 07h45 às 12h15 07h45 às 12h15 07h45 às 12h15 07h45 às 12h15 07h45 às 12h15 

Alunos por 
Turma 

18 18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

Alunos por turno 
5 turmas 

90 90 90 90 90 

Alunos 
atendidos Bloco 

II 6º ao 9º ano 1º ao 5° ano 1º ao 5° ano 1º ao 5° ano 1º ao 5° ano 

Horário Matutino 
8h35 às 11h50 8h35 às 11h50 8h35 às 11h50 8h35 às 11h50 8h35 às 11h50 

Alunos por 
Turma 

18  
 

18 
 

 
 

18 
 

Alunos por turno 
5 turmas 

90  90  90 

Atendimento 
Semanal no 

turno matutino 
720 alunos 

VESPERTINO 

Dias da Semana 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira 

Alunos 
atendidos Bloco 

I 

1° ao 5° ano/  
8º e 9º anos 

1° ao 5° ano/  
8º e 9º anos 

8º e 9º anos 
1° ao 5° ano/  
8º e 9º anos 

8º e 9º anos 

Horário Matutino 12h50 às 16h45/ 
13h15 às 17h45 

12h50 às 16h45/ 

13h15 às 17h45 

13h15 às 17h45 12h50 às 16h45/ 

13h15 às 17h45 

13h15 às 17h45 

Alunos por 
Turma 

18 18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

Alunos por turno 
5 turmas 

90 90 90 90 90 

Alunos 
atendidos Bloco 

II 1º ao 5º ano 1º ao 5° ano 1º ao 5° ano 1º ao 5° ano 1º ao 5° ano 

Horário Matutino 
12h50 às 16h45 12h50 às 16h45 12h50 às 16h45 12h50 às 16h45 12h50 às 16h45 

Alunos por 
Turma 

18 18 
 

 
 

18 
 

18 
 

Alunos por turno 
5 ou 4 turmas 

90 90  72 72 

Atendimento 
Semanal no 

turno matutino 

774 alunos 

Atendimento 
Total Semanal 

1.494 alunos 
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As atividades devem relacionar-se à construção de itinerários 

formativos em Artes e Corporeidade e articuladas às áreas de ecologia, história 

local, história da região centro-oeste e turismo, ao estudo do Bioma Cerrado, 

saúde e qualidade de vida, economia criativa e pesquisa científica. 

Considerando que a Escola Parque da Natureza poderá ter 

características de um laboratório, com salas ambientes e atividades ao ar livre, 

com práticas de observação da natureza e pesquisa ambiental, com 

perspectivas de implantar galeria de arte/escola e museu do cerrado, é 

relevante propor o desenvolvimento de atividades culturais e socioambientais 

com e para a comunidade que será atendida em horários específicos. 

O Projeto Político-Pedagógico da Escola Parque prevê assim 

encontros e atividades em que a comunidade possa visitar o local. Nessas 

ocasiões os estudantes também poderão visitar o espaço em companhia dos 

seus familiares e responsáveis legais.  

Em relação a Distribuição da carga horária dos professores, a mesma 

se dá da seguinte forma: 

 
 

Professores de Jornada Ampliada 

 
Áreas do 

conhecimento 

 
2a feira 

 
3a feira 

 
4a feira 

 
5a feira 

 
6a feira 

 
LINGUAGENS 

(ARTES E 
ED. FÍSICA) 

 
REGÊNCIA 

COORD. 
INDIVIDUAL 

 
REGÊNCIA 

CPI 

 
REGÊNCIA 

COORD. 
COLETIVA 

 
REGÊNCIA 

COORD. 
INDIVIDUAL 
POR ÁREA 

 
REGÊNCIA 

CPI 

 

 

 

Professores de Jornada de 20h 

 
Áreas do 

conhecimento 

 
2a feira 

 
3a feira 

 
4a feira 

 
5a feira 

 
6a feira 

 
Slackline/Educa

ção Física 

 
REGÊNCIA 

 

 
REGÊNCIA 

 

 
COORD. 

COLETIVA 

 
REGÊNCIA 

 

 
CPI 
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Professores de Jornada 20/20 

 
Áreas do 

conhecimento 

 
2a feira 

 
3a feira 

 
4a feira 

 
5a feira 

 
6a feira 

 
Esportes de 

Aventura/Educa
ção Física 

 
REGÊNCIA 

 

 
REGÊNCIA 

COORD. 
INDIVIDUAL 

 
REGÊNCIA 

COORD. 
COLETIVA 

 
CPI 

 
REGÊNCIA 

 

Educação 
Musical/Artes 

 
REGÊNCIA 

 

 
REGÊNCIA 

COORD. 
INDIVIDUAL 

 
REGÊNCIA 

COORD. 
COLETIVA 

 
CPI 

 
REGÊNCIA 

 

Expressão 
Corporal/Educa

ção Física 

REGÊNCIA 
 

REGÊNCIA 
COORD. 

INDIVIDUAL 

REGÊNCIA 
COORD. 

COLETIVA 

REGÊNCIA 
CPI 

REGÊNCIA 
CPI 

Artes 
Visuais/Artes 

REGÊNCIA 
CPI 

REGÊNCIA 
COORD. 

INDIVIDUAL 

REGÊNCIA 
COORD. 

COLETIVA 

REGÊNCIA 
CPI 

REGÊNCIA 
 

Alfabetização 
Ecológica/Educ

ação Física 

REGÊNCIA 
 

CPI REGÊNCIA 
COORD. 

COLETIVA 

REGÊNCIA 
CPI 

REGÊNCIA 
 

 

 

 Ressalta-se que o horário do almoço para os alunos do vespertino 

e dos lanches para os dois turnos, é uma atividade pedagógica e 

um momento coletivo, portanto todos os professores estarão 

envolvidos devendo ser considerado como horário de regência. 

 Devido à especificidade do atendimento da Escola Parque da 

Natureza de Brazlândia, há de se considerar o tempo de 

deslocamento dos alunos das escolas de origem e sua volta às 

mesmas.  

 

No intuito de ampliar ainda mais a eficácia de seu atendimento, a 

EPNBraz tem estabelecido parcerias com outras instituições científicas, 

culturais, sociais e universitárias, que possam vir a apoiar técnica e 

pedagogicamente o trabalho da Escola. Nesse sentido é que, viabilizando uma 

integração entre a Educação Superior e a Educação Básica, a Universidade de 

Brasília (UnB) têm sido um campo frutífero. O Programa Aguaripária (UnB), 

coordenado pela professora Dra. Carmém Lúcia, está possibilitando um olhar 

mais técnico às questões relacionadas ao stress hídrico que o DF tem 

passado, com acompanhamento dos processos de assoreamento de rios e 

nascentes. Além de possibilitar o ingresso de estudantes do Ensino Médio da 

CED INCRA 08, bolsistas de PIBIC, na EPNBraz. Em 2017 a EPNBraz 
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participou da semana de Extensão da UnB com a presença das professoras 

Dra. Maria do Socorro, Vera Catalão e Carmem Lúcia em coletivas 

compartilhadas e nas atividades pedagógicas do PD da escola. Destaca-se 

especialmente a parceria com UnB Faculdade de Planaltina (FUP). Em 2016 o 

Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Sustentabilidade 

(NEPEAS), consolidou-se como um dos parceiros contribuindo imensamente 

para o entendimento para a implementação de práticas de agroecologia. Além 

disso, integraram a escola à Rede de Agroecologia do DF. Ainda em parceria 

com o NEPEAS, foram realizados, em 2016, dois “Mutirões Agroecológicos”, no 

qual toda a comunidade escolar foi mobilizada para a construção das 

composteiras na EPNBraz. 

Em 2017, estabeleceu-se uma relação mais intensa com a FUP/UnB. 

Em virtude da Pesquisa “Escola Parque da Natureza de Brazlândia – Utopias 

Educacionais”, realizada no departamento de Artes Cênicas da UnB, no 

Mestrado Profissional em Artes (ProfArtes), o Professor Dr. Rafael Villas Bôas 

(orientador da pesquisa em questão) estreitou os laços com EPNBraz. 

Observou que existia uma forte relação entre a FUP e a EPNBraz. Mais que 

isso, que as duas cidades, Planaltina e Brazlândia, possuem uma serie de 

convergências. Em agosto de 2017 o diretor do campus de Planaltina, 

Professor Dr. Marcelo Bizerril, esteve na EPNBraz, na ocasião da Banca de 

Qualificação da pesquisa citada acima, e os laços entre as instituições foram 

ainda mais fortalecidas. 

Em outubro deste mesmo ano, Marcelo Retorna com a turma de pós-

graduação da FUP estreitaram os laços com a EPNBraz ao produzir um 

documentário sobre a EPNBraz. Esta produção foi realizada de maneira 

dialógica, o que permitiu outros encontros entre professores/pesquisadores da 

Educação Ambiental com a proposta da escola. Além disso, houveram duas 

visitas dos estudantes da graduação em Licenciatura em Educação no Campo 

(LEDOC), uma acompanhada pelo professor Dr. Rafael Villas Bôas e outra com 

a professora Dra. Maria Osanette. Este momento possibilitou trocas de saberes 

que enriqueceram ambas instituições. No que tange à EPNBraz, a 

aproximação com a LEDOC motivou o auto reconhecimento como uma escola 

do campo, não só pela sua localização geográfica (setor de chácaras), como 

também pelas escolas parceiras que em sua grande maioria são do campo.  
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Em dezembro de 2017 a equipe gestora da EPNBraz visitou o campus 

da FUP a fim formalizar a parceria como um projeto de extensão. Ficou 

encaminhado um encontro entre os docentes de ambas as intuições que 

aconteceu em fevereiro de 2018 na EPNBraz. Nesta oportunidade os 

professores puderam falar das áreas de atuação e interesse e conhecer a 

proposta da escola. Ficou definido que esta parceria será construída em um 

formato de Programa de Extensão, no qual abarcará diversos programas de 

extensão. Este programa está sendo coordenado pela Professora Dra. Juliana 

Rochet. Em abril houve uma Coletiva Externa na FUP, na qual foi explicitado os 

projetos de extensão: 

 Projetos Educação Ambiental, Mudanças do Clima e Ecomuseu 

Prof. Irineu  

 Projeto Inova Cerrado 

Profª Janaina  

 Projeto Escola nas Estrelas 

Prof. Paulo  

 Projetos Terra em Cena, Escola de Teatro Político e Vídeo 

Popular 

Prof. Rafael  

Prof. Felipe  

 Projeto Laboratório de Comunicação 

Prof. Felipe  

Prof. Marcelo  

 Projeto Alimentação e Saúde (em construção) 

Profª Juliana 

 

 Além disso, a EPNBRaz tem buscado articular-se com os artistas 

locais, com espaços culturais e demais equipamentos públicos da Cidade. A 

perspectiva enfatizada aqui é a de construção do sentido de Cidade 

Educadora. Nela se entende que a formação dos indivíduos não se restringe ao 

espaço físico escolar; é uma proposta que integra a vida comunitária no que diz 

respeito à administração local, mas também ao envolvimento e à articulação de 

todas as instituições e associações públicas e privadas que tornam a educação 

pública, de fato, um direito subjetivo, conforme a Constituição Federal de 1988. 

Em relação as parcerias já estabelecidas pela EPNBraz 
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Sendo assim propõe-se uma nova organização de modulação, 

considerando a especificidade e o privilégio da disponibilidade do espaço 

ofertado. Não se pode perder a valiosa convivência com os vários elementos 

da natureza que proporcionará vivências multidimensionais e ter a 

sustentabilidade como pilar da organização do nosso trabalho pedagógico, 

principalmente porque a mesma é um dos eixos transversais que direciona o 

Currículo em Movimento da Educação Básica (2014): 

O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, no currículo da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sugere um fazer 

pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com 

o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e 

nas próximas gerações. O eixo perpassa o entendimento crítico, 

individual e coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca 

da produção e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação 

saudável, economia solidaria, agroecologia, ativismo social, cidadania 

planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros. 

(SEEDF, 2014, p.63) 

 

Ademais, nesse espaço temos a disponibilidade de árvores frutíferas, 

ornamentais e nativas, pássaros, horta, bambuzal, riacho e ainda espaço 

alternativo para implementação de atividades que podem e devem ser espaços de 

convivência como meio de aprimorar olhares e redescobrir sentidos, de se 

aproximar dos princípios éticos, políticos e estéticos destacados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (1998). Finalmente, considerando as várias dimensões que 

a EPNBraz pretende abarcar, o que de fato buscamos, como explicitado 

anteriormente, é o rompimento de qualquer relação de dominação seja ela 

socioeconômica, ético-racial, regional ou linguística.  

