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APRESENTAÇÃO 

 

A concepção do PPP da Escola apresenta-se como momento singular de 

reflexão, de conhecimento da realidade, de projeção para o futuro, de construção da 

práxis educativa que norteará as ações da escola em sua vigência. É a comunidade 

escolar se posicionando sobre a educação que deseja para suas crianças.  

O PPP se constitui em um aprendizado permanente de comolidar com os 

conflitos, como superar as dificuldades que a realidade impõe, o que fazer para que 

as utopias não sejam abandonadas, como conviver com as frustrações que a vida 

profissional traz. Nesse sentido, ele adquire vida e significado para além da mera 

exigência burocrática e converte-se em porto seguro e ancoradouro para os 

momentos de sobressaltos, dúvidas, angústias, mas também para os de 

oportunidades, esperanças e pelo desafio de realizar a maior função de todo 

educador: a formação humana em sua dimensão histórico-cultural.  

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola pode ser inicialmente entendido 

como um processo de mudança e de antecipação do futuro, que estabelece 

princípios, diretrizes e propostas de ações para melhor organizar, sistematizar e 

significar as atividades desenvolvidas pela escola. Sua dimensão político-pedagógica 

pressupõe uma construção participativa que envolve ativamente os diversos 

segmentos escolares. Ao desenvolvê-lo, as pessoas ressignificam suas experiências, 

refletem suas práticas, resgatam, reafirmam e atualizam valores, explicitam seus 

sonhos e utopias, demonstram seus saberes, dão sentido aos seus projetos 

individuais e coletivos, reafirmam suas identidades, estabelecem novas relações de 

convivência e indicam um horizonte de novos caminhos e possibilidades. Este 

movimento visa à promoção da transformação necessária e desejada pelo coletivo 

escolar e comunitário. Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico é práxis, ou seja, 

ação humana transformadora, resultado de um planejamento dialógico, resistência e 

alternativa ao projeto de escola e de sociedade burocrático, centralizado e 

descendente. Ele é movimento de ação-reflexão-ação, que enfatiza o grau de 

influência que as decisões tomadas na escola exercem nos demais níveis 

educacionais.  
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A construção deste Projeto Político-Pedagógico, na perspectiva da Escola 

Cidadã, é fruto de uma ação conjunta com toda comunidade escolar. Surge a partir 

da necessidade de criar um documento que norteie as práticas educativas da 

unidade escolar como o indicador que visa à (re)construção de uma escola mais 

bela, prazerosa e aprendente, enfim, mais justa e solidariamente humanizada.  

Algumas perguntas orientam para o sempre indispensável registro da 

experiência de leitura da realidade. Por exemplo, o que, com quem e como 

organizar? Quais as dificuldades e facilidades? O que não é possível fazer? Onde há 

avanço? Quais os conflitos, retrocessos, aprendizagens e ensinamentos 

observados? Quais as descobertas mais significativas da experiência, os êxitos, os 

problemas a enfrentar, as sensações, emoções e relações criadas e estabelecidas 

durante a realização das várias atividades? O que dá mais prazer e mais medo? 

Como são superados as dificuldades e os problemas surgidos? Enfim, o que se faz 

de novo e o que não vale à pena repetir? São questões que pairam no ar 

diuturnamente e mexem com as cabeças dos que aqui permanecem a maior parte do 

tempo trabalhando, ensinando, aprendendo, se relacionando, vivendo. 

O presente texto é o reflexo dos PPP anteriores, nas gestões de 2004, 2009 e 

2011, a participação dos profissionais da UE e da sua comunidade. Sua implantação 

inicial se dá no ano letivo de 2013, a partir de discussões e reflexões realizadas 

ainda no ano de 2012, com reestruturações anuais conforme se aprofundam e se 

ampliam os debates e as definições educativas. Esse percurso assegurou boa parte 

da lógica adotada na construção do PPP, que perpassa pelo constante registro das 

discussões, planejamentos, definições de ações, de objetivos, estabelecimento de 

metas que envolvem os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros da 

escola.  Nesse período, houve por parte da Supervisão Pedagógica assumida por 

Margareth Rodrigues Lobato (Pedagoga), que com dedicação ímpar, atualizou ano a 

ano os saberes e fazeres da Escola Parque 308 Sul, referente aos registros 

resultantes das reflexões de cada segmento nesta UE. Portanto, essa ação resultou 

a maioria dos textos de caráter filosófico e fundamentação legal contidos no presente 

documento.  
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Assim em 2017, com a confirmação da Gestão anterior para o próximo triênio, 

novas informações e decisões são inseridas, fazendo com que o PPP seja sempre 

atual e retrate o caminhar da comunidade escolar. Tal assertiva se justifica, 

principalmente, porque esta unidade de ensino, enquanto de natureza especial, é 

desprovida de rotina e sujeita a mudanças anuais em suas formas de atendimento.  

Em 2018, as decisões, ações, planejamentos e documentos emanados do 

coletivo estão inseridos, conforme a itenização que segue nesta apresentação.  

Escola Parque 308 Sul: lugar de memória abre as reflexões a partir do histórico, 

apresentando a concepção da proposta da Escola Parque para o sistema 

educacional de Brasília e a tentativa de compor o percurso trilhado, ao longo dos 57 

Anos de existência desta UE, para que o sonho de Anísio Teixeira de uma educação 

acessível e democrática se institua. 

O Diagnóstico da realidade apresenta reflexões sobre sua realidade 

pedagógica, administrativa, das relações estabelecidas e dos resultados obtidos, à 

luz da intencionalidade incorpora as opiniões, os desejos e os anseios dessa equipe 

de profissionais da educação. Há que se compreender o caráter de aproximação da 

realidade, à medida que a escola enquanto ecossistema abriga múltiplas dimensões. 

A intencionalidade é explicitada pela Função Social da Escola, a qual sustenta-

se em sua história passada, que também é apresentada no presente Projeto, 

seguida da visão de educação que a escola possui enquanto instituição formadora, 

educativa e inclusiva. Também, são apresentadas as linguagens de atuação e a 

justificativa da escola pelas opções feitas do ponto de vista educacional e filosófico, 

comprometendo-se com os pilares concebidos pela UNESCO enquanto processo de 

aprendizagem e escola de formação integral, enquanto concepção de educação. 

As concepções teóricas são definidas no sentido de desenvolver um processo 

continuo de acompanhamento pedagógico, portanto, convergente com a legislação 

vigente e adotada pela SEDF. A principal finalidade é apontar a direção, o caminho 

que vai percorrer na construção da sua identidade, para realizar, da melhor maneira 

possível, sua função escolar. 

Apresentam-se os objetivos, tanto geral como específicos do Projeto. Faz-se a 

seguir a identificação formal da escola e de sua mantenedora e são descritas as 
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formas que a escola utiliza para diagnosticar sua realidade que envolve os aspectos 

pedagógicos. 

A organização do trabalho pedagógico da Escola Parque 308 Sul emerge de 

um processo de construção e interação do social com o conhecimento e utilizando 

como base o Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental 

Anos Iniciais (SEEDF, 2014) e as necessidades apresentadas pela clientela 

atendida, propõe-se um trabalho voltado para as experiências sociais, afetivas e 

cognitivas, inserindo-as na formação do cidadão consciente. 

Nesse sentido, a partir de novas concepções sobre o processo de avaliação, 

torna-se possível a construção de diferentes práticas pedagógicas, mais 

democráticas, voltadas para a formação global do aluno. A avaliação proposta neste 

PPP se derrama no cotidiano escolar, portanto, é baseada na confiança, na 

possibilidade de os educandos construírem suas próprias verdades, além de 

valorizarem suas manifestações e seus interesses. Deve ser indissociável da ação 

educativa, observadora e investigativa, considerada como mais uma oportunidade 

que favorece e amplia as possibilidades de aprendizagens significativas do aluno. 

Na concepção, então, do desenvolvimento de competências e construção de 

habilidades, por meio da busca de um trabalho interdisciplinar voltado para as 

aprendizagens significativas do educando, exige-se a estrutura de um fazer 

pedagógico pautado em uma práxis educativa consistente e que promova a 

reorganização das ações educacionais no sentido de atingir os grandes objetivos 

previstos na LDB e no Currículo da Educação Básica SEEDF para a Etapa de ensino 

aqui atendida. A partir de 2017, a organização da proposta curricular da escola é 

acrescida da Base Nacional Comum Curricular, referente às competências e às 

áreas do conhecimento. Este processo se mantém em 2018, contudo, buscar-se-á o 

estudo coletivo do documento para maior pertinência de sua inclusão. 

O plano de ação 2018 compreende a operacionalização das ações, desde a 

implementação, e corresponde ao triênio (2017/2019) da atual gestão. 

O acompanhamento e avaliação do PPP configura a necessidade da reflexão, 

do pensar e do fazer pedagógico, compreendendo como um processo formativo, 

contínuo, processual e dialógico. Portanto, há que se considerar os valores, 
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concepções, crenças e os posicionamentos filosófico, metodológico, político-

ideológico de cada segmento da Escola Parque. Vale ressaltar que o proposto aqui 

está assegurado pela Lei da Gestão Democrática. 

Ao participar da construção do seu conhecimento, como sujeito, o aluno passa 

a ser responsável por ele. É o início da educação voltada para uma efetiva 

participação política, na vida adulta, que predispõe a se responsabilizar pelas ações 

individuais e coletivas na reconstrução social. Assim, os projetos desenvolvidos em 

2018 incluem uma gama diversificada de trabalhos que enriquecem a matriz 

curricular da Escola Parque 308 Sul.  

A seguir, é registrada a bibliografia e são apresentados os anexos onde 

constam o Registro de Avaliação do Estudante, perfazendo a memória deste 

documento, bem como os apêndices, contendo a grade horária, a organização do 

atendimento diário, o Calendário Interno 2018 e Planos de ação SOE, SAI e 

Coordenação Pedagógica.  
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1. ESCOLA PARQUE 308 SUL LUGAR DE MEMÓRIA - Histórico 

 

 

Figura nº 02: Sonhem de olhos abertos. Foto: Rosana Gonçalves da Silva. Brasília, inverno de 2016. 

 

O sonho de Anísio Teixeira de uma educação acessível e democrática faz 

surgir, numa invasão do bairro da Liberdade, no Estado da Bahia, um Centro de 

Educação Integral voltado para essa comunidade que vive em situação de extrema 

pobreza, com oferta da educação básica, artes, educação física e um ofício. Essa 

proposta prevê a formação integral do ser expressivo e atuante com o princípio do 

“aprender fazendo”.Como Secretário de Educação daquele estado, Anísio acredita 

que o “Centro Educacional Carneiro Ribeiro”, então chamado simplesmente de 

Escola Parque (remontando a parque industrial), pode significar o passo inicial para 

as mudanças estruturais necessárias ao ensino primário num momento de 

aceleração do desenvolvimento e do surgimento de uma sociedade tecnológica, 

tomando como base as obras de John Dewey no que diz respeito à educação 

escolar. A educação na visão desses dois educadores é por excelência um método 

de reconstrução social. 
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A partir desse modelo, é concebida a proposta da Escola Parque para o 

sistema educacional de Brasília, quando de sua construção. Sendo responsável, 

como Diretor do INEP, de elaborar o Plano Educacional da nova capital, Anísio 

Teixeira transporta para o Planalto Central o modelo de escola então por ele criado 

em Salvador. Aspecto relevante a destacar é que a adoção dessa proposta far-se-ia 

num contexto bastante diverso daquele em que se desenvolvera a primeira 

experiência. Brasília, cidade-jardim cuidadosamente planejada por conceituados 

urbanistas e arquitetos brasileiros, emergia como a mais moderna capital, 

reconhecida internacionalmente como a expressão contemporânea da criação 

técnica e artística do País. (Waisros, s/d).  

Sendo a estrutura da cidade uma sequência de grandes quadras compostas por 

blocos residenciais, em seu plano estabelece, para cada quadra, 01 jardim de 

infância e 01 escola classe e a cada 04 quadras 01 escola parque, com atendimento 

em dois turnos dos alunos oriundos das escolas classe, ofertando pequenas oficinas 

de artes industriais e participação dirigida dos alunos em atividades artísticas, sociais 

e de recreação, estrutura essa que Anísio denomina de Centro Elementar de 

Educação.  

 
O funcionamento das Escolas Parque foi concretizado pela 
Comissão Administrativa do Sistema Educacional de Brasília – 
CASEB, no que se referia à Educação Elementar e Educação 
Média. 
O Plano Original determinava que em cada grupo de quatro 
quadras residenciais circunvizinhas, existiria um Centro de 
Educação Elementar composto de: 

1 – JARDINS DE INFÂNCIA – destinado a educação de 
crianças de 4 a 6 anos; 

2 – ESCOLAS CLASSE – para educação intelectual de 
crianças de 7 a 12 anos, em curso completo de seis anos ou 
séries escolares; 

3 -  ESCOLA PARQUE – destinada a completar a tarefa 
das Escolas Classe, mediante o desenvolvimento artístico, 
físico e social da criança e sua iniciação no trabalho, através de 
uma rede de instituições ligadas entre si, dentro da mesma área 
e constituída de: 

               - biblioteca infantil e museu; 
               - pavilhão para atividades industriais; 
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               - conjunto para atividades de recreação; 
               - conjunto para atividades sociais (música, 

dança, teatro, clubes, exposições); 
               - dependências para refeitório e administração. 

(SEDF, 1984) 
Com a elaboração do Plano Educacional pretendia-se, não só 
implantar um projeto pedagógico que viesse a se constituir em 
modelo para as outras Unidades Federadas, como também , 
dispor o sistema educacional de um conjunto de 
estabelecimentos de ensino “com funções diversas e 
considerável variedade de forma e objetivos, a fim de atender 
às necessidades específicas de ensino e educação e, além 
disto, à necessidade de vida e convívio social”. (OP nº 19). 
(Proposta pedagógica 2012, p.05) 

 
 

Originalmente, a proposta de educação integral estabelecia que o aluno 

frequente a escola classe em um turno e a escola parque em outro, perfazendo 8 

horas diárias de aula. Um diferencial marcante nesse modelo é a pretensão de que 

famílias de diferentes classes sociais residam nas mesmas quadras e seus filhos 

frequentem as mesmas escolas, e assim possam conviver democraticamente. Essa 

ideia não é efetivada, pois ocorre uma incoerência entre o projeto urbanístico e a 

realidade. Moreira (1998,p.104-106) coloca essa incoerência com muita propriedade: 

 

Brasília buscava atenuar e até mesmo liquidar as 
desigualdades de acesso aos bens e serviços da sociedade 
industrial (...) se baseava em princípios mais justos e anunciava 
novas formas de convivência coletiva (p.108). Mas ao surgir 
como uma cidade de burocratas negou de imediato a cidadania 
aos candangos, seus construtores. Estes não podiam residir no 
Plano Piloto e a NOVACAP acabou criando as cidades satélites 
para abrigar os trabalhadores da construção civil que se 
concentravam nos canteiros de obras do Planalto Central. A 
idéia subjacente à criação das cidades satélites era impedir que 
os obreiros se instalassem no perímetro urbano. 

 
 

Em 21 de abril de 1960 a Escola Parque da 307/308 Sul é entregue à 

população de Brasília, iniciando o ano letivo em 16 de maio do mesmo ano. A 

clientela então atendida nesse primeiro momento configura a descaracterização do 
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plano elaborado por Anísio de atendimento a todas as classes sociais, sendo filhos 

provenientes de um nível social elevado, com um número muito reduzido de crianças 

oriundas das classes mais desfavorecidas que residem em acampamentos 

instalados nas quadras em construção. Eva Waisros (data) relata que esse fato, sem 

dúvida a diferencia radicalmente da Escola Parque de Salvador, organizada para 

atender a população de baixa renda. No caso de Brasília, a escola pública, que 

deveria ser modelo para o País como uma instituição democrática, aberta a todas as 

classes sociais, circunstancialmente desfigurou-se, voltando-se para a elite. Nesse 

sentido, conforme relatos, a escola passa a enfatizar mais ao setor de humanidades, 

perdendo em muito o foco das artes industriais. 

Conforme o documento “ A experiência da escola-Parque em Brasília” (SOUZA 

et all.,1985, p. 07, 08) elaborado para fundamentar a experiência realizado pela 

Secretaria de Educação DF e focalizar a estrutura curricular das novas ESCOLAS-

PARQUE, apresenta que escolas eram atendidas e o quantitativo de alunos, no 

período 1960/1962. “O 1º Centro de Educação Elementar, instituído em 20 de 

novembro de 1960, formado pela ESCOLA-PARQUE e Escolas-Classe 108 e 308 

atendeu inicialmente 270 alunos. Posteriormente, em 1961, atendeu a Escola-Classe 

107 e, em 1962, atendeu o esquema do Plano Proposto”. 

 



15 
 

 
 

Figura nº 03: Diagrama atendimento 1961. 

Fonte: Livro A Escola-Parque em Brasília, 1985, p. 08. 

 

A prática pedagógica desenvolvida na Escola Parque se apresentava 

diferenciada, primando pela participação dos alunos. Enquanto a Escola Classe se 

organiza de forma convencional, enturmando as crianças conforme seu grau de 

escolaridade, na Escola Parque as mesmas eram distribuídas de acordo com suas 

aptidões, podendo vivenciar experiências de aprendizagem nos campos do trabalho, 

das artes, da Educação Física, da leitura.  
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As atividades se desdobravam em realizações pedagógicas especiais. 

 

 
 

Figura nº 04: Realizações pedagógicas. Fonte: Livro A Escola-Parque em Brasília,1985, p. 20. 

 
 
 

O aluno é tomado a sério e os processos de ensino e aprendizagem giram em 

torno dele. Diz Eva Waisros sobre esse fazer pedagógico: 

 
Havia uma programação conjunta das duas instituições para 
desenvolver atividades curriculares integradas. Assim, se os 
alunos da escola classe estudassem a abolição da 
escravatura, o enriquecimento do tema era feito na escola 
parque, com o envolvimento dos diversos setores: no setor de 
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música, entoavam-se músicas cantadas pelos escravos, 
conhecia-se a sua religião; na biblioteca,realizava-se pesquisa 
orientada, mediante questionários que os alunos traziam da 
escola classe; em artes cênicas, fazia-se a dramatização; em 
artes plásticas, pinturas e em educação física, danças típicas. 
(Waisros, s/d) 

 
Passados dois anos de sua inauguração começam a ocorrer as primeiras 

mudanças na organização e funcionamento da Escola Parque, com a diminuição da 

carga horária com o objetivo de atendimento de um número maior de alunos. Assim, 

a frequência dos alunos passa a ser em dias alternados, saindo do plano original de 

quando da sua inauguração. A proposta, também, da construção de vinte e oito 

escolas parque, no sentido de atender a todos os alunos da rede educacional, não 

sai do papel, sendo construídas apenas cinco e todas na região do Plano Piloto. “O 

critério da quantidade mais uma vez prevalece sobre o da qualidade (...) a 

experiência não teve continuidade nos termos propostos, por razões de natureza 

ideológica, e, principalmente, por razões de ordem econômica. Assim, os objetivos 

da Escola Parque foram reduzidos, como também a generalização desse tipo de 

instituição no âmbito da nova Capital não se consumou” (Waisros). 

         No Diário Oficial do Distrito Federal, 10/07/1980, página 09, publica o 

reconhecimento dos estabelecimentos oficiais de Ensino, dos quais a Escola Parque 

308 Sul faz parte. 

Em 1985, a Fundação Educacional do Distrito Federal – FEDF, hoje SEEDF, 

lança a coleção de livros com a finalidade de catalogar as instituições educativas da 

rede de ensino público. O volume 1 apresenta as escolas das RA: Brasília, Cruzeiro, 

Guará, Planaltina e Sobradinho. A Escola Parque 308 Sul está registrada na página 

87, desse volume. Portanto, com o Ato de Criação – Dec. Nº 481 – GDF, 14/01/1966 

(Leg. do DF – vol. IV), a Escola Parque 308 Sul passa ,oficialmente, a existir na rede 

pública de ensino. Conforme a figura 05, é possível acompanhar um pouco mais da 

história oficial da Escola Parque 308 Sul. A alteração de denominação é consumada 

em 21/10/1976 pela Res. Nº 95 – CD, sendo registrada no DODF Nº 30, 11/02/1977. 
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Figura nº 05: História oficial da Escola Parque 308 Sul. Escolas da FEDF, p. 87, 

Brasília, 1985. 
 

Em 2004, a Escola Parque 308 Sul é reconhecida com Patrimônio Cultural do 

Distrito Federal. Para a Profª Maria da Gloria Bomfim Yung (entrevista, 2017), o 

tombamento assegura que: 
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Dentre as formas de proteção ao patrimônio cultural o 
tombamento é considerado de grande importância,  pois prevê 
na própria legislação que o Poder Público deve promover e 
proteger o bem tombado. A Escola Parque 308 sul é tombada 
como patrimônio cultural do Distrito Federal desde 2004. Em 
nossa escola cuidamos do bem tombado, trabalhando com o 
registro, os inventários e os relatórios com as crianças para o 
exercício da vigilância e da cidadania. Verificamos que a ação 
de cuidado com a escola tem proporcionado um olhar 
responsável pela gestão, que atua em relação a sua 
preservação e conservação, realizando reparos constantes cuja 
vigilância se dá, em respeito ao próprio decreto de tombamento 
que estabelece em seu artigo 3º a necessidade de cuidados 
para evitar a destruição, mutilação ou alteração do bem 
referido, evitando crime contra o patrimônio do Distrito Federal, 
punível nos termos da lei penal. 

 

 

Figura nº 06: Escola Parque 308 Sul: Patrimônio Cultural do Distrito Federal. 
Brasília, inverno de 2004. 



20 
 

A cada mudança do governo local e intenções ideológicas diferentes, ao longo 

de 57 anos, a realidade vivida na Escola Parque se modificou para atender 

interesses ora econômicos ora filosófico/político.  

Hoje a realidade é outra, pouquíssimos alunos moram perto da 
escola; não oferecemos mais um ofício; e a idéia de escola 
integral não consegue sair do papel por falta de uma 
estruturação razoável para seu funcionamento. Sem políticas 
públicas acertadas o projeto de Anísio Teixeira foi se 
modificando, perdendo algumas de suas características 
principais, e se adequando às mudanças ditadas pelos 
organismos de organização estrutural da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. Entre essas mudanças 
destacamos o engessamento das práticas pedagógicas, já que 
as escolas parque passaram a ter de se submeter às mesmas 
orientações dadas às escolas classe e centros de ensino 
fundamental, o currículo passou a ser o mesmo dessas escolas, 
e não temos suporte para executar planejamentos que venham 
a expandir os horizontes culturais dos educandos. Não existem 
mais aparelhagens para o oferecimento de oficinas 
especializadas, não há transporte para deslocamento dos 
alunos das escolas ou para visitas, nem mesmo alimentação 
para que todos os alunos possam permanecer na escola como 
modelo integral. Os materiais são sucateados bem como as 
instalações.(Proposta pedagógica 2012, p.03) 

 

De forma alternada, até 2016, esta Escola atendeu uma clientela diferenciada e 

oriunda das diferentes Regiões Administrativas e Entorno, matriculada nas escolas 

classe e centros de ensino fundamental circunvizinhos, atuando conforme as 

orientações da Secretaria de Educação em regime de intercomplementaridade ao 

trabalho realizado pelas instituições educacionais tributárias. 

Em 2016, a Coordenação Regional de Ensino CRE PP apresenta a mudança 

de atendimento determinada para 2017, atendendo o Programa Novo Mais 

Educação. A equipe de profissionais tem visões diferentes sobre o processo. 

Contudo, o Projeto é implementado em 2017, implicando uma série de desafios a 

serem superados. 

O histórico da Escola Parque 308 Sul, que ora se apresenta, é um reflexo pálido 

de sua historicidade, importância e registro para assegurar a proximidade com a 

realidade vivida. 
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A Equipe Gestora pretende aprofundar os elementos que contituem o histórico 

da escola, reativando o processo de investigação, entrevistas, pesquisa documental 

e outras estratégias de levantamento de informações, continuará no decorrer de 

2018. 

Nesse momento, finalizamos com a mensagem da estudante Eduarda Soares. 

 
 

Figura nº 07: Cuide da Escola . Autoria – Eduarda Soares Pereira, Turma 52 matutino.  
Brasília, Inverno de 2017. 

 
 
1.1 Caracterização da Escola 

 
 

A sua estrutura física é adequada à realidade da escola. Possui biblioteca, 

teatro, salas ambientes (cada professor dispões de uma sala na qual pode utilizar 

diversos materiais pedagógicos), sala audiovisual, Teatro de bolso, laboratório de 

informática, espaço externo arborizado, quadras de esportes, piscinas e material 

adequado para a prática das atividades físicas. 



22 
 

A Escola Parque 308 Sul no que tange às instalações físicas possui 4 

projeções, sendo: 

Bloco 01 – Pavimento inferior, com uma cantina, 01 secretaria, 01 sala de 

assistência, 01 sala de direção, 01 sala de apoio ao aluno, 02 salas da oftalmologia, 

01 almoxarifado, 01 sala de professores, 01 sala de material de educação física, 01 

banheiro dos professores, 02 vestiários, 01 sala de apoio ao pessoal da firma 

terceirizada e 01 sala para funcionários da SEEDF. 

Bloco 02 – pavimento superior, com 15 salas ambientes, 01 biblioteca, 01 

audiovisual, 01 laboratório de informática, 01 depósito de música e 01 depósito de 

teatro, 02 banheiros de professores e 02 banheiros de alunos. 

Bloco 03 – pavilhão de artes visuais com 08 salas ambientes, 01 depósito de 

material artístico, 01 sala de coordenação. 

Bloco 04 – 01 teatro com capacidade para 450 lugares, 02 coxias, 05 

camarins, 03 depósitos, 04 banheiros, sendo 02 internos e 02 externos, 01 ducha, 01 

sala de som e iluminação, 01 bilheteria e 01 cantina comercial. 

Bloco 05 – 04 quadras poliesportivas, 01 quadra para futsal, 02 piscinas 

aquecidas, 02 vestiários, 01 casa de máquinas, 01 pista de atletismo e 01 pista de 

salto em areia.  

 
 

1.2 Identificação da Escola 

 

Dados da Mantenedora 

Nome Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

CNPJ 00.528.828/0001-17 

Endereço Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar 

Dados da Instituição Educacional 

Nome Escola Parque 308 Sul 

Endereço EQS 307/ 308 SUL Área Especial – Asa Sul 

Tel/fax/ 3901-1545 

e-mail ep307308sul@gmail.com 

CNPJ   APM  00472753/00108 
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Subordinação Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Funcionamento Matutino e vespertino 

Nível de Ensino Ensino Fundamental – Anos Iniciais  
2º Ciclo Blocos 1 e 2 

Modalidade Ensino Regular 

Equipe de Gestão 

CARGO NOME FORMAÇÃO 

Direção Paulo Cesar Valença de Lima Educação Física 

Vice-direção Helton Prudente Carvalhêdo Educação Física 

Supervisão 

Administrativa 

Euflosina P. de Sousa Gestão Pública 

Supervisão 

Administrativa 

Yara de Castro Coelho Ciências contábeis 

Chefia de Secretaria Carla Regina Gonçalves 

Rocha 

Gestão de 

Recursos Humanos 

Sala de Recursos 

NOME FORMAÇÃO 

Alexandre Baena dos Santos Professor 

Rejane Moreira Nunes Professor 

 

Profissionais da Carreira de Magistério 

 

Nº NOME ÁREA DE ATUAÇÃO 

01 Adriana Vaz de Freitas  Educação Física 

02 Alessandra Brandao Domingues  Artes 

03 Alexandre Baena dos Santos  Educação Especial 

04 Alice Maria Pereira Pacelli  Artes Visuais 

05 Alzira Maria Lima da Silva Gutierre  Apoio Pedag. (Readap.) 

06 Ana Catarina Franco Dantas de Oliveira  Artes Visuais 

07 Ana Cecilia dos Santos Silva  Artes Visuais 
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08 Ana Isabel Menezes de Abreu  Artes Visuais 

09 Andrea Cristina G de Aguiar  Artes Visuais 

10 Andrea Soares Rocha  Audiovisual (Readap.) 

11 Andreia Saldanha Ferraz Gangana  Educação Física 

12 Angelina Dias da Silva  Educação Física 

13 Aparecido de Jesus  Sala de Leitura (Readap.) 

14 Carlos Augusto Corbucci  CID Ginástica Artística 

15 Carlos Eduardo Machado Cabral Educação Física 

16 Carlos Roberto Morais dos Santos  Música – coordenação 

17 Carolina Moniz Freire Rodrigues  Educação Física 

18 Cleber Cardoso Xavier Teatro 

19 Cleonice Rodrigues Pereira Educação Física 

20 Cristiane dos Reis Guedes Anacleto  Artes Visuais 

21 Custodio Joanes de Oliveira  Apoio Pedag. (Discipl. Extinta) 

22 Eddie Schultz Henrique Música 

23 Eliane Soares das Neves  Sala de Leitura (Readap.) 

24 Elton Melo Mesquita  Artes Visuais 

25 Flavia Neiva Ibiapina  Teatro 

26 Francisco Viana Filho Teatro 

27 Gilza Duarte dos Santos Teatro 

28 Gizela Maria Valerio Villar de Queiroz  Serviço de Orientação Educacional 

29 Gloria Maria Maranhao Callafange  Projeto Infoarte (Readap.) 

30 Gustavo Formiga Nery  Educação Física – coordenação 

31 Helton Prudente Carvalhedo  Vice-Diretor 

32 Ivone Segalla Rosa Suzuki  Música 

33 Jezer Dias da Silva Junior  Educucação Física 

34 João Baptista de Andrade Silva Música 

35 Jomara Morais  Artes Visuais 

36 José Bosco de Lima Teatro 

37 Karita Gomes Moura D. da Silva Educação Física 

38 Kassandra Castro Dutra Música 

39 Leia de Souza Ribeiro  Artes Visuais 

40 Lillyan Coury de Araujo  Música 

41 Luciana Calafange de Aragao  Educação Física 

42 Luciana de Oliveira Souza  Artes Visuais 

43 Luciana Pontes Roscoe  Sala de Leitura (Readap.) 
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44 Lya Maria Paiva Castro  Artes Visuais 

45 Magda Coelho Rouver  Educação Física 

46 Magda Mara Coelho Moreira  Audiovisual (Readap.) 

47 Marcelo Lemos Rosa  Educação Física – coordenação 

48 Marcia Maria da Silva  Teatro 

49 Marciana de Souza Teatro 

50 Maria Aparecida da Silva  Apoio Pedag. (Readap.) 

51 Maria Cristina Barbosa de Morais  Teatro 

52 Maria da Gloria Bomfim Yung  Teatro 

53 Mariana Almeida Mesquita da Silva  Música 

54 Marilane Rodrigues Vianna  Coordenação Integral (Readap.) 

55 Marilia Gonzaga M. Souto de Magalhaes  Teatro 

56 Marise Vasconcelos Torres  Apoio Pedag. (Readap.) 

57 Marleide Santana Lima  Educação Física (Restrição) 

58 Marluce Marques Camacho  Música 

59 Michele Barbosa Magalhães Educação Física 

60 Neide Ferreira de Santana  Educação Física 

61 Nemezia da Rocha Louzeiro  Música – coordenação 

62 Olivia Augusta B. Marques  Música 

63 Orliene Maria Vasconcelos  Música 

64 Patricia Cardoso Miguez Gonzalez  Música 

65 Patricia Maria Andrade Alves  Educação Física 

66 Paulo Cesar Valenca de Lima  Diretor 

67 Pedro Henrique T. Lamounier Teatro 

68 Pedro Ivo dos Santos Leite  Dança 

69 Priscila Souza Cunha Música 

70 Rejane Moreira Nunes  Educação Especial 

71 Roberto Liao Junior  Educação Física 

72 Rosana Goncalves da Silva  Artes Visuais 

73 Sandra Abreu Cavalcanti  Artes Visuais 

74 Sandra Regina Goncalves  Teatro 

75 Silvia Christian A. Viana Araujo Teatro 

76 Taynara Vales de Sousa Teatro 
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Profissionais da Carreira Assistência 

 

Nº NOME ÁREA DE ATUAÇÃO 

01 Antônio Sandro S. Santiago Auxiliar cantina 

02 Carla Regina Gonçalves Rocha Secretaria escolar 

03 Daniella Bernardes da Silva Secretaria escolar 

04 Euflosina P. de Sousa Supervisão Administrativa 

05 Maria Aparecida Silva Auxiliar cantina 

06 Quitéria Salete da Silva Aux./portaria – read. 

07 Yara de Castro Coelho Supervisão Administrativa 

 

Funcionários da Empresa Juiz de Fora 

 

Nº NOME ÁREA DE ATUAÇÃO 

01 Clodoaldo Brasil dos Santos            Limpeza 

02 Fábio F. dos Santos                   Limpeza 

03 Francisca Saraiva Figueiredo             Limpeza 

04 Keyla da Silva                                      Limpeza 

05 Lena Marta Barbosa Castro Limpeza 

06 Leonice de Oliveira Teles                        Limpeza 

07 Maria do Amparo de Sousa Rocha       Limpeza 

08 Maria Elacir P. Nunes                        Limpeza 

09 Shirley Aparecida Pacheco Ferreira Limpeza 

10 Uliana Alves Pereira Limpeza 

11 Valdelirio de Souza Junior                     Limpeza 

12 Valdirene Ribeiro de Franca                 Limpeza 

 

Funcionários da Empresa de Segurança – Global 

 

Nº NOME ÁREA DE ATUAÇÃO 

01 Damião Pedro Sobrinho Vigilante 

02 Harleson Carlos Batista de Sousa Vigilante 

03 João Luiz F. da Guarda Vigilante 

04 Thiago T. da Silva Vigilante 
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Funcionários da Empresa Confere 

 

Nº NOME ÁREA DE ATUAÇÃO 

01 Antonia de Maria Correia da Silva Merendeira 

02 Maria Aparecida Santiago dos Santos Merendeira 

03 Maria Auxiliadora Lima Cesar Merendeira 

04 Maria da Conceição Pereira Merendeira 

05 Patricia da Silva Andrade Merendeira 

06 Silvia Pereira Mota Merendeira 

 

Educador Social Voluntário 

 

ESV  –  INTEGRAL  –  MATUTINO  ESV  –  INTEGRAL  –  VESPERTINO 

01 Alessandra de Fatima Almeida  01 Alessandra de Fatima Almeida 

02 Dayana Vieira da S. Amorim  02 Ana Lucia Oliva Neves 

03 Francicleide Gomes de O. Fernandes  03 Caio Sousa de Araujo 

04 Geovany Neres de Brito Gomes  04 Dyogo Abreu Prego 

05 Ivanir Gonçalves Mourão  05 Eliani dos Santos S. Medeiros 

06 Luciana Graziele F. da Silva  06 Evelyn Lisboa da S. Corrreia 

07 Lucineide Gomes Mourão  07 Guilherme Gonçalves de Oliveira 

08 Maria Eduarda F. da Silva  08 Gustavo Ornelas de Oliveira 

09 Mauricio Sampaio dos Santos  09 Igor Dias Militão 

10 Sergio da Rocha Adão  10 Isabel Lorrane M. de P. Moura 

11 Silena Paula Silva  11 Luciana Graziele F. da Silva 

12 Suellen Dalosto Bidinoto  12 Mauricio Sampaio dos Santos 

13 Vivian Januario da Costa  13 Monique Rodrigues Lins 

14 Wemerson Rodrigues de Jesus  14 Sara Sabina Rodrigues 

15 Wendy Luanny da S. Lima  15 Suelen Dalosto Bidinoto 
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ESV  – ESPECIAL  –  MATUTINO  ESV  –  ESPECIAL  –  VESPERTINO 

01 Elaine Julio G. Martins  01 Angela Maria M. da S. Santos 

02 Elizete José de B. Silva  02 Hanna Kamila Abreu Prego 

03 Lucia Celma S. Santos  03 Lucia Celma S. Santos 

04 
 

 04 Maria Eduarda F. da Silva 

 

Conselho Escolar (Eleição de 2017) 

 

MEMBRO NATO - DIRETOR Paulo César Valença De Lima 

CARREIRA MAGISTÉRIO - PROFESSORES Carlos Roberto Morais dos Santos 

CARREIRA MAGISTÉRIO - PROFESSORES Maria da Gloria Bonfim Yung 

CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO Euflosina Pereira de Sousa 

SEGMENTO PAI Erika Lopes Gemus Beltran 

 

APM DA ESCOLA PARQUE 308 SUL 
CNPJ  Nº 00472753/00108 

 
Biênio 15 de dezembro de 2016 a 15 de dezembro de 2018 

 

PRESIDENTE Paulo César Valença De Lima Diretor 

VICE-PRESIDENTE Helton Prudente Carvalhêdo Vice-diretor 

1ª. SECRETARIA 
Alzira Maria Lima Da Silva 
Gutierre 

Professora 

1º. TESOUREIRO 
Olívia Augusta Benevides 
Marques 

Professora 

CONSELHEIRO FISCAL 
EFETIVO 

Zaíra Nascimento Oliveira Mãe de aluno 

CONSELHEIRO FISCAL 
EFETIVO 

Jorge Daniel A. Moysés 
Junior 

Pai de aluno 

CONSELHEIRO FISCAL 
SUPLENTE 

Alice Maria Pacelli Professora 

CONSELHEIRO FISCAL 
SUPLENTE 

Elisângela Maria Azevedo 
Dantas 

Mãe de aluno 



29 
 

2. DIAGNÓSTICO DA ESCOLA 

 
O processo de diagnóstico precisa ser considerado e entendido como um 

momento privilegiado de desvelamento da realidade escolar, que pressupõe 

conhecer para saber o que fazer. É o ponto de partida para as transformações que 

se busca realizar. Essa análise situacional da escola precisa ser fidedigna e 

periódica, objetivando o avanço qualitativo das ações e dos serviços prestados à 

comunidade. 

A Escola Parque 308 Sul vem, a muito, realizando reflexões sobre sua 

realidade pedagógica, administrativa, das relações estabelecidas e dos resultados 

obtidos, em muitos momentos de forma intencional e sistematizada, mas em outros, 

ainda no achismo e sem fundamentação. Há que se trazer à luz da intencionalidade 

as opiniões, os desejos e os anseios dessa equipe de profissionais da educação, 

aprofundando as análises da realidade posta para que se possa promover a real 

constituição de uma educação que prima pela excelência. 