Com isso, ressaltamos a necessidade de estarmos integrados ao tanto que 

o espaço físico nos propicia no que tange a um melhor desenvolvimento das 

atividades relacionadas às áreas do conhecimento trabalhadas na escola.  

A despeito das Escolas Parques serem essencialmente escolas que 

trabalham com Artes e Educação Física, a escolha de tais profissionais e áreas de 

atuação da EPNBraz considerou também o tamanho do espaço físico disponível e 

principalmente o fato da escola localizar-se em uma chácara, que , por sua vez, 

possibilita com maior propriedade o desenvolvimento de atividades vinculadas a 

Educação Ambiental. Essa escolha também se pauta pela necessidade de ruptura 

com uma estrutura social excludente, que lutando para uma efetiva mudança social 

em busca de uma cidadania ativa, através de ousado protagonismo, luta pela 
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consolidação de uma nova modulação que faça valer, de fato a integração de um 

currículo, como preconiza os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento: 

 

Na busca pela superação da organização do currículo coleção, o 

desafio desta Secretaria de Educação é sistematizar e implementar 

uma proposta de Currículo integrado em que os conteúdos mantêm 

uma relação aberta entre si, podendo haver diferentes graus de 

integração (BERNSTEIN, 1977). Esses conteúdos podem ser 

desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados pelas escolas 

e em permanente mudança em torno dos eixos transversais: 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação 

para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade; além dos eixos 

integradores indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

cada etapa/modalidade/ciclo. Uma proposta curricular integrada não 

se encerra em si mesma; justifica-se à medida que atende os 

propósitos educacionais em uma sociedade democrática, buscando 

contribuir na formação de crianças, jovens e adultos responsáveis, 

autônomos, solidários e participativos. Para Santomé (1998), as 

propostas curriculares integradas devem favorecer a descoberta de 

condicionantes sociais, culturais, econômicos e políticos dos 

conhecimentos existentes na sociedade, possíveis a partir da 

conversão das salas de aula em espaços de construção e 

aperfeiçoamento de conteúdos culturais, habilidades, procedimentos e 

valores, num processo de reflexão. (SEEDF, 2014, p.65) 

 

 

9.1  - Estações Educativas 

 

Nos espaços disponíveis para realização de atividades regulares, há a 

possibilidade de realização de 11 diferentes oficinas pedagógicas, sendo as 

mesmas realizadas durante todo o ano (para os de regime intercomplementar) 

e semestralmente (para os de regime complementar). As estações educativas 

a serem desenvolvidas devem ser oferecidas de maneira a garantir a sua 

participação nas duas linguagens (Artes e Educação Física). Dessa maneira, a 

organização das oficinas desenvolvidas na EPNBraz, com os devidos horários, 

encontram-se nos quadros abaixo. 
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BLOCO I – MATUTINO 

S
E

M
A

N
A

 
TURMAS 

HORÁR

IO 

M1 M2 M3 M4 M5 

07:45 

08:35 

SKATE JOGOS INST. 

ALTERN 

ARENA BRASILIDAD

ES 

08:35 

09:20 

BRASILIDAD

ES 

SKATE JOGOS INST. 

ALTERN 

ARENA 

 INTERVALO 09:20 ÀS 09:35 

09:35 

10:20 

ARENA BRASILIDAD

ES 

SKATE JOGOS INST. 

ALTERN 

10:20 

11:05 

INST. 

ALTERN 

ARENA BRASILIDAD

ES 

SKATE JOGOS 

11:05 

12:10 

JOGOS INST. 

ALTERN 

ARENA BRASILIDAD

ES 

SKATE 

 

 

BLOCO II – MATUTINO 

S
E

G
U

N
D

A
, 
Q

U
A

R
T

A
 E

 S
E

X
T

A
 

TURMAS 

HORÁR

IO 

M6 M7 M8 M9 M10 

08:35 

09:20 

ALFABETIZA

ÇÃO 

ECOLÓGICA 

EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

ESPORTES 

DE 

AVENTURA 

EDUCAÇ

ÃO 

MUSICAL 

09:20 

10:05 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ALFABETIZA

ÇÃO 

ECOLÓGICA 

EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

ESPORTE

S DE 

AVENTUR

A 

 INTERVALO 10:05 ÀS 10:20 

10:20 

11:05 

ESPORTES 

DE 

AVENTURA 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ALFABETIZA

ÇÃO 

ECOLÓGICA 

EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

11:05 

11:50 

ARTES 

VISUAIS 

ESPORTES 

DE 

AVENTURA 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ALFABETIZA

ÇÃO 

ECOLÓGICA 

EXPRESS

ÃO 

CORPOR

AL 
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BLOCO I – VESPERTINO 

S
E

G
U

N
D

A
 

T
E

R
Ç

A
 Q

U
IN

T
A

 

TURMAS 

HORÁ

RIO 

V5 V4 HORÁ

RIO 

V1 V2 V3 

12:50 

13:30 

SKATE JOGOS 13:15 

14:10 

BRASILID

ADES 

ARENA INST. 

ALTERN 

13:30 

14:10 

JOGOS SKATE 14:10 

15:00 

SKATE JOGOS BRASILID

ADES 

INTERVALO 15:00 ÀS 15:15 

14:25 

15:15 

INST. 

ALTERN 

ARENA 15:15 

16:00 

JOGOS INST. 

ALTERN 

SKATE 

15:15 

16:00 

ARENA BRASILID

ADES 

16:00 

16:45 

ARENA SKATE JOGOS 

16:00 

16:45 

BRASILID

ADES 

INST. 

ALTERN 

16:45 

17:45 

INST. 

ALTERN 

BRASILID

ADES 

ARENA 

 

 

BLOCO I – VESPERTINO 

Q
U

A
R

T
A

 

S
E

X
T

A
 

TURMAS 

HORÁRIO V1 V2 V3 V4 V5 

13:15 14:10 BRASILIDADE

S 

ARENA INST. ALTERN SKATE JOGOS 

14:10 15:00 SKATE JOGOS BRASILIDADE

S 

ARENA INST. ALTERN 

INTERVALO 15:00 ÀS 15:15 

15:15 16:00 JOGOS INST. ALTERN SKATE BRASILIDADES ARENA 

16:00 16:45 ARENA SKATE JOGOS INST. ALTERN BRASILIDADES 

16:45 17:45 INST. 

ALTERN 

BRASILIDADE

S 

ARENA JOGOS SKATE 
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BLOCO II – VESPERTINO 

S
E

G
U

N
D

A
 

TURMAS 

HORÁRIO V6 V7 V8 V9 V10 

12:50 13:30 EXPRESSÃO 

CORPORAL 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES 

DE 

AVENTURA 

SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

13:30 14:10  SLAKLINE ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES DE 

AVENTURA 

SLAKLINE 

INTERVALO 14:10 ÀS 14:25 

14:25 15:15 ESPORTES 

DE 

AVENTURA 

EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES DE 

AVENTURA 

15:15 16:00 EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

16:00 16:50 ARTES 

VISUAIS 

ESPORTES DE 

AVENTURA 

SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

 

 

BLOCO II – VESPERTINO 

T
E

R
Ç

A
 

TURMAS 

HORÁRIO V6 V7 V8 V9 V10 

12:50 13:30 ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES 

DE 

AVENTURA 

SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

13:30 14:10  EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES DE 

AVENTURA 

SLAKLINE 

INTERVALO 14:10 ÀS 14:25 

14:25 15:15 SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES DE 

AVENTURA 

15:15 16:00 ESPORTES 

DE 

AVENTURA 

SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

16:00 16:50 EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES DE 

AVENTURA 

SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 
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BLOCO II – VESPERTINO 

Q
U

IN
T

A
 

TURMAS 

HORÁRIO V6 V7 V8 V9 

12:50 13:45 EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

ALFABETIZAÇ

ÃO 

ECOLÓGICA 

SLAKLINE 

13:45 14:40  SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

ALFABETIZAÇ

ÃO 

ECOLÓGICA 

INTERVALO 14:40 ÀS 14:55 

14:55 15:50 ALFABETIZA

ÇÃO 

ECOLÓGICA 

SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

ARTES 

VISUAIS 

15:50 16:50 ARTES 

VISUAIS 

ALFABETIZAÇ

ÃO 

ECOLÓGICA 

SLAKLINE EXPRESSÃO 

CORPORAL 

 

 

BLOCO II – VESPERTINO 

S
E

X
T

A
 

TURMAS 

HORÁRIO V6 V7 V8 V9 

12:50 13:45 ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES 

DE 

AVENTURA  

ALFABETIZAÇ

ÃO 

ECOLÓGICA 

13:45 14:40  ALFABETIZA

ÇÃO 

ECOLÓGICA 

ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES DE 

AVENTURA 

INTERVALO 14:40 ÀS 14:55 

14:55 15:50 ESPORTES 

DE 

AVENTURA 

ALFABETIZAÇ

ÃO 

ECOLÓGICA 

ARTES 

VISUAIS 

EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

15:50 16:50 EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

ESPORTES DE 

AVENTURA 

ALFABETIZAÇ

ÃO 

ECOLÓGICA 

ARTES 

VISUAIS 
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9.2 - Adaptações físicas do espaço 

 

Será necessário construir novos ambientes com materiais sustentáveis 

com previsão de mínimo impacto ambiental utilizando materiais como: madeira 

plástica, bambu, teto verde, superadobe, entre outros. Recorrer também à 

captação de energia solar, de água da chuva, etc. 

Para adequar o espaço existente às atividades a serem desenvolvidas 

serão necessárias: 

 Adaptação das salas já existentes. 

 Construção de salas de aula ambiente em madeira e bambu. 

 Adaptações físicas nos banheiros. 

 Construção de cozinha experimental e laboratório. 

 Instalação de internet wi-fi. 

 Concha acústica/teatro de arena com superadobe; 

 Circuito ecopedagógico; 

 Parque alternativo com pneus; 

 Espaço para Eco-Museu e Galeria de Arte. Mobiliário apropriado 

para as salas de aula e para biblioteca. 

 

9.3 - Gestão de Pessoas 

 

- Equipe Gestora. 

- Secretários Escolares. 

- Supervisão Pedagógica. 

- Supervisão Administrativa. 

- Coordenadores Pedagógicos sendo: 

 01 coordenador para o trabalho de Arte; 

 01 coordenador para o trabalho de Educação Física; 

 01 coordenador para o trabalho de Educação Ambiental e 

Educação Patrimonial  

 01 coordenador para o trabalho de integração e articulação com 

as demais escolas vinculadas. 

 

- Orientador Educacional (no momento ainda não o temos);  

- Equipe de SEAA (no momento ainda não o temos); 
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- Professores readaptados (não existe plano pois não possuímos nenhum 

em tais condições); 

- 06 professores de Artes e 10 professores de Educação Física nos dois 

turnos totalizando 16 professores regentes mais 04 coordenadores, 

teremos no total, sendo preferencialmente: 

 06 professores de Artes; 

 10 professores de Educação Física. 

- 10 Educadores Sociais Voluntários; 

- 02 Educador Social Voluntário para horta/Ed. Ambiental; 

- Porteiros; 

- Servidores para cozinha,  

- Servidores para área externa, limpeza e manutenção. 

- Vigilantes: Noturno. 

- Professores Readaptados para Biblioteca, Galeria, Cineclube com 

condições para realizar atividades ao ar livre. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 A escola conta com 16 professores em regência de classe, sendo 10 

lotados em regime de Jornada Ampliada e 06 com carga residual. 

Além disso, há mais 04 coordenadores. 

 

10 - Concepções, práticas e estratégias de avaliação do ensino e 

aprendizagem. 

 

A avaliação segue os princípios, instrumentos, procedimentos e 

registros orientados pelas Diretrizes de Avaliação Educacional, aprovado e 

apresentado à rede pública de ensino no letivo de 2014. 

As atividades propostas em face da ampliação dos tempos não se 

organizam com o propósito de promover ou reter os estudantes, é vivência e 

oportunidade para a ampliação das aprendizagens em todas as dimensões 

humanas e, portanto, dizem respeito à formação integral desses sujeitos. 

A escola organizada coletivamente, pensa, concretiza e avalia seu 

trabalho de maneira que atenda às necessidades de aprendizagem e o 

desenvolvimento integral dos estudantes com a participação da comunidade na 

escola. Desta forma, busca-se favorecer a constituição de processos 
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inovadores de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Esses momentos são 

reservados em coordenações coletivas semanalmente e em conselhos de 

classe que acontecem ao final de cada semestre. 

Visando um constante aprimoramento do projeto, é essencial a 

participação de todos os envolvidos no processo, perpassando pelos níveis: da 

aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de larga 

escala. 

 

 

10.1 -  Concepção de avaliação 

 

 A concepção de avaliação da EPNBraz reitera o documento da 

SEEDF que defende a Educação Integral. 

 

A concepção de educação defendida e almejada pela SSEDF é a 

educação Integral. Nessa perspectiva, o ser em formação é 

multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, 

sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de 

sua essência, na inefável complexidade de sua presença. Ao 

valorizar o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, a 

Educação Integral provoca ruptura estrutural na lógica do poder 

punitivo comumente percebido nos processos avaliativos e 

fortalece o comprometimento com a Educação para a Diversidade, 

Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para a Sustentabilidade. (SEEDF, 2014). 

 

  

Esta, sustenta ainda que esse processo não pode ser uma via de mão 

única em que os sujeitos avaliados não tomam parte do mesmo. Nesse 

sentido, os alunos são incentivados a avaliar não só os conhecimentos 

cognitivos adquiridos por eles, mas principalmente os conhecimentos acerca de 

seu próprio corpo, suas potencialidades e fragilidades, experimentando nesses 

espaços diferenciados atividades únicas como skate, por exemplo, que é tão 

apreciado por eles. Avaliam, porque se sentem pertencentes a este espaço 

onde se ensina, mas, sobretudo onde se aprende. O ato avaliativo aqui ganha 

uma outra dimensão, a da participação efetiva de todos. Dado essas 

especificidades, o aluno, por si só, se vê em condições de propor desafios a si 

mesmo e superá-los na medida estipulada por suas condições e mediada pela 

parceria estabelecida com seus educadores. As intervenções didáticas e 
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pedagógicas são pautadas na troca de saberes entre educando e educador, 

entre educando e educando e principalmente entre educando e meio ambiente. 

 A concepção formativa onde a responsabilidade é de todos, 

coloca o estudante como coautor de suas aprendizagens.  É por isto que por 

meio da autoavaliação, observação e de feedback os mesmos são incentivados 

a participarem do processo. Os instrumentos avaliativos estão voltados as suas 

produções no sentido de autoria e não só de resultados. O processo, a 

vivência, o movimento corporal são apreciados e considerados como 

possibilidades de impulsionar e aprimorar seus próprios conhecimentos. 

 

10.2 -  Formas de Registros Avaliativos da Instituição de Ensino  

  

Baseada na concepção da Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórica-Cultural que fundamentam o Currículo em Movimento da Educação 

Básica, a Escola Parque da Natureza de Brazlândia corrobora e atende aos 

princípios de avaliação formativa, defendendo a perspectiva da Educação 

Integral e do Ser integral, considerando a multidimensionalidade e a 

complexidade de cada sujeito que faz parte desta comunidade. 

Entendendo que a mesma deve se dar de forma processual, desde o 

início do ano além dos instrumentos de avaliação com caráter quantitativo são 

utilizados instrumentos diversos de avaliação que visam não apenas dar-nos 

uma ideia de quem são nossos alunos, mas o que esperam, o que já 

aprenderam e etc., tais como: atividades exploratórias, questionários 

diagnósticos, análises de relatórios individuais, bem como conselhos de classe 

entre outros. 

As atividades exploratórias do ambiente visam conhecer os vínculos 

afetivos que venham a facilitar o processo natural de aprendizagem. As 

análises dos relatórios individuais dos alunos visam uma integração dos 

professores da EPNBraz com os professores da escola origem com a intenção 

de proporcionar um trabalho articulado entre estes e em conjunto com ambos 

os PPPs, contribuindo assim no atendimento aos princípios da avaliação 

formativa.  

Outro instrumento que nos serve de registro avaliativo e que tem nos 

auxiliado a subsidiar as nossas intervenções educacionais tem sido os 

questionários, uma avaliação diagnóstica processual que geralmente é 
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realizada duas vezes ao ano visando conhecer melhor o perfil de nossos 

alunos em termos de seus conhecimentos já adquiridos bem como em relação 

aos seus sentimentos de pertença.  

Desse modo, em levantamento feito no ano inicial de funcionamento da 

escola (2015) acerca de como a EPNBraz era vista pelos alunos e quais suas 

expectativas sobre a mesma, 71% consideraram a EPNBraz como ótima, 17% 

como boa e apenas 3% como péssima. Em relação a gostar de estudar nessa 

escola, 87% disseram gostar. Ao serem questionados acerca do que tinha na 

escola que a tornava especial, muitos responderam em termos da diversidade 

das atividades e alguns destacaram o corpo docente. Em relação a como estes 

se sentiam na escola, 65% responderam sentir-se muito feliz, 22% disseram-se 

felizes enquanto 2% apenas se disseram tristes. Já em relação as expectativas 

em torno das aulas, os alunos relataram que estas seriam alegres, com muitas 

brincadeiras, compostas por atividades legais e diferentes, ricas em 

experiência e promovedora de um espaço favorável à amizade. (Ver gráficos 

relacionados na seção do apêndice) 

Também o diagnóstico realizado em fevereiro de 2017 nos deu um 

panorama de quais conhecimentos nossos alunos tem se apropriado, quais 

conteúdos/conhecimentos precisam ser melhor e mais trabalhados, de como 

estes se sentem em relação à escola e seus pares, bem como em relação ao 

acolhimento destes entre outros aspectos medidos por este instrumento. 

Pudemos observar, por exemplo, que muitos desses alunos não souberam se 

posicionar em relação ao conhecimento acerca dos patrimônios culturais de 

sua cidade (cerca de 180 alunos dos quase 600 submetidos ao questionário), 

assim como mais de 320 desses alunos ainda não reconhecem o conceito 

“Cerrado” e a importância deste enquanto bioma. Estes também ainda não 

conseguem dimensionar o que é uma aula de arte, sua abrangência em termos 

de especialidades (Artes visuais, Artes Cênicas, Música) e sua importância 

para a formação humana, bem como a sua relação com as diferentes culturas. 

Em relação a este aspecto a maioria dos alunos relaciona a disciplina artes as 

artes visuais (53%). Somente 3% relacionaram Música como parte desta 

disciplina, 1% relacionou com Artes Cênicas e 29% não souberam responder 

(Estes resultados também estão detalhados no apêndice deste documento). 

Vale ressaltar, entretanto, que a maioria desses alunos não foram 

nossos alunos em anos anteriores e estavam iniciando o ano conosco. Em 
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agosto deste ano foi aplicado o mesmo questionário com algumas 

modificações, haja vista termos buscado aprimorar o instrumento, porém estes, 

por motivo de força maior ainda não foram categorizados. 

Também são realizadas reuniões bimestrais e conselhos de classe, 

onde são levantados os desafios encontrados e prováveis soluções e 

sugestões.  

Em se referindo a avaliação quantitativa, por se tratar de uma escola 

que atende a ambos os regimes, no que concerne ao regime complementar, 

vinculado a Educação Integral, o fato de não se ter a obrigatoriedade de 

mensurar quantitativamente ou reter os alunos não exime a responsabilidade 

pedagógica de todos, pelo contrário, pois, conforme orientações da SEEDF, a 

avaliação será registrada por meio de relatórios individuais (RAV), pautada pelo 

que rege o Currículo em Movimento da SEEDF, bem como pela ética. No que 

diz respeito ao regime intercomplementar, segue-se as recomendações do 

Regimento Escolar da SEEDF, subseção III, p.68 – 71. 

Outro critério a ser levado em conta quando do processo avaliativo 

refere-se a  oloca tar, a qual deve obedecer o critério mínimo de 75% (LDB, 

art. 24, VI). Este fator essencial, deve ser regra para o bom desenvolvimento 

dos estudantes e das atividades, ficando as escolas origens vinculadas ao 

compromisso de  oloca tarem assiduamente a EPNBraz, uma vez que esta é 

condição sine qua non para o bom andamento registrado em contrato de 

convivência das instituições envolvidas.  

Aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais – ANEE, aos 

quais é assegurado a adaptação de horários e adequação curricular, sua 

escola origem deverá encaminhar a EPNBraz seus relatórios e diagnósticos. 

Quando da análise do desempenho dos ANEE, em que deverão ser 

observadas as adaptações curriculares elaboradas em conjunto com o Serviço 

de Atendimento Educacional Especializado. (Diretrizes de Avaliação, p. 30), tais 

relatórios e diagnóstico subsidiarão também o processo avaliativo dos mesmos. 

 

   

11  Organização Curricular da Escola 

 

Todo o currículo da SEEDF envolve reflexões que objetivam gerar 

ações de mobilização no sentido de romper com “grades curriculares”, conceito 
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substituído na LDB por espaços curriculares marcados por uma conexão 

robusta entre educação e diversidade cultural (CARNEIRO, p.52, 2014). O 

Decreto 6.253/07, que dispõe sobre o Fundeb e regulamenta a Lei 11.494/07, 

considera educação básica em tempo integral “a jornada escolar com duração 

igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 

compreendendo o tempo total que um mesmo aluno permanece na escola ou 

em atividades escolares [...]” (CARNEIRO, p.274, 2014).  

Como a EPNBraz atende prioritariamente a este público de estudantes, 

é óbvio que sua organização curricular precisa ser diferenciada e calcada nos 

princípios de formação multidimensional do ser.  

Os conteúdos aqui voltam-se à uma aprendizagem contextualizada, 

com objetivos mais qualitativos, com tempos e espaços próprios com base no 

Art. 1º da LDB que preconiza que a concepção de educação tem sua essência 

múltipla e que, portanto, vários formatos, próprios inclusive da diversidade 

humana. Abre-se então, outros campos de possibilidades. Dessa forma, 

organizamos nosso trabalho pedagógico pensando no Art. 81 da LDB que diz 

“que é permitida a organização de cursos ou instituições de ensino 

experimentais, desde que obedecida às disposições legais pertinentes”. 

Citamos Candau (2000:13), apud, Carneiro, 2014 para ilustrar a escolha de 

nossa organização em formato de Estações Educativas: 

 

Os processos educativos se desenvolvem a partir de diferentes 

configurações. A pluralidade de espaços, tempos e linguagens 

devem ser não somente reconhecida como promovida. A educação 

não pode enquadrada numa lógica unidimensional, aprisionada 

numa institucionalização específica. É energia de vida, de 

crescimento humano e de construção social. O importante é ser o 

horizonte de sentido: formar pessoas capazes de ser sujeitos de 

suas vidas, conscientes de suas opções, valores e projetos de 

referência e atores sociais comprometidos com o projeto de 

sociedade e humanidade. Não podemos inibir o horizonte utópico 

da educação para  oloca-la numa lógica funcional ao mercado e 

puramente instrumental. Sem horizonte utópico, indignação, 

admiração e o sonho de uma sociedade justa e solidaria inclusiva, 

onde se articulem políticas de igualdade e de identidade, para nós 

não existe educação. Pode haver instrução, treinamento, por mais 

sofisticados que sejam mais dinamismo da educação é cerceado. 

Nesta perspectiva, o desafio está em liberar o potencial 

transformador das práticas educativas, ampliando sua concepção 

e multiplicando os lócus de promoção, afirmando diferentes 

ecossistemas educativos. 
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Portanto, a EPNBraz organiza-se em dez Estações Educativas, que 

são ministradas por profissionais das áreas de Educação Física e Artes. São 

elas: Skate, Artes Visuais, Slackline, Brasilidades, Jogos Cooperativos, 

Arena Circense, Expressão Corporal, Educação Musical e Construção de 

Instrumentos Alternativos.  

Após estudar o Currículo da Educação Básica, percebemos que a 

organização curricular do Ensino Fundamental fundamenta-se nos eixos 

Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Estes possibilitam o 

acesso do aluno em diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências 

diversificadas e a construção/ reconstrução de saberes específicos de cada 

ciclo/ etapa/ modalidade da educação básica. Os conteúdos passam a ser 

organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam 

referencias para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores (as) 

e estudantes de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. Portanto, 

este trabalho é realizado pontualmente na Estação Educativa de Brasilidades, 

além, é claro, de ser uma temática que perpassa todas as demais, pois se 

pretende desenvolver nos alunos atitudes orientadas por valores 

humanizadores, como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça, paz e 

reciprocidade entre os povos e culturas, servindo de parâmetro para reflexão 

dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. 