 

 

2.1 Diagnóstico pedagógico 

 
O pensar e o fazer pedagógicos, isto é, a práxis educativa, são a alma da 

escola, o seu motivo de existir, o cerne de todo o sistema educacional, que justificam 

as políticas públicas, as decisões administrativas e financeiras. São os processos de 

ensino e aprendizagem, que acontecem no contexto da sala de aula, que dão sentido 

a todas as outras ações realizadas nos diferentes níveis desse sistema.  

Isso posto, compreende-se a importância do acompanhamento e da supervisão 

sistemáticos, da avaliação periódica e do planejamento/replanejamento efetivos no 

sentido de garantir que o ensino e a aprendizagem sejam coerentes com a 

concepção de educação definida pela escola. 
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O diagnóstico pedagógico, então, representa uma ação imprescindível para 

conhecer a realidade e propor avanços, tendo como base metas e objetivos claros e 

fundamentados. 

 

2.2 Diagnóstico do Processo de Ensino 

 

O pensar/fazer pedagógicos, relativizado pelo processo de ensino, representa o 

cerne da práxis educativa, a partir do momento em que significa o educar em ação. É 

estabelecido na relação com o espaço/tempo da coordenação, com os 

planejamentos construídos no coletivo e no individual, com os momentos de estudo, 

discussão, reflexão e socialização de experiências, e, principalmente, no vínculo 

construído com o educando, para quem esse processo se volta. Dele parte e a ele 

deve retornar, com uma qualidade sempre crescente. 

Para tanto, toda a escola, em sua organização, precisa estar comprometida 

com o processo de ensino, possibilitando que professor e aluno construam o seu 

objetivo primeiro, qual seja, o processo de aprendizagem. 

A Escola Parque 308 Sul investe em uma organização pedagógica, construída 

durante a Gestão 2013/2016, que conforme parecer de seus professores, que 

privilegie a construção, o planejamento e a avaliação do trabalho 

pedagógico,estruturada pela ação coletiva, pela busca da interdisciplinaridade, pela 

ação-reflexão-ação e com efetivo acompanhamento da Equipe Pedagógica. Até 

2013, a realidade apresentada demonstrouuma práxis desarticulada, com a 

realização de trabalhos pedagógicos mais individualizados, sem o assessoramento 

adequado por parte da Equipe Pedagógica, quando a ação educativa era suplantada 

pelo administrativo. 

Aliado a um trabalho coletivo coordenado e mais coeso, o processo de ensino 

cresce e se fortalece, com a compreensão cada vez mais profunda de que a relação 

estabelecida entre professor e aluno pode ser o grande diferencial para o sucesso 

tão almejado. Ganha o profissional que se percebe mais competente a cada dia, 

quando transcende dificuldades antes consideradas intransponíveis, tendo seu olhar 
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acompanhado por outros olhares, socializando hipóteses e certezas; ganha o aluno 

que tem seu processo de aprendizagem respeitado e ressignificado por um ensino 

ético e democrático. Eis, então, uma escola de qualidade. 

 

2.3 Diagnóstico do Processo de Aprendizagem 

 

Objetivo primeiro da educação, o processo de aprendizagem representa o início 

e o fim de toda ação pedagógica. É por meio e através dele que toda práxis 

educativa é planejada, avaliada e (re)planejada. Só há sentido, então, de todo um 

sistema educacional existir, se for para garantir a cada aluno o direito de aprender. 

O processo de aprendizagem na Escola Parque 308 Sul, em função de sua 

especificidade, proposta metodológica e característica pedagógica, se apresenta 

singular, pois envolve prioritariamente o cognitivo, a sensibilidade, o prazer e a 

ludicidade. Aprender assim, sem a obrigação da memorização, do uso constante 

apenas da racionalidade, da obrigatoriedade de estar parado, apenas prestando 

atenção, dá gosto, desperta o desejo, provoca a criatividade, desenvolve a 

expressividade. Ato de construir o saber que pressupõe, permanentemente, o 

estabelecimento de relações, o conviver, o perceber o outro a partir de si mesmo, de 

estar e aprender junto, apoiando a sua limitação na transcendência do seu par e 

vice-versa. A ação educativa fomentada, sonhada e desenvolvida, então descrita, 

atende a criança pequena até sua chegada ao final dos Anos Iniciais. Eles 

estabelecem uma relação de amor e desejo pelo trabalho realizado. 

Porém, a prática pedagógica supracitada precisa estar relacionada a um 

processo avaliativo que a valorize e não permita engessamentos, pressupondo 

relações com a construção dos saberes realizada pelos alunos, diariamente.  

Em assim sendo, e com implantação do Registro de Avaliação, os parâmetros 

de desenvolvimento dos alunos se mostram mais claros, a partir dos conteúdos 

previstos no Currículo da Educação Básica.A subjetividade do processo avaliativo é 

minimizada a partir do momento em que o docente necessita refletir sobre os 

saberes apresentados e suas práticas pedagógicas, relacionando-as com a 
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aprendizagem construída pelos alunos e com os fatores que interferem nesse 

processo, informações fundamentais para o preenchimento do Registro de 

Avaliação.  

Em 2018, o modus operandi definido e desenvolvido na Gestão passada 

continua sendo aplicado por se apresentar coerente com a concepção de educação 

defendida e por provocar um avanço qualitativo na práxis educativa. Tal decisão é 

discutida e tomada pelos educadores na avaliação do PPP realizada em dezembro 

de 2016, quando avaliaram as práticas desenvolvidas e optaram pela sua 

permanência e continuidade. 

 

2.4 Diagnóstico do Trabalho Coletivo 

 
A organização do trabalho coletivo é um fator preponderante para o 

desenvolvimento de uma práxis educativa coerente com a concepção de educação 

definida pela escola. É por meio dele que o fazer e o pensar pedagógicos 

acontecem. Porém, é avaliação dos professores que aqui atuam que o trabalho 

pedagógico ainda se apresenta fragmentado, sem uma direção, quando se 

percebem solitários em várias situações e em muitos momentos. Organizam-se em 

pequenos grupos, mas caracterizando hiatos entre setores, turmas, Anos e/ou 

turnos. Perdem os profissionais que, por menos que percebam, precisam do apoio, 

da colaboração e da parceria dos colegas; perdem os alunos que poderiam viver um 

processo de aprendizagem muito mais rico, a partir de um processo de ensino 

alimentado e ressignificado, constantemente, pelo coletivo. Esta equipe, então, 

consciente da importância de estar caminhando junto, em direção a um objetivo 

comum – a formação do aluno -, vem realizando ações que realmente permitam essa 

construção, tais como: efetiva participação nos encontros coletivos, abertura para 

discussões, reflexões e avaliações sobre a realidade da escola, perseguição de uma 

prática pedagógica condizente com a concepção de educação definida, ambiente 

favorável à busca constante, proposta dos profissionais de formação continuada em 

serviço. Há que se compreender que o coletivo só se estrutura a partir das 
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individualidades, das diferenças entre as pessoas que dele fazem parte, permeado 

consentaneamente pelo respeito e pela ética. E aí reside seu poder, sua beleza e 

sua força e, possivelmente, o grande desafio de sua constituição. É a busca da 

unidade na diversidade. 

A partir do ano letivo de 2013, os primeiros passos foram dados rumo a união 

do trabalho pedagógico ansiada pelo grupo, mas também cresce a percepção de que 

a construção do trabalho coletivo envolve estabelecer relações com seus pares de 

escuta, de respeito e de desejo de estar junto, o que nem sempre é fácil, pois 

demanda a diminuição das vaidades, a compreensão de que todos podem ser 

competentes, a busca real de uma prática pedagógica interdisciplinar. E para tudo 

isso se faz necessário estar disponível, precisa querer, é uma decisão individual. O 

caminho está proposto e as ações iniciadas, com resultados pontuais, mas 

concretos. Ampliá-los é o objetivo. 

Para além do trabalho individual, do caminhar solitário, faz-se necessário em 

2018 fortalecer os estudos, discussões e decisões em um momento singular de 

construções coletivas, quando a escola define a rota que o pensar e o fazer 

pedagógicos deve seguir. Este Projeto é avaliado em suas diversas dimensões, é 

concebido o Calendário Anual de atividades com a previsão de todos os eventos 

importantes da escola, os setores constroem seus Planos de Ensino, Projetos e 

Plano de Ação, é definida a Formação Continuada em Serviço, decide-se sobre a 

formatação dos Conselhos de Classe e Reuniões de Pais e Mestres, realiza-se a 

organização das ações para o estabelecimento de parceria com as Escolas de 

Origem, enfim, constrói-se o Planejamento Anual da escola, coletivamente. Um salto 

qualitativo por todos desejado e alcançado. 

 

2.5 Diagnóstico da Relação Escola-Comunidade 
 

A relação escola-família estabelecida para o processo de educação das 

crianças a muito passa por estudos, análises e pesquisas e, em todas as épocas, é 

permeada, ora por períodos de conformismos e calmarias, ora por períodos de 

conflitos e pequenas guerras, demonstrando que a forma e a intensidade dessas 
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relações variam enormemente, estando relacionadas aos mais diversos fatores. 

Como dizem Montandon e Perrenoud (1987, p. 7), "de uma maneira ou de outra, 

onipresente ou discreta, agradável ou ameaçadora, a escola faz parte da vida 

cotidiana de cada família". Estudos tem observado o afastamento das famílias do 

ambiente escolar desde as primeiras décadas do século XX, em função de um 

contexto histórico de fortalecimento e expansão da escolarização e 

profissionalização do magistério primário (Faria Filho, 2000). Nesse processo, ela (a 

escola) desloca, como já foi observado por diversos autores (Alvares-Uria e Varela, 

1991), outras instituições (família, igreja, etc.) de seus lugares tradicionais de 

socialização, considerando-as, na maioria das vezes, incapazes de bem educar 

diante de uma sociedade que se urbaniza e se complexifica, que supõe novas 

dinâmicas e padrões de comportamento (Faria Filho, 2000).No entanto, esse 

afastamento é sentido e as instituições educacionais passam a reivindicar um diálogo 

mais efetivo entre a escola e as famílias, como observado até os dias atuais. A bem 

da verdade, às duas instituições cabe o ato de educar, porém, em contextos diversos 

na vida das crianças e jovens, pois residem em grupos societários diferentes e as 

lacunas deixadas por uma jamais serão preenchidas pela outra. 

Outrossim, seria ingenuidade acreditar que lotar a escola de famílias poderia 

resolver todas as questões que envolvem a formação dos alunos. Muito mais do que 

estar juntos, é preciso conviver solidariamente e com reciprocidade. Mas é preciso 

lembrar que estar com o outro, convivendo, nos expõe, desvela o que somos, o que 

fazemos e o que acreditamos. Aponta nossos sucessos e nossas fragilidades e é 

preciso estar preparado para isso, com um nível elevado de maturidade. 

A Escola Parque 308 Sul, enquanto instituição educativa, e pela formatação 

singular de atendimento aos alunos, sofre ainda mais a ausência das famílias na vida 

escolar de seus filhos. Por atuar com as Artes e a Educação Física, e por 

desconhecimento de sua importância na educação das crianças, concebe-se uma 

imagem de brincadeira, isto é, aquilo que não é sério, intencional e planejado. 

Aprender com prazer e ludicamente é confundido com o que é desnecessário. É de 

responsabilidade da escola, então, mostrar a que veio, socializar a importância do 

seu trabalho e acolher as famílias, desarmada, ouvinte e aprendente. 
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Cabe à escola criar estratégias para a (re)construção dos vínculos e o 

estabelecimento de relações mais saudáveis, onde os conflitos que surjam sejam 

trabalhados  de forma ética e conduzidos para o fortalecimento dessas relações 

mesmas. A sabedoria para usar as diferenças como mola propulsora de crescimento 

das duas instituições.  

As especificidades existentes nesse espaço escolar e as áreas de 

conhecimento trabalhadas devem ser trabalhadas, de modo que, haja uma melhor  

compreensão das famílias sobre a importância dos filhos frequentarem tal ambiente. 

O próprio nome – Escola Parque – pressupõe local de brincadeiras, aquilo que não é 

sério, não é pedagógico, laissezfaire, informal e sem planejamento. Faz-se 

imprescindível descaracterizar essas suposições e levar a comunidade escolar a 

participar dos momentos coletivos ali ofertados no sentido de transcender visão tão 

reducionista e equivocada da essência desta escola, qual seja, a formação integral 

do aluno. 

São definidos, então, momentos importantes de convivência com a família e de 

socialização dos objetivos educacionais desta escola. São eles: momentos de fruição 

e ludicidade, momentos de reflexão sobre os aspectos pedagógicos, administrativos 

e financeiros da escola e momentos de conhecimento, discussão e avaliação da 

educação (familiar e escolar), e sobre a trajetória pedagógica dos alunos. 

 

2.6 Diagnóstico Administrativo 

 

Desde o final da década de 70 e início de 80, reina uma crescente insatisfação 

com a interferência política em assuntos educacionais, especialmente com relação à 

indicação política dos diretores de escolas públicas. Varias ações, a princípio vistas 

com inúmeras restrições pelo poder público, foram empreendidas, em muitos 

estados brasileiros, para mudar essa prática. Contudo foi o Artigo 206, Inciso IV, da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, que ofereceu o amparo legal à "gestão 

democrática do ensino público na forma da lei", legitimando o espaço conquistado 

por muitas ações que, na prática cotidiana das escolas, já ocorriam com a intenção 



36 
 

explicita de orientar democraticamente a reorganização das ações educativas e 

otimizar resultados administrativos e pedagógicos. Incontáveis experiências, cujo 

princípio básico era implementar a descentralização administrativa dos sistemas de 

ensino via gestão participativa, já estavam sendo postas em prática como uma das 

maneiras de aprimorar a qualidade gestora da escola pública brasileira.  

A escola, que parece melhor atender aos sonhos da sociedade 
brasileira neste final de século, está centrada em três dos 
pilares básicos que compõem o novo panorama da escola 
participativa, democrática e transparente. São eles: o 
administrativo, o pedagógico e o relacional. Todos os três eixos 
devem estar abertos à avaliação interna - da própria escola e 
do seu sistema de ensino - e externa - da comunidade onde 
está inserida e da sociedade como um todo. A avaliação deverá 
funcionar como termômetro e bússola, indicando a temperatura 
e o melhor caminho a ser perseguido com a participação e 
compromisso da equipe escolar.” (Freitas, s/d) 

Em 20 de dezembro de 1996 é publicada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) Nº 9394/96, cujo inciso VIII do Artigo 3.º, no título II, trata a 

questão da "gestão democrática do ensino público", enfatizando o princípio de 

participação e fortalecendo o espaço para gestão colegiada e avaliação do 

desempenho. Os artigos 14 e 15 da referida LDB e as políticas de administração da 

educação brasileira dos anos 90 têm incentivado a descentralização administrativa, a 

autonomia da escola e participação da equipe escolar na tomada de decisões como 

forma de revitalizar a eficiência das escolas públicas e torná-las mais eficazes.  

Vejam que os referidos artigos afirmam: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 
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II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

Art.15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público (LDB nº 9394/96). 

No final da década de 90, as preocupações com a democratização e eficiência 

da administração de escolas públicas continuam muito fortes. As inúmeras 

transformações ocorridas na sociedade e na escola, no final do segundo milênio, 

requerem uma administração de escolas capaz de abraçar aspectos de coordenação 

administrativa, gerencial e pedagógica. São cada vez mais frequentes programas, 

projetos e atividades empreendidos no âmbito dos sistemas de ensino e das escolas, 

até mesmo, por iniciativa própria das escolas, que incentivam a participação 

competente das comunidades escolar e local. 

Preparo e competência são elementos chaves para que os que vivem e fazem a 

escola acontecer possam participar dos planejamentos e da sua execução. A maior 

atuação, então, do gestor deve ser na capacidade de facilitar a aprendizagem das 

atribuições e competências segundo a perspectiva da gestão contemporânea, 

estimulando sua aplicação no contexto da vida profissional e pessoal de sua equipe. 

Seguindo a trajetória da democratização do ensino público e de seus aspectos 

pedagógicos, administrativos e financeiros, o Governo do Distrito Federal sanciona a 

Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a 

Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. Na referida 

Lei, em seu Capítulo I, Art. 2º, é tratado sobre os princípios e finalidades da Gestão 

Democrática, afirmando: 

 
Art. 2º A gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,cuja 
finalidade é garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter públicoquanto 
ao financiamento, à gestão e à destinação, observará os seguintes princípios: 
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I – participação da comunidade escolar na definição e na implementação dedecisões 
pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados,e na 
eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar; 
 
II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública eaos 
direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do 
DistritoFederal; 
 
III – autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nosaspectos 
pedagógicos, administrativos e de gestão financeira; 
 
IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seusníveis, 
nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros; 
 
V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do 
plenodesenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e 
daqualificação para o trabalho; 
 
VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente 
seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento; 

 
VII – valorização do profissional da educação. 

Fica garantida, também, a autonomia de cada estabelecimento de ensino por 
meio da concepção, implantação e implementação do Projeto Político-Pedagógico, 
objetivando particularizar as escolas, respeitando sua identidade, o contexto em que 
se encontra inserida e a comunidade escolar ali existente. É definido em seu Capítulo 
III, Seção I, Art.4º: 
 
Art. 4º Cada unidade escolar formulará e implementará seu projeto político-
pedagógico, em consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e 
diretrizes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

 
Parágrafo único. Cabe à unidade escolar, considerada a sua identidade e de sua 
comunidade escolar, articular o projeto político-pedagógico com os planos nacional e 
distrital de educação. 
 

2.7 Diagnóstico e Trabalho definido pela Sala de Recursos- para o ano letivo de 

2018. 

A Escola Parque 308 Sul atende, no presente ano, 778 alunos, do 1º ao 5º Ano, 

oriundos de 04 escolas tributárias, sendo elas: EC 111 Sul, EC 308 Sul, EC 209 Sul 

e EC 413 Sul. Nesse contexto, a escola também atende, por meio de sua Sala de 
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Recursos, os Alunos com Necessidades Educacionais Especiais / Transtornos 

Funcionais inclusos nessas escolas que perfazem, hoje, um total de 56 crianças. 

Estão distribuídos da seguinte maneira: 
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EC 209 SUL - - - 3 - - - - 1 3 1 - - 

EC 308 SUL - 1 - 1 - - - - - - 2 - - 

TOTAL 
MATUTINO 

- 1 - 4 - - - - 1 3 3 - - 

  
  

  
  

      

EC 111 SUL 1 - - 1 2 1 - 1 - 1 - 3 - 

EC 413 SUL 1 - 1 1 1 - 1 - 7 12 - - 1 

TOTAL 
VESPERTINO 

2 - 1 2 3 1 1 1 7 13 - 3 1 

              

TOTAL 
GERAL 

2 1 1 6 3 1 1 1 8 16 3 3 1 

 

A Sala de Recursos funciona atualmente como um suporte aos professores 

regentes no atendimento aos alunos constantes do quadro supracitado. Em 

decorrência da grande quantidade de alunos com diagnóstico de TDAH, e como 

muitos possuem comorbidades, são incluídos nesse atendimento no sentido de 

ofertar condições para a realização do trabalho pedagógico em sala de aula. Sem 

esse apoio da Sala de Recursos, o desenvolvimento das atividades 

planejadas/previstas se torna, na grande maioria das vezes, prejudicado e/ou 

inviável.  

O trabalho, então, desenvolvido por esses profissionais abarca diversos 

contextos da práxis educativa, a saber: 

 atualização do arquivo dos alunos com cópia dos diagnósticos das Equipes 

Especializadas de Apoio à Aprendizagem e laudos médicos; 

 estabelecimento de vínculos mais estreitos com as escolas tributárias para 
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troca de informações e tomada de decisões sobre o atendimento definido 

para cada aluno especial; 

 adequações dos materiais, espaços e atividades necessários para a 

realização da prática pedagógica em sala de aula; 

 inclusão dos alunos no que diz respeito às relações sociais, cognitivas e 

emocionais estabelecidas no ambiente escolar; 

 acompanhamento de alunos em sala de aula para o atendimento das 

necessidades cognitivas e, sobretudo, comportamentais; 

 acompanhamento e apoio na locomoção, na higienização, na alimentação, 

nas atividades realizadas na piscina, na troca de roupa, etc., dos alunos com 

Deficiência Física (DF); 

 orientação aos professores regentes quanto ao trabalho pedagógico a ser 

realizado e esclarecimento das diversas deficiências atendidas pela escola; 

 realização de encontros e palestras sobre o Ensino Especial e a escola 

inclusiva; 

 participação nas coordenações setoriais e coletivas; 

 preenchimento, em parceria com os professores, das Adequações 

Curriculares dos alunos. 

Os alunos frequentam a Escola Parque no contra turno, em complementação a 

Escola Integral, em todos os dias da semana, sendo atendidas 02 escolas no 

matutino e 02 escolas no vespertino. Tal organização impõe um atendimento em 

tempo integral, nos turnos de funcionamento da escola. Tal atendimento também é 

planejado em dois momentos diferentes em função das especificidades existentes. 

São eles: 

 Espaço físico – acompanhamento dos alunos em sala de aula: as aulas 

acontecem em quatro espaços diferentes, a cada turno, sendo:  

 o pavilhão (localizado à 80m acima do prédio principal), onde acontecem as 

atividades de Artes Visuais, com 06 turmas;  

 o primeiro andar do prédio principal (cujo acesso só pode ser feito por meio 
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de escada, já que não existem rampa nem elevador/plataforma que permitam 

a frequência dos alunos com deficiência física) com atividades de Artes 

Cênicas e Música para 10 turmas; as quadras poliesportivas (02 acima do 

prédio principal e 02 abaixo, no outro extremo da escola) e as 02 piscinas 

onde são realizadas as atividades de Educação Física, para 06 turmas.  

 Faz-se necessário o acompanhamento dos alunos especiais em todos esses 

espaços, pois grande parte deles demanda maior atenção no que concerne 

às questões comportamentais/relacionais, e para o professor regente fica 

inviável buscar apoio/ajuda para determinadas situações, deixando a turma 

sozinha, o que pode gerar outros problemas. 

 Planejamento/acompanhamento pedagógico: é de responsabilidade da 

Sala de Recursos a realização do assessoramento pedagógico aos 

professores, tanto nos momentos de planejamento, para a adequação dos 

trabalhos previstos para os alunos especiais, como na organização do 

processo educativo e momentos de formação continuada, organização das 

informações sobre os alunos e estabelecimento de vínculos com as escolas 

tributárias. Nesse sentido, é inerente a sua participação na Equipe 

Pedagógica da escola. 

O grande desafio é aliar as duas frentes de trabalho apresentadas e garantir a 

eficácia e a efetividade pretendidas. Contudo, todos os esforços serão 

empreendidos, no sentido de realizar a Inclusão. 

2.8 Diagnóstico Financeiro 

 
Os recursos financeiros são fundamentais para a viabilização da ação educativa 

na medida em que fornecem instrumentos para o desenvolvimento dos processos de 

ensino e aprendizagem. Com parcos recursos materiais é possível realizar a prática 

pedagógica, porém a qualidade do trabalho cai drasticamente, interferindo na 

construção dos conhecimentos. Para uma escola com as características, formatação, 

organização e proposta curricular da Escola Parque, então, a situação se agrava. 
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Hoje, a Escola Parque 308 Sul pode contar com a APM - Associação de Pais e 

Mestres - e a verba do PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira – para reformas, aquisições de materiais didático-pedagógicos, 

instrumentos e equipamentos, manutenção dos prédios, organização dos eventos, 

investimentos, etc. As ações previstas com os recursos financeiros que a escola 

possui se encontram no Plano de Ação 2018, correspondendo ao levantamento feito 

na avaliação realizada em dezembro de 2017. 

 

2.9 Avaliação institucional 

 

A partir do Projeto de Educação Integral da CRE PP, a mudança no 

atendimento da Escola Parque 308 Sul introduziu alguns desafios, que cada 

segmento envolvido se empenha em superar. Em 2017, houve no primeiro semestre 

uma dificuldade inusitada a respeito da avaliação institucional. A pesquisa de opinião 

com cada segmento, que é realizada a cada ano nesta UE, não foi desenvolvida 

conforme os anos anteriores. 

Contudo, algumas estratégias foram desenvolvidas de modo a contemplar a 

opinião da comunidade escolar. Com as crianças e a cooperação do setor das Artes 

Visuais foi feita uma coleta simples, identificando o que os estudantes apreciam ou 

não na EP e algumas sugestões. Das 12 professoras que trabalhavam no setor, 08 

realizaram a atividade. Esse fato nos colocou a limitação em fazer uma análise mais 

próxima à realidade. As turmas que corresponderam ao trabalho foram:  

 

Matutino –03 turmas do 1º Ano – 42 estudantes; 03 turmas do 2º 
Ano – 35 estudantes; 03 turmas do 3º Ano – 30 estudantes; 04 
turmas do 4º Ano – 42 estudantes; 04 turmas do 5º Ano – 42 
estudantes. 
 
Vespertino - 02 turma do 1º Ano – estudantes 30; 01 turma do 2º 
Ano – 14 estudantes; 02 turmas do 3º Ano – 29 estudantes; 01 
turma do 4º Ano – 15 estudantes; 02 turmas do 5º Ano – 21 
estudantes. 
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Participaram do trabalho aproximadamente 300 estudantes com idades entre 

06 e 13 anos. Dentre as opiniões há destaque para: 

 

 

 
Figura nº 08:Áreas de conhecimento. Díptico da Maria Eduarda, turma 51 matutino. 

Escola Parque 308 Sul, outono 2017. 
 

De modo geral, os estudantes apreciam as áreas de conhecimento ofertadas 

na Escola Parque. A apreciação positiva se estende aos professores. Um número 

muito baixo de estudantes enunciou não gostar de um ou outro componente 

curricular. 
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Figura nº 09: Desejo. Desenho da Ana Cristina, turma 23 vespertino. 

Escola Parque 308 Sul, outono 2017. 

 
A piscina configura um objeto de desejo para muitos estudantes, sobretudo 

para as turmas que já eram alunos na EP. A reabertura das atividades na piscina que 

estava prevista para o segundo semestre de 2017, se efetiva em 2018. 
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Figura nº 10: O parquinho. Desenho da Brenda de Moura Silva, turma 35matutino. 

Escola Parque 308 Sul, outono 2017. 
 

 
 

Figura nº 11: O recreio. Desenho d Pedro Lucas,  turma 25 matutino. 
Escola Parque 308 Sul, outono 2017. 
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O parquinho e o recreio foram considerados ótimos. Mas, nesse momento, os 

estudantes das turmas de 1º e 2º Ano dizem que o que eles menos gostam é do 

bullying e dos xingamentos, que acontecem na hora do recreio. O enunciado chamou 

a atenção da equipe e ações de combate a essas práticas foram efetivadas. 

Sobre a alimentação, os estudantes reclamavam um pouco da falta do 

tempero e a beterraba foi o alimento que apareceu como o menos querido. No 

refeitório, sobretudo o turno vespertino, os estudantes sinalizaram que o barulho 

incomoda muito. Houve sugestões de haver mais frutas e “guloseimas”. Essas 

solicitações foram atendidas na medida do possível, sobretudo, alimentos 

açucarados, como bolo, doces e picolé, somente foram servidos em momentos 

específicos. 

Um grupo pequeno apreciava o descanso, representando no desenho e frase, 

mas a equipe de professores observou, nos dois turnos, que o momento para relaxar 

melhorou bastante ao longo do ano 2017. O aprendizado de como realizar o 

descanso favoreceu a organização desse momento para 2018, efetivando-se com 

maior agilidade. 

Como anunciado no início da análise, as informações colhidas não foram 

suficientes para uma aproximação da realidade. Registramos nesse tomo alguns 

indicativos do que as crianças apreciavam ou não apreciavam. Consideramos 

necessário trabalhar com o imaginário dos estudantes, transformando a subjetividade 

na avaliação em objetividade como categoria fundante na resolução dos problemas 

identificados. 

Outra forma de coleta da opinião da criança é o trabalho realizado pelo Projeto 

PRESERVARTEPATRIMÔNIO que agrega entre suas estratégias o relatório sobre o 

patrimônio. 

As figuras 12 e 13 representam o olhar de uma estudante sobre a condição 

física da escola. A percepção de cada estudante com a realização do relatório não é 

a mesma, embora algumas anotações se repitam. A atividade possibilita uma leitura 

mais detalhada do estudante sobre a escola, pois envolve também a relação vivida 

no espaço e, na maioria das vezes, desperta o sentimento de pertença ao lugar. 
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Figura nº 12: Relatório 1. Autoria – Eduarda Soares, Turma 52 matutino.  

Brasília, Inverno de 2017. 
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Figura nº 13: Relatório 2 . Autoria –Ana Elisa, Turma 51 matutino.  

Brasília, Inverno de 2017. 
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3. FUNÇÃO SOCIAL 

 

Pensar a escola em seu aspecto político pressupõe a definição da formação 

de homem e sociedade que se almeja, ou seja, quais os fins da ação educativa. Para 

tanto, ProjetoPolítico-Pedagógico. Demanda reflexões profundas sobre a realidade 

existente e uma tomada de posição política para a explicitação do ideal de homem e 

de sociedade que se deseja, levando a um posicionamento pedagógico, a indicação 

de que tipo de ação educativa deseja ter esta instituição, para que se possa ter 

suficiente clareza com relação às opções que são feitas em termos de finalidades, 

objetivos e metas. Refletir sobre o Marco Referencial proposto por este 

Estabelecimento de Ensino significa explicitar, mesmo que se incorra no risco da 

redundância, pois no frisson da prática diária acaba por cair no esquecimento, a 

função social da escola. É em torno dela que giram absolutamente todo o pensar e 

fazer educativos, conscientes ou não.  

Tratar, então, de educação pressupõe uma breve reflexão sobre cultura, na 

medida em que se pode afirmar que educação é transmissão de cultura. Nesse 

contexto, cultura pode ser definida como mundo transformado pelos homens. 

O primeiro ponto que leva os homens a fazerem cultura é a necessidade. Na 

constante busca do conhecimento para satisfazer suas necessidades básicas e 

manter-se sobre a face da Terra, a humanidade acumula conhecimentos que são 

transmitidos e ampliados constantemente. 

Sendo assim, cultura passa a significar tudo o que resulta da interferência dos 

homens no mundo, como resposta à provocação da natureza humana e é ditada pelo 

próprio homem. E essa resposta, ao ser dada pelo homem, ele o faz por meio do 

trabalho. 

Fazer e pensar educação exige a união indissolúvel entre cultura, trabalho e 

sociedade. 

É nesse contexto de transformação do mundo pelo trabalho e produção de 

cultura que a instituição “Escola” surge.  
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À escola é delegada a função de formação das novas gerações em termos de 

acesso à cultura socialmente valorizada, de formação do cidadão e constituição do 

sujeito social. 

Em determinados momentos históricos, a escola se constitui no lugar 

privilegiado de acesso aos bens culturais, produzidos e valorizados pela sociedade, 

já que outros espaços como, por exemplo, a “família” ou a “vizinhança” contribuem 

para a formação dos sujeitos. Com o crescimento do processo de urbanização, a 

escola, cada vez mais, fica com a função de formação desses sujeitos, 

transformando-se em espaço privilegiado de convivência e referência para a 

constituição das identidades de seus alunos. 

Ter clareza da função social da escola e do homem que se quer formar é 

fundamental para realizar uma prática pedagógica competente e socialmente 

comprometida, particularmente num país de contrastes como o Brasil, onde 

convivem grandes desigualdades econômicas, sociais e culturais. 

Formar o cidadão não é tarefa apenas da escola. No entanto, como local 

privilegiado de trabalho com o conhecimento, a escola tem grande responsabilidade 

nessa formação: recebe crianças e jovens por certo número de horas por dia, 

durante anos de suas vidas, possibilitando-lhes construir saberes indispensáveis 

para sua inserção social. 

À escola cabe garantir a aprendizagem de certas habilidades e conteúdos que 

são necessários para a vida em sociedade, oferecendo instrumentos de 

compreensão da realidade local e favorecendo a participação dos educandos em 

relações sociais diversificadas e cada vez mais amplas. A vida escolar possibilita às 

crianças e jovens exercer diferentes papéis, facilitando sua integração no contexto 

maior: a sociedade. 

É fato que, para se conseguir uma melhoria efetiva da qualidade do ensino no 

Brasil, são necessárias modificações drásticas nas políticas educacionais, em todos 

os aspectos: materiais, pedagógicos, de pessoal, de trabalho, etc. Porém, há que se 

ter clareza das transformações que são exigidas no interior das escolas. A cultura do 

instrucionismo precisa ser questionada permanentemente, no sentido de ser 

superada. Aprender a aprender é a questão de ordem, a meta do dia. Faz-se 



52 
 

imprescindível transformar as escolas em centros de aprendizagem, envolvidas, 

prioritariamente, com a construção do saber do aluno. Se “tomarmos o aluno a sério” 

(Demo, 2005), tudo deve mudar. São exigidas, hoje, mudanças organizacionais 

(políticas públicas) e mudanças culturais (escola sair do foco do ensino e priorizar a 

aprendizagem). É na articulação entre as lutas políticas e a qualificação de cada uma 

das escolas que se estará construindo a democratização da escola pública. 

Nesse contexto, a arte é uma das linguagens utilizadas pelo homem desde os 

seus primórdios e esteve presente em praticamente todas as formações culturais. No 

entanto, sua presença na educação escolar tem um percurso relativamente recente e 

coincide com as transformações educacionais que caracterizam o século XX em 

várias partes do mundo.  

Como ciência, a arte responde às necessidades da busca de significados na 

construção do objeto de conhecimento. As produções artísticas expressam 

experiências e representações imaginárias que constituem o percurso da história 

humana. 

O contato com as artes proporciona perspectivas para que o indivíduo tenha 

uma compreensão do mundo, na qual a dimensão poética esteja presente e também 

está intimamente ligado à formação integral do ser humano. É uma necessidade 

natural e colabora para o crescimento dos níveis cognitivo/linguístico, afetivo/social, 

psicomotor e perceptivos. Traz consigo a ação de transformação, de mudança, 

deflagrada por um novo olhar, uma nova percepção, uma nova forma de dizer, de 

pintar, de tocar e cantar... E a capacidade de sempre nos surpreender. 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem 

limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua 

volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, 

dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida. 

Assim, também, num contexto de formação integral e para a cidadania é 

abordada a arte com o corpo, o pensar sobre o movimento, o fazer Educação Física. 

Claro que é inconteste o fato de que todas as disciplinas devem ter por objetivo 

comum ensinar o aluno a viver em sociedade, pensando como sociedade e agindo 
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como sociedade, ou seja, ajudar na emancipação do educando de forma a 

possibilitar o seu saber-ser, saber-fazer e o seu saber-estar. 

Assim, volta a ser significativo pensar ações pedagógicas vinculadas às 

necessidades de encontrar soluções para os problemas do mundo, não mais 

incorrendo no equívoco de se pensar a escola e/ou a Educação Física como 

panaceia, mas refletindo sobre uma prática pedagógica cujo objetivo central e 

primordial é o desenvolvimento do indivíduo num ambiente humano, 

consequentemente cultural e social. 

Desse modo, pode-se dizer, em consonância com Freire e Scaglia (2003), que: 

O objetivo da Educação Física deve ser levar a criança a 
aprender a ser cidadã de um novo mundo, em que o coletivo 
não seja sobrepujado pelo individual; em que a ganância não 
supere a solidariedade; em que a compaixão não seja 
esmagada pela crueldade; em que a corrupção não seja 
referência de vida; em que a liberdade seja um bem superior; 
em que a consciência crítica seja patrimônio de toda pessoa; 
em que a inteligência não seja reduzida a saber calcular e falar 
línguas estrangeiras. As técnicas ensinadas nas disciplinas de 
Educação Física, de Português, de Matemática ou de Química 
podem ser importantes, mas não passam de um acessório de 
uma formação maior, para a autonomia. A formação do 
cidadão de um novo mundo só pode ser conseguida com a 
educação para a atitude autônoma; afinal, quando estivermos 
maduros, seremos o somatório das atitudes tomadas ao longo 
de nossas vidas. (FREIRE & SCAGLIA, 2003, p. 32) 

Sendo assim, a Educação Física só se justifica na escola ao se propor realizar 

um projeto integrado com as demais disciplinas, almejando desenvolver a 

consciência sobre a experiência humana e a autonomia por meio de práticas 

corporais, intervindo mais na criação de ambientes de aprendizagem que 

possibilitem espaços nos quais informações possam se tornar conhecimentos. 

Almejando, com isso, que os alunos adquiram competências e habilidades 

suficientes para transferências destes conhecimentos para sua vida cotidiana, 

alcançando a sapiência, como diz Edgar Morin (2000). 

Enquanto detentora do pensar e fazer pedagógicos dessas áreas de 

conhecimento que se apresentam imprescindíveis quando se opta por uma formação 
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global e sistêmica do aluno, a Escola Parque 308 Sul, por intermédio de seus 

profissionais da educação e comunidade escolar, constrói o presente Projeto 

Político-Pedagógico que personifica o processo de análise, reflexão e discussão 

sobre a função social da escola e seus objetivos primordiais. 

O Projeto Político-Pedagógico da Escola Parque 308 Sul é pautado, então, na 

busca constante de uma educação de excelência, onde o foco primordial passa a ser 

o processo de aprendizagem. Metas e ações são elencadas e delimitadas no 

sentido de promover tal educação, priorizando os quatro pilares concebidos pela 

UNESCO de formação da cidadania, que são "aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver e aprender a ser". A partir, então, dos referidos pilares, a 

metodologia específica será direcionada no sentido de atender a essa nova visão de 

mundo, educação, trabalho e cidadania, tendo como fio condutor o: saber - 

Conhecimentos; saber fazer – Práticas e Habilidades; saber aprender - Construção 

de Conhecimentos; saber ser - Atitudes e Posturas; saber agir - Mobilização para 

fazer algo que deve ser feito/Competências. 

Isso posto, o que pensar, então, sobre a função social de uma escola com 

realidade tão singular como a Escola Parque? Um ambiente educador que vive, 

exala e exprime de forma ímpar o fazer artístico e a cultura corporal do movimento? 

A responsabilidade de atuar em duas áreas de conhecimento que dão sentido às 

aprendizagens, que criam um vínculo e uma estreita relação entre o cognitivo, o 

coração e o corpo, partes tão ainda renegadas (coração e corpo) nos processos de 

ensino e aprendizagem desenvolvidos no contexto das salas de aula do ensino 

regular. É por meio, então, de suas ações pedagógicas que se busca a formação 

holística do aluno que acolhe, com vistas à construção de uma consciência crítica, 

crescimento individual harmonioso e desenvolvimento do seu ser social. Formação 

para a cidadania, eis a mola propulsora deste Projeto. 

Ressignificar o espaço escolar se faz necessário. Vencer os conteúdos não é 

o objetivo, eles significam os caminhos a serem seguidos para a educação almejada. 

O maior objetivo é atuar na formação das crianças e jovens, no processo de 

construção do seu “ser gente”, na ampliação dos conhecimentos e valores humanos. 

Contudo, esse raciocínio não pode descaracterizar o compromisso da escola com a 
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construção dos saberes na vida dos alunos. O conhecimento sistematizado é coletivo 

e produzido socialmente e, portanto, direito de todos. 

Assim, a Escola Parque 308 Sul cumpre sua função de promover a mobilidade 

social, a formação de cidadania e a construção efetiva dos valores tão necessários 

para o convívio em sociedade e constituição do sujeito social. 

A Escola Parque desde a sua criação, considerando sua função social, 

corrobora a Educação Integral no sentido da formação de cidadãos conscientes de 

seu papel social na construção de um ser sensível capaz de perceber, analisar, 

criticar, interferir e transformar o meio em busca de melhor qualidade de vida. 
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4. AS CONCEPÇÕES TEÓRICAS E OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

 

As concepções teóricas são definidas no sentido de desenvolver um processo 

continuo de acompanhamento pedagógico, portanto, convergente com a legislação 

vigente e adotada pela SEEDF. 

A Proposta Pedagógica é um instrumento teórico-metodológico que a escola 

elabora, de forma participativa, para a transformação da realidade, com a finalidade 

de apontar a direção, o caminho que vai percorrer na construção da sua identidade, 

para realizar, da melhor maneira possível, sua função escolar. 

Sua construção é de fundamental importância para redirecionar e orientar 

suas ações, para alcançar o seu objetivo fundamental de oferecer um ensino de boa 

qualidade. 

 

4.1 A Proposta Pedagógica e Autonomia Escolar 

 
A LDB – Lei de Diretrizes e Bases - representa um extraordinário progresso já 

que, pela primeira vez, autonomia escolar e Projeto Pedagógico aparecem 

vinculados num texto legal. Os artigos 11 a 15 estabelecem como incumbência 

primordial da escola a elaboração e execução de seu Projeto Pedagógico de forma 

coletiva, da qual devem participar os profissionais da educação e a comunidade 

escolar, como princípio de gestão democrática. 

Além dessas referências, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases - retomou como 

princípio de toda educação nacional a exigência de “pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas”. A importância desse princípio está no fato de que ele é a 

tradução, no nível escolar, do próprio fundamento de convivências democráticas que 

é a aceitação das diferenças. 

A autonomia é condição necessária para que a escola elabore e realize sua 

Proposta Pedagógica. E, esta, por sua vez, é o que permite à escola atuar de acordo 

com suas próprias necessidades. 
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4.2 Construção e princípios norteadores da Proposta Pedagógica 

 
A Proposta Pedagógica, por constituir-se em elemento orientador e, ao mesmo 

tempo, coordenador das ações da comunidade escolar, extrapola a dimensão 

pedagógica, englobando a gestão financeira e administrativa, por meio do Projeto 

Político-Pedagógico do qual é parte constituinte. Em verdade, quando se trata da 

Proposta Pedagógica, trata-se do planejamento da escola que terá sua consecução 

no Projeto Político-Pedagógico da Escola. O PPP deve, portanto, diferir 

essencialmente do tradicional, marcado por uma linha excessivamente burocrática e 

centralizadora. Hoje, ele deve constituir-se em um instrumento de consecução da 

autonomia da escola. É importante retomar aqui o conceito de proposta pedagógica 

que indica a escola em movimento e que constrói cotidianamente o seu trabalho 

educativo, que segundo Garcia (1991) é a partir da reflexão coletiva dos problemas e 

suas possibilidades de solução, favorecendo de forma participativa, as 

responsabilidades pessoais e coletivas a serem assumidas que a escola e seus 

profissionais alcançarão os objetivos estabelecidos.  

Dentro dessa perspectiva, o Projeto Político-Pedagógico da Escola significa um 

instrumento que deve viabilizar a execução da proposta e ser suficientemente flexível 

para se adaptar à dinâmica do trabalho cotidiano da escola. 

São vários passos a serem seguidos na construção da Proposta Pedagógica. 

Em linhas gerais, deve-se iniciar por algumas reflexões filosóficas e sócio-políticas, 

como por exemplo: 

 Estabelecer diretrizes básicas de organização e funcionamento da escola, 

integradas às normas comuns do sistema nacional e do sistema ao qual 

pertence, considerando os elementos que a identificam. 

 Reconhecer e expressar a identidade da escola de acordo com sua realidade, 

idiossincrasias e necessidades locais. 

 Definir coletivamente objetivos e metas comuns à escola como um todo. 

 Possibilitar, ao coletivo escolar, a tomada de consciência dos principais 

problemas da escola e das suas possibilidades de solução, definindo as 
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responsabilidades coletivas e  pessoais, para eliminar ou atenuar as falhas 

detectadas. 

 Estimular o sentido de responsabilidade e de comprometimento da escola na 

direção do seu próprio crescimento, reconhecendo as possibilidades e 

limitações de seu trabalho. 

 Definir o conteúdo do trabalho escolar, tendo em vista as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental, o Currículo em Movimento SEDF, os 

princípios orientadores oriundos da Secretaria de Educação, a realidade da 

escola e as características do cidadão que se quer formar.  

 Dar unidade ao processo de ensino, integrando as ações desenvolvidas seja 

na sala de aula ou na escola como um todo, seja em suas relações com a 

comunidade, na  construção do currículo escolar. 

 Estabelecer princípios orientadores do trabalho dos professores e dos 

funcionários. 

 Criar parâmetros para o processo de acompanhamento e de avaliação do 

trabalho escolar. 

 Definir de forma racional os recursos necessários ao desenvolvimento da 

proposta. 

 

4.3 Implementação da proposta pedagógica 

Para que a proposta não se torne mais uma atividade burocrática, é necessário, 

para a sua construção, execução, acompanhamento, avaliação e reconstrução, 

algumas condições essenciais, como: 

 Delimitação e organização do tempo para a discussão, elaboração e 

acompanhamento. 

 Estabelecimento de possibilidades e de limitações do trabalho da escola e 

definição de prioridades. 

 Acompanhamento da execução, contínua e sistemática, da proposta 

pedagógica. 

 Construção do Regimento Escolar a partir da Proposta Pedagógica. 



59 
 

Mais do que sistematizar e disponibilizar ferramentas, propõe-se colaborar para 

romper bloqueios e apontar caminhos, a fim de fazer da proposta pedagógica um 

instrumento de trabalho do educador (pessoal e coletivamente), que o ajude na 

tarefa, tão urgente e essencial, de transformar a prática na direção de um ensino 

mais significativo, crítico, criativo e duradouro, como mediação para a construção da 

cidadania na perspectiva da autonomia e da solidariedade. Que a proposta 

pedagógica efetivamente deixe de ser vista como função burocrática, formalista e 

autoritária, e seja assumida como forma de resgate do trabalho, da superação da 

alienação, de reapropriação da existência, como orienta Celso S. Vasconcellos 

(2002). 

 

4.4 Fundamentos norteadores da prática educativa 

 

Os princípios norteadores do trabalho pedagógico desenvolvido na Escola 

Parque 308 Sul estão em consonância com a orientação do Currículo das Escolas 

Públicas do Distrito Federal, de privilegiar a aquisição de aprendizagens 

significativas, a construção de habilidades e o desenvolvimento de competências. 

Aprender e ensinar Arte não envolve apenas a atividade de produção artística, 

mas também a conquista de significação do que fazem, por meio da ampliação da 

sua percepção estética, estudo das culturas e contextos históricos em torno do 

fenômeno artístico. 

Esta instituição educacional dá atenção especial à educação estética 

relacionada ao fazer artístico e a cultura corporal do movimento conectada à 

realidade social do educando. Busca a formação de uma consciência crítica, o 

crescimento individual harmonioso e a participação efetiva na comunidade, como 

pontos de convergência do processo educativo. 

O processo educativo acontece a partir da vivencia do aluno, objetivando a 

percepção dos múltiplos aspectos da realidade individual e social, a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento de sua sensibilidade e a criação de respostas 

aos diferentes estímulos da realidade. 
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O papel do professor neste contexto é mediar junto aos alunos às conquistas do 

conhecimento e suas aplicações na vida prática, demonstrando a importância dos 

estudos para conquistar melhores condições de vida. 

O Regimento Escolar determina que as ações desenvolvidas nas Escolas  

Parque seguirão as orientações emanadas da Diretoria Regional de Ensino, em 

articulação com as diretrizes da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

O Art. 274 do Regimento Escolar da Secretaria de Estado de educação do 

Distrito Federal estabelece o atendimento das Escolas Parque em regime de escola 

integral (CER PP/C, 2016) com as instituições educacionais de origem dos alunos. 

Em 2017, o atendimento aos alunos acontece em regime anual, no turno 

contrário das escolas de origem, em salas ambientes com capacidade máxima para 

20 alunos dos anos iniciais, levando-se em conta a Estratégia de Matrícula, a 

quantidade de alunos em cada situação de atendimento no processo de inclusão, 

bem como as especificidades das aulas e oficinas das Linguagens Artísticas e 

Educação Física neste estabelecimento escolar.  

4.5 Os princípios epistemológicos 

A escola adota o conceito de aprendizagens significativas, e com isso busca 

construir habilidades e desenvolver competências por meio de uma metodologia 

humanista. Assim, valoriza os aspectos físicos e principalmente humanos da 

comunidade escolar e procura promover a diferenciação progressiva e a 

reconciliação interativa, sendo estes os princípios fundamentais para adquirir 

habilidades e dominar competências. 

4.6 Os princípios didático-pedagógicos 

Os princípios didático-pedagógicos adotados pela Escola Parque 308 Sul 

envolvem um conjunto de procedimentos e operações coordenados entre si, 

privilegiando cada momento e situação de aprendizagem, que se desenvolvem 

conforme a organização curricular vigente.  



61 
 

4.7 Os princípios éticos 

 

Solidariedade:  a solidariedade acontece por meio do trabalho em equipe, de 

modo que cada um respeite e valorize a diversidade de opiniões e a variedade de 

informações vindas da comunidade escolar como um todo; 

Respeito: respeitar as pessoas como seres únicos, levando em consideração as 

diferenças e limitações de cada um. Contribuindo de forma a engrandecer seu 

crescimento integral; 

Ética: agir perante os outros com respeito mútuo pela verdade de cada um, com 

diálogo justo, pela solidariedade na união de ideais, do humanismo e do 

humanitarismo, com justiça e dignidade. 

4.8 Os princípios políticos e constitucionais 

O respeito ao pluralismo de ideias e de concepções, e da gestão democrática 

do ensino público (Art. 206), que instituem as novas bases para a educação cidadã. 

Sem desconsiderar os avanços quantitativos (acesso à escola) e qualitativos 

(parâmetros e referenciais filosóficos inovadores desembocando em uma práxis 

educativa diferenciada) sofridos pela educação no último século, o caminho a ser 

trilhado em busca de uma escola efetivamente inserida socialmente ainda é longo e 

difícil. As enormes e profundas transformações por que passa o mundo vêm 

ocorrendo a passos largos, jogando a humanidade em um redemoinho, causando, na 

maioria das vezes, uma grande perplexidade e uma busca constante de adaptação e 

compreensão. Porém, as instituições sociais, fórum de estruturação das bases da 

interpretação dessa realidade mesma e do processo de reordenação mental, muito 

pouco tem conseguido acompanhar esse ritmo acelerado. Literalmente, dorme-se 

sob o véu de determinada verdade e acorda-se em meio a uma turbulência de fatos 

que mudam radicalmente o curso da história da humanidade e da vida de todos e de 

cada um. Eis o desafio: inserir a escola nessa "roda viva" chamada vida, garantindo, 

assim, que nossas crianças e jovens não sejam excluídos no momento de escrever 

as linhas que definem os caminhos de sua própria história. É um direito inalienável. 



62 
 

O que fazer, então, quando, sob o signo de um novo paradigma, a Educação 

passa a ser considerada a mola propulsora para o desencadear de um processo de 

transformação social, um instrumento essencial para o progresso das instituições e 

das nações? Contextualizar a escola, evitando-se o risco de vê-la fenecer e perder, 

para outras instituições e fóruns, sua responsabilidade primeira de formação de 

homem, resgatando sua função social e transcendendo a visão medíocre de sua 

existência se reduzir à emissão de diplomas, meros instrumentos comprobatórios de 

acúmulo de conteúdos acabados e prontos que possuem um fim em si mesmos. 

A educação, em todos os tempos, e principalmente nos dias atuais, ressente-se 

de maior aprofundamento e clareza sobre o verdadeiro sentido da vida e da 

aprendizagem e sobre os objetivos a serem alcançados pela escola, no que diz 

respeito à formação de homem e de sociedade. 

Nesse sentido, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases - 9394/96, no Art. 32, coloca 

os objetivos a serem alcançados pelo Ensino Fundamental, quais sejam: 

 

 o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 

 a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das 

tecnologias, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 

 o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 

 

 o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

 Há, portanto, a necessidade de romper com os paradigmas tradicionais da 

educação para que se alcance os objetivos propostos, perseguindo uma práxis 

voltada para o desenvolvimento de competências e construção de habilidades, 



63 
 

quando as aprendizagens significativas de fato aconteçam. Assim, aprender a 

aprender coloca-se como competência fundamental para a inserção numa dinâmica 

social que se reestrutura continuamente. A perspectiva é, pois, de desenvolver meios 

para uma aprendizagem permanente, que permita uma formação continuada, tendo 

em vista a construção da cidadania. 

Tal assertiva se impõe a todos os alunos, e a cada um, porque é direito, 

ressaltando o papel da Escola Parque 308 Sul, enquanto instituição de natureza 

especial e inclusiva, necessitando desenvolver, ainda mais, em seu bojo, o respeito e 

a valorização de toda e qualquer diferença pessoal, seja ela física, social, étnica, 

cultural. 

As sociedades hoje têm caminhado para consagrar a imagem de que o privado, 

sob qualquer forma, é o que vale. E, neste processo, vai-se consolidando como 

natural que o que é público, o que é coletivo é ruim ou pouco interessante. E, com 

isso os indivíduos vão cristalizando estas ideias. A tensão entre público e privado vai 

pendendo para o individualismo, pela não responsabilização pública dos atos 

pessoais, pela premissa do aqui e agora, pela falta de ética na prestação de contas. 

É nesse contexto, então, que permanece cambaleante, frágil e assustada, a 

nossa escola pública, se questionando, entre um conteúdo e outro, que, se a 

sociedade é produto da educação, qual tem sido a sua real função social? Qual a 

sua participação na estruturação dessa sociedade que apresenta tantas mazelas, 

tanto individualismo, tanto preconceito, tanta injustiça social, tanto desrespeito àquilo 

que é público, que é de todos? São questões de extrema importância que merecem 

uma efetiva e constante reflexão daqueles que pensam e fazem educação, no 

sentido de oferecer (porque é de direito) aos que recebem, uma práxis educativa 

que, de fato, forme seres humanos. 

O primeiro passo rumo a uma nova maneira de pensar e fazer educação é a 

mudança do paradigma (estrutura-modelo, um modo de pensar) da escola e da 

postura dos professores. A função da escola já não é integrar as novas gerações ao 

tipo de sociedade pré-existente, pela modelagem do comportamento aos papéis 

sociais prescritos e ao acervo de conhecimentos acumulados e, sim, construir, pela 
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práxis, uma nova relação humana, revendo criticamente esse acervo e tomando 

consciência da participação pessoal na definição de papéis sociais. 

Os profissionais da educação da Escola Parque 308 Sul, atentos a realidade 

posta e observando o reflexo, nas crianças que atende, da perda de valores e 

princípios fundamentais para uma vida em sociedade, se organizam e, em vigília, 

desencadeiam um processo de discussão e reflexão sobre as causas das mudanças 

estruturais nas relações sociais, o nível de responsabilidade da escola nesse 

contexto e que estratégias podem ser adotadas no fazer pedagógico que possam 

minimizar essas questões que afetam diretamente o convívio escolar e os processos 

de ensino e aprendizagem.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

Proporcionar condições para a formação da cidadania onde valores como 

equidade, respeito, responsabilidade e solidariedade estejam imbuídos em todas as 

ações realizadas pela escola, oferecendo um ambiente escolar acolhedor, seguro, 

estruturado, e receptivo às manifestações espontâneas positivas, onde os alunos 

sejam estimulados a sentir, pensar e criar. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver o currículo das Artes e da Educação Física do Ensino 

Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, oferecendo 

atividades que proporcionem aos alunos o crescimento individual e coletivo, 

direcionado para o saber, o pensar e o fazer. 

 Proporcionar aos alunos atividades nas diversas áreas tais como excursões 

a museus e mostras de arte, apresentações de teatro/música/dança, visitas 

a centros ecológicos, passeios a atividades esportivas, e outros que 

venham a contribuir para o enriquecimento cultural, o pensamento crítico, e 

a formação de plateia. 

 Incorporar ao processo pedagógico, o uso de novas tecnologias. 

 Aperfeiçoar as práticas da educação inclusiva e implantar as adaptações de 

acessibilidade necessárias. 

 Favorecer o aprendizado por meio do desenvolvimento de atividades 

teóricas e práticas em salas ambiente adequadas a cada linguagem 

artística e à prática desportiva. 

 Criar projeto unificado voltado às práticas verdes, ao bom convívio e à 

preservação patrimonial. 

 Promover a integração da comunidade escolar e das áreas de 

conhecimento por meio da realização de encontros e atividades coletivas. 
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 Impetrar esforços para manter um corpo docente estável e completo em 

todas as áreas. 

 Garantir melhorias e manutenção constantes das instalações e 

equipamentos de toda a escola. 

 Realizar bimestralmente reuniões com o conselho de classe para discutir 

situações individuais e coletivas relacionadas ao processo pedagógico. 

 Promover reuniões pedagógicas bimestrais com pais, alunos, professores e 

direção. 

 Realizar reuniões bimestrais com a APM e Conselho Escolar para tomada 

de decisões conjuntas em relação a questões pedagógicas, financeiras e 

administrativas, 

 Zelar pela limpeza e organização do ambiente escolar, mantendo a higiene 

de todos os ambientes. 

 Buscar palestras, apresentações e atividades diferenciadas que promovam 

a toda a comunidade escolar, e principalmente aos alunos, esclarecimentos 

em relação à higiene, saúde e alimentação. 

 Criar site ou endereço eletrônico para comunicação e divulgação de 

informações. 

 Divulgar e manter disponível os horários de todos os funcionários da 

instituição bem como benefícios concedidos pela legislação. 

 Fortalecer a integração entre as Escolas Classe e Escola Parque 307/308 

sul e entre outras Escolas Parque. 

 Criar o Regimento Interno da escola com normas claras e baseadas na 

legislação para conduta de toda a comunidade escolar, ou seja, alunos, 

responsáveis, professores, funcionários e direção. 

 Abrir fórum de discussão para questões relacionadas com a escola, tendo 

participação de toda a comunidade escolar (ex.: avaliações institucionais). 

 Garantir aos alunos atendimento com o orientador educacional sempre que 

preciso, com divulgação de quadro de agendamento e retorno do trabalho 

ao corpo docente e famílias. 
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 Trabalhar as Culturas tradicionais como forma de preservação da cultura 

brasileira. 

 Organizar gincanas, festas e festivais que envolvam toda a comunidade 

escolar, como forma de favorecer a integração de trabalhos diferenciados. 

 Cobrar de todos os segmentos o cumprimento das regras estabelecidas no 

regimento escolar, bem como efetuar o registro quando estas não forem 

desempenhadas. 
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6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

A escola da contemporaneidade é concebida como um “ecossistema educativo” 

(Candau,2007), visto que, tal espaço se propõe a mediar, por meio do pedagógico, o 

legado cultural construído pelas sociedades. 

Assim, é entendido que cabem às instituições educativas estimular o 

desenvolvimento intelectual dos alunos, a partir do acesso aos conhecimentos 

científicos materializados nos saberes escolares. Entretanto, vale ressaltar a 

urgência de organizar tal dinâmica à luz da interdisciplinaridade, relacionando 

também, tais saberes, à realidade social circundante. 

Por meio de um processo de construção e interação do social com o 

conhecimento e utilizando como base o Currículo em Movimento da Educação 

Básica – Ensino Fundamental Anos Iniciais (SEEDF, 2014) e as necessidades 

apresentadas pela clientela atendida, propõe-se um trabalho voltado para as 

experiências sociais, afetivas e cognitivas, inserindo-as na formação do cidadão 

consciente. 

No sentido de fazer acontecer a educação visionada acima, são definidas 

grandes ações no que diz respeito às dimensões pedagógica, comunitária e 

administrativa. 

6.1 Dimensão pedagógica 

 O processo de planejamento – o corpo docente percebe com clareza a 

inexistência de um processo de planejamento mais organizado e coordenado. 

O planejamento Anual acontece coletivamente por setor, porém ao longo do 

ano os professores se envolvem com seus planejamentos individuais, muitas 

vezes perdendo o norte estabelecido pelas decisões tomadas pelo grupo. Por 

meio de suas discussões e reflexões, observa-se a necessidade de um 

trabalho pedagógico mais articulado e coeso. Cabe à Equipe Pedagógica da 

escola fomentar essa busca, acompanhando e direcionando as coordenações 

setoriais, por meio da figura do coordenador pedagógico, no sentido de 
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proporcionar um suporte para discussões e reflexões mais profundas sobre a 

prática diária. A Equipe Pedagógica propõe que as setoriais comecem a 

acontecer, também, com a inserção de uma formatação diferenciada, após 

três encontros no Setor, os quartetos passem a se reunir para discutir e refletir 

sobre as turmas com as quais trabalham, com possibilidade da realização de 

planejamentos interdisciplinares, quando os conhecimentos transitem por 

todas as áreas, fornecendo aos alunos uma lógica para as construções que 

precisam realizar. 

 Realizar ações diárias com os alunos, e por parte de todos os funcionários, no 

sentido de educá-los para questões ligadas ao desperdício, respeito ao 

ambiente onde vive, coleta seletiva, higiene e saúde.  

 Discutir, estabelecer e cobrar normas de conduta para alunos, responsáveis, 

professores, funcionários e direção como prática de uma sociedade baseada 

no respeito, equidade e solidariedade. 

 Voltar a ser uma escola viva com apresentações e exposições constantes dos 

trabalhos dos alunos, e visitas e passeios com objetivos culturais. 

 Elaborar atividades e festividades que valorizem a cultura de nosso país. 

 Buscar nossa identidade individual e coletiva através da pesquisa e 

conhecimento de nosso patrimônio. 

 O calendário de atividades coletivas é definido na semana pedagógica, 

observando-se a importância e obrigatoriedade de alguns eventos como Festa 

Junina, Semana das Culturas Tradicionais e do Folclore, Jogos da Primavera, 

Aniversário da Escola; abonos e discutida a substituição de professores.  

 Realização do Dia Letivo Temático é feita conforme a organização interna da 

Escola Parque, respeitando os temas para 2018 e a possibilidade da mudança 

das datas previstas no Calendário Anual SEDF.  

 Coordenações coletivas – um tempo/espaço privilegiado para um encontro 

marcado entre pessoas que comungam do mesmo sonho: uma ação 

educativa com qualidade. Um momento singular de construções e 

(re)construções dos saberes necessários ao ato de educar, por meio do 
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processo de ação-reflexão-ação provocado pelo estudo, pela discussão e pela 

escuta ativa das experiências socializadas. Faz-se necessário resgatar esse 

tempo que, até então, é utilizado para longos debates administrativos que, 

mesmo sendo importantes, não podem descaracterizar seu objetivo primeiro 

de reflexão sobre a práxis educativa da escola. Esse é um desejo coletivo e tal 

demonstração sugere uma preocupação com o pensar e o fazer educação, 

uma vontade de transcender a prática até então realizada. A formação 

continuada em serviço é um ponto forte dos encontros coletivos, pois remetem 

a apreensão de saberes fundamentais para o exercício da educação. 

 Currículo - o Currículo em Movimento da Educação Básica- Ensino 

Fundamental Anos Iniciais (SEEDF, 2014) tratam as Artes como uma única 

área de conhecimento, desconsiderando as especificidades existentes na 

Música, nas Artes Visuais e nas Artes Cênicas, no que diz respeito à 

competências, habilidades e aprendizagens significativas. Cada área possui 

suas linguagens próprias, objetivos, metodologias, procedimentos, conteúdos 

e processo avaliativo. Portanto, a Escola Parque 308 Sul desenvolve um 

processo educativo por meio da Arte e do Corpo e movimento, para garantir 

ao educando o acesso ao patrimônio artístico e cultural, ampliando e 

enriquecendo os seus modos de representação (códigos e símbolos) e 

interação (tecnologias) com a realidade, proporcionando sua alfabetização 

estética e psicomotora, por meio da múltipla estimulação das Inteligências 

pelas linguagens estéticas e pelas combinações de movimentos corporais 

fundamentais e culturalmente determinados, propiciando, assim, experiências 

e vivências que contribuam para a formação integral da cidadania. As 

dimensões articuladas pela Arte e pela Educação Física lidam diretamente 

com o corpo, a emoção e a afetividade, estando intimamente ligados às 

relações humanas, o que permite um refazer diário da convivência humana ali 

estabelecida, baseada no respeito, na igualdade, na solidariedade e na 

justiça. 
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 Avaliação – a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem orienta as 

ações de alunos e professores com vistas à melhoria da qualidade do trabalho 

pedagógico realizado no contexto escolar. A dinâmica avaliativa deve ocorrer 

de forma diagnóstica, processual, contínua, cumulativa e participativa, 

relacionada às competências e habilidades a serem desenvolvidas e 

construídas em sala de aula. Os resultados da avaliação devem refletir o 

desenvolvimento do aluno, bem como o nível de atuação do professor, 

subsidiando a revisão dos processos e dos meios adotados na 

operacionalização da construção do saber. O arcabouço teórico orienta para o 

caminho da avaliação formativa, porém a sua realização diária encontra 

muitas barreiras tais como o paradigma avaliativo tradicional que ainda impera 

na ação pedagógica, a redução do ato de avaliar à verificação/medição, 

ausência de instrumentos avaliativos fidedignos e criteriosos que demonstrem 

o caminhar da aprendizagem do aluno, que precisam ser desveladas e 

transcendidas. Enquanto escola que atua para complementar a matriz 

curricular das escolas tributárias, na realidade avaliativa de hoje, os resultados 

bimestrais dos alunos não são considerados pelas escolas classe. As áreas 

de conhecimento trabalhadas pela Escola Parque não constam do Registro 

Descritivo do Aluno (documento oficial da Rede de ensino), os professores 

regentes não recebem os conceitos emanados da EP e também não tomam 

conhecimento dos conteúdos ali desenvolvidos. Apenas recebem o número de 

faltas. Legalmente, o processo avaliativo da EP não existe. A partir de 2013, 

foi desencadeado um processo intenso de reflexão sobre essa realidade, 

objetivando sua mudança, com propostas de implantação de conceitos por 

área, isto é, Educação Física, Música, Artes Visuais e Teatro, separadamente, 

listagem dos conteúdos trabalhados e frequência para serem enviados às 

escolas tributárias, no sentido de que sejam considerados nos momentos 

avaliativos daquelas escolas, e um Relatório de Avaliação do Estudante 

(ANEXO 3) para que os pais e/ou responsáveis tomem ciência do trabalho 

pedagógico então realizado no dia da Reunião de Pais e Mestres. As ações, 



72 
 

então, primam por avançar no processo avaliativo da Escola Parque, 

institucionalizá-lo, e tendo uma periodicidade bimestral. 

 

6.2 Dimensão comunitária 

 

 Os relacionamentos na escola - A busca de relações saudáveis e amorosas 

no ambiente escolar deve ser uma constante. Os conflitos existem, mas 

devem ser tratados com maturidade e respeito. É a amorosidade em pauta. 

Conforme Paulo Freire, a educação não existe sem a amorosidade. É 

importante criar momentos e ambientes no espaço escolar onde o coração e o 

afeto falem mais alto que a racionalidade e as possíveis divergências. 

Pequenas homenagens, datas significativas, aniversários, etc., podem ser 

celebrados, fortalecendo laços, sem esquecer as demonstrações diárias de 

carinho e amizade. Relacionamentos que tenham como bússola a ética e o 

respeito mútuos. 

 O relacionamento com a família – a escola e a família são as duas 

instituições que tem como responsabilidade a educação das crianças e 

jovens. Na infância e na juventude, a família educa seus filhos 

concomitantemente com a escola. Em função disso, os conflitos surgem em 

vários momentos, pois as contradições existem principalmente no que 

concerne a construção de valores, princípios e atitudes. Há que se promover 

uma relação de compreensão da atuação de cada uma das instituições e 

respeito às suas ações educativas. A escola é um espaço de aprendizagem, 

convivência, construção de vínculos e profundo respeito à diversidade ali 

existente. São tantas famílias que procuram nesse espaço uma educação 

melhor para seus filhos, o acolhimento, a escuta e a parceria para continuar 

trilhando o caminho, às vezes tão difícil, da criação/educação de suas 

crianças. Famílias diversas, com pensamentos e valores muitas vezes tão 

distintos, mas que convergem nesse espaço em busca da unidade na 

diversidade. São visões de vida e de mundo diferentes, que muitas vezes 
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geram conflitos e esses devem ser usados para a promoção de ensinamentos 

que objetivam o melhor conviver. Portanto, há que se deixar as portas abertas 

para receber os pais que muitas vezes procuram, ansiosamente, esse espaço 

em busca de apoio, solidariedade e um ouvido amigo, e em outras para, por 

meio do conflito, encontrar soluções para suas angustias e medos e, também, 

àqueles que desejam, com suas colocações e contribuições, participar da 

construção de uma escola cada dia mais bonita e prazerosa. A Escola Parque 

308 Sul tem experienciado, neste ano letivo, uma procura, quase que diária, 

de pais e/ou responsáveis que buscam a escola para unir forças à equipe 

pedagógica no processo de educação das crianças. Chegam de diversas 

maneiras, com posturas diferentes, às vezes calmos e outras vezes tensos, 

mas ao final o que predomina sempre é a lógica voltada para a 

necessidade/potencialidade de cada estudante. Por outra via, a escola, após 

cada Conselho de Classe, chama os pais dos alunos que precisam de ações 

mais efetivas para a continuação do seu processo de desenvolvimento. Outras 

formas de atendimento são: marcação pelos pais e/ou responsáveis de 

encontro pedagógico com profissionais que atuam na escola; atendimentos 

emergenciais. Isso posto, se faz necessário considerar que o nível de 

confiança dos pais em relação ao trabalho da Escola Parque cresce 

consideravelmente e, quem por ali passa, percebe claramente o seu constante 

caminhar, indo e vindo, e tomando como seu esse espaço que é tão 

importante em suas vidas. Respeito, ética, diálogo franco, acolhimento e apoio 

são bússolas que regem as relações que ali se estabelecem na busca 

constante de uma escola democrática e cidadã em nome dos alunos que são 

recebidos e educados por esta escola. 

 Eventos de Integração Escola e Comunidade – Proporcionar 

condições para a participação da comunidade na vida escolar de seus filhos é 

de responsabilidade da escola e as estratégias para essa participação 

precisam ser definidas com cuidado e organização, sendo estabelecidos 

objetivos que garantam momentos que vão para além do simples ajuntamento 

de pessoas. Nesse sentido, as propostas de integração são discutidas e 
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decididas, priorizando, sempre, as possibilidades de tempo dos pais e/ou 

responsáveis, facilitando seu acesso à escola e efetivando sua participação no 

processo educacional de seus filhos. 

 A Festa Junina é uma importante manifestação da cultura do povo brasileiro. 

Mesmo tendo predominância em tamanho e pompa em alguns estados do 

Brasil, é organizada e festejada em todos os cantos do nosso país. Trabalhar 

essa manifestação cultural com as crianças permite que elas conheçam as 

tradições, o modo de viver e as crenças do nosso povo, fazendo com que 

percebam e respeitem as diferenças que elas representam. Apresenta-se 

como um rico momento de abordagem dos temas Diversidade e Pluralidade 

Cultural.  A Festa Junina da Escola Parque 308 Sul é tradição. É um grande 

evento prestigiado pelas comunidades escolar e circunvizinha. Até 2016, A 

Escola Parque trabalhou com a participação das escolas tributárias. À Escola 

Parque, em anos anteriores, ficou com a responsabilidade dos ensaios e 

apresentações dos alunos. Tal ação se faz primordial, pois, quando os alunos 

aprendem as músicas e as coreografias, muitas situações de aprendizagem 

são criadas, objetivando trabalhar aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento pedagógico, tais como: memória, coordenação motora, 

percepção sensorial, escuta ativa, ritmo, atenção, concentração, movimento, 

compreensão e execução de comandos, criatividade, sensibilidade, trabalho 

em grupo, respeito a si e ao outro, saberes básicos que, aliados as 

aprendizagens cognitivas, são muito importantes para a construção de uma 

história escolar de sucesso. Este grande evento consagrava a parceria e a 

integração de nove unidades de ensino e suas respectivas comunidades, com 

efetivo envolvimento das equipes de gestão, dos professores, dos servidores, 

dos pais e dos alunos. Em 2017, Escola Parque 308 Sul pretende prestigiar as 

Festas Juninas das quatro EC atendidas: Escola Classe 308 Sul, Escola 

Classe 111 Sul, Escola Classe 413 Sul e Escola Classe 209 Sul. Em reunião 

coletiva, os docentes decidiram realizar a Semana das Tradições Juninas, 

ampliando o trabalho realizado pelas ECe desenvolvendo o adensamento 

conceitual em cada área de conhecimento, a cada dia da semana 
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compreendida nos dias 05 a 09 de junho de 2017. Portanto, a EP 308 Sul não 

realizou a tradicional Festa Junina aberta à comunidade.Foi desenvolvida uma 

proposta nova, que envolveu a realização de um trabalho Curricular 

desenvolvido internamente com encerramento definido em cada turno e/ou 

Setor, no último dia. A Escola recebeu ornamentos durante a semana e 

permaneceu ambientada ao longo mês de junho. Em 2018, é realizada a 

Festa Junina, em 29 de Junho, em parceria com as Escolas Classe. 

 Aniversário da Escola Parque 308 Sul e a Festa da Família – O aniversário 

da escola é um momento especial de celebração, quando a escola se 

transforma em um local de grande festa, com apresentações de Música e 

Teatro realizadas pelos alunos, abertura da Mostra de Artes Visuais e um 

delicioso almoço em comemoração e agradecimento a existência dessa 

instituição social tão importante na vida de todos. No ano letivo de 2018, um 

grande encontro com toda a comunidade escolar no dia 24 de novembro 

(sábado), aliado à comemoração do aniversário da Escola Parque, acontecerá 

a Festa da Família, com apresentações de teatro e música das crianças, 

abertura da Mostra de Artes Visuais. A Festa da Família é um importante 

evento que objetiva valorizar a família como ela, hoje, realmente se constitui. 

Muitos dos alunos desta escola são criados e educados por outros que não os 

pais biológicos. Muitas vezes apenas o pai, outras a mãe sozinha, e, em 

outras estruturas, avós, tios e, até, pessoas sem vínculo sanguíneo. A partir, 

então, do atual conceito que define a família como “um grupo de pessoas que 

dividem um mesmo espaço, imbuídas de um mesmo objetivo”, que a Escola 

Parque 308 Sul desenvolve sua proposta de celebração e valorização desta 

instituição tão imprescindível na vida das crianças. 

 Festival da Primavera é uma ação tradicional da escola e envolve as 

crianças em uma diversidade de atividades da cultura do corpo e do 

movimento,  promovendo a integração entre os alunos das diferentes turmas 

da escola e com a comunidade em que vivem. 
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 Festival de Artes: Música, Teatro e Dança -  evento realizado desde 1971, 

envolvendo os estudantes nas apresentações de alguns trabalhos criados e 

desenvolvidos em sala de aula. 

  Mostra de Artes Visuais inicia na comemoração do Aniversário da escola, 

em novembro. A visitação continua nas semanas seguintes. Os trabalhos que 

participam da Mostra resultam das atividades cotidianas desenvolvidas com 

as crianças. 

 

6.3 Organização do atendimento às Escolas Classe 

 As Escolas atendidas são: EC 308 Sul; EC 111 Sul; EC 413 Sul e EC 209 

Sul. A Escola Parque atende o 2º Ciclo para a aprendizagem, sendo o bloco 1 

– Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º Ano,  2º Ano e 3 º Ano; Bloco 2  - 4º 

Ano e 5º Ano. O atendimento às EC é realizado conforme o Projeto de 

Educação Integral definido pela CRE PP que articula o Programa Novo Mais 

Educação (2016), a Escola Parque, no turno contrário da Escola Classe, 

desenvolve o Projeto Pedagógico de Promoção à Saúde que envolve a 

alimentação, higiene e descanso. Em 2017, conforme o atendimento previsto 

na Educação Integral, as aulas foram ministradas em 3 (três) tempos ao dia, 

com unidade/aula de 1 (uma) hora, perfazendo 15 horas semanais 

distribuídas em 8h dedicadas aos Componentes Curriculares ofertados e 7h 

dedicadas as Oficinas nas linguagens artísticas e Educação Física. Contudo, 

na Escola Parque 308 Sul, após amplas reflexões em coordenação coletiva, o 

corpo docente compreende que o trabalho pedagógico desenvolvido, desde a 

fundação desta UE, o formato das aulas já se aproxima do formato de 

oficinas. Em 2018, a EP 308 Sul para a efetivação do Projeto há o 

Coordenador da Educação Integral. Houve mudança na unidade aula, que 

passou a ser de 90 minutos, portanto, são ofertados dois componentes 

curriculares/oficinas diários. A atuação do Educador Social Voluntário ocorre 

no processo da Educação Integral, via Projeto de Promoção à saúde e 
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atuação na Sala de Recursos. O detalhamento das ações desenvolvidas 

encon tra-se no Projeto de Promoção à Saúde. Atuação de todos os serviços 

da escola 

 Sala de Recursos, que atende todos os alunos diagnosticados com algum 

tipo de deficiência, distúrbios e transtornos com o objetivo de proporcionar a 

inclusão física, social, emocional e intelectual em todas as linguagens 

artísticas e a Educação Física, oferecidas pela Escola Parque 308 

sul.Também, é realizado o trabalho com os pais desses alunos, orientando e 

conversando sobre sua atuação primordial no processo de desenvolvimento 

da criança. 