Além de fazer parte das disciplinas ofertadas, por meio das estações 

educativas, os eixos transversais permeiam ainda os vários projetos da 

EPNBraz. Um desses projetos que é o Cerrado Vivo, vinculando-se ao eixo 

transversal Educação para a Sustentabilidade visa assegurar, através de suas 

atividades teórico-prática o que sugere o currículo da SEEDF, o qual enfatiza 

um fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos 

com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas 

próximas gerações (Currículo em Movimento, pág. 63).  

O trabalho coletivo, por sua vez, possibilita uma análise da realidade e 

uma escolha adequada de atividades voltadas ao contato com a natureza, a 

redescoberta dos sentidos, com possibilidades de ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades formativas na perspectiva da Educação Integral, com 

a oferta de atividades interdisciplinar em Artes, Cultura Corporal, Educação 

Ambiental e Educação Patrimonial, contribuindo assim para transformar o 
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currículo formal em um currículo real, o que vem a atender às necessidades da 

sociedade no sentido de construção de um processo de ensino significativo.  

 

12 - Acompanhamento e avaliação do Projeto Político- Pedagógico 

 

A Avaliação Institucional da EPNBraz destina-se a  analisar a 

implementação do seu PPP com o objetivo de identificar potencialidades e 

fragilidades, reorientando possíveis ações e garantindo a qualidade social do 

trabalho escolar.  

Os dias letivos temáticos, as reuniões de pais, os conselhos escolares 

e as coordenações coletivas permitem uma avaliação ampla e articulada nos 

níveis de aprendizagem e institucional, de forma que seja possível corrigir as 

falhas para o melhor desenvolvimento das ações.  

Momento muito valioso e que merecem destaque é a coordenação 

coletiva semanal que permite o acompanhamento das ações legitimadas no 

PPP e consequentemente a avaliação das mesmas, redimensionando a prática 

pedagógica, por meio de diálogo reflexivo entre o corpo docente e a equipe 

gestora, registrado em ata e assinada por todos. 

Neste sentido o diálogo reflexivo fornece subsídios para que 

coordenadores e equipe gestora organizem ações educativas que possam 

aperfeiçoar o processo ensino aprendizagem. 
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13 – Apêndices 

13. 1 – Gráficos dos dados sociodemográficos dos pais dos alunos no ano de 2015.  
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13. 2 Gráficos dos questionários aplicados em 2015 acerca de como a EPNBraz foi vista 

pelos alunos e quais suas expectativas em relação à escola no ano de 2015. 
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13. 3 – Gráficos dos Questionários/DIAGNÓSTICO REFERENTE À FEVEREIRO DE 2017 

Quantitativo Geral: 606 
 

CEF 03: 533 

 

INCRA 07: 40 

 

CED IRMÃ REGINA: 33 
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2. VOCÊ JÁ TINHA OUVIDO FALAR NA EPNBRAZ 

 

3. VOCÊ JÁ ESTUDOU NA EPNBRAZ 

 

4. O QUE É NATUREZA? 
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5. O QUE É CERRADO 

 

6. QUAL A SUA RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 

 

7. CITE CARACTERÍSTICAS QUE TE TORNAM UM BRASILEIRO 
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8. CITE ALGUMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL POPULAR BRASILEIRA 

 

 



56 
 

12. CITE PATRIMÔNIOS DE BRAZLÂNDIA QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTES 

 

 

12. QUAL (QUAIS) ESPAÇO(S) DE LAZER/CULTURA VOCÊ CONHECE 
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11. O QUE SE FAZ EM UMA AULA DE ARTE 

 

 

12. O QUE SE FAZ EM AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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13. O QUE SE FAZ NA EPNBRAZ 

 

14. O QUE A EPNBRAZ PRECISA FAZER PARA QUE TODOS SE SINTAM ACOLHIDOS NA 
DIVERSIDADE 
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15. FAZ DIFERENÇA SEU/SUA RESPONSÁVEL CONHECER A ESCOLA 

 

QUAL 

(OS QUE RESPONDEREM SIM) 
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(OS QUE RESPONDERAM NÃO) 

 

 

16. COMO VOCÊ ACREDITA QUE A EPNBRAZ PODE CONTRIBUIR PARA MELHORAR 
SEUS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM EM SUA ESCOLA DE ORIGEM 
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17. O QUE VOCÊ ACHA DE VÁRIAS ESCOLAS ESTUDAREM NA EPNBRAZ AO MESMO 
TEMPO. JUSTIFIQUE 
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18. QUAIS OS ESPAÇOS DE LAZER/CULTURA VOCÊ CONHECEU COM A EPNBRAZ 
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12. 4 PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLITICO- PEDAGÓGICO 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

 Oferecer espaço, tempo e 
oportunidades formativas aos 
professores e estudantes nas 
áreas de Arte, Cultura, 
Educação Física, Educação 
para a Sustentabilidade e 
Educação Patrimonial com 
vistas ao desenvolvimento 
integral dos sujeitos envolvidos 
nesse processo; 
 

 Promover a sociabilidade e a 
integração dos estudantes de 
diferentes Unidades de Ensino 
em um mesmo ambiente 
formativo, desenvolvendo 
temas como identidade, 
pertencimento, cultura e 
patrimônio (material e imaterial); 
 

 Promover o conhecimento e a 
valorização da cultura popular 
brasileira; 
 

 Promover o conhecimento do 
bioma cerrado, contribuindo 
para sua manutenção e 
preservação. 

 

 Garantir a participação de 
todos os segmentos, em 
especial o grupo de 
professores, na elaboração 
do trabalho, a fim de que 
possam opinar, discutir e 
sugerir acerca das 
atividades a serem 
desenvolvidas durante o 
ano letivo; 
 

 Oferecer ensino de 
qualidade por meio da 
formação em serviço, 
voltada para as 
necessidades pedagógicas 
características de uma 
escola inserida em uma 
chácara; 

 

 Garantir a sociabilidade do 
aluno na escola; 

 

 Contribuir com o Projeto 
Cidade Educadora, na 
perspectiva da Cidade 
Escola Candanga: 
Educação Integral 
promovendo uma 
educação integral de 
qualidade. 

 Promoção de diálogo 
contínuo entre equipe 
gestora, 
coordenadores, 
professores e 
comunidade; 
 

 Implementação de 
parcerias com pessoas 
da comunidade, ong’s e 
o terceiro setor, que 
garantam as vivências 
e o conhecimento 
respeitando a essência 
da cidade, associando 
crescimento urbano e 
respeito ao meio 
ambiente; 

 

 Desenvolvimento de 
ações que contribuam 
para a boa convivência 
escolar, em amplos 
sentidos; 

 
 

 

 Será 
realizada 
por meio de 
reunião 
coletiva, 
sempre que 
necessário 
ou por 
solicitação 
de qualquer 
membro da 
comunidade 
escolar; 

 

 Análise 
reflexiva das 
vivências e 
dos 
processos 
por meio de 
rodas de 
conversas e 
debates; 

 

 

 Equipe gestora e 
coordenadores 

 Durante o 
ano letivo 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

   Reconhecimento 
diagnóstico da 
realidade econômica, 
cultural e 
biodiversidade, 
diversidade em 
relação à religião, 
orientação sexual e 
configurações 
familiares, diversidade 
étnico-racial, inclusão 
das pessoas com 
deficiência, 
atendimento à 
heterogeneidade e à 
singularidade, direito 
às aprendizagens, 
infâncias vividas e 
roubadas e 
convivência entre as 
gerações da 
comunidade escolar; 

 

 Execução de ações 
que promovam a ideia 
de pertencimento; 

 

 Por meio da 
participação 
das crianças 
nas 
atividades e 
avaliação 
oral das 
Estações 
Educativas; 

 Por meio da 
observação 
e relato dos 
professores 
da 
EPNBraz, 
bem como 
dos 
professores 
das escolas 
de origem; 
 

 Através de 
reuniões de 
pais com o 
Conselho 
Escolar, 
debates e 
análise da 
entrevista; 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

   Estudo e aplicação da 
Lei nº 10.639 - Lei da 
Consciência Negra; 
 

 Estudo acerca da 
Política Nacional de 
Educação Especial na 
Perspectiva da 
Educação Inclusiva – 
MEC; 
 

 Promoção em relação 
ao acesso a todos os 
estudantes da 
Educação Básica das 
unidades de ensino de 
educação integral da 
Cidade de Brazlândia, 
compreendidos nas 
séries aqui atendidas, 
por meio de um 
trabalho 
interdisciplinar com 
metodologia, espaços 
e tempos específicos 
para cada grupo de 
alunos; 

 

 Por meio de 
observações 
das relações 
entre pares 
e entre 
alunos e 
professores. 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

   Contratação de Educador 
Social Voluntário para que 
o estudante tenha a 
oportunidade de 
experimentar, produzir e 
desenvolver um projeto de 
trabalho interdisciplinar, 
permitindo que a Escola 
Parque transforme-se e um 
grande laboratório no qual 
estudantes, Educadores 
Sociais Voluntários e 
professores possam 
aprender juntos; 
 

 Oferta de estações/oficinas 
educativas que serão 
organizadas em 
anos/semestres, 
relacionadas à perspectiva 
da construção de itinerários 
formativos em Arte e à 
corporeidade e articuladas 
às áreas de ecologia, 
história local, história da 
região centro-oeste e 
turismo, ao estudo do 
Bioma Cerrado, saúde e 
qualidade de vida, 
alimentação, culinária e 
gastronomia, economia 
criativa e pesquisa 
científica. 
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 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas 
 

Ações 
 

Avaliações 
 

Responsáveis Cronograma 
 

 

 Cumprir fielmente a legislação 
vigente, repassando 
informações em tempo hábil e 
de forma objetiva e 
transparente, a todos os 
segmentos da comunidade 
escolar; 
 

 Garantir a comprovação da 
regência de classe por meio 
dos diários; 

 

 Garantir a participação efetiva 
de todos os segmentos 
convocados para os eventos 
promovidos pela 
Coordenação Regional de 
Ensino.  

 
 

 
 

 

 Entregar documentação 
dentro dos prazos 
estabelecidos; 
 

 Prestar todos os 
esclarecimentos 
necessários acerca do 
que estabelece a 
legislação vigente, de 
maneira a evitar 
possíveis conflitos; 

 

 Apresentar documentos 
escritos para ciência dos 
interessados, evitando 
contradições; 

 

 Proporcionar a 
participação dos 
funcionários nos eventos 
promovidos pela 
CRE/SE; 

 

 Garantir a comprovação 
da regência de classe por 
meio dos diários. 

 

 

 Reconhecimento dos 
prazos, e-mails, datas 
e registro dos mesmos 
no quadro de avisos; 
 

 Promoção de 
encontros que 
abordem os aspectos 
administrativos bem 
como a legislação 
vigente; 

 

 Criação de livreto 
informativo contendo 
todos os direitos e 
deveres dos 
profissionais de 
educação, conforme 
Regimento Escolar da 
Secretaria de 
Educação; 
 

 Realização de 
reuniões, 
disponibilização de 
informações nos 
quadros de avisos, 
debates e repasses 
imediato de 
informações; 

 

 Registro em atas de 
todas as reuniões e 
decisões coletivas 
e/ou individuais; 

 

 Será realizada por 
meio de reunião 
coletiva, sempre 
que necessário ou 
por solicitação de 
qualquer membro 
da comunidade 
escolar; 

 

 Será realizada 
pela GPAV e pelos 
professores. 
 

 
 
 
 

 

 Chefe de 
Secretaria e 
Supervisor 

 

 Durante o ano 
letivo  
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas 
 

Ações 
 

Avaliações 
 

Responsáveis Cronograma 
 

   Divulgação e incentivo 
no que se refere à 
participação dos 
funcionários. 

 

   

GESTÃO FINANCEIRA 

Objetivos Metas 
 

Ações 
 

Avaliações 
 

Responsáveis Cronograma 
 

 Gerenciar adequadamente 
todos os recursos recebidos e 
arrecadados pela instituição, 
apresentando prestação de 
contas periodicamente à 
comunidade escolar.  

 
 
 

 Investir as verbas 
(recebidas e 
arrecadadas) em 
benefícios necessários 
para o bom 
funcionamento da escola, 
priorizando o aluno; 
 

 Aplicar de todos os 
recursos recebidos em 
tempo hábil. 
 

 Efetuar a prestação de 
contas das verbas dentro 
do prazo estabelecido. 

 

 Realização de 
reunião com todos os 
segmentos para 
definir prioridades de 
gastos. 
 

 Realização de 
reuniões periódicas 
com o Conselho e 
Caixa Escolar; 

 Será realizada 

por meio de 

reunião coletiva, 

sempre que 

necessário ou 

por solicitação 

de qualquer 

membro da 

comunidade 

escolar. 