 Na perspectiva da Educação Integral, a inclusão é um processo de 

formação de cidadania , onde todos estão envolvidos para fazer acontecer, 

para auxiliar o desenvolvimento, integralizar-se. A formação integral propõe 

um atendimento diferenciado ao aluno em todas as suas potencialidades: na 

construção da socialização , na promoção da saúde e bem estar, na 

convivência com as diferenças, para que o aluno tenha condições de sentir-se 

acolhido, pertencente ao grupo e desenvolver da melhor maneira seu 

processo de aprendizagem. 

 Orientação Educacional, que promove atendimentos diversos às crianças, 

pais/responsáveis, docentes. Participa da identificação e/ou 

encaminhamentos de alunos que apresentem queixas escolares, incluindo 

dificuldades de aprendizagem, comportamentais e outras que interferem no 

sucesso escolar. Realiza ações integradas com comunidade escolar no 

desenvolvimento de projetos como: bullying, saúde, inteligência emocional, 

regras da escola, disciplina, visando à formação integral do aluno.  

 Atuação dos Educadores Sociais Voluntários, que atuam como agentes 

facilitadores da inclusão das crianças. Estes por sua vez atuam e auxiliam na 

recepção das crianças na escola, no embarque do transporte e no final dos 

turnos em companhia de algum membro da Equipe Gestora e/ou docente; no 

refeitório nos horários das refeições; na formação de hábitos individuais e 
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sociais; no uso do banheiro na hora do intervalo/recreio. Nas atividades 

diárias. 

  higiene, traslado no interior de escola, interação social e atividades 

pedagógicas sob orientação da coordenadora da Educação Integral e/ou dos 

docentes. 

 O atendimento das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem 

para os alunos é realizado a partir das EC de origem, sendo articulado ao 

trabalho pedagógico realizado na Escola Parque e intensificado com a 

partilha de informações; relatórios; coordenações conjuntas; estruturação de 

estratégias conjuntas para o melhor atendimento às crianças;   

 

Biblioteca 

 Espaço acolhedor, com um acervo diversificado e com publicações clássicas e 

contemporâneas. A Biblioteca é aberta aos alunos, diariamente, e oferta os 

serviços descritos no Projeto específico. 

 

Laboratório  

 Projeto INFOARTE - propõe apresentar aos alunos alternativas tecnológicas 

para a apreensão dos elementos das Artes Visuais, utilizando a computação 

gráfica (releituras de obras universais e locais, pintura digital e programação 

visual). Além disso, outros temas são abordados como cyberbullying, 

atualidade, diversidade, divulgação de eventos escolares, etc. 

 

Parcerias 

 As parcerias estão em construção. A Escola Parque 308 Sul trabalha há anos 

com a Cia Teatral Néia e Nando; a Polícia Militar e Batalhão Escolar; O grupo 

Bailarinas por que não?; Unidade do SESC 304 Sul. 
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Projetos Específicos  

 

 Há o desenvolvimento de projetos específicos, de modo a assegurar a  

reorganização curricular. A democratização dos processos de ensino e 

aprendizagem, numa visão da construção do conhecimento, pressupõe o 

atendimento ao aluno de modo a ampliar as possibilidades educativas.  

Portanto, os projetos específicos são de duas vertentes. Uma vertente, 

envolve os profissionais readaptados e espaços específicos na escola, 

incluindo a leitura, a tecnologia e a atenção à saúde. Há também, CID que 

atende os estudantes do ensino fundamental da escola pública, que tenham 

interesse e mostrem aptidão na prática da Ginástica artística.  
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7. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação se tornou um dos principais instrumentos de violação dos Direitos 

Humanos na escola. Basta ver os elevados índices de reprovação e evasão escolar. 

A luta pelo resgate dos Direitos Humanos passa por muitas frentes, inclusive a da 

educação escolar. O problema é de todo o sistema educacional, inserido num 

sistema social determinado, que impõe certos valores desumanos como: utilitarismo, 

competição, individualismo, consumismo, alienação, marginalização, etc., valores 

estes que são incorporados em práticas sociais, cujos resultados se colhe em sala 

de aula, uma vez que funcionam como “filtros” de reinterpretação do sentido da 

educação e em consequência da avaliação. 

Hoje, a avaliação utilizada nas escolas não atende a necessidade dos seus 

alunos. Isso se dá pelo fato de suas características serem de uma escola 

preparatória de mão-de-obra operária, resultado de um modelo tecnicista que visa 

uma educação que prioriza produtos e resultados e não o processo dinâmico e 

criativo verificado em qualquer ação social. 

Avaliação é um processo abrangente da existência humana, que implica numa 

reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas resistências, 

suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para 

superar os obstáculos. 

A avaliação subsidia, serve a uma ação, tendo em vista o melhor resultado 

possível. 

Nesse contexto da escola aparece a figura do educador como mediador da 

prática educativa e pedagógica que são os meios pelo qual a estética, a ética e a 

ciência chegam aos educandos. O educador, utilizando de diversos instrumentos, 

auxilia o educando a incorporar, superar e reinventar a herança cultural do passado. 
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7.1 Procedimentos e instrumentos avaliativos 

 

A Escola Parque 308 Sul, em conformidade com a Secretaria de Educação - 

DF, adota uma abordagem do aprender a aprender que implica, necessariamente, 

uma mudança da prática pedagógica com o propósito de desenvolver conteúdos 

mais significativos e valorizar as relações interativas no processo educativo. Assim 

sendo, é necessária a mudança, também, na prática avaliativa de modo a guardar 

coerência com a filosofia desta Proposta. 

Se faz necessário ficar atento a uma possível imprecisão conceitual sobre 

avaliação, quando critérios de verificação podem ser utilizados como forma de 

classificar, selecionar, ajuizar, aferir e julgar a aquisição de conhecimentos e de 

habilidades. Nesse sentido, a verificação transforma o processo dinâmico da 

aprendizagem em passos estáticos e definitivos. 

Para Vasconcellos (2003) “a avaliação, para assumir o caráter transformador, 

antes de tudo deve estar comprometida com a aprendizagem da totalidade dos 

alunos. Este é o seu sentido mais radical, é o que justifica sua existência no 

processo educativo”. Desse modo, deve-se considerar a diversidade dos alunos que 

estão sendo avaliados e o impacto dessa diversidade em seu desempenho; deve-se 

utilizar formas de avaliar que observem as individualidades. 

Pensar em uma proposta avaliativa da aprendizagem em seu sentido amplo 

significa superar sua visão estática e classificatória, para resgatar sua função 

formativa, na qual o desenvolvimento contínuo do aluno ocorre por meio da aquisição 

e da construção de competências e de habilidades que lhe possam ser úteis em 

situações novas. 

Nesse sentido, a partir de novas concepções sobre o processo de avaliação, 

torna-se possível a construção de diferentes práticas pedagógicas, mais 

democráticas, voltadas para a formação global do aluno, onde professores estejam 

preocupados com um processo no qual todos tenham a mesma oportunidade de se 

desenvolver. 
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A avaliação, portanto, é baseada na confiança, na possibilidade de os 

educandos construírem suas próprias verdades, além de valorizarem suas 

manifestações e seus interesses. Deve ser indissociável da ação educativa, 

observadora e investigativa, considerada como mais uma oportunidade que favorece 

e amplia as possibilidades de aprendizagens significativas do aluno. 

Cabe, então, impreterivelmente, ao professor deslocar seu eixo de preocupação 

do controle do transmitido para a aprendizagem dos alunos. 

Nessa perspectiva, os erros e as dúvidas são vistos, numa ótica de avaliação, 

como episódios altamente significativos para a ação educativa, gerando novas 

oportunidades de conhecimento. Segundo Celso Vasconcellos (2003), são um 

excelente material de análise para o educador, pois revela como o educando está 

pensando, possibilitando ajudá-lo a reorientar a construção do conhecimento. É 

oportunidade privilegiada de interação entre o educando e o professor, ou entre os 

próprios educandos, de modo a superar suas hipóteses, em direção a outras mais 

complexas e abrangentes. 

O educador precisa ser solidário com o educando no caminho do 

desenvolvimento, precisa dar o suporte para que cresça em direção à autonomia, à 

independência e à vida adulta. Precisa acolhê-lo, ver como ele está no momento e se 

precisa confrontá-lo e reorientá-lo amorosamente para construir-se como sujeito que 

é, que aprende, que age e que vive com outros. 

Enfim, o educador deve garantir ao educando os suportes cognitivos, afetivos e 

espirituais, ser solidário, amoroso e exigente com ele, e ter como foco a busca do 

melhor resultado possível dos processos de ensino e aprendizagem. 

Sendo uma escola que atua no desenvolvimento da criatividade, da 

sensibilidade, do gosto pelas artes, do movimento corporal, a prática de uma 

avaliação formativa e processual se apresenta mais tranquila e com menor risco de 

se cometer incoerências conceituais, pois as áreas de conhecimentos trabalhadas 

privilegiam tal práxis avaliativa. Há que institucionalizar o que já é realizado por cada 

professor, em cada sala de aula. 

Isso posto, a Escola Parque 308 Sul mantém o processo de reflexão sobre o 

registro das avaliações realizadas por esta escola, desde 2013. Apesar da garantia 
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da utilização de uma avaliação formativa, com respeito ao nível de desenvolvimento 

dos alunos apresentado por meio de suas produções e evoluções, e discussões 

entre os professores (quartetos) sobre os aspectos que impedem/possibilitam os 

avanços e sucessos, os resultados finais de todo o processo avaliativo permanecem 

arquivados na escola, sem registro nos documentos escolares dos alunos. Tal 

constatação gera preocupação no sentido de que a Escola Parque inexiste, 

documentalmente, na vida de cada estudante. Assim, as discussões perpassam por 

essa vertente, com a participação das cinco Escolas Parque, na figura do Supervisor 

Pedagógico. São temas utilizados nos momentos de reflexão que se seguem: 

Avaliação Formativa, processo avaliativo desenvolvido nas escolas, necessidade 

premente da construção de um documento para o registro da avaliação final a cada 

bimestre, impossibilidade de adotar o relatório enquanto instrumento de registro em 

função da relação quantitativa entre docentes e discentes, propostas de formatação 

do documento, conceitos que melhor demonstram o desenvolvimento dos alunos, 

informações que ali devem constar. Temas que, refletidos e debatidos, proporcionam 

condições teóricas e práticas para a criação do referido instrumento. 

Há que registrar que os conceitos até então utilizados pelas Escolas Parque 

são: S (Satisfatório); PS (Parcialmente Satisfatório); NS (Não Satisfatório); NT (Não 

Trabalhado). Tais conceitos privilegiam o processo de ensino, tendo em vista que 

denotam uma avaliação feita pelo professor, a partir de sua ótica, do suposto 

desenvolvimento do aluno, como um ato de aprovação ou não da evolução 

observada. Permeada então pela visão de que o aluno constrói sua própria história 

pedagógica e é partícipe no processo de construção dos conhecimentos, a reflexão 

perpassa pela compreensão de que se o que predomina hoje nas instituições 

educacionais é o processo de ensino, o instrucionismo, se faz necessário voltar o 

olhar para o processo de aprendizagem e reconhecer que o primordial é que os 

alunos aprendam. Em assim sendo, são propostos conceitos que delineiam 

intencionalmente esse processo de construção do saber, quais sejam: C 

(Construído); PC (Parcialmente Construído); NC (Não Construído), priorizando a 

relação aprendiz e objeto do conhecimento. 
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Após construção e definição do documento, o mesmo é levado às Escolas 

Parque, como proposta, para ser conhecido, discutido e avaliado pelos professores. 

Tal procedimento é acompanhado por reflexão e estudo sobre o papel da Avaliação 

Escolar no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem, suas implicações na 

formação do sujeito e as possibilidades dessa ação educativa na construção da 

história pedagógica dos estudantes. Os estudos são realizados à luz de um 

arcabouço teórico diverso, tendo como referência educadores e autores que 

pesquisam e escrevem sobre o tema. O instrumento passa pela aprovação do corpo 

docente e é apresentado aos diretores das escolas de origem. 

Nesse momento do processo de construção, é decidida sua utilização, pelo 

corpo diretivo de todas as escolas envolvidas, para validação junto à comunidade 

escolar. O instrumento é feito após Conselho de Classe da Escola Parque, um para 

cada aluno. A seguir, os Boletins (nome concedido nesse início de construção) são 

apresentados aos pais na Reunião de Pais e Mestre do referido bimestre para 

ciência e assinatura do responsável e, após, são enviados para as escolas de origem 

para conhecimento do corpo docente das mesmas, tanto dos conteúdos trabalhados 

na EP como dos conceitos, número de faltas e informações 

pedagógicas/comportamentais dos alunos. 

A prática de utilização do documento de registro da avaliação dos alunos foi 

internalizada e os pais que participam das Reuniões de Pais e Mestres se sentem 

contemplados quando entram em contato com o mesmo, tomam ciência dos 

conteúdos trabalhados por cada Linguagem, dos conceitos alcançados, da 

frequência e das possíveis observações sobre seus filhos. Nas escolas de origem, os 

professores recebem os registros dos seus alunos e, também, tomam conhecimento 

do trabalho realizado pela Escola Parque.  

Eis uma relação pedagógica que se iniciou, desde 2013, e que precisa ser 

cultivada com delicadeza e respeito à individualidade de cada instituição, mas que, 

fortalecida, propõe gerar uma lógica educativa mais adequada à visão da criança, 

com aprendizagens significativas, diálogo permanente entre as áreas do 

conhecimento trabalhadas por ambas as escolas (constituição do trabalho 

interdisciplinar), avanços pedagógicos e promoção humana. 
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No ano letivo de 2015, após um longo processo de discussão, construção e 

validação, o Registro de Avaliação do Estudante foi aprovado para utilização 

enquanto instrumento oficial da rede para as Escolas Parque. As Diretrizes de 

Avaliação da SEEDF definem: “(...)Os registros avaliativos produzidos pela Escola 

Parque precisam estar articulados ao que determina o Regimento Escolar da 

SEEDF. Tais relatórios, fichas ou formulários serão encaminhados bimestralmente 

para a escola de origem dos estudantes a fim de que sejam incorporados (antes do 

fechamento dos resultados) aos demais processos avaliativos produzidos pela 

escola no qual o estudante cursa a Educação Básica ou alguma de suas 

modalidade(...)” (Grifo nosso) 

Porém, em função de um equívoco, o layout não condizia com o validado pelas 

comunidades escolares das EP e escolas de origem. O processo para a 

permanência do layout original, aberto por meio de documento formulado pelas 

equipes pedagógicas e gestoras das EP e afiançado pelas equipes gestoras das 

escolas de origem, impetrado na SEDF, continua em análise pelas instâncias da 

mesma. Nesse interim, conforme posto no referido documento, as EP utilizam o 

registro formatado e validado por sua comunidade escolar (ANEXO 1). 

No ano letivo de 2016, o Registro de Avaliação do Estudante (ANEXO 2) está 

em vigor.  

A avaliação na Escola Parque 307/308 Sul, considerando o Currículo em 

Movimento da Educação Básica SEEDF e atendendo à complexidade do trabalho 

desenvolvido no cotidiano escolar, conforme está apresentada em vários campos do 

PPP, busca fortalecer o processo de aprendizagem do aluno de forma conceitual e 

formativa, levando-se em conta as questões multidimensionais envolvidas nesse 

processo, bem como, assegurar a avaliação de forma justa e intencional.  

Em 2017, em atendimento ao Projeto de Educação Integral CRE PP, 

acrescenta-se o campo “Promoção à saúde” no Relatório de Avaliação do Estudante 

(ANEXO 03). 

Com base nos planejamentos, reflexões nas coordenações coletivas e 

experiência durante o segundo semestre de 2016, a equipe pedagógica sistematizou 

a seguinte matriz: 
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 Fruição do conteúdo 

 Observação sistematizada 

 Nível de envolvimento e participação 
 Compreensão dos conceitos e dos  princípios trabalhados 
 Contextualização e a significação de elementos emocionais e 

estéticos. 
 Assiduidade 
 Interação com o grupo 
 atitude de colaboração 
 comportamento 
 Conversas informais ao final das aulas.  

 
Essa matriz ainda é considerada em 2018. Ainda em 2017, em uma devolutiva 

do PPP, em coordenação coletiva, fica aprovado o desenvolvimento de um processo 

de reflexão e formação sobre avaliação na EP, pois a intencionalidade é avaliar de 

maneira mais justa o estudante. 

 
 

7.2 Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe é desenvolvido plenamente como indica o Regimento 

Escolar, 6ª Edição de 2015, Subseção III, Art. 29 à 32.  

O Conselho de Classe, integrando o processo da Gestão Democrática, favorece 

o acompanhamento e a avaliação do processo de educativo na perspectiva da 

Educação Integral, considerando o percurso de ensino e das aprendizagens 

desenvolvidos pelas Escolas Classe atendidas e a Escola Parque. Este é um desafio 

posto para se iniciar em 2017, a construção de Conselhos de Classe conjuntos. Em 

anos anteriores, essa prática contava com a participação dos Orientadoras das 

Escolas Classe. O objetivo, neste ano letivo, é assegurar a participação das 

orientadoras e, tanto quanto possível, contar com a participação dos docentes das 

turmas atendidas.  

No sentido de atender as deliberações do Regimento Escolar, a Escola Parque 

308 Sul, no 4º bimestre do ano letivo de 2013 e para 2014, foi implementado o Pré-

Conselho. 
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O Pré-Conselho precede o Conselho de Classe a cada bimestre, buscando 

ampliar as discussões nesse evento fundamental para a disseminação de 

informações e análise mais aprofundada sobre os processos de ensino e 

aprendizagem, e objetivando garantir as atribuições previstas no documento 

supracitado. 

O atendimento à alunos do 1º ao 5 Anos é realizado por meio da organização 

do corpo docente em quartetos, sendo um professor de cada área de conhecimento, 

que atendem as mesmas turmas. No processo de reflexão demandado pelo 

Conselho de Classe, os quartetos precisam se reunir e discutir sobre o 

desenvolvimento dos alunos que ensinam. Tais discussões, reflexões e avaliações 

acontecem no Pré-Conselho, quando os professores socializam informações 

importantes sobre cada aluno, seus sucessos e dificuldades, apresentam os 

conceitos a ele atribuídos e a quantidade de faltas. Essas informações são 

registradas em Ata própria, por eles assinada. Delimitam, então, as situações que 

são apresentadas ao Conselho de Classe para ciência, análise e deliberações. 

Quando da realização do Conselho de Classe, todos os professores do turno se 

reúnem para socialização das informações relevantes apresentadas por cada 

quarteto, tomam ciência das situações de aprendizagem e deliberam sobre as 

questões importantes colocadas por seus pares. Assim, objetiva-se promover 

discussões e tomada de decisões mais amplas e coerentes, a partir do compromisso 

dos educadores com o sucesso de todos os alunos. 

Portanto, são dois os momentos importantes nesse processo fundamental de 

avaliação e replanejamento: 

 

 Pré-Conselho – os quartetos se encontram para discutir e analisar o 

processo de aprendizagem dos alunos, os problemas detectados e os 

sucessos alcançados. São delimitadas as situações que serão apresentadas 

ao Conselho de Classe para ciênciae possíveis deliberações. O quarteto 

preenche o espelho com os conceitos e as faltas dos alunos que é entregue 

à Equipe Pedagógica. 
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 Conselhos de Classe – no coletivo, os professores refletem sobre as 

situações comportamentais e de aprendizagem dos alunos quando 

apresentadas pelos seus professores regentes, avaliando os sucessos e as 

disfunções do processo de construção do saber. As reflexões e decisões são 

registradas em documento próprio, seguidas da assinatura de todos os 

participantes. 

O processo se apresenta extremamente rico, com socialização de 

informações imprescindíveis para a constituição de um segundo olhar sobre 

situações que, inicialmente, demonstram desinteresse ou irresponsabilidade, 

colocando em primeiro plano a história de vida de muitas crianças e gerando a 

compreensão de que cada ser se faz por meio das experiências que lhe são 

colocadas. Tal compreensão muda o foco da avaliação e impõe às escolas e seus 

profissionais uma tomada de postura perante a realidade que se posta, com 

estabelecimento de estratégias que possam colaborar para o desenvolvimento 

emocional, cognitivo, físico e comportamental dos alunos. São desencadeadas ações 

em ambos os espaços escolares, seguindo as decisões dos Conselhos de Classe 

bem como outras demandadas pela especificidade de cada situação. Abre, então, 

um diálogo permanente entre as escolas, fator primordial para a promoção humana 

dos alunos.  

7.3 Reuniões de Pais e Mestres 

As Reuniões de Pais e Mestres são encontros de extrema importância, quando 

professor e pai (mãe ou responsável) estabelecem um diálogo ético sobre o 

desenvolvimento da criança. Aliam-se, nesse momento, informações sobre as 

histórias pedagógicas e de vida do aluno, concebendo um quadro importante para a 

compreensão do seu processo de aprendizagem e, também, dos fatores que 

promovem e/ou prejudicam tal processo. Há que se gerar uma cumplicidade entre 

esses dois atores que são responsáveis pela educação de cada criança. 

Portanto, se faz necessário, primeiramente, garantir o comparecimento dos pais 

às reuniões por meio da definição de um calendário compatível com suas 
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necessidades e possibilidades. As reuniões, então, se transformam em um momento 

singular de convivência para toda a comunidade escolar – professores, servidores, 

pais e alunos – quando são privilegiadas ações de reflexão, discussão, diálogo ético, 

conhecimento mútuo, aprendizagens, ludicidade, intimidade e cumplicidade, ações 

essas que promovem a busca de uma escola cada dia mais alegre, democrática e 

cidadã. 

As Reuniões de Pais e Mestres, antes pautadas em conversas e verbalizações 

das aprendizagens dos alunos, passam a ter o complemento do Registro de 

Avaliação do Estudante, documento que apresenta o trabalho realizado pelos 

professores das diversas Linguagens, a frequência, os conceitos atingidos pelos 

estudantes e as informações que se fizerem necessárias. Esse instrumento 

personifica os processos de ensino e aprendizagem e propõe colaborar para ciência 

e compreensão dos pais em relação à prática pedagógica desenvolvida na Escola 

Parque. Nos encontros bimestrais, o documento é disponibilizado aos pais e/ou 

responsáveis, antes da conversa com os professores, que tomam ciência do seu 

conteúdo. 
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8. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 

As atividades educativas e a organização pedagógica desenvolvidas no âmbito 

deste Estabelecimento de Ensino são referenciadas pela LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases – nº 9394/96 – para o Ensino Fundamental, pelas propostas conceituais e 

metodológicas fornecidas em O Currículo da Educação Básica – Ensino 

Fundamental Anos Iniciais (SEEDF, 2014); LEINº 4.751 (2012) que trata do Sistema 

de Ensino e da Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Portanto, a organização pedagógica da educação e do ensino oferecidos pela Escola 

Parque 308 Sul está referenciada nos documentos organizadores do sistema 

educacional do Distrito Federal. 

Na concepção, então, do desenvolvimento de competências e construção de 

habilidades, por meio da busca de um trabalho interdisciplinar voltado para as 

aprendizagens significativas do educando, exige-se a estrutura de um fazer 

pedagógico pautado em uma práxis educativa consistente e que promova a 

reorganização das ações educacionais no sentido de atingir os grandes objetivos 

previstos na LDB e no Currículo da Educação Básica para a Etapa de ensino aqui 

atendida. 

Nesse sentido, a LDB, no Art. 12 – item 1, incube a escola de elaborar e 

executar sua Proposta Pedagógica, objetivando sistematizar a práxis educativa ali 

desenvolvida. Coloca, também, em seu Art. 32, os objetivos a serem alcançados pelo 

Ensino Fundamental, quais sejam: 

 o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das 

tecnologias, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 
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 o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Os educadores precisam, então, refletir e colocar como grandes metas a serem 

alcançadas as competências previstas para a Educação Básica e, obviamente, para 

o Ensino Fundamental, a partir das definições dos conteúdos a serem trabalhados e 

das aprendizagens significativas a serem atingidas. 

 Competências da Educação Básica 

1- Percepção de si como pessoa, pertencente a um grupo social, em suas 

diversidades, capaz de relacionar-se e de intervir nas práticas sociais, 

culturais, políticas e ambientais, consciente de seus direitos e deveres. 

2- Apreensão da norma padrão da língua portuguesa e a compreensão de suas 

variedades linguísticas e de várias linguagens: corporal, verbal e escrita, 

literária, matemática, artísticas, cientifica, tecnológica, filosófica e midiática, na 

perspectiva do letramento, bem como acesso ao conhecimento de uma língua 

estrangeira, construindo e aplicando conceitos, para entender a si próprio e ao 

mundo, e ampliar sua visão, contribuindo para sua plena participação social. 

3- Conhecimento e compreensão das semelhanças e diferenças culturais, 

religiosas, étnico-raciais, geracionais e de gênero, a fim de valorizar a 

sociodiversidade, ampliar a capacidade crítico-reflexiva, articulada à formação 

para o mundo do trabalho, priorizando a ética, o desenvolvimento da 

autonomia e do pensamento. 

 Competências definidas para o Ensino Fundamental 

1- Apropriação de conhecimentos, articulando-os e aplicando-os para elaboração 

de propostas que possam intervir na realidade, desenvolvendo a cooperação, 

coletividade, solidariedade e cidadania. 

2- Compreensão das diferentes linguagens: corporal, verbal/escrita, matemática 

e artística, científica e tecnológica, na perspectiva do letramento, construindo 

e aplicando conceitos de várias áreas de conhecimento para entender o 

mundo e a plena participação social. 
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3- Identificação das semelhanças e diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais 

e de gênero, valorizando a sociodiversidade e opondo-se à exclusão social e à 

discriminação. 

4- Compreensão dos fenômenos naturais, dos processos histórico-geográficos, 

da produção tecnológica e científica e das manifestações socioculturais, 

colocando-se como sujeito que observa, investiga e transforma as situações e, 

com isso, transforma a si mesmo. 

5- Interpretação, seleção e organização de informações e dados apresentados 

por diferentes fontes para decidir e resolver situações-problema. 

A Escola Parque 308 Sul atende, no ano letivo de 2018, alunos do 1° ao 5° ano 

do Ensino Fundamental. Desde 2017, o atendimento   é realizado todos os dias da 

semana, no turno contrário da Escola Classe de origem, atendendo ao Projeto de 

Educação Integral da CRE PP e considerando o Programa Novo Mais Educação 

(2016), nas atividades do Projeto de Promoção à saúde, sobretudo, mantendo os 

Componentes Curriculares desenvolvidos na Escola Parque 308 Sul. A frequência 

dos alunos oriundos das escolas de origem: EC 209 Sul; EC 413 Sul; EC 308 Sul e 

EC 111 Sul na Escola Parque é obrigatória e atende a carga horária estabelecida 

pela legislação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Por meio da Política Pública da Educação de Tempo Integral do Distrito Federal 

e do Programa Novo Mais Educação, são oferecidos aos alunos lanche e almoço, 

nos dois turnos.  

O trabalho pedagógico para 1º ao 5º ano desenvolvido na Escola Parque é 

estruturado no sistema de atendimento de rodízio em quarteto de professores, com 

horário dividido entre as quatro áreas de conhecimento ofertadas na escola - artes 

visuais, música, artes cênicas e educação física. A montagem das turmas e grade 

horária de Anos Iniciais pela secretaria da Escola Parque é feita de forma que cada 

quarteto trabalhe apenas com duas escolas tributárias. Esse sistema propicia a 

consecução de um trabalho com base na interdisciplinaridade. 

Na grade horária já está prevista a redução de carga dos professores 

beneficiados pela legislação. As janelas previstas na grade horária estão colocadas 
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no mesmo quarteto em que estão inseridos os professores com redução de carga, 

para que não haja prejuízo na estrutura organizacional pedagógica – trabalho entre 

professores, registros de informações pela secretaria e Conselho de Classe. O 

atendimento diário (APÊNDICE A) é organizado respeitando as características de 

cada turno, sobretudo, as necessidades das crianças em relação à alimentação e os 

intervalos. 

A organização pedagógica desta escola conta ainda com Sala de Recursos, 

formada por dois professores, que atuam diretamente com os professores das áreas 

e com a orientadora educacional, participando do processo de aprendizagem dos 

ANEE e fornecendo informações sobre as necessidades dos alunos por eles 

atendidos. A Sala de Recursos conta com Educadores Sociais Voluntários, que 

atuam como agentes facilitadores da inclusão das crianças. 

 

8.1 Integração entre a Escola Parque e as Escolas de Origem 

 

A partir da organização pedagógica apresentada, e no sentido de viabilizar o 

processo de ação-reflexão-ação na construção do fazer educativo idealizado pelos 

profissionais que aqui atuam, são propostas ações que estruturam a práxis educativa 

da escola e promova o aprimoramento das práticas docentes realizadas, viabilizando 

a integração entre a Escola Parque e as Escolas de Origem. 

Os alunos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais da CRE PP são atendidos, 

na sua totalidade, em duas Unidades de Ensino para o desenvolvimento do 

Currículo. Nas Escolas de Origem, os estudantes constroem os saberes das áreas 

de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências da 

Natureza. Nas Escolas Parque são abordados os conhecimentos voltados para as 

Artes Plásticas, Artes Cênicas e Música, e a Educação Física. São todas áreas do 

conhecimento previstas no Currículo em vigência e, portanto, duas instituições 

consideradas curriculares. 

Nesse sentido, as duas escolas atendem e educam os mesmos alunos, 

construindo saberes diferentes, mas fundamentalmente vinculados entre si para a 
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formação integral da pessoa humana. A práxis educativa constituída pela Escola 

Parque 308 Sul propõe e persegue tal formação, adotando uma metodologia de 

ensino que privilegie o desenvolvimento de aspectos primordiais para a construção 

da história pedagógica dos alunos. Ao se debruçar sobre as áreas do conhecimento 

trabalhadas na EP e seus conteúdos curriculares, ficam claras as relações 

estabelecidas entre elas e os componentes curriculares trabalhados na Escola de 

Origem do aluno. As Linguagens Artísticas e a Educação Física dialogam 

permanentemente com a Matemática, a Língua Portuguesa, a História, a Geografia e 

as Ciências Naturais, mesmo que os profissionais que com elas atuam não tenham, 

ainda, essa percepção e, a partir dessa constatação, fica evidente que o terreno fértil 

para a promoção de um trabalho interdisciplinar está posto, necessitando apenas 

estabelecer a intencionalidade deste fazer pedagógico. A compreensão dessa 

simbiose permite a apreensão do conceito de formação integral do aluno, proposta 

pelo educador Anísio Teixeira ao idealizar esse complexo educativo. Há que se 

definir esses vínculos, à luz do Currículo em Movimento da Educação Básica, para 

desvelar as possibilidades que existem de um trabalho pedagógico mais coerente 

com a visão de Escola Integral. Seguem as abordagens possíveis no bojo de uma 

práxis educativa permeada pela interdisciplinaridade: 

 Artes Cênicas: expressividade corporal; improvisação teatral; jogos 

dramáticos; expressão vocal; dramatização de histórias; cenas corporais; 

consciência corporal; ritmo; percepção espaço-temporal; jogos de 

focalização do espaço; jogos de interação com objetos; movimentos 

expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de deslocamentos, 

de planos, de peso e de fluência; possibilidades de movimento de si e do 

outro; esquema corporal; coordenação motora associada ao equilíbrio e 

flexibilidade; lateralidade; percepção espacial e sensorial. Para a 

Matemática são fundamentais as construções de saberes como 

sequenciação, contagem, ritmo e percepção espaço-temporal; 

desenvolvimento do raciocínio lógico a partir da criação de roteiros cênicos, 

com a montagem de cenas, sequência de fatos, espaço e tempo. A Língua 

Portuguesa é trabalhada por meio da leitura e compreensão de diversos 
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gêneros textuais; noções elementares da linguagem teatral a partir de textos 

e histórias trabalhadas; reconhecimento da estrutura do texto dramático com 

início, meio e fim, por meio de diferentes textos; interpretação de 

personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias 

em quadrinhos, filmes, propagandas, desenhos animados e programas 

infantis de TV; dramatização de histórias produzidas pelos alunos; 

conhecimento, identificação e produção de textos dramáticos. Estabelece 

relação com a História no desenvolvimento da percepção do teatro como 

fonte de cultura e sua relação com a história; desenvolvimento da 

sensibilidade artística e reconhecimento de sua importância na construção 

identitária; expressividade corporal em movimentos socioculturais; 

coreografias de danças folclóricas, populares e outros de diferentes 

contextos; conhecimento da memória social; Educação Patrimonial; respeito 

à Diversidade Cultural que envolve as manifestações afro-brasileiras, 

indígenas e de outros contextos. O diálogo com a Geografia é estruturado 

por saberes constituídos a partir do conceito de espaço, tempo e localização 

do sujeito; utilização da abordagem ambiental em textos teatrais. As 

Ciências Naturais são abordadas no uso do corpo, instrumento primordial 

nas atividades cênicas; comunicação espontânea de diferentes sensações: 

olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar, cheirar, etc.; utilização do meio 

ambiente como tema de peças teatrais e em atividades cênicas. 

 Artes Visuais: percepção, imaginação, expressividade espontânea, 

criatividade, leitura de imagens, capacidade de criação, sensibilidade, 

apreciação, experimentação, exploração, pesquisa, compreensão e 

valorização da diversidade cultural, ética, estética, coordenação motora fina, 

figura fundo, perspectiva, proporção, profundidade, raciocínio lógico-

matemático. As Artes Visuais se aproximam didaticamente da Matemática 

ao trabalhar conceitos de ponto, linha, plano, cor, forma, luz, proporção, 

profundidade, volume e textura; conhecimento das cores (primárias, 

secundárias e terciárias); figuras geométricas bi e tridimensionais; noções de 

espaço, plano, volume, movimento, ritmo e direção. Casam com a Língua 
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Portuguesa com a utilização da leitura de imagens, de textos, pesquisas e 

produções; identificação de linguagens verbais e não verbais; inferência, 

antecipação e levantamento de hipóteses como estratégias de leitura de 

textos, imagens, gravuras, pinturas, esculturas, fotografias, ilustrações e 

cinema presentes na cultura; percepção da intertextualidade existente entre 

diversos gêneros textuais (verbais e não verbais) e seus suportes. 

Estabelecem relação com a História, por meio da construção dos conceitos 

de presente, passado e futuro no aprendizado sobre a História da Arte; 

compreensão dos contextos sociais e históricos existentes à época dos 

Movimentos Artísticos/pintores estudados; conhecimento, compreensão e 

valorização da Diversidade Cultural como meio de construção da identidade 

coletiva. Dialogam com a Geografia ao promover a pesquisa, o estudo e a 

observação de paisagens em diversos contextos geográficos; o estudo das 

formas presentes na natureza e as produzidas pelo homem; expressões 

artísticas produzidas a partir das paisagens naturais e das criadas pela 

intervenção humana. Mantêm vínculo estreito com as Ciências Naturais ao 

ofertar ao aluno saberes sobre o Bioma Cerrado; pesquisa de elementos, 

cores e formas presentes na fauna e flora do Cerrado; estudo das cores 

presentes na natureza e as produzidas pelo homem; releituras de obras de 

artistas que representam a fauna e a flora brasileiras em suas produções; 

observação de animais brasileiros e pesquisa sobre suas curiosidades para 

criação artística espontânea por meio de desenhos, pinturas e esculturas. 

 Educação Física: dominância lateral; esquema corporal (equilíbrio, 

percepção sensorial); elementos psicomotores ligados à movimentos 

manipulativos, locomotores e combinados; noções de lateralidade, espaço e 

tempo; desenvolvimento das habilidades estabilizadoras; posturas estáticas 

e dinâmicas; coordenação motora; atividades com regras; trabalho em grupo; 

organização coletiva; regras de convívio social e escolar; conhecimento, 

compreensão e valorização da inclusão e da diversidade étnico-racial; 

desenvolvimento da cooperação e da solidariedade; vivência de danças, 

ritmos, expressividade corporal e jogos; jogos e brincadeiras populares 
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presentes na cultura brasileira; jogos simbólicos; respeito ao gênero. A 

Educação Física, ao trabalhar o corpo e a cultura do movimento, mantém 

diálogo muito próximo com as áreas de conhecimento trabalhadas pela 

Escola de Origem. Com a Matemática a relação se estabelece por meio do 

desenvolvimento da dominância lateral e esquema corporal; conceitos de 

tempo e espaço; organização das estruturas lógico-matemáticas (processos 

mentais) de conservação, correspondência, comparação, classificação, 

sequenciação, seriação, ordenação e inclusão na realização dos jogos 

intelectivos e simbólicos, e no uso de materiais concretos; sequência 

numérica; ideias de juntar, retirar, comparar, agrupar e repartir; medidas de 

tempo; representação de localização e deslocamento. Em parceria com a 

Língua Portuguesa o trabalho enfoca o desenvolvimento da oralidade, da 

memória e da atenção; coordenação motora, lateralidade e noção espaço-

temporal; sequenciação; recursos paralinguísticos; regras para escuta e fala; 

brinquedos cantados, cantiga de roda e movimento com música; 

compreensão e elaboração de regras; letramento corporal como base para a 

construção do letramento linguístico. A História converge a partir da vertente 

das práticas corporais enquanto participação do ser histórico e de inserção 

social com possibilidade de ampliação de seu repertório motor; 

manifestações corporais (jogo, esporte, dança, ginástica e luta) como 

instrumentos de comunicação, expressão, lazer e cultura; atividades rítmicas 

da cultura afro-brasileira e indígena: capoeira, maracatu, maculelê, ciranda, 

bumba-meu-boi, etc.; manifestação do Folclore nacional; jogos e brincadeiras 

populares presentes na cultura brasileira; reconhecimento e vivência da 

diversidade de manifestações culturais brasileiras como fonte de 

aprendizagem de movimentos e expressões; respeito às diversidades 

socioculturais, políticas, étnico-raciais e de gênero que compõem a 

sociedade atual. O diálogo com a Geografia perpassa pela compreensão 

das questões socioambientais e a ação do homem sobre o mesmo, 

reconhecendo a importância do cuidado e da preservação do meio em que 

vive; desenvolvimento da capacidade de localização espacial, organização, 
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distância e orientação; compreensão da relação entre os aspectos 

geográficos e o desenvolvimento das práticas corporais (ex.: clima no DF – 

baixa umidade do ar); letramento corporal como base para a construção do 

letramento geográfico. Para as Ciências Naturais casam os saberes 

voltados para o conhecimento dos benefícios que as práticas corporais 

regulares exercem sobre o corpo humano, tendo como vista a promoção da 

saúde; compreensão dos aspectos relacionados à boa postura; preservação 

da própria integridade física e a dos demais; desenvolvimento de hábitos de 

higiene pessoal e ambiental, saúde e boas maneiras; respeito ao corpo e ao 

movimento enquanto conhecimento produzido pela sociedade e importante 

veículo de expressão de sentimentos, como possibilidade de promoção, 

recuperação, programação e manutenção de uma vida de qualidade. 

 Música: sons corporais, ambientais e silêncio; elementos do som (altura, 

intensidade, duração e timbre); pulsação (percepção do tempo forte da 

música e da palavra); conhecimento das características do ritmo, melodia e 

harmonia; percepção auditiva; figura fundo auditiva; escuta ativa; atenção; 

memorização; coordenação motora grossa e fina; relaxamento; postura; 

audição e criação coletiva; criatividade e expressividade; apreciação; 

formação de plateia. A proximidade didática com a Matemática se realiza 

por meio do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; sequenciação; 

função social do número; ritmo, harmonia, acústica, afinação e notação e as 

relações matemáticas; desenvolvimento da percepção psicoacústica 

(fisiologia do som); escala musical; intervalos; percepção de compassos 

binários, ternários e quaternários em diversas composições. Com a Língua 

Portuguesa existe uma simbiose em função da construção e utilização da 

competência leitoratão necessária às duas áreas, envolvendo a leitura e 

interpretação de textos em diversos gêneros e sua finalidade; ritmo; rimas; 

compasso; cantiga de roda e música com movimento; pulsação (percepção 

do tempo forte da palavra e da música); leitura e compreensão de letras de 

músicas; dramatização e sonorização de histórias; atenção, memorização; 

coordenação motora fina; escuta ativa; percepção auditiva; figura fundo 
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auditiva; desenvolvimento do letramento linguístico por meio do letramento 

musical. O diálogo com a História se dá a partir da utilização de brinquedos 

cantados e jogos folclóricos como cirandas, canções indígenas, africanas, 

marchinhas carnavalescas para percepção do ritmo, melodia, movimento 

corporal aliado à música e repertório, resgatando a cultura popular; história 

dos principais estilos e movimentos da música popular brasileira; pesquisa 

sobre a vida e as composições de músicos regionais; conhecimento de 

grupos musicais de diversas culturas, em especial da Comunidade 

Quilombola do DF. Em Geografia, os saberes perpassam pelo conhecimento 

de temas abordados por compositores brasileiros sobre as belezas naturais 

do país; apresentações musicais dos alunos a partir do tema meio ambiente. 

As Ciências Naturais se vinculam por meio da confecção de instrumentos 

musicais com elementos da natureza como: galhos de árvores, folhas, 

vagens, sementes, bambus, entre outros; uso dos órgãos dos sentidos na 

musicalização; percussão corporal; cuidados com a voz; temas musicais 

voltados para a questão ambiental; reciclagem de materiais para uso na 

produção de instrumentos musicais; sons da natureza. 

 

No sentido de fomentar as relações pedagógicas com as escolas atendidas 

pela EP e produzir a reflexão/compreensão dos diálogos estabelecidos pelas áreas 

de conhecimento desenvolvidas em ambas, faz-se necessário continuar no ano letivo 

de 2018, as ações do corpo docente desta escola à essas unidades de ensino nas 

Coordenações Coletivas. Esses encontros representam momentos primordiais de 

conhecimento mútuo e construção de vínculos na medida em que os pensamentos 

pedagógicos são desvelados, as práticas socializadas e as histórias de vida dos 

alunos confidenciadas. É apenas o primeiro passo de um longo e proveitoso caminho 

que pode resultar em um processo de ensino solidário, aprendente e cooperativo, e 

um processo de aprendizagem mais significativo, prazeroso e de qualidade. 

No ano letivo de 2018, à semelhança do que fora realizado entre as escolas em 

anos anteriores, há que se construir um novo calendário de encontros com as 

escolas de origem, discutido e decidido com os professores e as equipes de gestão 
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de todas as unidades parceiras, no sentido de compartilhar conhecimentos, 

apresentar as práticas pedagógicas e projetos desenvolvidos em sala de aula. A 

ideia é promover  a convergência entre os trabalhos realizados pela EP e pelas EC. 

Unir, pedagogicamente, duas unidades de ensino que recebem e educam o mesmo 

aluno representa um desafio que precisa ser enfrentado e transcendido pelos 

profissionais da educação que nelas atuam, por compreender que o objetivo primeiro 

de cada instituição educacional é o acesso, a permanência e o sucesso dos 

estudantes que ali são recebidos, com vistas a sua promoção humana.  

Ainda, há que se fazer uma avaliação rigorosa no sentido de garantir que a 

Escola de Tempo Integral seja, de fato, o que o Sistema Educacional propõe e o que 

a Comunidade Escolar espera e merece. 

 

8.2 Trabalho coletivo 

 

Pensar a práxis educativada escola é, também, refletir sobre o trabalhar juntos, 

o caminhar lado a lado, a busca do coletivo, a conquista, enfim, de uma prática 

interdisciplinar, que percebe o aluno como ser integral e que necessita assim ser 

tratado. Deixa de ser uma opção da escola para se tornar uma obrigação, se se 

pensa em uma educação de qualidade e uma formação para a vida, pois o 

parcelamento do saber atende a uma opção política a muito superada e a concepção 

de educação atual e preconizada por esta escola prevê a construção de um trabalho 

coletivo forte, que transcende a visão multidisciplinar para uma ação real e 

incontestável da educação inter/transdisciplinar. Resgata-se a totalidade do 

professor. Forma-se um ser holístico e integrado. 

A construção do trabalho coletivo é “trabalhosa”, exige desprendimento, escuta 

ativa, humildade, grandeza de espírito, paciência, capacidade de aprender/ensinar, 

disponibilidade. Portanto, aprendizagem, diária e ininterrupta. Há que se estabelecer 

ações que promovam tal construção, fortalecendo as inciativas que são realizadas 

por grupos de professores, ampliando essas iniciativas mesmas para que 

transcendam as práticas pontuais e se tornem uma ação coletiva. 
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O caminho e o trabalho estão iniciados, portanto, faz-se necessário 

compreender que cada grupo possui seu tempo e um jeito próprio de caminhar e isso 

precisa ser respeitado. Porém, algumas estratégias podem ser propostas ante a 

busca da unidade na diversidade, quais sejam: 

 Coordenações coletivas que primam pela formação continuada em serviço, 

com estudos de temas importantes para a práxis educativa da escola, 

estabelecendo a discussão coletiva, o processo de ação-reflexão-ação que 

possibilite a transformação da prática por meio da reflexão teórica. 

 Coordenações setoriais que agreguem os membros de cada linguagem para 

a construção efetiva do Planejamento Anual, a vivência da reflexão sobre as 

especificidades de cada área de conhecimento, a definição de objetivos, 

procedimentos e estratégias de trabalho, discussão sobre as disfunções 

encontradas e os sucessos alcançados. 

 Coordenações organizadas por quartetos, possibilitando a concepção de 

projetos didáticos que envolvam as quatro linguagens de forma a promover 

uma proposta de trabalho interdisciplinar e a reflexão sobre o processo de 

ensino ofertado ao aluno e o processo de aprendizagem enquanto resultado 

desta oferta. 

 Equipe Pedagógica bem estruturada e a serviço do pensar e fazer 

educativos dos professores, encaminhando com delicadeza e competência 

os momentos de reflexão, discussão e construção da práxis pedagógica da 

escola.  

 

8.3 Formação Continuada dos Professores 

Atuar na educação em um contexto marcado por rápidas mudanças, 

insegurança quanto ao futuro, instabilidade do mercado, constantes transformações 

político-sócio-econômicas, cujo quadro se agrava devido a enorme dívida social que 

o país apresenta pela "falta de educação", passa a ser um grande desafio. Nesse 

momento de crise - ruptura com a realidade vigente para o estabelecimento de uma 

nova ordem - surge um foco catalisador desse processo, qual seja, o corpo que faz 
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da educação uma ação real e diária. Eis a mola mestra, o eixo estrutural do 

desenvolvimento da práxis educativa. É o seu fazer pedagógico que define que tipo 

de homem e de sociedade se quer formar e é por meio dele que se poderá instituir o 

novo ciclo e os novos parâmetros estabelecidos para a educação. Ontem, o 

"professor" que instruía e treinava; hoje, o "formador", o "educador", o "gestor da 

educação" que educa. 

Para tanto, se faz necessário oferecer ao educador: 

 competências psicopedagógicas que lhe permitam auxiliar e contribuir com 

aquele que aprende a construir o saber; 

 situações para interpretar a realidade e nela intervir; 

 oportunidades de gerir seu próprio trabalho educativo; 

 alternativas que lhe permitam obter, ao longo de sua vida profissional de 

docente, qualificação, especialização, aperfeiçoamento e atualização. 

A formação do educador precisa contemplar o novo perfil que se delineia, 

buscando transcender a práxis até então desenvolvida. Nesse sentido, se faz 

imprescindível atuar nas três dimensões essenciais, enquanto estruturação de toda a 

ação educativa, quais sejam: 

a) Dimensão técnica: passa a exigir não só o domínio de sua área de 

atuação, mas um sólido conhecimento técnico-científico que lhe permita 

compreender e atuar consentaneamente ao avanço tecnológico. 

b) Dimensão psicopedagógica: é essencial na medida em que não basta o 

domínio das estratégias didáticas de transmissão de conhecimentos. É 

preciso incorporar à sua competência pedagógica o saber sobre as formas 

de construção de conhecimento de modo que a educação possa formar 

cidadãos capazes de responder às exigências desse momento histórico: 

resolver problemas novos, compreender e fazer-se compreendido, trabalhar 

com diferentes linguagens, atuar em grupos de forma solidária e com 

possibilidades de assunção de múltiplos papéis, exercer a iniciativa e a 
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autonomia, entre outras. O domínio de conceitos e metodologias de 

construção do conhecimento atua não só em benefício do aluno, mas do 

próprio docente, que pode exercer o contínuo processo de 

autodesenvolvimento. 

c) Dimensão de interpretação: funda-se não só no conhecimento de 

temas/conteúdos de cunho econômico, social, político, cultural, mas na 

"práxis" de seu trabalho como educador. Lidar com diferentes informações, 

sabendo selecionar aquelas relevantes, produzir sínteses próprias pelo 

estabelecimento de múltiplas relações e interpretação dos fatos sob 

diferentes pontos de vista, exemplifica uma capacidade típica dessa 

dimensão. 

As dimensões técnica, psicopedagógica e de interpretação da realidade não 

são estanques. Elas guardam uma relação intrínseca, já que a construção do 

conhecimento atua tanto no autodesenvolvimento técnico quanto no da leitura da 

realidade, aumentando as condições de nela intervir. 

É importante salientar que os saberes dos professores não são neutros, 

desenraizados. São construídos numa cultura escolar, de acordo com as 

experiências que o contexto pessoal e social lhes possibilitam vivenciar.  Rosamaria 

Calaes de Andrade (2015) considera que um grande problema da transformação 

curricular é que a escola é hoje uma das instituições sociais mais resistentes à 

mudança. Talvez, em parte, isto se deva ao fato de serem os professores os únicos 

profissionais que “nunca saem da escola”. Nela eles se formam, como os demais 

profissionais, e nela eles permanecem atuando, repetindo o mesmo modelo de seus 

antigos professores, enquanto os demais profissionais deixam a escola para atuar 

em outros locais de trabalho.  

Existem alguns saberes que formam a identidade profissional do professor, os 

quais, segundo Guimarães (2004), se constituem num conjunto de conhecimentos 

(teóricos e práticos) e competências (habilidades, capacidades e atitudes) que 

estruturam a prática e promovem a excelência em sua atuação. 
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Tais saberes podem ser organizados em: saberes disciplinares voltados para 

um maior aprofundamento nos estudos das ciências humanas e naturais; saberes 

didático-pedagógicos que se relacionam especificamente aos processos de ensino e 

aprendizagem e saberes da cultura profissional que levam o professor a compartilhar 

seu ofício docente. Estes aspectos nos levam a entender que o processo de 

construção dos saberes não integram apenas conceitos teóricos. 

Portanto, é papel do professor, por meio dos saberes por ele construídos, 

encorajar, estimular, abrir perspectivas e caminhos para que o aluno desenvolva 

competências e habilidades. Para isso, é preciso que esse professor tenha 

conhecimentos, habilidades, atitudes, interesses e motivações sempre enriquecidas 

e sempre atualizadas, sendo fundamental que realize um trabalho consciente e 

seguro e que, sobretudo, seja capaz de trabalhar com destreza diante das 

incontáveis e variadas situações que inevitavelmente surgirão no desenvolver do 

processo pedagógico. 

Tal assertiva impõe, e não poderia ser diferente, que as Coordenações 

Coletivas, espaço definido para o encontro semanal dos professores, se transformem 

em ricos momentos de aprendizagem, de reflexão sobre o fazer pedagógico, de 

análise sobre os equívocos e acertos no processo de ensino, de avaliação do 

processo de aprendizagem e de, enfim, ambiente privilegiado para a formação 

continuada em serviço. Pressupõe a constante e íntima relação entre o pensar e o 

fazer educativos. 

É tradição na Escola Parque 308 Sul a realização das discussões sobre a 

importância da formação em serviço são iniciadas na Semana Pedagógica, quando 

os professores fazem o diagnóstico da Coordenação Pedagógica e apontam sua 

importância enquanto espaço privilegiado para o desenvolvimento do processo de 

ação-reflexão-ação. Nesse sentido, os temas elencados são definidos a partir das 

necessidades dos professores e do trabalho pedagógico realizado. Inicia com o tema 

Avaliação em função da reflexão deflagrada sobre a ausência de um registro 

avaliativo para as Escolas Parque que faça parte da vida escolar dos alunos. 

Teóricos são lidos, estudados e refletidos, colaborando com o desvelamento do 

paradigma avaliativo vigente, a busca conceitual da avaliação formativa, a discussão 



105 
 

sobre o processo adotado pelos docentes em sala de aula, os instrumentos utilizados 

nesse processo e, finalmente, a construção de um documento prático e individual 

que demonstre os saberes trabalhados e os resultados adquiridos. Seguindo o 

caminho da formação, entre em cena o tema Ética e Cidadania, com discussões e 

reflexões sobre a vertente ética da avaliação, a constituição do ser moral, regras, 

valores e princípios e a responsabilidade da escola nessa formação, diversidade 

étnica e cultural, ecologia e inclusão, que perduram todo o ano, agregando 

conhecimentos e saberes fundamentais ao repertório pedagógico dos professores. 

Nas coordenações setoriais, os professores apresentaram propostas para a 

Formação Continuada para 2017. Seguem as propostas organizadas por estratégias: 

 

 Oficinas, palestras e/ou cursos: 
 
Educação para Sustentabilidade. Jogos Cooperativos e Jogos em Geral na área 
da Educação Física para Anos Iniciais. Educação Humanitária. Livro de pano. 
Contação de história – EAPE. Origami. Horta na escola. Permacultura. 
Encadernação. Pintura. Escultura. Fotografia. Alimentação saudável para escola. 
Sonoplastia. Cinema. Sonorização de filme. Games (jogos eletrônicos) Psicologia 
Infantil. Contação de história. Coral. Encadernação. Novas tecnologias. Primeiros 
socorros. Dança circular. Prática aesthésis. Folguedos populares. Progressão 
Curricular na Educação Física. Mediação de conflitos por meio da não-violência. 
Educação Humanitária – Nina Rosa. Qualidade de Vida. Alimentação 
saudável.Transitolândia – DETRAN (para as crianças).Oficina de percussão com 
o Professor Quesada, Oficina de Kodaly com o professor Marcelo Ramos, Oficina 
de harmonia popular com o professor Marcelo Ramos, Oficina de musicalização. 
Curso finalle ( escrever partitura). 

 
 Coordenações coletivas na escola: 

 
Currículo em Movimento; Arte Educação, Educação Inclusiva, Educação Física 
nos Anos Iniciais, Palestra sobre TGD – Autismo, Método TEACH – Profª Graça. 
Coordenações Coletivas externas nas escolas de origem para interação entre as 
unidades escolares, socialização de experiências, conhecimento do trabalho 
pedagógico realizado na Escola Parque. Fisiologia da voz com cuidador da 
voz/fonoaudiólogo. Saúde do professor.  
 

 Coordenações fora da escola: 
 
Feira do Livro (junho) e Bienal do livro (novembro). Faculdade de Educação 
Física – FEF UnB. Encontro com todos os professores de Educação Física das 
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Escolas Parque. Visitas às outras EP para visualizar a rotina da Educação 
Integral e funcionamento das aulas. Exposições no CCBB. Escolas Classe para 
observar a rotina, conhecer as salas de aula e participar de parte da aula. O 
mesmo processo acontecer, convidando as EC para as visitas na EP. Espaço 
Cultural da Caixa Econômica Federal. Museu da República. Jardim Botânico. 
Escola da Natureza.  
 

 Parcerias com outras instituições: 
 
Equipes de esporte da cidade, vislumbrando visita de atletas à escola ou ida dos 
alunos a treinos e jogos das equipes. CIDs. UnB (FEF). Universidade Católica – 
UCB. Bombeiros. Polícia Florestal. Polícia Militar. Fundação Nacional do livro 
Infantil e juvenil – FUNLIJ. Zoológico- Espaço água. Borboletário. DETRAN. 
Ministério Público. 
 

 Nomes sugeridos para palestras/oficinas: 
 
Roger Mello - FUNLIJ 
Nina Rosa – instituição.  
Rose - Livro de pano 
Rafael Tursi, UnB – Grupo Pés dança com cadeirantes. 
Bata-lata  
Robson Sereno - Qualidade de Vida. 
EAPE - Professora Graça - Autismo, Método TEACH. Gisele Rodrigues, UnB - 
Prática aisthésis. 
Mônica Ferreira – dança circular. 
Maria Luíza – Alimentação saudável para escola. 
Francisco Galeno – propor encontro com as crianças. 
Professore Quesada, BEM. 
Marcelo Ramos 
 

As ações referentes à formação foram coletadas na coordenação setorial e, 

também, houve o envio por e-mail. Conforme as propostas elencadas, com 

estudos/Palestras/Oficinas, envolvendo os temas, os Projetos, Arte Educação, 

Educação Inclusiva, a importância da Educação Física nos Anos Iniciais, para 

enriquecimento da matriz curricular da Escola Parque 308 Sul. A Coordenação 

Coletiva externa nas escolas, originou em 2012, mantém-se com o objetivo de 

promover a interação entre as unidades escolares, socialização de experiências, 

conhecimento do trabalho pedagógico realizado na Escola Parque.  
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8.4 Coordenação Pedagógica  

 

O planejamento pedagógico é uma atividade contínua do professor. A 

coordenação pedagógica é o espaço privilegiado para a realização e avaliação desse 

planejamento. Na coordenação o professor recebe assessoramento da 

Coordenação/Supervisão Pedagógica/Direção, socializa suas experiências e alinha 

suas ações aos objetivos desta proposta pedagógica.  

A coordenação pedagógica é organizada de forma a proporcionar em 

momentos distintos formação continuada por área de conhecimento ou relacionada à 

temática da educação, discussão de aspectos administrativos e pedagógicos 

relacionados ao cotidiano da escola, realização e avaliação dos planejamentos de 

aulas. Assim, a condução da coordenação é intermediada ora por Coordenadores 

e/ou pelo Supervisor Pedagógico, ora pelo Diretor ou pelo Vice-diretor. Ao final da 

parte dirigida, o professor possui ferramentas para realizar ações que atendam suas 

demandas pedagógicas, como solicitar materiais, avaliar trabalhos entregues, reunir-

se com seu quarteto ou com outro(s) professor(es).  

O planejamento trata de definições da prática educativa, visando a efetivação 

de propósitos estabelecidos pela escola de forma intencional, tais como a formação 

do cidadão participativo, responsável, crítico e criativo, situando-se num horizonte de 

possibilidades.A função do planejamento é orientar a prática pedagógica das 

relações de ensino e aprendizagem.  

O professor, além do conteúdo a ser abordado, deve delinear em seu 

planejamento os objetivos da aprendizagem, metodologias, procedimentos adotados 

e as formas de avaliação.  

O planejamento Anual, por setor, deve ser entregue semestralmente, mas os 

planejamentos individuais são entregues bimestralmente.  

Os grupos devem passar por avaliações contínuas, com ou sem a direção 

sobre o desempenho das atividades propostas, em relação aos alunos e professores. 

Em 2018, um aspecto a ser superado é o acompanhamento dos planejamentos. 

A equipe pedagógica pretende qualificar, ainda mais, a orientação e 

acompanhamento dos planejamentos de cada professor, de modo que professores e 
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coordenadores possam avaliar seus planos conjuntamente na perspectiva de efetivar 

a práxis a partir da realidade encontrada.  

 

8.5 Organização curricular 

 

A concepção de educação desta escola possui em seus fundamentos o 

desenvolvimento de competências e construção de habilidades enquanto 

procedimento pedagógico imprescindível para a formação de homem que se posta 

perante e incluso em sua comunidade/sociedade com espírito de solidariedade, 

justiça, lealdade, autonomia, respeito e cidadania. O saber, por si só, é estéril, se não 

for base para a promoção humana. Por meio do saber e da organização da prática 

pedagógica, há que se conceber relações mais saudáveis, atitudes de ética, maior 

humanização. Os conteúdos, tratados isoladamente e sem contextualização, 

representam uma prática baseada na memorização, quando os mesmos são apenas 

cobrados em instrumentos avaliativos (ou provas), sem muita preocupação com sua 

utilização social. Agora, compreendidos como um caminho para se atingir a 

construção de habilidades e o desenvolvimento de competências, significam a 

formação de homem atuante, com capacidade de enfrentar desafios e resolver 

questões impostas pela vida em sociedade. 

8.6 Transversalidade e Interdisciplinaridade 

 
A escola surge com o advento da Revolução Industrial, quando, com a 

ascensão do capitalismo, o poder está centrado no capital. Surge não a serviço do 

homem, mas da fábrica, com o objetivo de preparar mão-de-obra para a indústria, 

objetivando treinar, disciplinar, subjugar o homem para torná-lo operário. O seu 

currículo é planejado para formar pessoas disciplinadas, submissas, obedientes, 

organizadas, metódicas, nada criativas ou questionadoras. E por meio da 

fragmentação do saber, em um currículo multidisciplinar, fragmenta-se o próprio 

homem, que fica então fragilizado e é facilmente dominado. “Enquanto instituição 
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social, a escola é sempre orientada pelo tipo de homem que deseja formar”, 

(Andrade, s/d) e naquele período histórico, esse era o modelo necessário de escola.  

Por razões históricas, filosóficas, sócio-políticas, ideológicas e, também, 

psicopedagógicas, justificadas pela formatação do mundo atual, na era das 

tecnologias e do avanço das ciências, há que se conceber um currículo estruturado 

na interdisciplinaridade e transversalidade, capaz de garantir para o aluno uma 

formação integral, com base na igualdade de direitos, na supremacia da liberdade, 

democracia plena, educando-o para que saiba responder adequadamente frente às 

mudanças exigidas pela sociedade. 

Isso se dá porque aquela escola, que era boa para o momento da Revolução 

Industrial, já não atende mais as necessidades do homem no século XXI.  

Os processos de urbanização transferem definitivamente às escolas a função 

de transformação dos sujeitos, exigindo-lhe dar conta não só do acesso à cultura por 

meio do conhecimento socialmente valorizado, como forma de conhecimento 

pessoal, mas também a formação da cidadania, através do convívio social e 

exercício de práticas participativas. 

A proposta, então, é de formação plena e não mais apenas de informação. 

Numa educação que tem como base um currículo multidisciplinar, os alunos recebem 

informações incompletas e têm uma visão fragmentada e deformada do mundo. 

Tendo com estrutura o instrucionismo, o processo de ensino é informativo e 

enciclopédico, gerando apenas a memorização. Já uma educação interdisciplinar 

pressupõe uma formação holística, e, em um momento histórico marcado por rápidas 

mudanças em todos os setores da sociedade atual, o acúmulo de conhecimentos, as 

novas exigências do mercado de trabalho, sobretudo no campo da pesquisa, da 

gerência e da produção, essa revisão didático-pedagógica de educação escolar se 

faz imprescindível.  

Não se discute mais a supressão histórica da escola, porque essa será 
cada vez mais necessária. Mas não no formato atual. Não pode ser monte 
de salas de aula, transmitir conteúdos curriculares extensivamente, forçar 
atitudes instrucionistas e reprodutivas, mas deveria evoluir para a idéia de 
‘comunidade profissional de aprendizagem (...) Os alunos não vão à escola 
para escutar aula e memorizar conteúdos, mas para aprender a aprender e 
saber pensar. Vão reconstruir conhecimento, confrontar-se com alternativas 
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de argumentação, exercitar a autoridade do argumento, aprender a 
fundamentar, convencer sem vencer. (Demo, 2005) 

 A transversalidade estrutura, complementa e insere a educação no contexto 

social e histórico. Os temas transversais tratam de processos que estão sendo 

intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos 

alunos e educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços 

sociais, em busca de soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos 

diversos tanto em relação a intervenção no âmbito social mais amplo quanto a 

atuação pessoal. São questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre 

a realidade que está sendo construída e que demandam transformações 

macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e 

aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões (PCN’s, 1997)  

Cada vez mais, é preciso envolver um aprender na realidade, sobre a 

realidade e da realidade, pressupondo um intervir para transformá-la. Os temas 

transversais, de modo muito especial, se prestam a levar a concepção de formação 

integral da pessoa à prática. Agora, é preciso ter claro que são temas que, explícita 

ou implicitamente, estão presentes no ambiente escolar.  

Conforme pressupõe este Projeto, o Currículo em Movimento da Educação Básica 

do DF faz sua abordagem teórica tendo como referência eixos transversais que 

humanizam o desenvolvimento dos conteúdos curriculares previstos, quais sejam: 

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos, Educação para a Sustentabilidade, Tecnologia, Sexualidade, Saúde e 

Educação Patrimonial. 

 

Historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas 
das crianças, dos negros, das mulheres, dos índios, dos 
quilombolas, dos campesinos, entre outras, reforçando a 
hegemonia de determinados conhecimentos sobre outros 
construídos pelos sujeitos sociais em diferentes espaços de 
trabalho e vida. A SEEDF compreende que Educação tem a 
ver com questões mais amplas e que a escola é o lugar de 
encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que 
geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. Por 
serem questões contemporâneas, fundamentais para a 
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consolidação da democracia, do Estado de Direito e da 
preservação do ambiente em que as pessoas vivem; essas 
temáticas tratam de processos que estão sendo intensamente 
vivenciados pela sociedade brasileira de modo geral e pela 
sociedade do DF de modo específico, assim como pelas 
comunidades, pelas famílias, pelos(as) estudantes e 
educadores(as) em seu cotidiano. 
Os eixos transversais favorecem uma organização curricular 
mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e 
relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à 
margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A 
expectativa é de que a transversalidade desses temas torne o 
Currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao 
mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo 
estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou 
professores individualmente, mas ao coletivo de profissionais 
que atuam na escola. 
Os eixos transversais possibilitam o acesso do(a) estudante 
aos 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 referenciais para o 
trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores(as) e 
estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 
contextualizada.” (Currículo em Movimento, 2014, p.36) 
 

Em assim sendo, a Escola Parque 308 Sul estrutura seu pensar e fazer 

pedagógicos no arcabouço teórico que orienta para a transversalidade enquanto 

função social da escola, ou seja, considerar em seus planejamentos e planos de 

ação as questões que permeiam permanentemente o ambiente escolar. 

Antes de significar um "método pedagógico", uma "superposição de conteúdos 

e áreas de conhecimento", a interdisciplinaridade, envolvendo todos os aspectos 

possíveis do homem: social, político, econômico, espiritual e ético, se conceitua 

como sendo uma forma de ver o mundo, de enxergar a dinâmica própria da vida, de 

compreender o desenrolar dos fatos e situações. É a percepção e a ação de inserir-

se enquanto ser histórico e, portanto, mantenedor e/ou transformador. É o ato vivo e 

real de estar no mundo. Outrossim, é no processo de sua Educação, de sua 

formação mesma que o homem estrutura sua visão de mundo, suas opiniões, sua 

forma de pensar, de compreender o momento histórico. Enquanto aparelho 
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ideológico, a escola é corresponsável nessa formação no momento mesmo em que 

exprime, por meio dos fins educativos a que se propõe, que modelo de homem e de 

sociedade pretende construir/reconstruir. 

 Desta forma, o currículo estruturado na transversalidade e na 

interdisciplinaridade priorizará o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Segundo Perrenoud (1987), competência é “a faculdade do ser humano mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos – como saberes, habilidades e informações – para 

solucionar com competência e eficácia uma série de situações que seu cotidiano e a 

sociedade lhe colocam”. 

Estruturar uma proposta interdisciplinar enquanto eixo da práxis educativa da 

escola significa, antes de tudo, inserir essa escola mesma no momento histórico em 

que vivem o DF, o Brasil e o mundo. Desconsiderar as profundas transformações 

sofridas pela humanidade nesse novo milênio é negar a função social da escola, 

colocando-a a margem da história e excluindo milhões de seres em formação.  

Dentro dessa nova forma de ver e fazer educação, a função maior da escola 

que é socializar o acesso à cultura e democratizar o direito ao saber, construindo, a 

partir daí, novas relações sociais e contribuindo para a formação do cidadão crítico e 

transformador, deixa de ser algo impossível para se tornar essencial e acessível. 

 

8.7 Áreas de conhecimento 

 

A organização curricular adotada pela escola procura proporcionar ao aluno a 

percepção dos múltiplos aspectos da realidade e a sua contextualização por meio da 

aquisição de conhecimentos e habilidades específicas e, fundamentalmente, pelo 

desenvolvimento da sensibilidade – no que diz respeito à atividade física e à 

expressão artística – para que o conjunto das motivações pedagógicas incentive o 

surgimento de respostas individuais e transformadoras. 

O currículo da Escola Parque é desenvolvido nas áreas de conhecimento das 

Linguagens Artes Visuais, Artes Cênicas, Música e da Educação Física, levando em 
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consideração os temas transversais, o Currículo em Movimento SEEDF e a Base 

Nacional Comum Curricular (2017). 

 

8.7.1 ARTES VISUAIS 

 

O trabalho desenvolvido em Artes Visuais favorece uma visão ampla do mundo 

por meio do contato e compreensão da linguagem visual, utilizando-se de aulas 

práticas e teóricas, que vão de aspectos históricos e conceituais ao desenvolvimento 

de técnicas como a pintura, o desenho, a escultura, a gravura e outras modalidades 

resultantes dos avanços tecnológicos, tais como a animação gráfica e o uso do Corel 

Draw. 

Algumas atividades desenvolvem-se dentro da metodologia triangular defendida 

por Ana Mae Barbosa, para crianças– “a construção do conhecimento baseado na 

experimentação, decodificação e informações”. 

Por meio das linguagem visual, estética e histórica da arte, permeando temas 

transversais e buscando o despertar da sensibilidade, criatividade e a vivencia 

cultural, as Artes Visuais primam pelo desenvolvimento das habilidades motoras, 

criativas, artísticas, afetivas e intelectuais dos  educandos. 

A arte funciona ainda para resgatar a identidade do aluno por meio de 

atividades que valorizem suas emoções e sua autoestima. 

São objetivos definidos para esta linguagem: 

 Garantir o direito dos alunos de conhecer e experienciar/vivenciar os 

elementos da linguagem visual, de desenvolver conceitos estéticos, de 

exercitar sua imaginação criadora e de aumentar suas potencialidades por 

meio da escolha consciente de oficinas. 

 Sensibilizar os sentidos da criança, por meio da vivência com o meio 

ambiente. 

 Experimentar os materiais expressivos, conhecendo suas características e 

possibilidades. 
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 Fazer a contextualização por meio da história, com a leitura de obras de arte, 

ou da realidade e vivência dos próprios alunos. 

 Produzir trabalhos artísticos onde o estudante possa expressar seus 

sentimentos, pensamentos, ideias do que foi abordado em sala de aula. 

 Desenvolver hábitos saudáveis, virtudes e valores para uma convivência 

saudável e crescimento individual harmonioso, além da consciência crítica e 

participação efetiva na comunidade. 

Metodologias e estratégias: 

 Uso de materiais expressivos para desenvolver os conteúdos elencados e 

apurar o controle do próprio gesto. 

 Exercícios constantes utilizando técnicas artísticas variadas.  

 Visitas guiadas a exposições e áreas externas para pesquisa, observação, 

fruição e produção.  

 Utilização de livros infanto-juvenis, livros de arte, livros temáticos, e seleção 

de imagens e fotografias.  

 Projeção de vídeos e filmes educacionais e temáticos. 

 

8.7.2 ARTES CÊNICAS 

 

As Artes Cênicas englobam as produções artísticas associadas ao palco e à 

cena como teatro, dança, circo e performance. O ensino de Artes Cênicas no âmbito 

escolar favorece a sociabilização do estudante e o desenvolvimento de sua 

capacidade expressiva. 

A abordagem triangular, defendida por Ana Mae Barbosa, exige que o ensino 

de Arte seja pautado na leitura crítica das obras de arte, na produção artística e na 

contextualização histórica e social. Pode ser aplicada no desenvolvimento das 

atividades cênicas adaptadas para o grau de complexidade pertinente a cada faixa 

etária. Outros desdobramentos a partir da proposta de Ana Mae têm sido apontados 
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como alternativas ao ensino das Artes Cênicas, como a abordagem em espiral 

(MACHADO, 2012), em que são desenvolvidas noções de corporalidades, 

espacialidades, musicalidades e teatralidades. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, prevalece o caráter lúdico, os jogos 

teatrais, o faz de conta, as brincadeiras, cantigas infantis e a dança. Considera-se 

essencial o trabalho com as noções do fazer teatral que recai sobre os aspectos 

formais da linguagem, o estudo dos códigos cênicos e os aspectos históricos. 

 

São objetivos definidos às Artes Cênicas: 

 Proporcionar vivências artísticas a partir da experimentação, da criação e da 

reflexão acerca das manifestações culturais diversas, considerando os 

saberes tradicionais e contemporâneos, articulando seus conhecimentos com 

a memória viva e a história coletiva, na perspectiva de uma formação integral 

de indivíduos plurais, capazes de conhecerem o patrimônio histórico-cultural 

da humanidade, além de se reconhecerem como seres protagonistas de sua 

própria vida, capacitados para se expressarem, verbalmente e corporalmente, 

utilizando elementos básicos da linguagem cênica.  

 Desenvolver a percepção identitária, conhecer e respeitar a diversidade 

cultural; 

 Pesquisar a diversidade cultural brasileira presente em diversas linguagens 

artísticas; 

 Frequentar espaços culturais diversos e conhecer aspectos importantes na 

formação do espectador; 

 Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que 

contextualizem a ação criadora; 

 Trabalhar o corpo e expressar-se cenicamente visando à expressão, 

integração e socialização; 

 Reconhecer e vivenciar diferentes modalidades teatrais: de formas animadas, 

de máscaras, de sombra, de atores e musicais; 

 Trabalhar a voz de forma lúdica visando à expressividade; 
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 Adquirir noções elementares da linguagem teatral a partir de textos e histórias 

trabalhadas; 

 Utilizar-se de modalidades teatrais para trabalhar a expressividade; 

 Reconhecer a estrutura do texto dramático: início, meio e fim, por meio de 

diferentes tipos de textos; 

 Perceber o teatro como manifestação da cultura e identificar sua relação com 

a história; 

 Entender o fazer artístico como meio de desenvolvimento de potencialidades, 

percepção, reflexão, intuição, sensibilidade, imaginação e flexibilidade. 

 

Metodologias e estratégias: 

 

 Passeio ao Memorial dos Povos Indígenas; 

 Oficinas de danças de matriz africana; 

 Confecção de bonecos; 

 Confecção de máscaras; 

 Exibição de filmes; 

 Roda de conversa com mestres e artistas de culturas tradicionais. 

 Visitas aos museus e teatros da cidade; 

 Exploração dos espaços do teatro da 308 Sul; 

 Debate sobre os espaços culturais fechados em Brasília; 

 Prática cênica por meio de jogos dramáticos/teatrais; 

 Experimentos com sonoplastia, figurinos, cenografia. 

 Utilização da sala de figurinos. 

 Exercícios de expressão vocal; 

 Brincadeiras e jogos envolvendo trava-línguas; 

 Utilização de textos diversos: poesias, peças teatrais, contos, histórias em 

quadrinhos, etc.; 

 Exploração de imagens: pinturas, fotografias, grafite, etc para estruturação de 

cenas; 
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 Apreciação de espetáculos cênicos em diversos espaços: rua, palco italiano, 

arena, etc. 

 Estruturação de cenas a partir de fontes diversas: jornais, livros, oralidade, 

vídeos, etc. 

 Exploração do exagero e a discrição gestual de cada personagem através ou 

por meio do andar e falar onde os gestos expressem sensações e sentimentos 

experimentados ou não 

 Exploração da performance corporal em Dança    

 Interpretação de papéis por meio de representação orgânica de personagem, 

explorando a postura, a máscara facial e o gesto 

 Representar a partir da exploração da indicação de pesquisa o lugar 

geográfico e social do indivíduo definindo sua época (história) no fazer 

patrimonial  

 Desenvolver e explorar as entradas e saídas da personagem por meio do 

movimento coletivo e individual; 

 Coletar informações sobre patrimônio a partir das orientações sugeridas e 

pesquisadas na produção dos trabalhos práticos; 

 Reconhecer e analisar a produção de arte visual como os primeiros registros 

de imagens teatrais como ponto inicial para o processo da história da arte 

teatral e patrimonial, juntamente com seus manuscritos. 

 

8.7.3 DANÇA 

 

 A Dança é linguagem artística presente na construção histórica do ser 

humano, sendo uma das manifestações da expressividade do ser. Ao longo dos 

tempos ela foi utilizada de diversas formas, como por exemplo: ritualística, para se 

preparar para caça, para enfrentar inimigos, para agradecer alguma graça 

alcançada, para a sociabilidade, etc.  
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 Ao passo que transforma a dança contribui para educação do ser como 

conhecimento que propõe o desenvolvimento do aluno, permitindo com que de forma 

integradora, ele harmonize as potencialidades motoras, afetivas e cognitivas.  

 Segundo, Marques (2012, p. 59): “As aulas de dança podem promover 

oportunidades para que os alunos identifiquem problemas, levantem hipóteses, 

reúnam dados e reflitam sobre situações relacionadas ao fazer/ pensar essa arte na 

escola associada a uma vida saudável”.    

 A Abordagem Triangular proposta por Ana Mae Barbosa adaptada por Isabel 

Marques sobe a influência dos pressupostos da educação libertadora de Paulo 

Freire. Essa referência metodológica para aplicabilidade do ensino da dança no 

contexto formal de ensino e norteará a aplicação dessa linguagem artística. Essa 

adaptação é chamada: De Tripé em Tripé: “O Caleidoscópio do Ensino de Dança” 

(MARQUES, 2010, p.52). 