 

 

 Conselho Fiscal, 
Conselho 
Escolar e Equipe 
Gestora.  

 Durante o ano 
letivo  
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Metas 
 

Ações 
 

Avaliações 
 

Responsáveis 
 

Cronograma 
 

 Promover o trabalho 
coletivo nesta Instituição; 

 

 Auxiliar os docentes no 
planejamento das aulas; 
 

 Incentivar a participação 
na formação continuada; 
 

 Promover momentos 
reflexivos durante as 
coordenações coletivas; 
 

 Colaborar para a construção 
do PPP. 

 

 Envolver os 
coordenadores como 
co-responsáveis das 
coordenações coletivas, 
bem como do processo 
de ensino e 
aprendizagem dos 
alunos e professores; 
 

 Fazer do espaço da 
coordenação coletiva 
das quartas-feiras um 
espaço de reflexão 
pedagógica. 

 

 Realização de 
reuniões semanais, 
às segundas-feiras, 
junto à direção para 
planejamento da 
coordenação 
coletiva. 
 

 Promoção de ações 
que garantam a 
efetiva realização 
das coletivas, todas 
as quartas-feiras. 

 

 Será realizada por 
meio de reuniões 
coletivas, sempre 
que necessário ou 
por solicitação de 
qualquer membro 
da gestão escolar; 

 

 Equipe gestora 
e coordenadores,  
 

 Durante o ano 
letivo  
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CONSELHO ESCOLAR 

Objetivos Metas 
 

Ações 
 

Avaliações 
 

Responsáveis Cronograma 
 

Contribuir para a construção 
do projeto político 
pedagógico de forma 
coletiva e democrática; 
 
Contribuir com a equipe 
gestora para manter o bom 
funcionamento do patrimônio 
escolar;  
 
Participar ativamente das 
atividades escolares 
oferecidas a comunidade, 
principalmente em sábados 
letivos, dias letivos temáticos 
e semana de educação para 
a vida; 
 
Participar das decisões e 
informar à toda comunidade 
escolar as ações e 
investimentos dos recursos 
utilizáveis da verba do PDAF 
de forma transparente; 
 
Participar de Conselhos de 
Classe Extraordinários para 
deliberações acerca da vida 
escolar do aluno. 
 

Construção do PPP; 
 
 
Manutenção de todo 
patrimônio escolar em 
bom funcionamento; 
 
 
Reconhecimento do 
Conselho Escolar como 
uma instância 
participativa; 
 
 
 
 
Reconhecimento da 
aplicação dos recursos do 
PDAF; 
 

 
Conscientização do seu 
papel coparticipativo nas 
ações pedagógicas 
vinculadas ao aluno. 

Reuniões uma vez por 
bimestre para analisar e 
discutir aspecto do PPP; 
Vistoria para analisar as 
condições do patrimônio; 
 
 
 
Presença nos eventos da 
escola ou sempre que 
convocados; 
  
 
 
 
Informação aos pares por 
segmento sobre as 
deliberações tomadas;  
 
 
 
Presença ativa nos 
Conselhos. 
 

Por meio de lista de 
presença; 
Por meio de 
discussão que 
venham a contribuir 
na construção do 
PPP; 
 
 
Por meio de lista de 
presença; 
 
 
 
 
 
Por meio do diálogo 
transparente; 
 
 
 
Por meio de lista de 
presença; 
 

Membros do 
Conselho Escolar 

Durante todo ano 
letivo. 
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13.5 PROJETOS 

 

Essência: Reconhecer datas comemorativas relacionadas ao patrimônio ambiental no intuito de promover ações educativas que visem o respeito e o cuidado 
com a natureza.   

C
A
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E
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Ó
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OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 Conhecer datas específicas em 
calendário relacionadas ao meio 
ambiente; 

 

 Promover no ambiente escolar uma 
conscientização ambiental ampla em 
favor da preservação do planeta para 
o bem estar da humanidade; 

 

 Reconhecer as causas do 
desequilíbrio ambiental, debatendo 
coletivamente possíveis soluções. 

 

 

 

 

 

 

 Visita aos espaços da 
própria escola para 
observação do ambiente 
natural; 
 

 Discussão coletiva sobre o 
uso responsável dos 
recursos naturais na 
escola e empreender 
ações e soluções; 

 

 Visita a locais da cidade 
como Parque Ecológico 
Veredinha, Jardim 
Botânico, Parque 
Nacional, Estação 
Ecológica de Águas 
Emendadas, Jardim 
Zoológico, Espaço Israel 
Pinheiro; 
 

 Contação de histórias; 
exibição de filmes; audição 
musical e discussão 
acerca das letras de 
músicas, reportagens; 
leitura, interpretação e 
produção de textos de 
diversos gêneros com a 
temática relacionada. 

 Todos   Será realizada durante todo o 
ano letivo, observando a 
participação, desempenho e o 
interesse dos alunos. 
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Essência: Promover o reconhecimento do bioma Cerrado, enquanto lugar de pertença. 
C

E
R

R
A

D
O
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O
 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 Reconhecer o bioma Cerrado como 
nossa morada; 

 Ampliar a visão sobre a questão 
ambiental, principalmente da região 
do DF; 

 Resgatar sentimento de afeição em 
relação ao Cerrado;  

 Conhecer conceitos básicos como 
biodiversidade; ecossistema e 
natureza; 

  Perceber o impacto negativo das 
atividades agropecuárias no Cerrado;  

 Conhecer as populações tradicionais 
do Cerrado; 

 Identificar as transformações 
ocorridas na paisagem do bioma 
Cerrado, percebendo os impactos 
sociais; 

 Reconhecer, valorizar e respeitar a 
diversidade socioambiental e cultural 
dos povos e comunidades 
tradicionais. 

 Desenvolver o fazer artístico, 
contextualizando sua produção com 
teatro, dança, circo, música e 
literatura. 

 Realização de inventário 
de bichos e árvores do 
cerrado com catalogação 
das mesmas; 

 Convite de grupos 
musicais que tenham em 
seu repertório temáticas 
do cerrado (Grupo 
Genipapo); 

 Instrumentalização do 
grupo docente em 
formação continuada 
através de materiais 
teóricos, mídias e cd’s 
interativos (ABC do 
Cerrado, Ecologia, meio 
ambiente e aquecimento 
global, Ecossistemas: 
cerrado, A Carta da Terra; 
visitas de campo à 
Chapada Imperial e pontos 
históricos de Brazlândia, 
Jardim Botânico, estação 
Ecológica de Águas 
Emendadas); 

 Confecção de 
instrumentos musicais e 
objetos com materiais do 
cerrado: frutos secos, 
folhas, galhos e cipós; 

 Realização da Festa do 
COR: Cerrado oxigênio da 
rede. 

 Todos  Será realizada durante todo o 
ano letivo, observando a 
participação, desempenho e 
o interesse dos alunos. 
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Essência: Tem po essencial a utilização de filmes, documentários e outros materiais de caráter áudio-visual enquanto ferramenta pedagógica que possibilita 
auxiliar no processo de formação continuada dos professores, como também servir a formação dos alunos. 
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OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 Trabalhar com as dimensões da Ética 
e da Estética; 

 

 Aprimorar as formas de expressão 
humana, sentimentos e emoções; 

 

 Analisar os sentidos e as emoções 
suscitadas através dos filmes; 

 

 Conceituar intencionalidade 
pedagógica como sendo uma ação 
consciente, planejada e executada 
pelo professor; 
 

 Abordar temas variados, pertinentes à 
educação; 

 

 Criar repertório de filmes como 
ferramenta pedagógica; 
 

 Propiciar momentos de 
entretenimento e lazer durante a 
jornada de trabalho; 

 Exibição de filmes pré-
selecionados ao grupo 
de professores, 
mensalmente. 
 

 Reflexão coletiva sobre o 
conteúdo dos filmes e 
sua potencialidade 
educativa e pedagógica. 

 

 Utilização de filmes 
dentro do cenário 
pedagógico com 
intencionalidade. 

 

 

 

 Equipe gestora e 

coordenadores. 
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Essência: Tem por essência reconhecer e promover o respeito à diversidade no que tange as suas múltiplas dimensões. 

IN
C

L
U

IR
 P

A
R

A
 S

E
R

 
OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 Conscientizar a comunidade escolar 
da importância do outro, respeitando 
suas limitações; 
 

 Respeitar o que é diferente, inclusive 
as diversas configurações familiares; 
 

 Promover a interação entre a 
comunidade escolar; 
 

 Atuar como ser social na construção 
da sociedade, colaborando para o 
bem estar do outro. 

 

 

 

 

 

 

 Leitura e discussão de 
textos que retratem o 
tema inclusão, com 
enfoque infantil; 
 

 Apresentação do Projeto 
Cão Guia; 

 

 Depoimento das  
    famílias que têm filhos ou 

parentes com 
necessidades especiais; 

 

 Exibição de vídeos sobre 
a temática, tais como: 
Estrelas no Céu, Todas 
as Crianças são 
Especiais, Síndorme de 
tourette, etc. 
 

 Convite de pessoas que 
falem sobre a legislação 
referente a pessoas 
especiais, identificando 
seus diretos e deveres; 
 

 Apreciação e 
participação de  

  apresentações culturais 

de acordo como tema 

trabalhado, onde haja 

participação de alunos 

especiais. 

 Todos  
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Essência: Tem por essência reconhecer a formação e identidade do povo brasileiro em relação a seus aspectos socioculturais. 
B
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OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 Criar um espaço pedagógico 
permanente para estudo e vivência da 
cultura brasileira; 
 

 Conhecer as diferentes matrizes 
étnicas, sociais e culturais que 
constituem o povo brasileiro; 
 

 Experimentar e produzir arte com 
materiais locais; 
 

 Relacionar passado/presente/futuro 
através da apropriação da história 
brasileira; 
 

 Construir sentimento de identidade e 
pertencimento; 
 

 Valorizar a cultura brasileira em suas 
múltiplas manifestações. 

 Garantia de um espaço 
físico fixo para a 
exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos 
na estação educativa de 
Brasilidades; 
 

 Constituição de um 
espaço simbólico nesse 
espaço físico com a 
participação dos alunos, 
decorando-o com 
elementos visuais da 
cultura brasileira; 
 

 Vivencia das tradições e 
costumes regionais, 
resgatando o patrimônio 
material e imaterial da 
comunidade local; 
 

 Pesquisa sobre o folclore 
brasileiro e suas 
manifestações. 
 

 Os professores da 

estação educativa 

brasilidades em 

especial, mas a 

responsabilidade é 

de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

Essência: Tem por essência reconhecer os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e, mais especificamente, os patrimônios locais. 
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OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 Compreender a importância da 
conservação e respeitar a memória 
nacional, valorizando-a; 
 

 Identificar e compreender os sítios 
arqueológicos como fonte histórica da 
vida dos povos tradicionais; 

 

 Entender conceitos ligados à 
Arqueologia; 

 

 Desenvolver a criatividade e a 
pesquisa em Arte/História; 

 

  Proporcionar o conhecimento sobre a 
cultura dos povos tradicionais/ do 
Cerrado; 

 

 Tomar contato com a cultura indígena 
brasileira; 

 

 Criar sentimento de pertencimento 
para manter viva a memória de povos 
ancestrais e atuais. 

 Conhecimento dos 
objetos e produções 
arqueológicas brasileiras 
e patrimônio material e 
imaterial; 
 

 Reprodução de pinturas 
arqueológicas e 
rupestres; 
 

 Representação de sítio 
arqueológico, para que 
os estudantes realizem 
uma escavação 
simulada em um tanque 
de areia; 
 

 Execução de canções e 
ritmos dos povos 
tradicionais do cerrado, 
dando especial atenção 
à função social da 
música nesses povos; 
 

 Desenvolvimento de 
atividades relacionadas 
aos jogos indígenas; 

 Todos  Por meio das atividades 
realizadas na escola e nas 
estações;  
 

 Pelo resultado final da 
exposição na semana da 
culminância;  

 

 Pela apreciação da 
comunidade.  
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PROJETOS 
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OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

  Apreciação de filmes e 
documentários sobre o 
assunto; 
 

 Reprodução de 
grafismos indígenas 
para reconhecimento do 
mesmo como patrimônio 
cultural e pintura 
corporal. 

 Todos  Por meio das atividades 
realizadas na escola e nas 
estações;  
 

 Pelo resultado final da 
exposição na semana da 
culminância;  
 

 Pela apreciação da 
comunidade. 
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13. 6 Parte 

diversificada do 

currículo 

- educação 

ambiental - 
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apresentação 
 A Parte Diversificada do Currículo é reflexo 
de um intenso debate em relação ao currículo e a 
cultura na qual ele se insere. Em modelos mais 
tradicionais de educação os conteúdos partem de 
predefinições difíceis de serem alteradas ou 
pessoalizadas conforme contextos. Em detrimento 
a esta lógica, as visões mais progressistas de 
educação têm apontado para a necessidade   de 
reconhecer a complexidade cultural em que a 
escola está inserida, com ela e a partir dela 
construir conhecimentos. Este pensamento está 
baseado em reconhecidas teorias do 
desenvolvimento humano, como na psicologia 
histórico cultural, em que zona de 
desenvolvimento proximal (Vygotsky) referenda a 
relação de ensino e aprendizagem tendo como 
base a cultura, a teoria da aprendizagem 
significativa (Ausubel), além das reconhecidas 
contribuições trazidas pelo movimento da Escola 
Nova. 
 Diante destes 
apontamentos que 
legitimam a importância da 
presença da cultura na 
educação, foi colocado na 
Base Nacional Comum a 
Parte Diversificada do 
Currículo (PD). 
 Dessa maneira, o 
espaço de atuação da PD não 
é o de sistematização de 
conhecimentos, cristalizando-
os em tempos e espaços, mas 
de dialogar com questões  
pungentes à escola em toda sua complexidade. 
Apesar de mais aberto, a PD está legitimada na 
Base Nacional Comum, o que a torna oficial em 
âmbito Federal e na Secretaria de Estado de 
Educação do DF está chancelada no Currículo em 
Movimento.  
 Na EPNBraz a PD começou a ser efetivada 
em 2016 e foi aperfeiçoada em 2017. Tem se 
mostrado com grande potencial não só para a 
práxis sistematizada da Educação Ambiental, como 
também para interagir com a escola como um 
organismo vivo.  
  

 A PD da EPNBraz inicialmente foi colocada 
como um enclave, pois existe uma problemática de 
tempo uma vez que os alunos têm 30 minutos de 
aula destinados ao deslocamento de ida e vinda e 
mais 15 minutos destinado à refeição, totalizando 
os 45 minutos que seriam do último horário. O 
desafio, então, era conseguir inserir na dinâmica 
da EPNBraz este 6° horário que seria destinado à 
PD. Após algumas tentativas, debatidas inúmeras 
vezes com o grupo de professores, a melhor 
estratégia encontrada foi a de durante uma 
semana do mês todos os professores darem aulas 
de PD. Ou seja, durante uma semana ao mês ao 
invés de serem dadas aulas de Arte ou Educação 
Física toda dinâmica da escola está voltada para a 
Educação Ambiental.  Logo, o que antes era uma 
problemática se tornou cada dia mais um potencial 
para desenvolver as práticas de maneira 
cooperativa e inovadoras.  

A escolha pelo tema da 
Educação Ambiental se dá, 
primeiramente, por ser um dos 
eixos epistemológicos da escola. 
É um dos eixos fundamentais 
por partir da análise da cidade 
de Brazlândia como um local de 
cultura peculiar: é o principal 
produtor de hortifrútis do DF, 
um dos cinturões verdes e berço 
das águas que abastecem 65% 
do DF. Além disso, nesta região 
existem diversos assentamentos  

rurais que colocam as complexidades na relação 
com a terra como uma das questões fundantes da 
escola. Ademais, a EPNBraz atende 
maioritariamente as escolas do campo. Assim, 
qual são os desafios em se trabalhar cultura, 
agroecologia e corporeidade em contextos 
distintos? Os debates em reuniões coletivas da 
escola têm apontado para o entendimento da 
Educação Ambiental como campo social 
(LAYRARGUES, LIMA; 2014). Ou seja, que é 
preciso conhecer a realidade para assim propor 
em trabalho mais efetivo.    

A Parte Diversificada vai se 

constituindo, mediante o debate, 

em uma possibilidade de 

Sistemas de Ensino, escolas 

e professores pensarem os 

seus currículos sem que 

hajam decisões curriculares 

definidas por organismos do 

Estado em âmbito macro. 

(PEREIRA, SOUSA; 2016) 
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A exemplo disso, para um estudante de área 
urbana um dos desafios para a Educação 
Ambiental é refletir sobre o impacto da ocupação 
urbana para a impermeabilização do solo, para o 
estudante do campo é mudar o paradigma de 
produção de monocultura com uso de pivô de 
irrigação para um sistema agroecológico; ao 
estudante de assentamento rural é a relação de 
luta pela terra. Toda essa diversidade de vivência 
coexistindo em um mesmo espaço é um grande 
potencial de formação integral pelo encontro da 
heterogeneidade mediado pela escola. 

O contexto cotidiano de uma escola-
chácara também demanda pensar em soluções 
para problemáticas cotidianas de ordem prosaica. 
Como manejo de resíduos sólidos, a 
responsabilidade com a fauna e flora que circunda 
o espaço.  

Neste ponto a necessidade de mudança de 
paradigma para uma perspectiva colaborativa 
ficou ainda mais latente. Para que efetivamente a 
escola, enquanto organismo vivo, se desenvolva 
em todas as suas potencialidades foi necessário 
que a educação ambiental não fosse restrita ao 
corpo docente. Todos os funcionários, da limpeza, 
cantina, vigilantes, administrativo, secretaria, 
professores, direção e alunos precisaram refinar os 
olhares para uma perspectiva de cuidado. A 
comunidade escolar é eventualmente convidada a 
participar das ações, já foram realizados dois 
mutirões agroecológicos, estendendo assim essas 
reflexões a suas famílias e bem como a vizinhança 
(donos de chácaras da região). 

“Olhe bem os cerrados 

da próxima vez. 

Rastejar por entre cupins 

E capins 

E sentir o cheiro do anoitecer.”  

(Nicolas Behr) 
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 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

“Cada um lê com 

os olhos que tem. 

E interpreta a 

partir de onde os 

pés pisam. Todo 

ponto de vista é a 

vista de um 

ponto.” 

 (Leonardo Boff) 
O grande guia pedagógico da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal é o 
CURRÍCULO EM MOVIMENTO, também sobre este 
que serão calcadas as bases pedagógicas para a 
constituição da Parte Diversificada do Currículo em 
2017 na Escola Parque da Natureza de Brazlândia e 
seguirá com está proposta também em 2018. Com 
base na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 
Histórico-Cultural, as duas principais bases 
epistemológicas do Currículo, entende-se que “o 
currículo escolar não pode desconsiderar o contexto 
social, econômico e cultural dos estudantes” 
(Pressupostos Teóricos, pg. 30). Pois, nessa 
perspectiva, o aluno é um sujeito autônomo de 
direitos que possuí grande importância na 
construção da história. Afinal, tais sujeitos são 
formados pelas EXPERIÊNCIAS na relação com o 
outro, com a natureza, consigo mesmo por meio da 
produção e reprodução de sua realidade. Nesse 
sentido, objetiva-se a construção de uma 
Aprendizagem Significativa. Pelizzari ao analisar a 
teoria da "Aprendizagem Significativa" de Ausubel, 
afirma que: 

A aprendizagem é muito mais significativa à medida 
que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de 
conhecimento de um aluno e adquire significado para 
ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. 
Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma 
vez que se produziu menos essa incorporação e 
atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a 
ser armazenado isoladamente ou por meio de 
associações arbitrárias na estrutura cognitiva.  
(portaldoprofessor.mec.gov.br/stonage/materiais/000
0012383.pfd)  
 

Compreender a educação como fenômeno 
de experiências significativas dialoga com Walter 
Benjamin. Para ele contemplar uma fotografia de 
um pôr do sol, por exemplo, é um meio de ter 
contato com este elemento natural mas não produz 
os mesmos mecanismos associados ao 
EXPERIENCIAR o pôr do sol com todos os seus 
elementos integrais (sensações táteis, sonoras, 
visuais), vivenciar na integralidade estes elementos 
provoca a aprendizagem significativa. Neste sentido 
a EPNBraz acredita que a educação, especialmente a 
educação ambiental, deve ser vivida em sua 
integralidade portanto experiênciada de maneira 
multissensorial, corporal, espiritual e constante. 
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Uma vez que na obra Arte como Experiência (1980) 
Dewey descreveu como a experiência surge:  

Com freqüência, entretanto, a experiência que se 
tem é incompleta. Em contraste com tal experiência, 
temos uma experiência quando o material 
experienciado segue seu curso até sua realização. 
Então, e só então, ela é integrada e delimitada, 
dentro da corrente geral da experiência, de outras 
experiências 

 (DEWEY, 1980, p. 89). 

 Este projeto de Parte Diversificada em 
educação ambiental destina-se aos alunos dos anos 
finais do Ensino Fundamental das escolas atendidas 
na EPNBraz, sem excluir os alunos dos anos iniciais 
que também terão a oportunidade de tais 
princípios ambientais. Nesse sentido, apesar de 
Brazlândia ser um dos principais núcleos rurais do 
Distrito Federal, o contexto dos alunos que são 
atendidos no turno matutino é, em sua maioria, da 
área urbana desta Região Administrativa (CEF 03). 
Sendo assim, como deve ser um projeto em 
Educação Ambiental, com base na experiência para 
gerar a aprendizagem significativa, que promova a 
transformação social? Transformação social essa 
que esbarra nos vários questionamentos trazidos 
por Vera Catalão em: 

Parece que o temor de uma catástrofe planetária 
que os relatórios de instituições reconhecidas como 
ONU/UNESCO apontam como provável não é 
suficiente para transformar nossos gestos cotidianos. 
Lemos, ouvimos e vemos diariamente tanta 
informação sobre tragédias humanas e naturais que 
as banalizamos e nos distanciamos delas 
rapidamente. No fundo pensamos que tudo 
aconteceu com outros e muito longe daqui e não vai 
acontecer na minha aldeia e muito menos na minha 
casa. Como trazer este planeta distante para o 
coração do indivíduo planetário que pode vir a 
transforma-lo para o bem ou para o mal? Como 
resgatar o encantamento e o prazer do 
conhecimento? ? Que ambiente pedagógico pode 
favorecer a fascinação pela pesquisa e a 
inventividade de tecnologias solidárias com a vida? 
Como podemos passar das relações de uso abusivo 
para o uso consciente e o gesto responsável? 

(CATALÃO, Vera Lessa; 2012) 

Diante destes dilemas a EPNBraz retorna, 
novamente, ao Currículo em Movimento no que 
tange à Educação para Sustentabilidade. Este 
define como o “o ato de cuidar da vida em todas as 
fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas 
gerações”, para tal é necessário entender o planeta 
de forma sistêmica em um desenvolvimento que 
una a sociedade, o meio ambiente e a economia de 
forma equilibrada.  

A finalidade disto é a constituição de uma Cidadania 
Planetária (Leonardo Boff) um conceito que nos 
remete a uma responsabilidade que ultrapassa as 
fronteiras estabelecidas pela geografia, assim como 
os efeitos ambientas percebidos a partir do acidente 
de Chernobil/Ucrânia, implica uma ética global” 
(GADOTTI, 2008, P. 32). Ou seja, estabelece um 
pensamento em rede que, por sua vez, quebra com 
os paradigmas lineares de educação e promove um 
pensamento digital com bases na Complexidade de 
Edgar Morin. 
 Sendo assim, a Educação Ambiental é 
entendida como uma possibilidade de promover um 
formato de educação coerente ao tempo presente, 
intercultural, mas sem com isso negar suas bases 
históricas. Por outro lado, valorizando-as! Tais 
questões que são essenciais para a concepção 
sustentável, como consumo consciente, ativismo 
social e valorização da diversidade, apresentam-se 
com cerne vinculadas à Educação Patrimonial. 
 Para EPNBraz a Educação Ambiental e a 
sustentabilidade são temas basais. Este material 
pretende sistematizar as ações pedagógicas, a fim 
de contribuir para o alcance de uma transformação 
social almejada a partir dos questionamentos 
apresentados acima. Para tal, reafirmamos nossa 
concepção de sujeitos autônomos e na relação 
dialógica com vistas no desenvolvimento de uma 
aprendizagem significativa. 
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Planos de aula 
TEMA -  Resíduos 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2016  Composteira  Identificar as 
medidas de 
proteção e 
recuperação para 
desequilíbrios 
ambientais 

 Conscientizar 
sobre o problema 
do lixo (Destinação 
e Reciclagem sob 
a visão ecológica e 
sanitária) 

 Identificar a destinação 
do lixo orgânico 
produzido na EPNBraz. 