 De acordo com a concepção de Isabel Marques, a proposta é dividida em três 

eixos principais, que não são hierarquizados, e se desdobram em outras 

proposições. Tendo como Vértices: 1) Arte/Dança, 2) Ensino, 3) Sociedade.  

 O primeiro vértice (Arte/Dança) relaciona os sujeitos da ação e a sociedade 

dialogando com: Fazer, ler criticamente e contextualizar.  

 O segundo vértice (Ensino) Relaciona a arte da dança ao mundo dialogando 

com: Conhecimento de si, conhecimento do outro, conhecimento do meio. 

 O terceiro vértice (Sociedade): Relaciona a arte da dança aos indivíduos 

dialogando com: Mundo vivido, Mundo percebido e o Mundo Imaginado. 

 Entendendo que mais importante que os conceitos trabalhados são as 

relações feitas entre eles, propiciando multiplicidade de possibilidades de 

conhecimentos integrados com os diversos campos de saberes, de forma lúdica e 

transformadora, pautados na ética, na crítica que constrói e na afetividade. 

Na Escola Parque 308 Sul há sala adequada para o trabalho com a Dança, 

contendo os recursos necessários para a execução de exercícios e experimentos 

corporais com qualidade, segurança e conforto. (Elementos: Som, piso com linóleo, 

espelho, armário, etc). Portanto, em 2017 a Sala 15 fica destinada às aulas do 
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componente Dança, por conter os itens necessários e por favorecer maior segurança 

aos alunos. 

São Objetivos Definidos para esta Linguagem: 

 Propiciar a criação da quarta linguagem artística (Dança), assegurando sua 

independência propositiva, criadora e educativa.  

 Assegurar o desenvolvimento integrado do aluno. A experiência motora, 

afetiva e reflexiva. Permitindo observar e analisar as ações humanas 

propiciando o desenvolvimento expressivo que é o fundamento da criação 

estética.  

 Garantir que o aluno possa expressar-se e saber comunicar-se em 

artes/Dança mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 

articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão 

ao realizar e fruir produções artísticas. 

 Proporcionar profissionais especializados em Dança para a elaboração e 

execução desta linguagem artística. 

 Certificar a manutenção e a criação de espaços apropriados para a execução 

desta linguagem levando em consideração as suas especificidades. Tais 

como: Piso adequado, espelho, som etc. 

 Respeitar as individualidades dos alunos garantidas pelas práticas em Dança, 

possibilitando seu amadurecimento e crescimento pessoal. 

 Proporcionar condições para um trabalho pedagógico de qualidade por meio 

de um número adequado de alunos em sala e carga horária compatível com o 

fazer educativo realizado na sala de aula. 

 Ofertar cursos, espetáculos, mostras e festivais integrados com a comunidade 

escolar. 

 Possibilitar a vinda de profissionais/artistas da cidade e fora dela para troca de 

conhecimento e apresentações, visando a execução e compreensão 

constantes desta linguagem artística. 
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 Frequentar espaços culturais que proporcionem vivências em artes/Dança e 

conhecer aspectos importantes na formação do espectador. 

 Perceber a Dança como manifestação da cultura e identificar sua relação com 

a história. 

Metodologias e estratégias: 

 Aulas Expositivas. 

 Exercícios de movimento: Criados pelo professor, pelo aluno ou pela 

tradição da Dança. 

 Trabalhos Individuais e em grupo. 

 Vídeos e Filmes 

 Exploração da performance corporal em Dança 

 

8.7.4 MÚSICA 

 

A Educação Musical para os alunos do 1° ao 5º ano busca uma vivência da 

criança por meio da experimentação.  

De acordo com Queiroz (2009), lidar com diferentes expressões culturais 

permite contemplar uma série de objetivos fundamentais para o ensino de música 

nas escolas, como: desenvolver práticas integradas com os temas transversais, 

contemplando a “pluralidade cultural” de múltiplos contextos sociais; compreender 

diferentes expressões culturais (do bairro, da cidade, do estado, da região, do país e 

do mundo), pesquisar e descobrir diversificados aspectos musicais de distintas 

culturas (instrumentos, ritmos, melodias, estéticas vocais etc.); conhecer e vivenciar 

a diversidade do patrimônio cultural imaterial do mundo, caracterizado pela música 

de diferentes etnias; entre outros. Ainda de acordo com o autor, é preciso que sejam 

elaboradas atividades de interpretação, apreciação e criação musical a partir da 

pesquisa de aspectos organológicos (descobrindo instrumentos, suas sonoridades, 

formas de execução etc.); da descoberta de elementos relacionados à estética vocal 

(como se canta, timbres utilizados, efeitos a partir do uso da voz etc.); da 
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compreensão e práticas de estruturas musicais em geral (construção melódica, 

harmônica etc.). 

O percurso desenvolvido pela Equipe do Setor de Música perpassa a 

conscientização, análise crítica - em seu caráter social e funcional - da mídia, 

impacto social e na vida, pessoal, escolar, familiar. Há, portanto, a possibilidade de 

desenvolver um processo de valoração de si mesmo e do outro; reconhecimento e 

validação de produções de si e do outro; Base/apoio ao Processo de Alfabetização e 

Incentivo à pesquisa.  

Objetivos específicos: 

         Ser sensível às novas tendências musicais e valorizá-las tanto quanto as 

já existentes e que fazem parte da história no contexto nacional e 

internacional. A partir disso, relacionar as experiências musicais dos alunos 

com outros gêneros menos vivenciados por eles e, assim sendo, 

desenvolver a leitura crítica associada ao contexto social e histórico.  

      Vivenciar o ritmo em conjunto e individualmente. 

      Vivenciar canções folclóricas e/ou populares. 

      Despertar o potencial criador do aluno. 

      Desenvolver o senso rítmico e o controle motor. 

      Desenvolver afinação e projeção vocal. 

      Desenvolver a percepção (escutar, conhecer, gostar, compreender, e 

comunicar-se ouvindo vários estilos de música). 

      Valorizar e conscientizar sobre a importância da arte na construção de 

uma aprendizagem significativa. 

      Promover o contato dos alunos com diversos ritmos e estilos com o 

objetivo de ampliar o gosto musical e, consequentemente, a memória 

musical. 

      Vivenciar a teoria musical de forma convencional e não convencional. 
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Metodologias e estratégias: 

         CANTO CORAL/ CANTO/PERFORMANCE 

Técnica vocal (usar recursos – contribuições - exercícios de fonoaudiologia) 

Técnica vocal -  vocalize 

Técnicas de dicção – colocação da voz/leitura 

Técnica de relaxamento 

Trava-línguas, prosódia, métrica 

Exemplos de atividades:   cânone (vocal e de movimentos), jogral. 

Parlendas, advinhas, piadas, paródias, composição e reproduções 

Vivências musicais rítmicas e melódicas. 

Jogos de improvisação.  

Vivências coreográficas, alongamento, relaxamento, respiração, e pulso 

musical.  

Contação de estórias. 

Exploração da ludicidade nas canções, dar espaço para o mundo da fantasia. 

          PRÁTICA 

Prática instrumental -  individual 

Prática de conjunto instrumental 

Prática de canto coral 

Prática de canto solo 

Show de talentos 

Confecção de objetos sonoros com sucatas 

 

          REGISTROS – VÍDEO/ GRAVAÇÕES DE APOIO 

Curtas educativos – valores, temas transversais 

Produções musicais 

Clipes musicais 

Projeção das apresentações dos alunos na escola  

Partituras: repertório prática de conjunto instrumental 
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Repertório: canto coral, folclore, hinos  

Exercícios e fixação do conteúdo (teoria musical) 

Cartões, fichas, cartazes didáticos e ilustrações/imagens  

 

8.7.5 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A educação física trata do conhecimento produzido e exercido pela sociedade a 

respeito do corpo e movimento. Nos anos iniciais, atua no sentido de desenvolver a 

base e o fundamento para aquisição de habilidades que serão úteis em toda a sua 

vida. 

São trabalhados conteúdos através de atividades que desenvolvem os 

domínios psicomotor, afetivo-social, cognitivo e a reflexão sobre seus valores e 

atitudes no contexto social, dentro da perspectiva da formação humana e cidadania. 

Dentro de toda a estrutura da Escola Parque, existe, ainda, a possibilidade de 

práticas motoras em piscina, para que as crianças vivenciem o universo aquático, 

adaptando-se a esse meio específico. Em 2017, a piscina está em reforma durante o 

primeiro semestre. Assim que a reforma for concluída, as atividades serão incluídas 

no cotidiano escolar. 

São objetivos definidos para esta linguagem: 

 Vivenciar as modalidades esportivas, desenvolvendo suas capacidades 

corporais. 

 Desenvolver, por meio das práticas esportivas, as relações sociais e a 

integração, visando a construção da cidadania e da educação crítica. 

 Vivenciar diferentes atividades com materiais diversos. 

 Praticar diversas modalidades esportivas: voleibol, basquetebol, handebol, 

futebol, natação, atletismo, tênis de mesa, ginástica, tênis de quadra e 

outras. 

 Participar de atividades lúdicas. 

 Vivenciar brincadeiras folclóricas. 
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 Desenvolver, durante as aulas, os princípios de cooperação, socialização, 

interação, respeito, união e coeducação. 

 Incentivar a criatividade. 

 Despertar o interesse pela prática da atividade física para a vida. 

 

Metodologias e estratégias: 

 

 Atividades com materiais diversos; 

 Atividades lúdicas;  

 Brincadeiras folclóricas 

 Práticas psicomotoras 

 Práticas sociomotoras 

 Jogos recreativos 

 Jogos cooperativos 

 Jogos populares 

 Jogos pré-desportivos 

 Atividades rítmicas: brinquedos cantados, danças, etc. 

 Lutas 

 Modalidades esportivas: voleibol, basquetebol, handebol, futsal, atletismo, 

ginástica, tênis de mesa, tênis de quadra, etc. 

 Atividades de adaptação ao meio líquido (flutuação, respiração, propulsão, 

mergulho elementar), introdução a estilos de nados (crawl, costas, peito), 

jogos e desportos aquáticos 

Os planejamentos, os objetivos e as estratégias de cada área de conhecimento 

e suas linguagens demandam uma quantidade de alunos diferente das demais UE 

da rede pública. A Estratégia de Matriculas da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, Escola Parque, Atendimento Complementar Especializado, define a 

quantidade de estudantes da seguinte forma: 

 Artes Visuais, Artes Cênicas e Música – 20 estudantes. 
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 Educação Física –20 estudantes. 

 Observar a redução legal em caso de estudantes portadores de 

necessidades especiais/transtornos/síndromes de acordo com os 

procedimentos adotados nas Escolas Tributárias. 

A partir, então, da realidade constatada, um amplo espaço de reflexão e 

discussão é constituído, dentro e fora da escola, no sentido de buscar o real 

significado da existência dessa singular instituição educacional e dar sentido e lógica 

ao trabalho pedagógico ali desenvolvido, tendo como referência o contexto histórico 

vivido pela educação local e nacional. Se fazer conhecer e ser compreendida no bojo 

de um sistema educacional tão diverso é o primeiro e principal passo para a 

realização de transformações que se apresentam prementes e imprescindíveis, 

garantindo o fôlego necessário para o mergulho profundo em sua essência no 

sentido de desvelar o que é construção histórica e o que pode ser considerado corpo 

estranho à sua própria constituição natural. Assim, os atores participantes desse 

processo de reflexão se debruçam sobre as estruturas administrativa e pedagógica, 

perpassando pela (re)construção do trabalho coletivo, pela práxis educativa 

desenvolvida, organização do atendimento das Escolas Tributárias, das turmas e 

números de alunos em sala, relação estabelecida entre a EP e as escolas de origem, 

Coordenação Pedagógica e sua importância, inclusão dos ANEE e alunos com 

Transtornos Funcionais, pela estrutura avaliativa, envolvendo o processo de 

avaliação realizado em sala de aula, os Conselhos de Classe e o Registro de 

Avaliação utilizado na escola. 

A busca desencadeada dentro da escola desemboca em estudos e reflexões 

sobre os temas supracitados, com produções teóricas e práticas que reestruturam a 

práxis educativa desenvolvida, sempre vislumbrando a excelência do fazer 

pedagógico. Passam por transformações a Formação Continuada em Serviço, a 

organização dos Conselhos de Classe, a Relação com as Escolas Tributárias com o 

estabelecimento de periódico diálogo sobre questões pedagógicas, realização de 

Coordenações em conjunto e participação dos Orientadores Educacionais das 

Escolas de Origem nos Conselhos de Classe, validação/utilização do Relatório de 

Avaliação das Escolas Parque, organização do atendimento dos alunos das Classes 
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Especiais, resgate do cumprimento das funções do Coordenador Pedagógico. As 

reflexões não se esgotam com as transformações desencadeadas, mas, acima de 

tudo, colocam os atores desse processo em eterno estado de vigília no sentido de 

dar continuidade às referidas mudanças. 

 

8.8 Educação Integral 

 

Baseada na concepção pedagógica e filosófica de Educação Integral do 

educador Anísio Teixeira, a Escola Parque constitui-se em um espaço específico e 

adequado para a prática da Educação Física e das Linguagens: Artes Visuais, 

Música e Artes Cênicas, com a função social de promover a integração sociocultural 

dos educandos, na busca do ideal de trabalhar na formação de um ser capaz de 

alcançar novas formas de desafios com iniciativa, curiosidade e imaginação, 

proporcionando uma base sólida para o exercício autônomo da cidadania e 

preparando-os para um posicionamento crítico e transformador na sociedade. 

Tais objetivos, no entanto, são obscurecidos pelo engessamento curricular e 

por uma legislação que demonstra pleno desconhecimento da filosofia e das 

orientações metodológicas desta escola.  

A Escola Parque é organizada para atender os alunos em quatro áreas de 

conhecimento e suas linguagens, já mencionadas. O trabalho pedagógico é 

desenvolvido em salas ambiente, quadras poliesportivas e piscinas (em reforma no 

1º semestre). As turmas frequentam todas as áreas, durante a semana, com aulas de 

60’ cada uma. Com o tempo escolar determinado em horários, a cada término os 

alunos se deslocam para outra aula, até completar os trabalhos das áreas, em cada 

dia. 

Alguns aspectos da organização dos tempos e espaços da Educação Integral 

na Escola Parque, já foram anunciados em outros tópicos do PPP. Neste item, 

registramos como a Escola Parque articula o atual Projeto da Educação Integral CRE 

PP na proposta curricular. 
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Em 2017, atendendo ao Projeto da Educação Integral da CRE PP pautado pelo 

Programa Novo Mais Educação, a Escola Parque 308 Sul realizou as atividades 

educativas com base no Currículo em Movimento SEEDF: Educação Física e Arte: 

Artes Visuais, Música e Artes Cênicas (8h semanais), bem como, inicia as atividades 

no que se refere aos tempos/espaços dedicados ao Projeto de Promoção à saúde 

(10h semanais) e Atividades complementares (7h semanais) por meio de oficinas. 

Contudo, registramos que a EP 308 Sul não recebeu repasse de verba das Escolas 

Classe, referente ao Programa Novo Mais educação como previsto na 

implementação do Projeto Rede Integradora da CRE PP, para compra de materiais 

em 2017. A realização do trabalho foi custeada pelos recursos da própria escola. 

Em 2018, esta Unidade de Ensino mantém as atividades com base no Currículo 

em Movimento, pois a EP 308 Sul sempre esteve comprometida com a Educação 

Integral a partir da compreensão de que o ser humano é multidimensional. As áreas 

de conhecimento envolvidas no trabalho pedagógico articulam as dimensões: 

emocional, afetiva, cognitiva, física, social e cultural.    

Em 2018, a Escola Parque continua organizada em 15 (quinze) horas, durante 

a semana, para atividades com os componentes curriculares. O professor define no 

seu planejamento as atividades e o formato do atendimento. 

 

Atividade Quantidade de horas  
por atividade 

Total de 
Horas 

Currículo em Movimento SEEDF: Educação 
Física, Artes Visuais, Música, Dança e Artes 
Cênicas. 

           08 horas  
 
 
 
25 horas 

Atividades Complementares Artísticas, Culturais, 

Esportivas e Motoras 

            07 horas 

Projeto de Promoção à Saúde              10 horas 

 

Conforme o quadro, além das aulas ministradas por cada área de 

conhecimento, há a oferta de oficinas que são configuradas em uma dinâmica de 

atendimento muito semelhante aos componentes curriculares. A autonomia desta 

UE, assegurada pelo Projeto Político Pedagógico, favoreceu a organização das 

atividades complementares oferecidas em 2018, quais sejam: 
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Educação física – Vespertino e Matutino:  

Oficina Ludicidade e Movimento – Corpo e movimento; Ludicidade; esporte e 

lazer. 

 

Artes Visuais – Matutino e Vespertino: 

Oficina Criatividade e expressão – Educação Patrimonial – Conceitos e 

técnicas diversas em Artes Visuais. 

 

Música - Matutino e Vespertino: 

Oficina Vivências musicais – Iniciação Musical 

 

Artes Cênicas - Matutino e Vespertino: 

Oficina de Teatro 

 

Em 2018, os formatos dos encontros com os estudantes são aulas e/ou 

oficinas permanecem os mesmos, mas passam a ser 2 (dois) encontros com duração 

de 90  minutos, por dia cada aula e ou/oficina. Diariamente, são dedicadas 2 (duas) 

horas para o Projeto de Promoção à saúde. Os alunos vão para a Escola Parque 308 

Sul no turno contrário da Escola Classe de origem, permanecendo 5 (cinco) horas 

para completar as 10 (dez) horas previstas no Projetoda Educação Integral CRE PP. 

Para atender o projeto supracitado e realizar com maior qualidade as 

atividades, a Escola Parque conta com profissionais para as seguintes funções: 

 

 Direção, Supervisão Pedagógica, Corpo Administrativo, Coordenação 

Pedagógica e Docentes das áreas de conhecimento de Educação Física e das 

Linguagens Artes Visuais, Música, Artes Cênicas (Profissionais da SEEDF), 

responsáveis pelo desenvolvimento do PPP 2018 e implementação do Plano 

de Ação. 
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 Coordenadora da Educação Integral (Profissional do quadro da SEEDF e 

lotado na escola Parque 308 Sul), que será responsável pela coordenação e 

organização das atividades na escola, pela promoção da interação entre a 

escola e a comunidade, pela prestação de informações sobre o 

desenvolvimento das atividades para fins de monitoramento e pela integração 

do Programa com Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.  

 Educador Social Voluntário - ESV, que realiza atividades junto ao Projeto de 

Atenção à saúde e são orientados pela Coordenadora da Educação Integral. 

Dentre outras ações, os ESV cooperam com os professores regentes em 

atividades pedagógicas; colaboram na recepção das crianças; acompanham 

as crianças em deslocamentos curtos na escola, quando necessitam 

atendimentos na Sala de acolhimento, SOE, SAI e/ou Direção; acompanham o 

recreio. 

 Merendeiras (Carreira Assistência SEEDF e/ou Terceirizadas). 

 Servidores (Empresas terceirizadas) que atuam na manutenção, cuidados e 

preservação da estrutura física. 

  

O desenvolvimento de todos os outros componentes curriculares e do 

Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática, bem como, a 

prestação de contas do Programa Novo Mais Educação são de responsabilidade das 

Escolas Classe, em conformidade com o Projeto de Educação Integral da CRE PP. 

Contudo, em 2017 e 2018, não houve verba destinada à compra de materiais para a 

Escola Parque. 

Ressaltamos a importância de resguardar a filosofia, a metodologia e a práxis 

educativa das Escolas Parque, pois as mesmas, em sua organização, diferem das 

escolas de ensino regular. A incompreensão de suas especificidades tem promovido 

a queda da qualidade do seu trabalho pedagógico, um engessamento do 

desenvolvimento curricular e a negação do objetivo de sua criação e de sua própria 

história. 
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A incompreensão supracitada do sistema educacional no que diz respeito ao 

funcionamento das Escolas Parque atinge, infelizmente, a comunidade escolar. 

Nesse sentido, o distanciamento das escolas tributárias e, por sua vez, dos pais e/ou 

responsáveis é um duro diagnóstico, que coloca os profissionais da educação que 

nelas atuam em estado de alerta. É preciso que os professores regentes das escolas 

tributárias tomem ciência do desenvolvimento de seus alunos nas áreas de 

conhecimento de Educação Física e das Linguagens Artes Visuais, Música, Artes 

Cênicas. Faz-se necessário que pais e/ou responsáveis se apropriem da importância 

da práxis educativa realizada nas EP para a formação integral de seus filhos e a 

defendam como Patrimônio Cultural do DF, imprescindível para formação plena das 

crianças, promovendo a autonomia intelectual, a capacidades criadora, o 

crescimento individual, fortalecendo a relação indivíduo<>sociedade, construindo 

dessa forma a consciência crítica por meio do respeito aos direitos e deveres da vida 

cidadã.  

 

8.9 Desenvolvimento de Projetos 

 
A prática pedagógica por meio do desenvolvimento de projetos se justifica como 

reorganização curricular neste momento, pois atende às urgentes necessidades de: 

democratizar os processos de ensino e aprendizagem, favorecendo a concepção de 

construção do conhecimento; inserir a práxis educativa da escola no momento 

histórico presente, de exigência social, ao proporcionar uma educação voltada para a 

formação efetiva do aluno na construção de habilidades e desenvolvimento de 

competências. Propor a democratização dos processos de ensino e aprendizagem, 

numa visão da construção do conhecimento, pressupõe a formação do aluno a partir 

de duas vertentes fundamentais que são a participação e a responsabilidade.  

Ao participar da construção do seu conhecimento, como sujeito, o aluno passa 

a ser responsável por ele. É o início da educação voltada para uma efetiva 

participação política, na vida adulta, que predispõe a se responsabilizar pelas ações 

individuais e coletivas na reconstrução social.  
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Assim, os projetos desenvolvidos em 2018 incluem uma gama diversificada de 

trabalhos que enriquecem a matriz curricular da Escola Parque 308 Sul.  

O Projeto Centro de Iniciação Desportiva - CID Ginástica Artística da 

Escola parque 308 Sul (SEEDF) – tem como objetivo contribuir com a formação de 

atletas de alto nível estimulando o acesso às pré-seleções e representações 

esportivas do Distrito Federal de estudantes que demonstrem aptidão na prática da 

Ginástica Artística, como fator de integração social. Ginástica Artística, como esporte 

contribui no desenvolvimento da cultura corporal, bem como no desenvolvimento de 

qualidades físicas e valores psico-sociais para formação básica dos estudantes.A 

redação do projeto CID tem formato próprio em toda a rede pública de ensino. 

O Projeto Infoarte fomenta a produção artística digital de crianças e pré-

adolescentes com o uso do computador como ferramenta e como linguagem, 

transformando ,nos alunos, a posição de meros consumidores para a de criadores de 

tecnologias. Consideramos a tecnologia como resultado da integração da técnica ao 

conhecimento. O Projeto faz com que o aluno, que está exposto a tantas telas 

midiáticas na sua rotina diária, perceba que pode dialogar com o computador de 

forma mais íntima, criando SUAS PRÓPRIAS TELAS. 

O Projeto PRESERVARTEPATRIMÔNIO é realizado desde 2010 na Escola 

Parque 308 Sul. Tem por premissa básica a realização de um conjunto de ações 

pedagógicas destinadas à promoção da educação patrimonial com estudantes e 

interessados que procuram a escola. Os estudos do patrimônio cultural em 

movimento são os eixos de ação e sistematicamente, há as aulas passeio com os 

estudantes, em dupla de professores, pelo interior da Unidade de Vizinhança para 

promover o (re)conhecimento de espaços e personalidades que contribuíram para a 

construção e embelezamento da cidade, patrimônio de todos nós. 

A Oficina Jardins da infância: identidade ecológica objetiva instigar alunos 

para a consciência e necessidade da integração em seus espaços de convivência 

(Escola Parque –Escola Classe- família- sociedade). A oficina é dotada de meios 

para que o aluno tenha percepção das ações que pode empreender para se integrar 

ao processo a que está submetido, apresentando ao aluno a possibilidade de diálogo 

entre as “janelas” real (materiais expressivos)e midiática (arte digital).Assim, 
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capacitar o aluno para uma leitura de mundo que envolva os diversos e diferenciados 

símbolos. 

O Projeto da Biblioteca desenvolve o tema “O papel indutor da biblioteca na 

formação de um leitor ativo”, objetivando integrar as atividades da biblioteca aos 

conteúdos disseminados nas salas de aula, reportando aos alunos o que pode ser 

encontrado no acervo disponível para consolidar, complementar e expandir o 

conhecimento sobre determinado tema. Também, deseja-se fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento de novas habilidades a partir da apreensão dos textos e conteúdos 

ofertados pela biblioteca, com o objetivo de que o acervo disponibilizado possa 

ajudar o aluno a desenvolver as condições essenciais para torná-lo leitor ativo, 

curioso e crítico. 

O Projeto Sala de Multimídia didática vem colaborar no processo ensino 

aprendizagem de modo a organizar e facilitar o acesso aos materiais, dinamizando 

as aulas, agregando conhecimento e preservando a memória da Escola Parque 

307/308 Sul. A organização possibilita que as disciplinas usufruam de ambiente 

apropriado e materiais didáticos específicos para as áreas de artes (visuais, teatro e 

música) educação física, memória e temas transversais, reunidos em um mesmo 

ambiente.  Permitindo assim estimular, aguçar a curiosidade e interesse pelos 

conteúdos propostos. Contribuindo para a formação de cidadãos críticos, 

participativos e conscientes através do conhecimento.  

O Projeto de Promoção à saúde desenvolve ações no sentido de proporcionar 

condições para a construção de um ambiente e de relações interpessoais saudáveis, 

envolvendo a Comunidade Escolar, por meio da vivência diária dos valores. Dentre 

os temas selecionados para 2017, destacamos: Formação humana; Valores; 

Educação Integral; Sustentabilidade; Direitos Humanos. Os temas emergem da 

matriz curricular, portanto, estão conectados aos trabalhos desenvolvidos em sala de 

aula, em todos os componentes curriculares. 

O trabalho com projetos vislumbra um aprender diferente, pois evidencia a 

educação para a compreensão. Essa educação se organiza a partir de dois eixos 

que se relacionam: aquilo que os alunos aprendem e a vinculação que esse 

processo de aprendizagem e a experiência da escola têm com suas vidas. O 
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primordial nessa nova ótica dos processos de ensino e aprendizagem está na 

possibilidade de compreender que, para aprender, o aluno precisa pesquisar, 

elaborar, escrever textos, exercitar a autoridade do argumento; esquemas mentais 

que, agora terão a chance de serem construídos/desenvolvidos em sua formação. 

O Projeto Festival da Primavera objetiva proporcionar, por meio das 

atividades, a reflexão sobre os valores cooperação, respeito, responsabilidade, 

tolerância, determinação, entre outros, podendo assim expressar seu potencial e 

suas habilidades psicomotoras, convivendo harmoniosamente com as diferenças. 

Cada edição trabalha um tema diferente, habitualmente um tema transversal 

relacionado à cultura da paz, cidadania, diversidade, meio ambiente e sempre  ligado 

à cultura corporal e do movimento, promovendo a integração entre os alunos das 

diferentes turmas da escola e com a comunidade em que vivem. 

Outras ações pedagógicas estão em fase de organização e configuram 

potencial para futuros projetos. 

Em 2017, com a revitalização do Parquinho, o uso planejado desse espaço 

traduz-se como uma prática intencional da Educação Física. Os professores fizeram 

uma consulta às crianças sobre a inclusão do parquinho nas atividades diárias, 

complementando o trabalho da Educação Física. Todas as turmas manifestaram o 

desejo de ampliar a convivência no espaço, inclusive as crianças do 5º Ano para a 

surpresa dos professores do turno matutino. 

A reflexão dos professores do Setor, junto à pesquisa de opinião realizada 

com as crianças, conduziu à valorização do parquinho “como tempo/espaço de 

interações e da brincadeira com intervenção adulta como meio de companheirismo 

no encontro com as crianças” (SOARES, 2012, p. 01).  

A ação fundamenta-se pelo Currículo em Movimento SEEDF, que reitera: 

 

O brincar e jogar assumem outras significações no contexto 
educativo, possibilitando aquisições necessárias a saberes 
lógico-matemático, de oralidade, de escrita e outras atividades 
de cognição referentes à memória e à atenção. Sendo assim, 
auxilia na aquisição de conhecimentos que são permeados por 
letramento, visto de uma forma mais abrangente, transcendente 
ao letramento linguístico, mas que englobam também 
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letramento simbólico, geográfico, científico e corporal. (2014, p. 
20) 
 

A inserção do parquinho nas atividades diárias e a continuidade, em 2018, assume 

um papel de construção cooperativa de várias habilidades e compreensão das áreas 

de conhecimento, garantindo o trabalho pedagógico da Educação Física por meio do 

corpo e do movimento. 
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As dobras da implementação do Projeto de Educação Integral da CRE PP implicam desafios constantes para 

toda a equipe e estudantes. 

 

 

Figura nº 15: Dobraduras. Professor Ediberto Queijada e estudantes da Turma 44. Brasília, inverno de 2017 

 

Deixamos mais reflexões das estudantes da EP 308 Sul.  

“Toda criança tem o direito de estudar aqui, mas infelizmente só um grupo pode. Antes, todo 

mundo podia, mas agora não. Se fosse três dias, poderíamos dar a oportunidade a outras 

pessoas que ficaram sem estudar na Escola Parque e estudam na mesma escola que eu”. Ana 

Elisa, T51 matutino (2017). 

“Muitas crianças estudam aqui e outras tantas não podem estudar. E nós ficamos muito 

cansados, porque são 5 dias. Se fossem 3 dias, as outras crianças podem também”. Eduarda 

Soares, T51 matutino (2017). 
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9. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 2018 

 

 
Plano de Ação 

Triênio 2017/2019 

 
 
Dimensões de 
Gestão 
 

 
Ações 

 
Objetivos 

 
Metas 

 
Cronogra
ma 

 
Responsáveis 

 
Avaliação 

 
 
 
Pedagógica 

 
Atualização do 
Projeto Político-
Pedagógico da 
Escola, 
considerando os 
estudos e escritos 
realizados pelo 
corpo docente e a  
participação da 
comunidade 
escolar, a partir do 
ano de 2012 e 
durante a gestão 
2013/2016. 
Elaboração dos 
projetos 
pedagógicos 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar, 
implementar, 
acompanhar e 
avaliar as ações do 
PPP da escola. 
 
Proporcionar 
condições para a 
atualização/constru
ção do Projeto 
Político-
Pedagógico, 
garantindo a 
participação da 
comunidade escolar 
nesse processo. 
 
Favorecer a 
avaliação periódica 
e a inserção 
constante de 
informações 
pedagógicas, 
administrativas e 
financeiras 
conforme 

 
Envolver em 80 % da 
comunidade escolar 
na atualização do 
PPP 2017. 

 
Durante 
todo o ano 
letivo. 
 

Direção da escola, 
Supervisão pedagógica, 
coordenadores, docentes, 
servidores, funcionários e 
pais e/ou responsáveis e 
alunos. 
 

 
Processual e 
contínua, durante 
as Coordenações 
coletivas e ao fim 
de cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 
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desenvolvimento 
das ações da 
escola no período 
de vigência do 
PPP. 
 

Pedagógica Coordenação 
coletiva 
 
Realização da 
formação 
continuada do 
corpo docente da 
escola, por meio 
de oficinas, 
estudos, palestras 
e cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manutenção das 
atividades de 
coordenação 
coletiva com a 
participação de 
todo o corpo 
docente, Equipe 

Qualificar a 
coordenação 
pedagógica como 
momento de 
formação 
continuada dos 
professores, bem 
como promover 
estudos individuais 
e coletivos; otimizar 
o planejamento e 
intervenção das 
ações pedagógicas. 
 
Participar 
ativamente da 
construção do PPP. 
 
Unificar a práxis 
educativa da 
escola. 
Proporcionar 
espaço para 
discussão e análise 
das práticas 
realizadas em sala. 
Promover a 
formação 
continuada em 

Envolver em 100% 
os docentes nas 
atividades de 
formação, estudo, 
planejamento e 
intervenção nas 
ações pedagógicas. 
 
Investir na formação 
continuada dos 
professores 
enquanto 
possibilidade de 
transformação da 
práxis educativa. 
 
Possibilitar a 
construção da 
habilidade de 
aprender a aprender. 
Implementar o 
processo de ação-
reflexão-ação. 
 
Ampliar em 80% a 
participação dos 
professores em 
todas as ações 
relacionadas ao 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Direção, Supervisão 
Pedagógica, Coordenação 
Pedagógica, Sala de Apoio 
à Inclusão e Orientação 
Educacional. 
 

Processual e 
contínua, durante 
as Coordenações 
coletivas e ao fim 
de cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos 
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Gestora, SOE e 
SAI. 

serviços dos 
profissionais da 
educação. 
 

PPP. 
 

Coordenação 
Setor – realizada 
por meio dos 
encontros por 
setor, no turno de 
coordenação, às 
terças-feiras 
 

Promover as 
atividades de 
coordenação por 
setor, 
acompanhadas 
pela Coordenação 
Pedagógica. 
 
Propiciar discussão 
e reflexão por parte 
dos professores 
que atuam no 
mesmo setor, sobre 
os processos de 
ensino e 
aprendizagem. 
 
Proporcionar 
condições para a 
realização do 
planejamento por 
setor, no sentido de 
embasar o 
planejamento 
individual do 
professor. 
 

Envolver 100% do 
corpo docente e 
coordenação 
pedagógica. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Coordenação Pedagógica e 
corpo docente. 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 

Coordenação 
Quarteto  
 

Realizar o Pré-
Conselho. 
 
Organizar o 
trabalho 
interdisciplinar 

Envolver 100% do 
corpo docente e 
coordenação 
pedagógica. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Corpo docente e 
Coordenação Pedagógica 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 

Coordenação Planejar as Envolver 100% do Durante Corpo docente Processual e 
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Individual 
 

atividades 
semanais. 

corpo docente e 
coordenação 
pedagógica. 

todo o ano 
letivo 
 

contínua. 

  Acolhimento e 
acompanhamento 
dos alunos novos 
da escola. 

Proporcionar ao 
aluno novo um 
ambiente 
acolhedor, 
transmitindo-lhe 
tranquilidade e 
segurança. 

 
Acolher 100% dos 
alunos novos, 
integrando-os ao 
ambiente escolar. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Supervisão Pedagógica 
 
Coordenação Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação Pedagógica 
e Professores readaptados 
que atendem o Projeto de 
promoção à Saúde. 
 
 
 
 
Supervisão Pedagógica 
 

Observação: nível 
de envolvimento 
com o novo 
ambiente. Retorno 
do corpo docente 
sobre o 
desenvolvimento e 
interação do novo 
aluno e da turma. 

 Recebimento, 
acompanhamento 
e assessoramento 
dos professores 
recém-nomeados e 
recém-contratados 
no que concerne 
ao trabalho 
pedagógico 
realizado na 
escola. 
 

Orientar os 
professores quanto 
à dinâmica de 
trabalho da escola 
e das estruturas 
pedagógica e 
administrativa. 

Orientar 100% dos 
decentes novos, 
integrando-os ao 
ambiente escolar. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Processual e 
contínua. 

 Atendimento, 
acolhimento e 
direcionamento 
dos alunos em 
situações de 
atraso, quebra das 
regras internas, 
acidentes ou 
saídas 
antecipadas. 
 

Atender e/ou 
minimizar as 
demandas de 
ocorrências 
disciplinares, de 
acidentes e do não 
cumprimento dos 
horários 
estabelecidos pela 
escola. 
 

Atender 100% das 
ocorrências diárias. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Processual e 
contínua. 

 Acompanhamento 
e assessoramento 
na concepção dos 
Planejamentos 

Acompanhar o 
desenvolvimento do 
Plano de Ensino 
concebido pelo 

Acompanhar e 
orientar 100% do 
corpo docente e 
coordenação 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
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Individuais, com 
posterior 
solicitação de 
entrega dos 
mesmos à Equipe 
Pedagógica. 
 

Setor e 
monitoramento da 
prática pedagógica 
realizada em sala 
de aula. 
 

pedagógica. Coordenação Pedagógica 
 
 

avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 

 Participação na 
Formação 
Continuada dos 
professores. 

Promover oficinas, 
socialização de 
experiências, 
cursos e outras 
estratégias que 
promovam o 
processo de ação-
reflexão-ação a 
serem realizados 
nas Coordenações 
Coletivas. 
 

Envolver 100% do 
corpo docente e 
coordenação 
pedagógica. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Direção 
 
Supervisão Pedagógica 
 
Coordenação Pedagógica 
Convidados 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 

 Oferta de suporte 
didático-
pedagógico aos 
professores. 

Minimizar e/ou 
sanar as possíveis 
necessidades dos 
professores, tanto 
no que diz respeito 
à materiais quanto 
ao desenvolvimento 
da prática 
pedagógica em sala 
de aula. 
 

Ampliar em 80% a 
aquisição de 
materiais. 
 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Direção 
 
Supervisão Pedagógica 
 
Coordenação Pedagógica 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 

 Encontros 

periódicos da 

Equipe 

Pedagógica. 

 

Definir estratégias 
de trabalho, 
socialização de 
informações 
importantes para o 
trabalho da Equipe, 
avaliação 
processual dos 
procedimentos 

Ampliar os encontros 
em 80%, de forma 
que eles ocorram a 
cada 15 dias 
minimamente. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Supervisão Pedagógica 
 
Coordenação Pedagógica 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 
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adotados e 
decisões quanto 
aos problemas que 
porventura surjam 
durante o processo. 
 

 Criação do 
carômetro. 
 

Montar o carômetro 
com fotos tiradas 
por turma, 
reveladas e 
colocadas em pasta 
própria. 
Otimizar a a 
visualização e 
identificação dos 
alunos. 

Montar 100% dos 
carômetros. 

1º bimestre Coordenação Pedagógica Registro fotográfico 
de todas as turmas, 
realizado no 1º 
bimestre e  
Utilizado nos 
Conselhos, para 
viabilização do 
reconhecimento de 
cada criança. 

 Divulgação de 
todas as ações 
pedagógicas 
promovidas pela 
escola, CRE e 
Secretaria de 
Educação, 
inclusive as ações 
de formação 
continuada, e 
incentivo para a 
efetiva participação 
de todos os 
professores. 
 

Ampliar as 
possibilidades de 
realização de uma 
práxis educativa 
cada vez com mais 
qualidade, 
efetivando o 
processo de ação-
reflexão-ação. 
 

Divulgar 100% das 
informações aos 
professores, equipe 
pedagógica e demais 
membros da 
comunidade escola, 
observando a 
natureza da 
informação. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Direção 
 
Supervisão Pedagógica 
 
Coordenação Pedagógica 

Processual e 
contínua, mantendo 
semanalmente a 
circulação da 
informação. 

 Realização de 
processo reflexivo 
e avaliativo, com 
os professores, 
sobre o trabalho 
pedagógico 
realizado. 
 

Redimensionar as 
ações educativas 
no sentido de 
garantir avanços 
constantes nos 
processos de 
ensino e 
aprendizagem. 

Envolver 100% dos 
professores e equipe 
pedagógica. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Direção 
 
Supervisão Pedagógica 
 
Coordenação Pedagógica 
Docentes 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 
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 Acompanhamento 
dos alunos faltosos 
e/ou que 
apresentam 
dificuldades na 
aprendizagem/com
portamento. 
 

Resgatar o 
processo de 
aprendizagem dos 
alunos que 
porventura se 
encontram com 
dificuldades, 
minimizando e/ou 
sanando os 
problemas que 
geram essas 
dificuldades. 
 

Minimizar em 80% 
as ausências dos 
alunos. 
Acompanhar 100% 
dos alunos que 
estiverem com 
dificuldades de 
aprendizagem/comp
ortamento. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

 
Supervisão Pedagógica 
SOE 
SAI 
Coordenação Pedagógica 
Docentes 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 

 
Pedagógica  

Implementação do 
Projeto de 
Educação Integral 
da CRE PP. 
 
 
Criação do Projeto 
de promoção à 
saúde. 

Implementar o 
Projeto de 
educação Integral 
da CRE PP. 
 
 
Criar o Projeto de 
promoção à saúde. 

Dirimir em 100% os 
problemas 
enfrentados durante 
a implantação. 
 
Realizar 100% das 
ações de Promoção 
à saúde. 
Minimizar em 60% o 
impacto da falta de 
água, que ocorre 
semanalmente. 
Em caso de greve 
dos servidores 
terceirizados, realizar 
50% da limpeza, 
mantendo o 
ambiente em bom 
estado de 
conservação e 
limpeza. 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

SEDF 
CRE PP / UNIEB/ 
Coordenação da Educação 
Integral 
Direção 
Supervisão Pedagógica 
Coordenação Pedagógica 
Docentes 
SOE 
SAI 
Pais e/ou responsáveis 
Corpo Administrativo 
Servidores 
 

Observação diária 
dos problemas na 
implementação. 
Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
sugestões e 
encaminhamentos. 
Relatório 
consubstanciado a 
cada bimestre, 
direcionado à CRE 
PP e tribunal de 
Contas DF. 

Resultados 
Educacionais 
 

Formação e 
manutenção da 
Equipe Pedagógica 
da Escola cuja 
função é a de 

Implantar/ 
implementar o 
trabalho da Equipe 
Pedagógica no 
sentido de 

Implementar 100% 
do trabalho da 
Equipe Pedagógica. 
 
 

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Direção, Supervisão 
Pedagógica, Coordenação 
Pedagógica, Sala de 
Recursos e Orientação 
Educacional. 

Processual e 
contínua, ao fim de 
cada bimestre. 
Registro das 
avaliações, 
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acompanhar, 
assessorar, 
supervisionar, 
coordenar e avaliar 
a práxis educativa 
da escola. 
 
Orientação 
Educacional 
  
Sala de Apoio à 
Inclusão 
 
Realização de 
encontros com 
professores e Sala 
de Recurso para 
reflexão sobre 
cada aluno 
especial, 
planejamento 
individualizado e 
adequação 
curricular. 

transcender a 
práxis educativa da 
escola. 
 
Integrar os 
trabalhos realizados 
pela Supervisão 
Pedagógica, 
coordenação 
Pedagógica, 
Orientação 
Educacional e 
Sala de Apoio à 
Inclusão 
 
Promover o 
atendimento 
adequado aos 
alunos com 
necessidades 
educacionais 
especiais. 
 
Proporcionar 
condições para a 
real inclusão dos 
alunos ANEE no 
ensino regular por 
meio do trabalho 
em conjunto dos 
professores e a 
Sala de Recurso. 

 
Realizar a 
Adequação 
Curricular dos 
alunos ANEE 
enquanto 
instrumento que 

 
 
 
 
 
Integrar 100% dos 
trabalhos realizados 
pela Supervisão 
Pedagógica, 
coordenação 
Pedagógica, 
Orientação 
Educacional e 
Sala de Apoio à 
Inclusão 
 
Promover 100% do 
atendimento 
adequado aos 
alunos com 
necessidades 
educacionais 
especiais. 
 
Ampliar em 80% as 
condições para a 
real inclusão dos 
alunos ANEE no 
ensino regular por 
meio do trabalho em 
conjunto dos 
professores e a Sala 
de Apoio à Inclusão. 
 
 
Realizar 100% da 
Adequação 
Curricular dos alunos 
ANEE. 

sugestões e 
encaminhamentos. 
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garanta o trabalho 
pedagógico voltado 
para as reais 
necessidades dos 
mesmos. 
 
 

 

Participativa 
 

Conselho Escolar 
 

Promover a eleição 
do Conselho 
Escolar. 
 
Assegurar as 
condições do 
trabalho a ser 
desenvolvido pelo 
Conselho Escolar, 
conforme a Lei da 
Gestão 
Democrática-2012. 
 
 
 

Garantir em 100% os 
mecanismos de 
participação efetiva e 
democrática da 
comunidade escolar 
nas ações do 
cotidiano escolar, 
sobretudo, a eleição 
do Conselho Escolar. 
 
Assegurar em 100% 
as condições do 
trabalho a ser 
desenvolvido pelo 
Conselho Escolar. 
 

 
Durante o 
biênio 
2017-2019. 

Todos os segmentos da 
Comunidade escolar. 
Membros do Conselho 
Escolar 

Atuação e 
promoção, anual, 
da avaliação da 
unidade escolar nos 
aspectos técnicos, 
administrativos e 
pedagógicos, por 
meio de registros e 
encaminhamentos. 

APM 
 

Assegurar as 
condições do 
trabalho a ser 
desenvolvido pela 
APM, conforme 
Estatuto da 
Associação de Pais 
e Mestres da 
Escola Parque 308 
Sul vigente. 
 

Assegurar em 100% 
as condições do 
trabalho a ser 
desenvolvido pela 
APM.  

Durante 
todo o ano 
letivo 
 

Todos os segmentos da 
Comunidade escolar. 
Membros da APM. 

Atuação e 
promoção, anual, 
da avaliação da 
unidade escolar nos 
aspectos técnicos, 
administrativos e 
pedagógicos, por 
meio de registros e 
encaminhamentos. 

Pessoas Comunicação 
imediata à 
Coordenação 
Regional de Ensino 
sobre afastamento 

Garantir que, na 
ausência do 
professor regente, 
os alunos tenham a 
continuidade dos 

Manter em 100% a 
suplência das 
carências geradas 
pelo afastamento 
legal. 

Para o 
triênio 

CRE PP e Direção Efetivação do 
atendimento da 
CRE PP, após 
solicitação do 
substituto. 
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legal de professor 
para que possa ser 
providenciada a 
substituição. 

processos de 
ensino e 
aprendizagem, com 
qualidade. 
 

 Flexibilização do 
horário das 
reuniões de pais, 
para que os 
responsáveis 
possam 
comparecer à 
escola sem 
prejuízo no 
trabalho. 
 
Comunicação das 
datas e horários 
das reuniões de 
pais com 
antecedência. 

Propiciar meios 
para uma 
participação cada 
vez maior dos pais 
nas reuniões de 
pais e mestres. 
 
 
 
Facilitar a 
organização familiar 
no sentido de 
provocar um 
aumento no 
percentual de 
participação. 
Incluir na 
comunicação 
escrita a 
imprescindibilidade 
do 
acompanhamento, 
por parte dos pais, 
da vida escolar das 
crianças. 
 

Flexibilizar em 80% 
 os horários e dias 
de atendimento.  
 
 
 
 
 
 
 
Manter 100% dos 
pais e/ou 
responsáveis 
informados  sobre 
realização das 
reuniões. 

Durante o 
ano letivo 
2017 

Direção, Equipe 
Pedagógica, corpo docente 
e pais e/ou responsáveis. 
 
 
 
 
 
 
Direção, Equipe 
Pedagógica, corpo docente 
e pais e/ou responsáveis. 

 

Administrativa Manutenção e 
reparos das 
dependências e 
equipamentos: 
pinturas; reforma 
do parque, da 
piscina, dos 
vestiários e do 

Proporcionar 
melhores condições 
de trabalho aos 
professores dos 
setores, 
principalmente no 
que diz respeito ao 
desenvolvimento 

Manutenção de 
100% dos espaços ni 
início do ano letivo. 
Manutenção de 60% 
dos espaços ao 
longo do ano. 

Durante o 
ano letivo. 

Direção e Corpo 
administrativo.  

Observação e 
acompanhamento 
constante dos 
espaços, para 
evidenciar a 
necessidade de 
reparos,etc.  
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piso; banheiro do 
Teatro;  

dos Planejamentos 
Coletivos e 
Individuais. 
Ofertar aos alunos 
ambiente favorável 
ao seu processo de 
aprendizagem. 
 

 
 
 
 
 

Acompanhamento 
e orientações dos 
servidores 
terceirizados. 

Organizar a escala 
de trabalho. 
Acompanhar o 
desenvolvimento do 
trabalho. 
 

Acompanhamento e 
orientação de 100% 
do trabalho. 

Durante o 
ano letivo 

Supervisão Administrativa Observação dos 
níveis de 
participação e 
devolutiva do 
trabalho realizado 
pelo servido. 

Acompanhamento 
despacho de 
processo 
anteriores à 
implementação do 
SEI. 

Manter a circulação 
dos processos em 
dia. 

Acompanhar em 
100% os processos. 

Durante o 
ano letivo 

Supervisão Administrativa Registros 
pertinentes e 
otimização da 
devolutiva dos 
processos. 

Articulação 
com os demais 
profissionais 
da equipe 
gestora.   
Planejamento 
e execução de 
atividades de 
escrituração 
escolar, de 
arquivo, de 
expediente e 
de 
atendimento a 
estudantes, a 
professores,  
às  famílias 
e/ou 
responsáveis 

Planejar, coordenar, 
controlar e 
supervisionar as 
atividades da 
Secretaria Escolar. 
 
 

Manter 
atualizados, no 
arquivo corrente, 
as pastas e os 
registros 
individuais dos 
estudantes da 
unidade escolar; 
 
Acompanhar, 
sistematicamente, o 

Concretizar em 
100% as ações 
citadas. 

Durante o 
ano letivo 

Chefe de Secretaria Acompanhamento e 
registros 
sistematizados das 
ações.  
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legais em 
assuntos 
relativos à sua 
área de 
atuação. 

 

preenchimento dos 
Diários de Classe. 

 
 

 
Utilização da APM 
e dos recursos 
públicos. (PDAF) 
 
 
 
 
Prestação de 
contas da APM e 
dos recursos 
públicos (PDAF). 
 

 
Atender as 
principais 
necessidades  da 
escola. 
 
Aluguel de ônibus 
para atividades de 
campo com os 
estudantes. 
 
Aquisição de 
materiais artísticos, 
para atividades 
físicas e pré-
desportivas para 
uso cotidiano nos 
Setores. 

Atender 100% das 
demandas internas 
relacionadas às 
ações citadas. 

 Durante o 
ano letivo. 

Direção, APM e Conselho 
Escolar. 
 

Registro de todos 
os avanços 
realizados na 
escola, objetivando 
o acompanhamento 
e a garantia do 
atendimento das 
demandas. 

Financeira  
Cumprimento da 
Ata de prioridades. 
 

Proporcionar 
melhores condições 
de trabalho aos 
professores do 
setor, 
principalmente no 
que diz respeito ao 
desenvolvimento 
dos Planejamentos 
Coletivos e 
Individuais. 
Ofertar aos alunos 
ambiente favorável 
ao seu processo de 
aprendizagem. 

Atender 75% da Ata 
de prioridades 

Durante o 
ano letivo. 

 
Direção, APM e Conselho 
Escolar 
 

Registro de todos 
os avanços 
realizados na 
escola, objetivando 
o acompanhamento 
e a garantia do 
atendimento das 
demandas. 
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Gestão dos 
recursos. 
 

Gerir de modo que 
o conselho escolar 
participe das 
decisões. 
 

Envolver 100% do 
conselho escolar. 
 

Para o 
triênio 
 

 
Direção, APM e Conselho 
Escolar 
 

Registro do índice 
de participação e 
envolvimento; das 
ações propostas e 
encaminhadas. 
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10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 
Há uma estreita relação entre gestão, planejamento e avaliação no campo 

educacional. Essas inter-relações se evidenciam tanto nas questões de ordem mais 

conceitual, que dizem respeito às concepções de poder, democracia, sociedade, etc., 

quanto na proposição de ações mais concretas relativas aos processos pedagógicos 

de como ensinar, aprender e avaliar. 

O planejamento da educação, seja no âmbito das políticas educacionais, da 

organização geral de uma unidade escolar ou mais especificamente do ensino, se 

configura em componente fundamental da gestão escolar. É meio(condição para) e 

fim (possibilidade de realização), por exemplo, de uma gestão escolar participativa e 

democrática. Nessa mesma direção podemos compreender a avaliação no contexto 

da escola. 

Ao final do ano letivo de 2017, os profissionais que atuam na Escola Parque 

308 Sul fizeram a avaliação do PPP, considerando a Gestão 2013/2016, indicando 

caminhos para 2018 no que tange a experiência vivida, bem como, aguardando as 

incertezas diante da implementação do Projeto de educação Integral da CRE PP. 

Há que se transformar a avaliação em um momento de reflexão do pensar e do 

fazer pedagógico, compreendendo-a como um processo formativo, contínuo, 

processual e dialógico. Portanto, há que se considerar os valores, concepções, 

crenças e os posicionamentos filosófico, metodológico, político-ideológico de cada  

segmento da Escola Parque. Vale ressaltar que o proposto aqui está assegurado 

pela Lei da Gestão Democrática. 

Para o atual ano letivo, a avaliação do PPP acontecerá anualmente, ao final do 

ano letivo, e será realizada coletivamente, assegurando a efetiva participação de 

todos. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO     

 
ESCOLA PARQUE 308 SUL 

Patrimônio Cultural do Distrito Federal 
 

 

11. PROJETOS ESPECÍFICOS 

11.1 PROJETO CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA - GINÁSTICA ARTÍSTICA 

DA ESCOLA PARQUE 308 SUL 

 
Responsáveis:  Carlos Augusto Corbucci  
 
 DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PRÁTICO 
 

- Técnico 

 Fundamentação básica do desporto (habilidades básicas) e preparação 

física geral e específica. 

 

 CLIENTELA 

- Atenderá os estudantes do ensino fundamental da escola pública, 

que tenham interesse e mostrem aptidão na prática da modalidade. 

 LOCAL 

- O CID de Ginástica Artística funciona na ESCOLA PARQUE 308 SUL 

 

 METODOLOGIA 

- Ponto de partida é a prática social. 

- Pressuposto interacionista, onde vamos buscar a aprendizagem. 

- A Ginástica Artística, como esporte contribui no desenvolvimento da cultura 

corporal, bem como no desenvolvimento de qualidades físicas e valores psico-

sociais para formação básica dos estudantes. 

, 

 ABORDAGEM DA AÇÃO PEDAGÓGICA 
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- Os conteúdos são produzidos a partir das relações sociais. 

- Todos os conteúdos têm como motivação a cidadania. 

 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

- Identificar e selecionar estudantes para a prática da modalidade. 

- Assegurar as condições para o pleno desenvolvimento da Ginástica 

Artística pelo domínio dos fundamentos básicos, aperfeiçoamento 

das habilidades técnicas e qualidades físicas, com conhecimento do 

conteúdo de arbitragem. 

- Contribuir com a formação de atletas de alto nível estimulando o 

acesso às pré-seleções e representações esportivas do Distrito 

Federal de estudantes que demonstrem aptidão na prática da 

Ginástica Artística, como fator de integração social. 

 

 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

- GERAL 

 Oportunizar o acesso à cultura desportiva, como meio de educação 

consciente, construtiva, socializadora, afetiva e transformadora. 

 

- ESPECÍFICOS 

 Utilizar a cultura corporal desportiva, pela Ginástica Artística, como 

facilitador no sentido de qualificar, conscientizar as capacidades físicas e 

necessidades pessoais dos estudantes. 

 Expandir o conhecimento físico-técnico-tático na prática desportiva da 

Ginástica Artística como parte significativa da formação integral do 

estudante. 

 Utilizar as diversas competições que se apresentarem no transcorrer do 

processo (Jogos Escolares, Festivais e Torneios de Ginástica Artística, 

apresentações, etc.), como instrumento pedagógico, lúdico, cooperativo e 

afetivo para a formação de cidadãos críticos transformadores. 



152 
 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

- A implantação deste CID justifica-se pela necessidade de atender a 

demanda de estudantes do Plano Piloto, na prática desta 

modalidade. Portanto, faz-se necessário ampliar as opções desta 

clientela, atendendo, desta forma, a toda esta região.  

- A formação de turmas mistas (Ginástica Artística Masculina e 

Ginástica Artística Feminina) é fundamental para o desenvolvimento 

dos objetivos propostos para esta modalidade. Existem algumas 

particularidades que as diferem uma da outra. (conforme quadro 

abaixo) 

 

 GOM GOF 

Aparelhos Solo 
Cavalo 
Argolas 
Salto 
Paralelas 
Barra Fixa 

Salto 
Assimétrica 
Trave 
Solo 

Arbitragem Árbitros somente do sexo 
masculino. 

Árbitros do sexo feminino e 
masculino. 

Técnica dos exercícios Devido as particularidades e também aos aparelhos diferentes, 
a técnica dos exercícios são totalmente diferentes sendo, 
portanto necessária a especialização em cada modalidade.  

Coreografia e Ballet  Prioridade para coreografia e 
dança. 

Desenvolvimento 
motor 

Diferenças motoras básicas entre os sexos em relação a idade. 

  
Esta diferenciação não ocorre em outras modalidades como, por exemplo, a Natação 

e o Atletismo, onde a técnica das provas são praticamente as mesmas possibilitando 

que o professor oriente e desenvolva o trabalho independentemente do sexo. Na 

Ginástica é necessário educadores distintos para cada sexo. 

 

 FUNÇÃO 

- Centro de Iniciação Desportiva – CID é um setor pedagógico-

desportivo que favorece o caráter de formação crítico social, 
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exercendo as funções de detectar, iniciar e desenvolver 

potencialidades na cultura corporal desportiva. 

 

 PLANO OPERATIVO 

- As aulas serão ministradas segundo a sistemática operacional dos 

CID’s já existentes. 

Grade Horária 

 
As turmas serão constituídas de acordo com a habilidade. 

Iniciante 1   - Estudantes que estão iniciando na Ginástica Artística, introdução dos 

elementos básicos no Solo, Salto, cama elástica, trave de equilíbrio e Barra Fixa. 

Estudantes com razoável habilidade para a GA. Participação em eventos regionais 

de Ginástica Artística. 

Iniciante 2 – Estudantes que já iniciaram na Ginástica Artística, e desenvolveram 

elementos no Solo, Salto, Barra Fixa, Trave de Equilíbrio, e Coreografia . Os 

estudantes com grande  habilidade para a GA.Participação em eventos regionais de 

Ginástica Artística. 

Aperfeiçoamento – Estudantes com grande habilidade para a Ginástica Artística, 

treinamento em todos os aparelhos coreografia e treinamento de séries completas 

nos aparelhos. Participação em eventos regionais e nacionais de Ginástica Artística. 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

Utilização do material da Escola Parque 308 Sul. 

Turma Horário Dias Local Faixa etária Nº de alunos 

Aperfeiçoamento 8h às 9h30 2ª, 4ª e 6ª Escola Parque 308 
sul 

07 a 12 anos 10 a 12 

Iniciante 2 9h 30às 
10h 30 

2ª, 4ª e 6ª Escola Parque 308 
sul 

06 a 10 anos  12 a 15 

Iniciante 1 10h 30 às 
11h30 

2ª, 4ª e 6ª Escola Parque 308 
sul 

06 a 10 anos 15 a 20 

Aperfeiçoamento 14h às 
15h30 

2ª, 4ª e 6ª Escola Parque 308 
sul 

07 a 12 anos 10 a 12 

Iniciante 2 15h30hàs 
16h 30 

2ª, 4ª e 6ª Escola Parque 308 
sul 

06 a 10 anos  12 a 15 

Iniciante 1 16h 30 às 
1730 

2ª, 4ª e 6ª Escola Parque 308 
sul 

06 a 10 anos 15 a 20 
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 AVALIAÇÕES 

As avaliações serão bimestrais e serão feitas durante as próprias aulas (avaliações 

físicas e técnicas). As avaliações anuais serão feitas nos diversos eventos 

(competição, apresentações e outras formas de participação dos estudantes). 

 

 
 

____________________________ 
Carlos Augusto Corbucci 

200386-4
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO     

 
ESCOLA PARQUE 308 SUL 

Patrimônio Cultural do Distrito Federal 
 

 

11.2 INFOARTE 

 

Local e data: Esse projeto existe na Escola Parque 308 sul desde o ano de 2005, 

sendo aplicado em todos os anos até o ano corrente de 2018. 

Responsável/autor do projeto: Profª Gloria Maria Maranhão Callafange Baena dos 

Santos MAT. 27,335-X (atuante no turno Matutino). 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto está sendo desenvolvido no Laboratório de Informática da 

Escola Parque 308 sul, reconhecidamente referência em educação de qualidade, 

desde o ano de 2005. A Escola Parque 308 sul foi inaugurada em 20 de novembro 

de 1960, é baseada nos princípios do educador Anísio Teixeira, tombada pelo GDF 

em 5 de agosto de 2004 como Patrimônio Cultural do Distrito Federal, e  oferece uma 

educação voltada para os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, do 

respeito ao bem comum, dos princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e 

da diversidade das manifestações artísticas e culturais na busca de aprendizagens 

significativas. 

O Laboratório de Informática foi instalado na Escola Parque 308 sul em 2004, 

tendo projeto aprovado pelo PROINFO/MEC e pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal.  A Orientação Pedagógica das Escolas Parque determina uma 

quantidade limitada de alunos para que se mantenha a qualidade do atendimento e 

na aprendizagem das técnicas.  
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O nome INFOARTE foi dado ao Projeto por um aluno vencedor de um 

concurso para a escolha do nome no ano de 2005. Antes disso, o projeto chamava-

se Arte e Informática.   

A  Escola Parque em seu papel educativo voltado para o aprimoramento do 

ser sensível e crítico deve estar integrada ao universo sócio-político de sua 

comunidade escolar, traduzindo em expressividade novas formas de ser e se 

relacionar com o mundo contemporâneo. Por ser uma escola de Arte e Esporte é 

canal de manifestação de um tempo. Nossos alunos expressam suas formas de ver 

a vida em seu tempo e espaço. E este tempo que vivem encontra-se intimamente 

ligado às novas tecnologias, que afetam sobremaneira tanto as artes e os esportes 

como as formas de se relacionar com o corpo e a natureza, consigo e com o outro.  

As crianças e adolescentes de hoje são seres “telemáticos”; eles convivem 

com as diferentes telas (computador, celular, games, microondas, terminais 

eletrônicos, etc.) em seu dia a dia, o que, com certeza, interfere em suas mediações. 

São novas formas de relação mediadas em espaços de “não-presença”. 

O Projeto Infoarte aparece assim para atender às necessidades de uma 

sociedade midiática. Além de meio de expressão, a infoarte desenvolve também a 

prática de leitura com o uso de linguagens eletrônicas e digitais. Utiliza o sistema 

operacional Windows, o software Corel Draw e o pacote Office. 

Por utilizar esses programas descritos acima, que usam rotinas para realizar 

tarefas, o Projeto Infoarte torna-se eficiente para ensinar principalmente alunos com 

necessidades especiais, que têm mais facilidade para lidar com esse tipo de 

abordagem, sendo então, um projeto INCLUSIVO. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O educador acredita que a tecnologia não surge da superposição do novo 

sobre o velho, mas o novo nasce do velho (FREIRE, 1969, p.57), desse modo, o 

novo traz em si elementos do velho; parte-se de uma estrutura inferior para se 

alcançar uma superior e assim por diante. A busca por ferramentas tecnológicas que 

enriqueçam a prática pedagógica é sempre necessária. Utilizar recursos como 
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imagens, sons e vídeos em sala de aula tornou-se essencial para que o aprendizado 

se realize mais rápido, seja eficiente e agradável. A Informática vem disponibilizar 

aos alunos várias técnicas de informação e comunicação, através do uso correto da 

internet para pesquisas, processadores de texto, apresentação de trabalhos e 

softwares de design gráfico. A Informática aplicada à Arte desde cedo possibilitará 

um exercício futuro de criatividade que diversificará o uso do computador em vários 

eventos na vida do aluno. 

O Projeto Infoarte  fomenta a produção artística digital de crianças e pré-

adolescentes com o uso do computador como ferramenta e como linguagem, 

transformando ,nos alunos, a posição de meros consumidores para a de criadores de 

tecnologias. Consideramos a tecnologia como resultado da integração da técnica ao 

conhecimento. O Projeto faz com que o aluno, que está exposto a tantas telas 

midiáticas na sua rotina diária, perceba que pode dialogar com o computador de 

forma mais íntima, criando SUAS PRÓPRIAS TELAS.  

Além do mais, quando o aluno tem o domínio dos programas, ele cria seu 

próprio percurso criativo, ganha segurança ao ver seus resultados.Percebe o corpo 

como tradutor de suas emoções.Temos ainda uma importante questão a responder:  

Como convivemos com as diferenças no ambiente escolar?E como as aulas de 

Infoarte ajudam nesse processo de convivência?Lamentavelmente a resposta para 

essa a primeira parte dessa questão ainda está bem longe do que considerarmos 

satisfatória. Entendemos que será preciso ainda um trabalho muito grande de 

sensibilização e aceitação das diferenças (sejam elas quais forem) para que os 

atores em questão (comunidade escolar: professores,servidores, pais e alunos) 

aceitem e convivam da melhor maneira com as diferenças de cada um. 

Mas, com muito otimismo, vemos que a segunda parte da questão, pode, sim, 

ser promissora. A Infoarte efetivamente ajuda o processo de convivência! 

Inicialmente, a maioria dos alunos têm dificuldades para aprender os programas, 

mas, com a aquisição do conhecimento das ferramentas e rotinas utilizadas, todo 

trabalho flui com facilidade e cada um descobre seu próprio traço, valorizando o que 

foi produzido, reinterpretando seus conceitos, promovendo o auto-conhecimento.. É 

aí que ocorre o processo de inclusão. 
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Para Vigotsky, a inclusão escolar tem que ser signiticativa para o sujeito, dar 

sentido e significado à sua vida, possibilitando interações sociais que sejam 

mediadoras, proporcionando ao sujeito que compreenda o mundo em que está 

inserido e possa ser autônomo, participativo e ativo na construção desse mundo e de 

sua própria história. E não somente alunos com deficiências, mas todos os alunos 

que careçam de um olhar mais carinhoso, que precisem de mais um estímulo para 

encarar seu dia a dia com mais confiança. 

O Projeto Infoarte deve, então, desafiar os alunos a vôos mais altos, 

instigando-os a buscar novas formas de não reforço ao sentimento de incapacidade, 

mas desenvolvendo suas potencialidades, mostrando que pertencem e merecem 

estar no lugar em que estão. 

Devido à importância desse projeto, torna-se necessário ampliá-lo para que 

ocorra nos dois turnos da escola. 

 

TEMA GERADOR: Artes Visuais e tecnologia. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

Alunos dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos atendidos no contraturno matutino, pela Profª 

Glória Callafange, das Escolas Classe 209 sul e 211 sul, sendo necessário ampliar o 

Projeto para o contraturno vespertino, para alunos das Escolas Classe 111 e 413 

Sul. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

Este projeto está sendo aplicado durante todo o ano de 2017,  

 

OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Geral:  

 

Promover a participação em uma oficina de artes visuais diferenciada, 

enfocando o Desenho e as Artes Visuais no contexto da Informática, contribuindo 
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na sua formação pessoal, social, ética e profissional, estimulando a sua criatividade, 

sensibilidade, e, principalmente, eliminando quase totalmente o problema da 

indisciplina e infrequência até mesmo com alunos extremamente indisciplinados em 

outros setores. Os alunos portadores de necessidades especiais atendidos pela 

oficina, dependendo do grau de comprometimento mecânico ou cognitivo, são 

incluídos naturalmente na parte prática dos conteúdos pois, inicialmente, o grau de 

dificuldade do uso das ferramentas do programa utilizado, é a mesma para todos os 

alunos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Oportunizar o acesso à tecnologia da informatização como instrumento de 
aprendizado em Artes, mais voltado para o design gráfico e releituras de obras 
de grandes artistas universais, tornando o aluno participante um ser mais 
integrado e inovador  junto à sociedade atual, contribuindo para que ele 
desenvolva a criatividade, espírito crítico, a sensibilidade, ao mesmo tempo 
em que aprende noções de Artes e desenho e do design gráfico, excelentes 
ferramentas para quem quer desejar, no futuro, prolongar os estudos nessa 
área, enriquecendo o currículo e destacando-se profissionalmente;  

 Esclarecer as características dos alunos com necessidades especiais, 
adequando o método utilizado às mesmas, para melhor aproveitamento. 

 Educação do Olhar Cultural; 

 Educação para o uso responsável da internet como meio de obtenção de 
informação e pesquisa, conscientizando o aluno para evitar  situações 
desagradáveis como cyberbullying e pedofilia;  

 Exposição dos trabalhos na escola e outros lugares, Shoppings e Galerias de 
Arte - Divulgação Cultural :comunicação dos eventos da escola à Comunidade 
Escolar (cartazes, convites, camisetas...) 
 

METODOLOGIA E ATIVIDADES PREVISTAS 

 

O Projeto Infoarte trabalha com conteúdos de Artes Visuais, por isso ele é 

construído a cada ano com os conteúdos elencados nas coordenações do setor de 

Artes Visuais da escola. Isso quer dizer que, os conteúdos são planejados pelo setor 

de Artes, mas o seu desenvolvimento e aplicação variam: a Infoarte usa os recursos 

virtuais para abordá-los. 



160 
 

Os programas gráficos utilizados pelos alunos são o Corel Draw X4 e o Corel 

Photo Paint, da mesma Suite de Aplicativos. Como são programas que trabalham 

com rotinas simples, mas cumulativas, o grau de dificuldade acaba sendo o mesmo 

para todos os aluno, com necessidades especiais ou não, respeitando-se os limites 

de desenvolvimento de cada criança.  

Também são utilizados outros programas do pacote Office: Word, Paint, 

Power Point, e outros que sejam necessários. 

Os alunos aprendem a fazer a própria pasta, salvar seus arquivos no local 

correto, seja ele disco rígido, cd, pendrive, HD externo, etc. 

Dessa forma, os conteúdos programáticos das Artes Visuais são transmitidos 

de forma mais lúdica e eficaz, com total diversidade de ações que vão desde o 

desenho de formas básicas até as visitas a museus virtuais. 

Os alunos atendidos pelo Projeto Infoarte são os dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos,no 

contraturno, escolhidos mediante sorteio entre as turmas no horário de Artes Visuais 

 Como o Projeto Infoarte já é desenvolvido na Escola Parque da 308 Sul 

desde 2005 e com resultados positivos, há um vasto acervo iconográfico das 

produções artísticas dos alunos, também como referência documental. Sendo assim, 

estarão anexados ao presente trabalho algumas dessas imagens.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

1- Dos alunos - O Projeto Infoarte ocorre no ano letivo de 2017, semanalmente, às 
segundas, quartas e sextas feiras. Foram formadas 3 turmas de 8 a 10 alunos, a 
saber, INFOARTE1(3º Ano), INFOARTE2 (4º Ano) e INFOARTE3 (5º ano). 
2-  Professor: nos turnos matutino e vespertino. 
 Matutino: Glória Callafange 
 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 Diariamente. 

 Progressividade e continuidade nos processos cognitivos (aplicação e execução). 

 Autoavaliação 
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Todas as imagens mostradas a seguir,foram feitas por alunos utilizando o programa 

Corel Draw.Algumas imagens foram desenhadas por alunos especiais. 

 

 

 
 
                Arte para Folder Aniversário da Escola Parque 

 
 

 

                                     Animal de estimação 
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Monumentos de Brasília em bandeirinhas de festa Junina: 

Arte para cartaz e convite. 
 
 
 

 

Convite para a Festa Junina da escola.Releitura de Obra de Volpi no fundo. 
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Cordel(Semana do Folclore), após assistirmos o filme “O AUTO DA COMPADECIDA” 
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Releitura Obra do artista Paul Klee 

 

 

 

Releitura obra de Pablo Picasso 
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Cartaz para a Festa Junina de 2012 

 

    Ilustração 

 

 

Pintura sobre gravura 
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Criação de Emoticons 

 

     Folclore 

 

 

Arte para camiseta do Festival da Primavera
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO     

 
ESCOLA PARQUE 308 SUL 

Patrimônio Cultural do Distrito Federal 
 

 

11.3 PRESERVARTEPATRIMÔNIO  - Ações pedagógicas em educação patrimonial. 

 

Identificação.  

Título PRESERVARTEPATRIMÔNIO  - Ações pedagógicas em educação 
patrimonial.  

Tema - Educação patrimonial 

Autora - Maria da Gloria Bomfim Yung. 

Responsáveis – Maria da Gloria Bomfim Yung e demais professores interessados.  

Alunos atendidos – Turmas de 3º, 4º e 5º anos 

Espaços utilizados para desenvolver as atividades: Ambientes internos e 

externos à Escola Parque 308 sul. Lugares de memória dentro e fora da escola, 

Unidade de Vizinhança como um todo, praças e Igrejinha.  

 

Apresentação 

O projeto PRESERVARTEPATRIMÔNIO é realizado desde 2010 na Escola 

Parque 308 Sul. Objetiva a realização de um conjunto de ações pedagógicas 

destinadas à promoção da educação patrimonial com estudantes e interessados que 

procuram a escola. Inicialmente foi uma proposta de estudos denominado “De Volpi 

e Galeno” cuja meta voltava-se para o reconhecimento da Igrejinha como um lugar 

de memória. Naquele ano ganhamos o reconhecimento como projeto de educação 

patrimonial pela Secretaria de Estado de Cultura do DF, ocasião em que venci o III 

prêmio José Aparecido de Oliveira. Nos anos seguintes outros referenciais foram 

agregados e passamos a denominar as ações como Projeto 

PRESERVARTEPATRIMÔNIO, que após a apropriação junto com outras áreas de 
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conhecimento na Escola Parque passou a constar no PPP da Escola Parque. Ao 

longo dos anos, os temas no palco são criações de textos voltados para o patrimônio 

e cada proposta se inter-relaciona com as ações em sala de aula. As ações 

pedagógicas por ordem cronológica foram:  

2010 - De Volpi a Galeno, ações pedagógicas em educação patrimonial 

2011 - O cordel do xeque mate, xadrez memória e criatividade 

2012  - Mamulengando na Escola , Centenário de Luiz Gonzaga. 

2013 - Brasília da madeira ao concreto, memória cidadã 

2014 - O misterioso azulejo azul e Leo e Bia, Romeu e Julieta do cerrado.       

2015 - O dia em que a Escola Parque ficou cinza.  

2016 – Brasília  

2017 – Deu rato na Biblioteca e o Mistério do Azulejo Azul 

As aulas-passeio são voltadas à valorização de Brasília, Patrimônio Cultural 

da Humanidade, e se dão nas áreas internas da Superquadra 308 Sul. Os estudos 

do patrimônio cultural em movimento são os eixos de ação e sistematicamente, 

saímos em caminhada com os estudantes, em dupla de professores, pelo interior da 

Unidade de Vizinhança para promover o (re)conhecimento de espaços e 

personalidades que contribuíram para a construção e embelezamento da cidade, 

patrimônio de todos nós. Até 2016 realizamos o atendimento de aproximadamente 

1500 alunos, 150 estudantes dos cursos de Pedagogia, Geografia e Artes, das 

Universidades UFMT, UnB, ICESP e UCB, realizamos entre 2010 e 2014 realizamos 

algumas parcerias para discussão do tema - Patrimônio cultural e educação 

patrimonial - com a Suphac – Subsecretaria de patrimônio histórico artístico e cultural 

do DF, na forma de contribuições ao Plano Distrital de Cultura , com o Sinpro DF 

aulas e seminários oferecidos a professores e ainda a  recepção na Escola Parque 

308 sul a vários turistas e interessados. Houve mostras fotográficas de atividades 

durante o curso e produção de vídeos e reportagens sobre o trabalho. 
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Justificativa 

A Escola Parque 308 Sul recebe estudantes de várias regiões administrativas 

e de cidades goianas vizinhas à Brasília. A relação das crianças com o lugar que elas 

habitam é complementada com a convivência diária de outras referências culturais, 

arquitetônicas, paisagística, geográfica, etc. Assim, surgiram as seguintes questões: 

Que memórias e ensinamentos as crianças trazem de suas famílias? Que 

conhecimento temos sobre o lugar onde moramos? E sobre a nossa cidade, capital 

de todos os brasileiros? O que sabemos sobre a memória e o patrimônio locais? 

Como tratamos a escola parque 308 Sul, lugar onde estudamos? E, foi com base 

nessas indagações que propomos o projeto PRESERVARTEPATRIMONIO. Uma 

emergência pedagógica sempre surge à medida que nos confrontamos com nossas 

limitações no interior da escola. Portanto, para minimizar o impacto que o 

distanciamento vivido pelos estudantes provocava, foi organizado em um conjunto de 

ações pedagógicas destinadas à promoção da educação patrimonial com 

estudantes. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece o que é patrimônio cultural e define 

suas categorias como material e imaterial. Há diversas formas de proteção ao 

patrimônio cultural brasileiro entre elas o tombamento e os inventários que são 

estudados na escola desde os anos inicias e objetivam desenvolver a consciência 

crítica e cidadã sobre pertencimento e apropriação dos bens patrimoniais como bens 

de cada um por serem bens coletivos. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 
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V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos. 