 Reconhecer a diversas 
formas de produzir 
substrato orgânico por 
meio de compostagem. 

 Reduzir o descarte de 
Resíduos Sólidos no 
aterro sanitário com 
recolhimento de 
garrafas PETs e 
Tampinhas. 

 Delimitação e 
diferenciação das 
composteiras; 

 Realização de registro 
reflexivo em forma de 
relatório (Diário de 
Bordo); 

 Mobilização da 
comunidade por meio 
de bilhetes para 
arrecadação de PETs e 
Tampinhas. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -  Resíduos 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2016  Lixo: nossas 

ações 

Aprimorar a cidadania 

ambiental em uma visão 

propesctiva, crítica e 

transformadora de 

desafios ambientais a 

serem enfrentados, como 

por exemplo: A grande 

produção de lixo, o que 

fazer? 

 Modificar os hábitos de 
consumo participando 
da coleta seletiva. 

 Reduzir a geração de 
resíduos da EPNBraz 
que serão 
encaminhados ao 
aterro sanitário. 

 Mobilizar todos os 
funcionário e alunos 
para a implantação da 
coleta seletiva. 

 Construir sentimento, 
experiências e idéias 
de todo processo de 
ação sobre o lixo. 

 Confecção de cartazes, 
panfletos e recados 
para divulgar o projeto 
na escola. 

 Realização de uma 
palestra destacando a 
importância da Coleta 
Seletiva e como esta 
deve ser feita. 

 Apresentação da 
EPBNraz como parte 
do projeto “Reciclagem 
Nota 10” 

 Participação na 
atividade de teatro e 
contação de histórias 
promovido pela SLU. 

 Apresentação de 
vídeos e 
documentários sobre o 
tema. 

 Formação continuada 
com os professores na 
exposição “Natureza, 
diversidade e Arte do 
Papel”. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -  Resíduos 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2016  Lixo: nossas 

ações 

 Reconhecer a 

importância dos 

três R’s e seus 

conceitos. 

 Desenvolver o 
hábito do descarte 
correto do lixo. 

 Conhecer os 
malefícios da não 
separação do lixo, 
bem como os 
benefícios da 
separação 
adequada destes 
resíduos. 

 

 Realizar uma 
caminhada pela escola, 
para fazer diagnóstico 
de resíduos gerados. 

 Definir tipos de lixeiras 
e quantidade em cada 
local, bem como as 
formas de 
armazenamento para 
coleta 

 Reaproveitar as lixeiras 
e/ou materiais 
alternativos existentes 
realizando pinturas de 
identificação. 

 Separar materiais que 
serão reutilizados com 
identificação em todos 
os recipientes que 
serão guardados 
(Arena Circense) 

 Separação de material 
existente na escola. 

 Realização de 
diagnóstico. 

 Confecção de lixeiras. 

 Identificação das 
lixeiras já existentes. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -  Resíduos 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2016  Reutilização 

de materiais 

Conscientizar que um 

mesmo produto pode ser 

utilizado de outras formas. 

Reutilizar as garrafas PETs 

para confecção da árvore de 

natal da EPNBraz. 

 Separação das 
garrafas por tamanho  
e marca 

. 

 Realização de cortes 
das garrafas. 

 

 Realização de pinturas 
nas garrafas. 

 

 Montagem da árvore de 
natal em lugar visível à 
toda comunidade. 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -  Resíduos. 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2016  Reutilização 

de materiais 

Conscientizar que um 

mesmo produto pode ser 

utilizado de outras formas. 

Reutilizar as tampinhas de 

PETs, pneus, retalhos de 

tecidos e demais materiais 

alternativos para confecção da 

árvore de bancos. 

 Confecção de bancos 
com os materiais 
reciclados. 

 Saída de campo para 
Barragem do Rio do 
Descobre. 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -  Reflorestamento 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Composteira  Motivar o 
desenvolvimento 
da consciência 
ambiental de 
maneira sistêmica, 
percebendo que a 
composteira é um 
ambiente vivo que 
precisa de atenção 
constante. 

 Dar manutenção nas 
composteiras 
construídas em 2016; 

 Adquirir adubo para 
uso no plantio de 
mudas. 

 Com as ferramentas 
adequadas (Pá, 
enxada, rastelo, 
peneira, carrinho de 
mão e outras) dividir 
o grupo em três: 
parte ficará 
responsável por 
separar os materiais 
da composteira, outro 
com a pá recolhe a 
terra e coloca na 
peneira e o terceiro 
peneira a terra no 
carrinho de mão. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -  Reflorestamento 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Preparo do 

substrato de 

mudas 

 Motivar o 
desenvolvimento 
da consciência 
ambiental de 
maneira sistêmica, 
percebendo as 
interligações das 
ações necessárias 
para o plantio das 
sementes com 
objetivo de 
reflorestar 
nascentes e cursos 
de rios. 

 Preparar 
adequadamente a 
terra, conforme 
necessidade das 
sementes; 

 Encher os saquinhos 
de mudas para o 
plantio. 

 Preparar, na 
proporção adequada, 
a terra com o 
substrato obtido nas 
composteiras par 
encher os saquinhos 
de mudas onde setão 
plantadas as 
semestes. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Reflorestamento 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Plantio de 

sementes 

 Motivar o 
desenvolvimento 
da consciência 
ambiental de 
maneira sistêmica, 
percebendo as 
interligações das 
ações necessárias 
para o plantio das 
sementes com 
objetivo de 
reflorestar 
nascentes e cursos 
de rios. 

 Conhecer e identificar 
as espécies de árvores 
que serão plantadas. 

 Conhecer a diversidade 
de manejo e 
beneficiamento para 
cada tipo de semente. 

 Realizar breve estudo 
das principais 
características da 
espécie a ser planta, 
dar o tratamento 
adequado à semente, 
plantá-la e regar. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Reflorestamento 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Mata Ciliar  Motivar o 
desenvolvimento 
da consciência 
ambiental de 
maneira sistêmica, 
percebendo as 
interligações da 
crise hídrica com o 
manejo dos cursos 
de rios, nascentes 
e córregos.  

 Conhecer o caminho do 
córrego que passa 
atrás da escola. 

 Conhecer o conceito de 
mata ciliar; 

 Identificar a situação do 
córrego no perímetro 
da escola. 

 Descer para o 
córrego veredinha, 
conhecer brevemente 
seu curso (do parque 
Veredinha encontra 
com o pulador e 
desemboca na 
nascente do Rio 
Descoberto), 
reconhecer as 
diferenças entre uma 
margem e outra do 
córrego (com bambu 
e com mata nativa), 
analisar o 
assoreamento 
existente e pensar 
em soluções. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Água 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Água e 

corporeidade 

 Reconhecer o 
corpo como um 
sistema complexo 
em que a presença 
da água 
fundamental para 
seu 
funcionamento. 

 Identificar o 
conceito de águas 
internas. 

 Reconhecer a 
água como 
promotora de 
saúde. 

 Relacionar perda ou 
retenção de água no 
corpo com o equilíbrio 
térmico. 

 Vivenciar as 
propriedades 
terapêuticas da água. 

 Reconhecer como a 
água dentro do corpo 
forma um ciclo e quais 
os principais órgãos 
envolvidos. 

 

 Realização de 
atividades física que 
proporcione o suor. 

 Fazer uma reflexão 
sobre a temperatura do 
ambiente do corpo e 
como a água reage: 
quando está frio o 
corpo tende a reter a 
água, quando está frio 
dispersa pelos poros. 

 Vivência de 
automassagem com 
atenção no percurso da 
água no corpo e nos 
principais órgãos 
envolvidos. 

 Meditação relacionando 
a água com as 
emoções. 

 Vivência de escalda 
pés e chás com ênfase 
em suas propriedades 
terapêuticas. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Água 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Água na 

produção de 

materiais em 

artes. 

 Conhecer como a 
água é usada no 
processo artístico 
plástico. 

 Produzir materiais de 
maneira sustentável 
com reutilização e 
reciclagem. 

 Reconhecer a 
importância da água no 
desenvolvimento de 
tecnologia durante 
períodos anteriores. 

 Identificar como as 
sociedade tradicionais 
se alocavam ao longo 
dos rios. 

 Confecção de Papel 
reciclável juntamente 
com a 
contextualização da 
história do papel. 

 Fabricação de tinta 
aquarela com 
pigmentos naturais. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Água 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Água Virtual  Pensar o consumo 
e a administração 
dos recursos 
hídricos de 
maneira profunda. 

 Identificar o consumo 
de água em diversas 
formas. 

 Conhecer o conceito de 
rios voadores 

 Reconhecer o Brasil 
como um dos principais 
exportadores de água. 

 Pensar o próprio 
consumo de água. 

 Retomar a reflexão 
sobre o consumo diário 
de água. 

 Apresentar imagens 
variadas de diversos 
produtos e solicitar que 
os alunos calculem 
quantos litros de água 
foram gastos na 
produção. 

 Informar os dados 
reais. 

 Refletir sobre o brasil 
como grande 
exportador agrícola 
quantos litros de água 
saem do país.   

 Pensar sobre o 
consumo de produtos 
industrializados. 

 Refazer a reflexão 
sobre o consumo diário 
de água. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA - Água 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Água: 

contextualiza

ção teórica 

 Reconhecer a 
água como 
elemento 
fundamental para 
existência de vida. 

 Entender o ciclo 
hidrológico como 
um ciclo 
sustentável. 

 Identificar de que 
maneira as 
políticas pública 
têm tratado a 
temática. 

 Conhecer os 
documentos 
norteadores, tal 

como “Declaração 
universal dos 
Direitos da água”. 

 Reconhecer o 
Cerrado como 
berço das águas e 
Brazlândia como 
Região 
responsável por 
maior parte do 
abastecimento do 
DF. 

 

 Problematizar a água 
como bem maior para 
existência de vida 
relacionando com o 
caráter ético de seu 
acesso. 

 Coletar dados sobre a 
questão hídrica 
mundial e do DF. 

 Identificar estratégias 
de sucesso para uso 
racional da água. 

 

 Apresentação dos 
ciclos hídrico, 
estatísticas 
relacionadas ao 
percentual de água no 
organismo humano. 

 Identificação do 
cerrado como berço 
das águas com uso 
de mapas.  

 Conhecer o sistema de 
abastecimento e 
tratamento do DF 
também com uso de 
mapas. 

 Apresentação de dados 
relacionados à doenças 
ocasionadas pelo uso 
indevido da água. 

 Reflexão em relação ao 
uso da água ao longo 
de um dia. 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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Data Tema Atividades  Tempo 

2017 Semana de 

Conscientização do 

uso sustentável  da 

água. 

 Trilha eco pedagógica e medição do córrego. 

Responsáveis: Welingtom, Wilson e Isabela  

 Seminário com o tema água. 

Responsáveis: Monique, Jaque e Andersen  

 Plantio de sementes nativas para o viveiro com objetivo de reflorestar 
barragens e nascentes 

Responsáveis: Marisa, Elisete e Orlando 

 Contação de histórias: 

Responsáveis: João, Eliane e Ione____ 

 Produção de Cartazes 

Responsáveis: Dayane, Fabiana e 

Rose________________________________________________ 

 Reflexão (troca de experiências): todos no último horário realizarão esta 
atividade com a turma. 

Uma aula 

por 

atividade 

de 50min 
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TEMA -   Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  As águas de 

Brazlândia. 

 Reconhecer 
Brazlândia em 
suas riquezas 
naturais. 

 Enfatizar o 
pertencimento e 
cidadania dos 
estudantes. 

 Estimular o 
empoderamento 
da cidade de 
Brazlândia como 
local prospero. 

 

 Conhecer as principais 
cachoeiras na região 
de Brazlândia. 

 Perceber estes 
espaços como riquezas 
que precisam ser 
preservadas. 

 Provocar reflexões em 
relação à valorização 
distinta entre 
patrimônios existentes 
no Distrito Federal. 

 Refletir sobre o acesso 
aos bens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA – Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Parque 

Ecológico 

Veredinha 

 Reconhecer a 
importância deste 
Parque para 
Brazlândia e 
Brasília. 

 Enfatizar o 
pertencimento e 
cidadania dos 
estudantes. 

 Refletir sobre as 
condições do 
Parque Veredinha. 

 Entender o meio 
ambiente como um 
patrimônio a ser 
preservado e 
valorizado. 

 

 Conhecer a estrutura 
do parque (Nascentes, 
fauna, flora). 

 Perceber estes 
espaços como bem da 
cidade e refletir sobre a 
interação da sociedade 
no parque. 

 Refletir sobre as 
possíveis ações diante 
do estado de coisas 
que se encontra o 
parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Fauna  Reconhecer o 
cerrado como o 
Bioma em que 
Brazlândia está 
inserida. 

 Conhecer as 
principais 
características da 
Fauna e Flora do 
Cerrado e sua 
importância local e 
global. 

 Entender o meio 
ambiente como um 
patrimônio a ser 
preservado e 
valorizado. 

 

 

 Identificar a presença 
do Cerrado em 
Brazlândia. 

 Perceber estes 
espaços como riquezas 
que precisam ser 
preservadas. 

 Reconhecer as 
principais espécies 
vegetais e animais do 
Cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Flora  Reconhecer o 
cerrado como o 
Bioma em que 
Brazlândia está 
inserida. 

 Conhecer as 
principais 
características da 
Fauna e Flora do 
Cerrado e sua 
importância local e 
global. 

 Entender o meio 
ambiente como um 
patrimônio a ser 
preservado e 
valorizado. 

 

 

 Identificar a presença 
do Cerrado em 
Brazlândia. 

 Perceber estes 
espaços como riquezas 
que precisam ser 
preservadas. 

 Reconhecer as 
principais espécies 
vegetais e animais do 
Cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA – Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Celebrações 

de Colheita 

 Conhecer o 
conceito de 
Patrimônio 
Imaterial. 

 Estimular o 
pertencimento à 
cidade de 
Brazlândia. 

 Reconhecer 
Brazlândia em 
suas 
especificidades 
como produtora de 
cultura. 

 

 Conhecer o histórico e 
estrutura (atividades) 
da festa do morango. 

 Identificar a festa como 
uma celebração de 
colheita. 

 Problematizar as 
relações midiáticas e 
de cultura popular 
existentes na Festa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Manifestações 

Religiosas 

 Conhecer o 
conceito de 
Patrimônio 
Imaterial. 

 Estimular o 
pertencimento à 
cidade de 
Brazlândia. 

 Reconhecer 
Brazlândia em 
suas 
especificidades 
como produtora de 
cultura. 

 

 Conhecer o histórico e 
as características da 
celebração. 

 Identificar a festa como 
uma celebração 
ritualística ligada à uma 
determinada 
religiosidade. 

 Perceber os aspectos 
artísticos e culturais da 
celebração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA – Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Folia de Reis  Conhecer o 
conceito de 
Patrimônio 
Imaterial. 

 Estimular o 
pertencimento à 
cidade de 
Brazlândia. 

 Reconhecer 
Brazlândia em 
suas 
especificidades 
como produtora de 
cultura. 

 

 Conhecer o histórico e 
as características da 
celebração. 

 Identificar a festa como 
uma celebração 
ritualística ligada à uma 
determinada 
religiosidade. 

 Perceber os aspectos 
artísticos e culturais da 
celebração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Personalidade

s de 

Brazlândia 

 Conhecer o 
conceito de 
Patrimônio 
Imaterial. 

 Estimular o 
pertencimento à 
cidade de 
Brazlândia. 

 Identificar pessoas 
significativas para 
a comunidade 
brazLândia 

 

 Conhecer artistas como 
pintores, escultores, 
artesãos, músicos, 
poetas e outros que 
tenham origem e/ou 
identificação com 
Brazlândia 

 Conhecer o percurso 
histórico das famílias 
que deram origem à 
cidade de Brazlândia 

 Identificar pessoas 
significativas para a 
história da cidade, tal 
como Seu Beja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA – Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Rua do Lago  Conhecer o 
conceito de 
Patrimônio 
Material. 

 Estimular o 
pertencimento à 
cidade de 
Brazlândia. 

 Reconhecer 
Brazlândia em 
suas 
potencialidades 
culturais. 

 

 Conhecer 
características 
estéticas relacionadas 
ao período no qual o 
espaço foi pensado. 

 Identificar o local como 
ponto de encontro, 
lazer e cultura da 
cidade. 

 Identificar as políticas 
pública existentes ao 
longo da existência 
neste espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA -   Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Sítios 

Arqueológicos 

 Conhecer o 
conceito de 
Patrimônio Material 
e arqueologia. 

 Estimular o 
pertencimento à 
cidade de 
Brazlândia. 

 Reconhecer 
Brazlândia em 
suas 
potencialidades 
culturais. 

 

 Conhecer 
características 
estéticas relacionadas 
ao sítio arqueológico. 

 Identificar o local como 
riqueza da 
humanidade. 

 Identificar as políticas 
pública para 
salvaguardar e 
valorizar este espaço. 

 Perceber a densidade 
histórica em que a 
região de Brazlândia 
está inserida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA – Patrimônios de Brazlândia 

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2017  Arquitetura 

de 

Brazlândia 

 Conhecer o 
conceito de 
Patrimônio 
Material. 

 Estimular o 
pertencimento à 
cidade de 
Brazlândia. 

 Reconhecer 
Brazlândia em 
suas 
potencialidades 
culturais. 

 

 Conhecer 
características 
estéticas e 
arquitetônico 
relacionadas ao 
período no qual a 
fazendo foi construída. 

 Identificar o local como 
espaço significativo 
para história nacional e 
local. 

 Relacionar a história 
recente do Distrito 
Federal ao contexto 
mais antigo de 
Brazlândia. 

 Identificar as políticas 
pública para 
salvaguardar este 
espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA - Água: uso racional  

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2018  Impacto do 

uso de 

agrotóxicos e 

pivôs de 

irrigação 

Compreender o uso de 

pivôs para a irrigação e 

suas consequências. 

Conhecer as ações e 

reações em relação ao 

uso de agrotóxicos. 

Compreender as 

transformações do ambiente 

causadas com o equilíbrio/ 

desiquilíbrio ambiental, 

identificando medidas de 

proteção e recuperação. 

Aprimorar a cidadania 

ambiental em uma visão 

prospectiva, crítica e 

transformadora de desafios 

ambientais a serem enfrentados 

pelas atuais e futuras gerações. 

Contextualizar e 

discutir sobre o 

assunto. 

Fazer uma paródia 

sobre os agrotóxicos 

e pivôs de irrigação.  

Discutir com os 

colegas sobre 

questões dadas em 

sala sobre o assunto. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA - Água: uso racional  

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2018  Separação 

de resíduos: 

desativação 

do maior 

Lixão a céu 

aberto da 

América - DF 

Adotar práticas 

sustentáveis que 

envolvam o consumo 

consciente e o descarte  

correto de resíduos 

sólidos. 

Identificar os tipos de resíduos 

e suas formas de descarte por 

meio de aula expositiva e 

atividades lúdicas para a 

compreensão do impacto 

benéfico da separação de 

resíduos para a natureza. 

*Contextualização 

teórica a cerca do 

subtema:  

 - O que é lixo? 

- Tipos de lixo  

- Destino do lixo 

- Importância da 

separação de  

resíduos para o meio 

ambiente 

- Cores das lixeiras 

- Importância dos 

3R’s 

 Atividade jogando 

limpo: equilibrados 

sobre uma fita de 

slackline,os alunos irão 

identificar os tipos de 

resíduos e de posse de 

uma bola de tênis que o 

representa, 

arremessarão na lixeira 

da cor correspondente 

ao mesmo. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA - Água: uso racional  

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2018  
Separação de 

resíduos: 

desativação do 

maior lixão a 

céu aberto da 

América- DF. 

Aprimorar a cidadania 

ambiental em uma visão 

prospectiva, crítica e 

transformadora de desafios 

ambientais a serem 

enfrentados pelas atuais e 

futuras gerações. 

 Compreender a importância 

da separação de resíduos. 

 Estabelecer uma inter-relação 

com a diminuição do impacto 

ambiental e a desativação do 

maior lixão a céu aberto da 

América-DF. 

 

 Breve aula teórica 

sobre a separação 

de resíduos e a 

desativação do 

lixão. 

 Ornamentações 

das lixeiras da 

escola. 

 Confecções de 

cartazes 

informativos sobre 

o tema.  

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA - Água: uso racional  

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2018  
Impacto do 

uso de 

agrotóxicos e 

pivôs de 

irrigação 

 Compreender o uso de 
pivôs para irrigação e 
suas consequências; 

 Conhecer as ações e 
reações em relação ao 
uso do agrotóxico. 

 Entender o que é a utilização 
dos pivôs para irrigação; 

 Conhecer as consequências 
causadas pelo uso do pivô; 

 Pensar em outras maneiras 
para irrigação; 

 Compreender a utilização dos 
agrotóxicos nas plantações; 

 Conhecer os “benefícios” e 
malefícios do uso do 
agrotóxico nos alimentos e na 
poluição da água; 

 Fortalecer uma consciência 
crítica sobre a problemática 
ambiental e social com vistas 
a uma sociedade sustentável; 

 Garantir a democratização das 
informações sobre a 
qualidade do meio ambiente, 
sua existência e utilização dos 
indicadores ambientais. 

 Vídeos explicativos 
sobre o uso dos pivôs 
de irrigação e 
agrotóxicos; 

 Visita aos pivôs da 
EPNBraz; 

 Confecção de 
poemas sobre o 
assunto feito em 
grupos. 

Uma aula por 

turma de 

50min 
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TEMA - Água: uso racional  

Data Professores Subtema Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Tempo 

2018  
Separação de 

resíduos: 

desativação do 

maior lixão a 

céu aberto da 

América- DF. 

Aprimorar a cidadania 

ambiental em uma visão 

prospectiva, crítica e 

transformadora de desafios 

ambientais a serem 

enfrentados pelas atuais e 

futuras gerações. 

 Compreender a importância 

da separação de resíduos. 

 Estabelecer uma inter-relação 

com a diminuição do impacto 

ambiental e a desativação do 

maior lixão a céu aberto da 

América-DF. 

 

 Breve aula teórica 

sobre a separação 

de resíduos e a 

desativação do 

lixão. 

 Ornamentações 

das lixeiras da 

escola. 

 Confecções de 

cartazes 

informativos sobre 

o tema.  

Uma aula por 

turma de 

50min 
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 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Tudo o que ensina você tira nota 10, quando o assunto é ser legal com a natureza. 

MAIA, Otávio; 2013 

 

avaliação 
A avaliação de acordo com o regimento 

interno da Secretaria de Estado de Educação 
seguem os critérios da “Avaliação Formativa”:  

O processo avaliativo transcende a ação de 
dar nota para o aluno”, uma vez que 
pressupõe uma tomada de decisão do 
professor e demais membros da 
comunidade escolar quanto à maneira de se 
ver a instituição educacional e a educação. É 
preciso avaliar todos os aspectos envolvidos 
no processo, sendo fundamental a 
participação de alunos, professores, 
gestores, funcionários e comunidade. A 
avaliação formativa indica como os alunos 
estão se modificando em direção aos 
objetivos propostos, visto que informa ao 
professor e ao aluno sobre o resultado do 
processo de ensino e de aprendizagem, 
favorecendo a consciência de ambos acerca 
do trabalho que vêm  realizando,  bem  
como  indica,  ao professor e à instituição 
educacional, as melhorias que precisam ser 
efetuadas no trabalho pedagógico para 
atender as demandas dos alunos. Nessa 
perspectiva, tudo e todos são avaliados, 
uma vez que a avaliação formativa promove 
a aprendizagem e o desenvolvimento do 
aluno, do professor e da instituição 
educacional. Essa avaliação requer que se 
considerem as diferenças dos alunos, se 
adapte o trabalho às necessidades de cada 
um e se dê tratamento adequado aos seus 
resultados. Isso significa levar em conta não 
apenas os critérios de avaliação, mas, 
também, tomar o aluno como referência. 

(Regimento da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal) 

 

Diante disso, serão usados diversos 
instrumentos para pautar a avaliação e, além 
dos instrumentos, tanto o aluno como todo o 
processo deve ser visto sob uma ótica integral, 
analisando o máximo de aspectos: motor, 
intelectual, atitudinal, estético, ético e outros.  

Portanto, além da avaliação dos 
estudantes, cabe aos docentes e equipe 
pedagógica manter o diálogo constante sobre 
o processo educativo. Este espaço será 
garantido nas reuniões coletivas, 
especialmente às que antecedem a semana da 
PD, para planejamento, e na semana que 
sucede a prática para avaliar os pontos 
positivos e que precisam sem ajustados. 

Vale Ressaltar ainda que Os Projetos 
Interdisciplinares e o Ensino Religioso 
constantes da Parte Diversificada das Matrizes 
Curriculares do Ensino Fundamental – Séries e 
Anos Finais e do Ensino Médio não podem 
reprovar os alunos. 
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