 

Ao propor a descoberta de lugares de memória, que são aqueles locais 

guardados na lembrança das pessoas e que possuem significado para a vida coletiva 

dentro e fora dos grupos, as políticas de preservação do patrimônio devem reforçar a 

ideia contemporânea de cultura que se refere ao patrimônio cultural tanto material 

quanto imaterial. A investigação e o cuidado são passaportes ao conhecimento da 

memória social e vias de renovação das práticas necessárias ao seu 

desenvolvimento. São elementos fundamentais das novas buscas em educação para 

a pesquisa patrimonial.Para NORA (1993: p.13). 

É através desta memória transformada em história, desta 
memória oficial, que se estabelecem os lugares de memória. 
Entende-se por lugares de memória: museus, arquivos, 
cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, processos 
verbais, monumentos, santuários, associações [...]. os lugares 
de memória nascem e vivem do sentimento que não há 
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é 
preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar 
elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não 
são naturais1 

 

Na literatura infantil brasileira há contribuições importantes ao projeto de 

educação patrimonial na escola. Para Ana Maria Machado, em seu livro infantil “Era 

                                            
(NORA, 1993) 
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uma vez um Tirano” a prática do registro é de suma importância para garantir a 

preservação da memória coletiva. 

 

É que quando a história tem documento, papel escrito na 
época, coisas que deixam pista, dá para a gente ter mais ou 
menos certeza de como tudo se passou. É só ler os jornais 
daquele tempo, ou as cartas das pessoas, ou as ordens do rei, 
ou os tratados. Mas numa história como a nossa... não sei 
não... fica muito difícil saber. Porque ninguém escreveu nada. A 
história só passou da boca de um para o ouvido do outro, daí 
ficou na memória, daí saiu pela boca para outra cabeça. E às 
vezes quem conta também muda um pouquinho. Se um dia 
vocês ouvirem este caso de outro jeito, já podem ir sabendo 
que a culpa não é minha. É do tal Tirano. Desde que ele proibiu 
tudo, não se podia ter mais papel escrito, nem desenho, nem 
cantiga, nem música, nem dança que contasse nada. Por isso, 
uns se esqueceram de tudo. Outros confundiram tudo. E, se 
não fosse pelas três crianças, nem sei o que aconteceria. 
(MACHADO, 1982, p. 05) 

 

As ações pedagógicas em educação patrimonial do projeto 

PRESERVARTEPATRIMÔNIO contribuem para a formação cidadã de nossas 

crianças reafirmando o papel de alfabetizar culturalmente para sua atuação 

participativa e crítica na cidade a partir da escola parque cidadã. Proponho que a 

implementação do projeto se dê com ações permanentes garantindo o fazer 

pedagógico nos dois turnos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir com a formação humana a partir do desenvolvimento de uma metodologia 

de educação patrimonial que possibilite a compreensão do significado de patrimônio, 

a valorização da memória e do lugar, a construção coletiva de conhecimento e o 

sentimento de cuidado e preservação.  

 

Objetivos específicos 

Conceituar e definir a partir de conceitos próprios o que é patrimônio.  
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Realizar estudos sobre costumes modos de ser e fazer e o patrimônio imaterial. 

Visitar lugares patrimônio.  

Produzir materiais, livros, cartilhas e memoriais sobre o patrimônio cultural, a 

memória e a história de Brasília e a Escola Parque 308 sul. 

Representar histórias a partir da leitura e da literatura infantil, cujo contexto situem a 

história e o patrimônio cultural.  

Elaborar relatório da situação dos bens tombados (Escola Parque 308 sul, Igrejinha e 

Unidade de vizinhança).   

 

Tema gerador – Conteúdos: Memória e patrimônio cultural  

Metodologia  

 

Para viabilizar a proposta de educação patrimonial na escola, atuamos em 

dois focos prioritários. Com professores, usando ferramentas metodológicas que 

compreendam a pesquisa literária, a apresentação de vídeos seguidos de debates 

temáticos em sala de aula e a aula passeio. Posteriormente a confecção de portfólio 

com o resultado da prática pedagógica de cada professor atendido. Com estudantes, 

audição e musicalidade, criação e exposições de desenhos, pinturas, recorte e 

colagem, confecção de bonecos e criação de cenários, apresentações de 

espetáculos com artistas de teatro de bonecos (mamulengos, fantoches, teatro de 

varas, sombra, etc.), leitura dramática e apresentação de espetáculos cênicos 

produzidos pelos estudantes. Prática comum e renovada constantemente é o uso do 

“tapete mágico”, lugar escolhido para que cada estudante possa ler o que quiser. 

Nesse espaço, cada criança pega um livro da caixa de literatura e se delicia com 

temas da história da cidade e afins, momento mágico, que pode ser tanto de 

iniciação da aula como de finalização, sendo sempre um momento lúdico, agradável 

e pessoal. Aulas-passeio, leitura e histórias contadas, estudos de mapas, 

caminhadas pela Unidade de Vizinhança, encenação e interpretação de textos, 

elaboração de relatórios, registros por meio de desenhos e estudos de vídeos e 

materiais fotográficos.  
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CRONOGRAMA 

O calendário é anual, dividido em unidades bimestrais.  

 

Avaliação  

 

A avaliação será processual e contínua. Realizada em grupos e 

individualmente na forma de autoavaliação oral. Há o processo de produção cênica e 

ou portfolio. Anualmente, é realizado o relatório das condições físicas da Escola 

Parque 308 Sul, que permite ampliar o cuidado com o patrimônio e avaliar os níveis 

de envolvimento e participação dos estudantes. A partir do relatório ações são 

realizadas pela Equipe Gestora. Por meio da realização do relatório, podemos avaliar 

o próprio projeto e o alcance dos objetivos. 

 

Referência bibliográfica 

BRASIL. Constituição Federal de 1988, artigo 216. 
MACHADO, Ana Maria. Era uma vez um tirano. Sindicato Nacional dos Editores de 
Livros, Rio de Janeiro, 1982.  
Cartilhas do Patrimônio,  
Álbuns e Materiais produzidos pelas próprias crianças,  
 

Maria da Gloria Bomfim Yung – Arte/Educadora  

 Brasília, outono de 2018



175 
 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO     

 
ESCOLA PARQUE 308 SUL 
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11.4 OFICINA JARDINS DA INFÂNCIA: Identidade Ecológica 

 

Identificação 

Título: OFICINA JARDINS DA INFÂNCIA: Identidade Ecológica 

Autoria: ProfªJomara Morais e Profª Glória Callafange 

TEMA: Arte e transformação na construção consciente do auto-conhecimento. 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

Ano: 2018 

 

APRESENTAÇÃO 

O modelo de atendimento da Escola Parque proposto pelo Programa Novo 

Mais Educação, fez com que alunos, pais e professores reorganizassem sua rotina 

de forma a trazer ao educando mais horas em ambiente escolar e menos 

possibilidade de estarem sozinhos, expostos à violência em outros lugares. 

Trouxe à escola novos alunos, novas famílias, o que gerou uma necessidade 

de adaptação da metodologia pedagógica para mediar o sentimento de 

pertencimento como parte integrante da Escola Parque 308 sul. 

A Oficina JARDINS DA INFÂNCIA:Identidade Ecológica  pretende, a partir 

de várias ações (divididas em subprojetos), dentro dos conteúdos propostos pelo 

planejamento,fazer essa ponte entre aluno-família-escola. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A presente Oficina se originou da necessidade de adaptar o atendimento da 

Escola Parque 308 sul ao modelo proposto pelo Programa Novo Mais Educação, 

onde os alunos passaram para o regime integral:em um turno têm atendimento na 

Escola Parque e no turno contrário, na Escola Classe de origem.  
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Observou-se que os alunos saem muito cedo de suas casas, passam todo o 

dia em trânsito entre escolas e muitos não têm o tempo nem a disposição para 

perceber-se como ser integral, sentindo-se pertencente ao ambiente escolar. 

Esses fatores geram ou alunos apáticos e não reagentes, vítimas perfeitas 

para o bullying, ou alunos desrespeitosos, alguns chegando à violência e 

perseguição aos mais frágeis. 

Observou-se também que alguns alunos têm restrições alimentares e outros 

com extrema dificuldade para se alimentar de forma saudável, não comendo 

vegetais, desperdiçando alimentos, se recusando a comer. 

Seus hábitos sociais e cuidados com a higiene pessoal e aparência, carecem de um 

olhar mais cuidadoso e exercício constante para a sedimentação de base. 

Pensou-se então em uma Oficina que ajudasse alunos a se adaptar melhor ao 

ambiente escolar,e à integralidade das duas escolas, construindo as relações, tendo 

como base o Currículo em Movimento/GDF e o Projeto Novo Mais Educação do 

MEC. 

Surgiu a idéia de trabalhar conteúdos em Arte e Arte midiática, que, 

combinados, pudessem contribuir para esse auto-olhar crítico dos educandos, 

desenvolvendo suas percepções enquanto seres únicos, atuantes, criadores e 

modificadores do meio, através da construção de espaços didáticos propícios para 

laboratório do fazer e fazer-se, janelas no dia a dia para um futuro mais consciente. 

 

PERÍODO: anual (2018), com atividades divididas em subprojetos de temas e em 

tempos variáveis. 

 

1- Geral 

Apropriar-se gradualmente da cultura, reconhecendo-se como ser atuante, 

criativo, construtor do seu próprio conhecimento, sendo capaz de adaptar-se 

com maior facilidade a novas demandas de seus espaços de convivência. 

 

2- Específicos da Oficina Jardins da Infância – Identidade Ecológica 
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- Instigar alunos para a consciência e necessidade da integração em seus espaços 

de convivência (EscolaParque –Escola Classe- família- sociedade) 

- Propiciar meios para que o aluno tenha percepção das ações que pode empreender 

para se integrar ao processo a que está submetido. 

- Desenvolver condições para que o aluno se aproprie das linguagens artísticas 

oferecidas pela oficina e possa, com isso, rever,criar e interpretar seu próprio 

percurso. 

- Apresentar ao aluno a possibilidade de diálogo entre as “janelas” real (materiais 

expressivos)e midiática (arte digital). 

- Capacitar o aluno para uma leitura de mundo que envolva os diversos e 

diferenciados símbolos. 

- Vivenciar as relações desenvolvendo sua identidade social através de atividades 

lúdicas, criativas e prazerosas (Jardins da Infância). 

 

METODOLOGIA/ATIVIDADES PREVISTAS 

1-Artes Visuais (materiais expressivos) 

. Desenvolver a sensibilidade artística e a imaginação criadora com o uso de 

materiais expressivos, pesquisa de materiais na natureza e alternativos (recicláveis). 

- Conhecer e aplicar o próprio gesto, aperfeiçoando habilidades motoras através de 

exercícios de criatividade. 

- Reconhecer o corpo humano como veículo, ferramenta e ponte para a 

materialização da criação através da emoção. 

-Refletir sobre o continuum da produção artística,ao longo da transformação do eu, 

protagonista da sua história.  

- Analisar diversos repertórios culturais, valorizando e preservando sua própria 

cultura. 

-Observar as influências das diversidades culturais em seu fazer criativo, explorando 

temas relativos ao Patrimônio Cultural Brasileiro e à cidadania. 

- Propiciar atividades relacionadas à ecologia, ao pertencimento à Natureza e à 

necessidade de reutilização/reciclagem de materiais descartáveis. 
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2. Arte Virtual (uso da computação gráfica) 

. Desenvolver a sensibilidade artística e a imaginação criadora com o uso do 

computador . 

. Controlar o próprio gesto, aperfeiçoando habilidades motoras utilizando softwares 

específicos para desenho e pintura digitais (Corel Draw e Corel PhotoPaint) 

- Analisar diversos repertórios culturais de outros povos e comunidades, valorizando 

e preservando sua própria cultura, realizando visitas virtuais a museus, galerias, 

acervos iconográficos. 

- Desenvolver pequenos textos utilizando software para escrita (Word). 

- Projetar filmes, animações,curtas, educacionais e temáticos para facilitar a 

compreensão dos conceitos trabalhados. 

- Trabalhar o lúdico através da contação e criação de histórias. 

 

CRONOGRAMA 

Uma aula semanal, uma na terça-feira e, na outra semana, uma na quarta.(para 

contemplar 1º ao 5º ano) 

 

RECURSOS HUMANOS 

Professoras e alunos (turmas de artes visuais da Profª Jomara 1º ao 5º ano e turmas 

de Infoarte) 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Processual, contínuo, individual (auto avaliativo) e coletivo, conceitual e qualitativo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Senado, 1988. 168p 
 
______.Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Resolução CNE/CBE nº 2 de 11/09/01. Diário Oficial da União nº 177, Seção 1E de 
14/09/01, pp. 39-40. Brasília: Imprensa Oficial, 1991. 
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______.Secretaria de Educação do Distrito Federal.Currículo em Movimento da 
Educação Básica –Ensino Fundamental Anos Iniciais/ Artes Plásticas. 
 
______. Projeto Político Pedagógico da Escolas Parque 308 Sul, 2017 
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11.5 O PAPEL INDUTOR DA BIBLIOTECA NA FORMAÇÃO DE UM LEITOR 

ATIVO 

 

Identificação 

Título: O PAPEL INDUTOR DA BIBLIOTECA NA FORMAÇÃO DE UM LEITOR 

ATIVO 

Autores: Professores atuantes na Biblioteca em 2018 

Responsáveis 

Matutino – Luciana Pontes Roscoe, Eliane Soares das Neves e Alexandra Regina de 

Oliveira Pinheiro 

Vespertino – Aparecido de Jesus,Maria Aparecida da Silva e Sandra Magna 

Cavalcante Novais 

Alunos atendidos – Estudantes de 1º ao 5º Ano 

Espaços utilizados para desenvolver as atividades: Biblioteca 

 

 

“A diferença entre países desenvolvidos ou não pode ser medida pelo nível de leitura 

de seus povos. As bibliotecas públicas, por incentivar o hábito de ler, devem ser 

sempre prestigiadas. Com a criação da frente parlamentar, pretendo motivar os 

governos federal, estaduais e municipais a investir mais na criação e modernização 

das bibliotecas públicas”. (Frente Parlamentar em Defesa da Biblioteca Pública. 

Sessão Plenária da Câmara Federal em 04.10.2011). 

Apresentação: 
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A Biblioteca da Escola Parque 308 Sul atende aos alunos da educação 

integral provenientes das Escolas Classe 111, 209, 308 e 413 Sul. Seu acervo é 

bastante variado e rico, sendo construído ano a ano com ajuda da comunidade 

através de doações de livros, revistas e gibis, além de livros adquiridos pela escola 

com recursos provenientes da APM e PDAF. Este acervo é montado de acordo com 

as preferências e demanda dos usuários pelos títulos e coleções, e as atividades 

desenvolvidas têm como foco a formação de leitor ativo e sua aproximação afetiva, 

lúdica e significativa à leitura. 

Justificativa 

Ante a multiplicidade de mídias (meios para disponibilização de informações) 

oferecidas atualmente pelas novas ferramentas na área de tecnologia da informação 

e comunicação, bem como a rápida e inédita adequação dos conteúdos literários, 

científicos, lúdicos, artísticos – dentre outros – a tais inovações tecnológicas, impõe-

se uma reflexão dos mediadores da educação (da leitura) sobre o espaço 

denominado “biblioteca/sala de leitura” e seu papel determinante para a 

universalização do acesso ao conhecimento (formal e não formal) e, sobretudo, do 

desafio de forjar no espírito do alunado o que os franceses chamam de “furor pela 

leitura”, ou seja, “como tornar cada aluno um leitor ativo?” – propósito maior de 

qualquer proposta educacional que se pretenda exitosa.  

“A relação com a cultura escrita é um elemento essencial para o êxito escolar, é 

mesmo chave de tudo” – declara Beaud. (Fonte: http://ac-

versailles.fr/pedagogi/ses/vie-ses/hodebas/beaud1.htm.). Pautado neste contexto, e 

visando estimular maior integração entre a biblioteca e as áreas de conhecimento, 

esperamos que este projeto seja uma oportunidade para que a escola discuta, 

estabeleça e desenvolva uma nova postura quanto ao espaço da biblioteca como via 

de acesso à verdadeira cidadania, cujos requisitos são a apropriação da língua, 

acesso ao conhecimento, tomada de distância, elaboração de um mundo próprio e 

de uma reflexão própria. (Michéle Petit – 2008  “Os Jovens e a Leitura – Uma nova 

perspectiva”).   

http://ac-versailles.fr/pedagogi/ses/vie-ses/hodebas/beaud1.htm
http://ac-versailles.fr/pedagogi/ses/vie-ses/hodebas/beaud1.htm
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Nesse contexto, propõe-se a eleição de modelos não estáticos, criativos, 

capazes de provocar catarse e de transmitir aos alunos o amor pela leitura, a partir 

de uma aproximação afetiva, lúdica e significativa dos livros. 

Para isso, os alunos precisam vivenciar na escola as experiências necessárias 

para que, ao longo da vida, possam recorrer aos livros e à leitura como fonte de 

informações, de prazer, assim como fonte de lazer e cultura, para além de um 

instrumento de aprendizagem, ampliando suas alternativas culturais. 

A participação no mundo moderno exige domínio pleno de leitura. Milhares de 

crianças não têm contato com livros em suas famílias. Para sustentar uma política 

educacional comprometida, é preciso firmar o papel da escola como agente de 

formação de cidadãos leitores e, sobretudo, apreciadores dessa leitura. 

O presente projeto pretende reinserir a biblioteca nesse espaço dinâmico da 

tecnologia da informação, subsidiando e orientando os alunos na descoberta do 

universo do conhecimento não apenas por meio da leitura – dirigida ou livre -, mas 

também para a apreensão de conteúdos pelas mais variadas formas de 

comunicação (oficinas de teatro, de texto, de audiovisual, de pintura, etc.), sempre 

incumbindo o mediador educacional da tarefa de aliar o valor da leitura (obras de 

referência) para o melhor desempenho das atividades a serem desenvolvidas na 

escola, desde a disseminação do conteúdo curricular, passando pelo pólo de Cultura 

e Esporte e até mesmo nos espaços de recreação e alimentação, todos partícipes 

dessa transformação no ambiente escolar. 

II - Objetivos Gerais 

- Integrar as atividades da biblioteca aos conteúdos disseminados nas salas de aula, 

reportando aos alunos o que pode ser encontrado no acervo disponível para 

consolidar, complementar e expandir o conhecimento sobre determinado tema. 

- Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de novas habilidades a partir da 

apreensão dos textos e conteúdos ofertados pela biblioteca, com o objetivo de que o 
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acervo disponibilizado possa ajudar o aluno a desenvolver as condições essenciais 

para torná-lo leitor ativo, curioso e crítico. 

- Levar o ambiente da biblioteca para além do espaço físico, a fim de que em cada 

espaço da escola haja uma referência às atividades ligadas à leitura de textos, bem 

como fazer com que o contato físico ou visual com o livro seja parte da realidade 

cotidiana do aluno, para que este construa sua imagem a partir do renovado contato 

com os livros, fortalecendo o sentimento de “pertencimento” àquele ambiente, 

firmando os princípios éticos de autonomia, de responsabilidade, do respeito ao bem 

comum e ao próximo, reconhecendo a atividade da biblioteca – e não só o espaço a 

ela destinado - como instrumento indispensável à sua formação integral. 

 

3 - Objetivos Específicos 

 

- Estimular a leitura. 

- Tornar a biblioteca um espaço plural, no qual escritores, ilustradores e editores 

possam ter contato direto com o leitor, por meio de palestras, bate-papos, cursos e 

oficinas de leitura e texto. 

- Ampliar o alcance, a exposição e a divulgação do livro infantil e juvenil, 

conquistando novos espaços de contato com o público leitor. 

- Promover a integração sociocultural. 

- Promover a interdisciplinaridade com ações e planejamentos conjuntos de música, 

artes, teatro, educação física, xadrez e dança. 

- Gerar e participar de campanhas e ações de incentivo à leitura e estabelecer 

parcerias com entidades públicas e privadas que se dediquem a esse fim. 

- Incentivar a livre criação literária e a expansão do público leitor, fortalecendo o 

conceito da biblioteca como verdadeira ponte para a construção da cidadania, 

fundada na ética, na fraternidade, na liberdade, na pluralidade e na justiça social. 

- Confeccionar material próprio ao transporte dos livros e fortalecer a importância do 

respeito ao bem comum. 
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- Capacitar os alunos para compreensão, conhecimento e identificação de obras 

literárias de referência, orientando leituras em comunhão com atividades 

desenvolvidas na escola, bem como subsidiar os interessados em leituras livres 

sobre o acervo disponível na biblioteca. 

- Preparar leitores para um posicionamento crítico, questionador e transformador da 

sociedade. 

- Capacitar os leitores a reconhecer obras de autores nacionais. 

- Divulgar as atividades da biblioteca escolar e as obras literárias do acervo por meio 

de painéis, informativos, murais, eventos (feiras, lançamentos, palestras, exposições, 

etc.). 

- Dinamizar a utilização do espaço da biblioteca com a promoção de concursos de 

redação, com a presença de autores de livros, divulgação periódica de resenhas dos 

livros mais lidos, apresentação de audiovisuais e mesas redondas sobre filmes e 

peças, organizar a hora do conto, da música, do teatro, do sarau de poesia e outros. 

- Convidar contadores de história, ilustradores e artistas populares para eventos na 

escola.  

 

4 – Metodologia 

 

São atribuições dos professores atuantes na biblioteca: 

- Processamento técnico do acervo bibliográfico (anexoI); 

- Organização do espaço físico e acervo; 

- Cadastramento e atendimento aos usuários; 

- Estabelecimento de parcerias com a Casa de Autores de Brasília para a realização 

de Encontros/Sarau Literário; 

- Criação de espaços informativos na biblioteca (Murais, painéis, stands, quadros 

itinerantes, etc.); 

- Criação e divulgação de normativo de utilização da Biblioteca Escolar (apêndice I); 

- Realização de campanha de leitura com premiação para os leitores que mais 

leram;- - Organização e exposição de trabalhos artísticos e outras formas de 
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manifestações culturais. (Obras raras ou de determinado autor, originais de 

ilustrações, trabalhos feitos pelos alunos, livros novos); 

- Confecção de material de propaganda de incentivo à leitura; 

- Disponibilização semanal ou mensal de sugestões para leitura; 

- Disponibilização do acervo literário para os usuários cadastrados; 

- Realização de pesquisas literárias mediante solicitação e agendamento prévio por 

parte do professor regente; 

- Pesquisa e aquisição de acervo literário de acordo com a preferência dos usuários 

da biblioteca; 

- Agendamento de utilização do espaço físico da biblioteca para realização de 

projetos pedagógicos previamente planejados pelo professor regente; 

- Oferecer condições no ambiente da biblioteca tal como o acesso fácil aos livros e 

materiais que podem ser consultados; mesas e cadeiras adequadas à leitura; 

exposição visível dos materiais mais consultados pelos usuários; 

- Estabelecer o horário do intervalo para leitura espontânea. 

 

5 - Recursos e Materiais Necessários: 

 

- Programa Biblioteca Fácil; 

- WiFi de alta velocidade 

- Recursos tecnológicos; 

- Acervo da biblioteca; 

- Papel ofício, pincéis, tintas; 

- Mural; 

- Outros. 

 

6 - Público Alvo  

- Corpo docente, discente e funcionários da EP 307/308 Sul. 

 

8 – Cronograma 

- Ano letivo em curso 



186 
 

9 – Avaliação 

- Relatório de apresentação das atividades desenvolvidas. 

- Pesquisa junto ao corpo discente e docente. 

 

10 – Condições para o aperfeiçoamento do projeto 

 

- Observância das regras de utilização do espaço da biblioteca. 

- Atendimento com agendamento semanal (antecedência de uma semana). 

- Tempo para organização de material. 

- Atividade para auxiliar o professor regente, ou seja, organização física e funcional 

para que a biblioteca integre pedagogicamente o espaço escolar, estruturando ações 

permanentes eventuais de promoção da leitura, ampliando a vivência cultural dos 

usuários com as atividades propostas pela biblioteca. 

- Os alunos deverão estar sempre acompanhados de seu professor ou do 

coordenador pedagógico. 

 

Referências Bibliográficas: 

 Constituição Federal (art. 214); 

 Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) e Novo Plano Nacional de 

Educação (Projeto de Lei nº8035/2010); 

 Plano Nacional do Livro e Leitura (Decreto nº 7.559/2011); 

 Política Nacional do Livro (Lei nº 10.753/2003); 

 Plano de Universalização das Bibliotecas Escolares (Lei nº 12.244/2010) 

 Manifesto da UNESCO/IFLA para a Biblioteca Escolar (IFLA – WWW.ifla.org) 

 “A BIBLIOTECA ESCOLAR: temas para uma prática pedagógica”, Belo 

Horizonte, Autêntica, 2002; 

 “A BIBLIOTECA escolar brasileira em debate: da memória profissional a um 

fórum virtual”, São Paulo, SENAN, CRB8, 2005. 
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11.6 PROJETO SALA DE MULTIMÍDIA DIDÁTICA   E.P. 308 SUL 

 

Identificação 

Título:Sala de Multimídia didática   E.P. 308 SUL 
Tema: A importância dos recursos didáticos e tecnológicos de multimídia 
Responsáveis: Matutino – Andréa Soares Rocha 
                          Vespertino –  
Alunos atendidos: Alunos de 1º ao 5º Ano das Escolas Classes atendidas na EP 
308 Sul 
Espaços  utilizados para desenvolver as atividades do projeto: Sala de vídeo 
 

APRESENTAÇÃO 

A Sala de Multimídia didática é um espaço educativo criado na Escola Parque 

308 Sul com o objetivo de colaborar com o atendimento de todas as turmas das 

escolas tributárias, utilizando recursos didáticos e tecnológicos de multimídia. 

A organização da Sala de Multimídia didática possibilita que as disciplinas 

usufruam de ambiente apropriado e materiais didáticos específicos para as áreas de 

Artes Visuais, Artes Cênicas, Música e da Educação Física, memória e temas 

transversais, reunidos em um mesmo ambiente.   

A qualidade dos materiais aguça a curiosidade e estimula o interesse pelos 

conteúdos propostos, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, 

participativos e conscientes através do conhecimento. 

 

JUSTITICATIVA  

A sala de aula é um espaço em constante movimento, onde professores e 

alunos buscam experiências educativas e reflexivas, objetivando o conhecimento de 

qualidade através do ensino relevante e eficiente. Para atender a esse desafio, o 
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Currículo em Movimento da SEDF (2014) aborda a importância de reconhecer e 

estimular os estudantes em relação ao papel da informação, da comunicação, do uso 

e da compreensão da tecnologia no cotidiano por meio da observação e comparação 

das tecnologias. Assim, a sala de aula se aproxima da realidade de era midiática. A 

exemplo disso, o vídeo instaura uma ação concreta, envolvendo vários sentidos e ao 

mesmo tempo favorecendo os recortes que permitem experimentar outras relações 

com o mundo, com o outro e conosco. 

Na pesquisa realizada por Santos e Kloss (2010), encontram-se várias 

funções, conforme a metodologia aplicada por Ferrés (1996, p.46). 

 
A Função Informativa ou Vídeodocumento é utilizada quando a 
mensagem tem por finalidade descrever uma realidade com 
mais objetividade possível. Já a Função Motivadora ou 
Videoanimação, usa-se, quando o interesse do ato 
comunicativo centra no destinatário, procurando atingir de 
alguma maneira sua vontade para aumentar as possibilidades 
de um determinado tipo de resposta. A Função Expressiva – 
Criatividade e Videoarte é quando no ato comunicativo o 
interesse primeiro centra-se no emissor, que manifesta na 
mensagem, suas próprias emoções ou, simplesmente, a si 
mesmo. Função Avaliadora – Videoespelho: faz-se referência 
aquele ato de comunicação no qual o que interessa 
fundamentalmente é a elaboração de valores, atitudes ou 
habilidades dos sujeitos captados pela câmara. Esta função 
esta associada a conceitos como a autocópia, o videoespelho 
ou o micro ensino. A Função Investigativa, o vídeo, por sua 
configuração tecnológica, é um instrumento especialmente 
indicado para realizar trabalhos de pesquisa em todos os níveis: 
sociológico, científico, educativo. Já a Função Lúdica – Vídeo 
como Brinquedo, é quando, no ato comunicativo, o interesse se 
centra basicamente no jogo, no entretenimento, na gratificação, 
no deleite. A Função Metalingüística se utiliza a imagem em 
movimento para fazer um discurso a respeito da linguagem 
audiovisual ou, simplesmente, para facilitar a aprendizagem 

dessa forma de expressão. (SANTOS E KLOSS, 2010, p. 10) 

 
 

Desse modo, a ideia de criar a Sala de Multimídia didática  na Escola Parque 

308 SUL surge para organizar e facilitar o acesso aos materiais de suporte educativo, 

agregando conhecimento e preservando a memória da escola. Também, ao 
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dinamizar as aulas, considerando as funções acima citadas, o trabalho desenvolvido 

na sala audiovisual corrobora o processo ensino aprendizagem.  

Para tanto, a Sala de Multimídia didática dispõe de recursos didáticos e 

tecnológicos de multimídia, que são: sala ambiente, televisão fixa, televisões 

itinerante, aparelhos de DVD, computador, acervo de DVD, CD, LP, fotos, slides que 

atendem as áreas de arte, educação física e temas transversais, HOME-THEATER, 

projetor de slides, aparelhos de VIDEO-CASSETE, acervo da memória da escola em 

fitas VHS, DVD, fotos, aparelho de fumaça, câmera de filmar antiga, aparelho de som 

antigo, acervo de filmes SUPER 8, variados materiais didáticos de apoio para o bom 

funcionamento da sala e, podendo assim, atender toda a comunidade escolar em 

suas peculiaridades de forma diversificada. Contudo, para o atendimento de maneira 

satisfatória há a necessidade de profissionais para o atendimento nos dois turnos, 

pois a emergência de educar o olhar para as diversas possibilidades educativas 

configura um grande desafio na contemporaneidade, e passa pelo afeto e o contato 

direto com outras pessoas. 

 

OBJETIVOS 

 Oportunizar a formação e reflexão continuada dos professores. 

 Contribuir com o processo ensino-aprendizagem dos alunos em um ambiente 

funcional e atrativo. 

 Viabilizar adequadamente o uso dos materiais e equipamentos tecnológicos, 

otimizando o tempo pedagógico. 

 Coletar, organizar, catalogar, fazer a manutenção e conservação dos materiais 

didáticos pedagógicos e da memória da escola. 

 

METODOLOGIA 

Os atendimentos realizados na Sala de Multimídia didática são:  

1. Encontros agendados com a Sala de Multimídia didática, considerando os 

planejamentos dos professores com base nos assuntos trabalhados por bimestre. 

2. Atendimentos às turmas, utilizando materiais complementares ao trabalho de sala 

de aula. 
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Há o atendimento ao corpo docente para orientação e classificação do 

material que corresponda ao trabalho em sala de aula. 

Para que ocorra um bom funcionamento, faz se necessário avaliação e ajustes 

constantes dos aspectos funcionais da Sala de Multimídia didática, tais como: 

dinâmica dos professores e equipe gestora, rendimento e contribuição na formação 

dos alunos e servidores, comportamento, agendamento, temas e assuntos 

adequados com o planejamento e Projeto Político-Pedagógico da Escola Parque 308 

sul, conservação, manutenção e aquisição do patrimônio escolar e outros que se 

fizerem necessários. 

Ainda, são estabelecidas normas para o melhor funcionamento do projeto da 

Sala de Multimídia didática.  

Em relação aos alunos: 

 Cabe aos alunos e seus respectivos professores contribuírem para o bom 

funcionamento da Sala de Multimídia didática. 

 Colaborar com a limpeza do ambiente. 

 Não será permitido lanchar no ambiente da sala 

 Sempre acomodar os pertences tais como: mochilas, lancheiras e demais 

pertences no escaninho na entra da sala. 

 Cada aluno deverás se acomodar em uma cadeira. 

 Sempre que possível o aluno deverá beber água e passar pelo banheiro antes 

de chegar a Sala de Multimídia didática. 

 

Em relação aos professores: 

 O conteúdo a ser trabalhado na Sala de Multimídia didática deverá fazer parte 

do planejamento do professor. 

 Preferencialmente agendar com antecedência. 

 Faz-se de grande importância o professor estar familiarizado com o conteúdo 

que será assistido. 
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 O professor juntamente com os alunos devem contribuir com os cuidados, 

organização, conservação e bom funcionamento do ambiente, durante as aulas 

na Sala de Multimídia didática. 

 O professor deverá permanecer do início ao término do horário em que os seus 

alunos estiverem na Sala de Multimídia didática. 

 O professor será o responsável em ministrar o conteúdo proposto e pela 

disciplina dos alunos. 

 

Em relação ao uso da Sala de Multimídia didática: 

 Abrir e fechar a sala; 

 Ao término de cada turno, verificar se os equipamentos estão desligados e 

guardados e a sala fechada. 

 

CRONOGRAMA 

  Durante o ano letivo 2018. 

 

AVALIAÇÂO 

 Acompanhamento processual e contínuo das ações e registros das atividades. 

Produção de relatório anual. 

 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento 

da Educação Básica – Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Brasília: SEDF, 2014 

SANTOS. Paulo Ricardo dos; KLOSS. Sheila, 2010. A criança e a mídia: a 
importância do uso do vídeo em escolas de Joaçaba – SC. Universidade do Oeste de 
Santa Catarina, Joaçaba, SC. Disponìvel em: 
http://intercom.org.br/papers/regionais/sul2010/resumos/R20-0957-1.pdf. Acesso em 
19 de junho 2017. 
 

 

http://intercom.org.br/papers/regionais/sul2010/resumos/R20-0957-1.pdf
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11.7 PROJETO PROMOÇÃO À SAÚDE 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Título/Tema:  Promoção à Saúde  

Responsáveis: Marilane Rodrigues Vianna (Coordenadora da Educação Integral), 

Alzira Maria Lima da Silva Gutierre, Quitéria Salete da Silva e Gizela Maria Valério. 

Alunos atendidos: Crianças do 1º ao 5º Ano – EC 308 Sul, EC 111 Sul, EC 209 Sul 

e EC 413 Sul. 

Espaçosutilizados para desenvolver as atividades do projeto: Refeitório, salas 

de aula; espaços externos da escola; Sala de Vídeo e Serviço de Orientação 

Educacional(SOE). 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Parque 308 Sul educa por meio da arte e do movimento, para 

garantir ao educando o acesso ao patrimônio artístico e cultural, ampliando e 

enriquecendo os seus modos de representação (códigos e símbolos) e interação 

(tecnologias) com a realidade, proporcionando sua alfabetização estética e 

psicomotora, por meio da múltipla estimulação das Inteligências pelas linguagens 

estéticas e pelas combinações de movimentos corporais fundamentais e 

culturalmente determinados, propiciando, assim, experiências e vivências que 

contribuam para a formação integral dos estudantes. Arte e movimento lidam 

diretamente com o corpo, a emoção e a afetividade, estando intimamente ligados às 

relações humanas, o que permite um refazer diário da convivência humana ali 

estabelecida, baseada no respeito, na igualdade, na solidariedade e na justiça. 
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Em 2017, atendendo ao Projeto da Educação Integral da CRE PP, a Escola 

Parque 308 Sul organiza atividades no que se refere aos tempos/espaços dedicados 

ao Projeto de Promoção à saúde. Assim, o presente projeto é elaborado com vistas a 

minimizar os impactos da mudança no atendimento diário às crianças de modo criar 

um ambiente mais saudável, alegre e diversificado, considerando o PPP 2017. 

Em 2018, a Escola Parque 308 Sul objetiva com este projeto contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes de seu papel social na construção de um ser 

sensível capaz de perceber, analisar,criticar,interferir e transformar o meio em busca 

de melhor qualidade de vida 

 

JUSTITICATIVA  

 

A jornada de 10 (dez) horas diárias para as crianças, envolvendo dois 

ambientes escolares diferentes e ainda o traslado, passa a ser rotina, para os 

estudantes com idade entre 06 (seis) a 12 (doze) anos. As primeiras semanas dessa 

jornada são consideradas uma fase de adaptação para os estudantes e para os seus 

professores. Portanto, no que tange as abordagens referentes ao presente projeto, 

as ações de promoção à saúde devem assegurar os direitos e os deveres da criança 

e do adolescente, que conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA 

(Capítulo I, 1990) engloba “Direito a saúde e prevenção”, dentre outros. 

A Constituição Brasileira no artigo 227, também assegura a proteção integral à 

criança e ao adolescente: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

A Escola Parque 308 Sul conectada com esses compromissos, ao longo dos 

anos e das mudanças na sociedade, compreende que as relações sociais 
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efetivamente vividas, experienciadas, tem influência decisiva no processo de 

legitimação das regras. Portanto, se o objetivo é formar um indivíduo integral, 

respeitoso das diferenças entre as pessoas, torna-se necessário que ele possa 

experienciar, no seu cotidiano, esse respeito, ser ele mesmo respeitado no que tem 

de peculiar em relação aos outros. 

Se o objetivo é formar alguém que procure resolver conflitos pelo diálogo, 

deve-se proporcionar um ambiente social em que tal possibilidade exista, onde 

possa, de fato, praticá-lo. 

Se o objetivo é formar um indivíduo que se solidarize com os outros, deverá 

poder experienciar o convívio organizado em função desse valor. 

Se o objetivo é formar um indivíduo democrático, é necessário proporcionar-

lhe oportunidades de praticar a democracia, de falar o que pensa e de submeter suas 

ideias e propostas ao juízo de outros. 

Se o objetivo é que o respeito próprio seja conquistado pelo aluno, deve-se 

acolhê-lo num ambiente em que se sinta valorizado e respeitado. 

Tal ambiente e objetivos indicados, também, fazem parte do desenvolvimento 

da promoção à saúde, uma vez que a formação integral do ser engloba as 

multidimensões. 

A Escola Parque 308 Sul trabalha nessa perspectiva há anos, pois esta 

Unidade de Ensino sempre esteve comprometida com a educação integral a partir da 

compreensão de que o ser humano é multidimensional. As áreas de conhecimento 

envolvidas no trabalho pedagógico articulam as dimensões: emocional, cognitiva, 

física, social e cultural. Contudo, há que se desenvolver ações que contemplem a 

promoção à saúde referentes à alimentação, hábitos e atitudes de higiene, conhecer 

e respeitar seu corpo para se proteger ,reduzir o desperdício de água e alimento, e 

proporcionar o momento do descanso, considerando o Projeto de Educação Integral 

da CRE PP. 

 

 

OBJETIVOS 
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Objetivo geral: 

 Proporcionar condições para a construção de um ambiente e de relações 

interpessoais saudáveis, envolvendo a Comunidade Escolar, por meio da 

vivência diária dos valores, com vistas à Promoção Humana. 

 

Objetivos específicos: 

 Estabelecer relações fundamentais entre os trabalhos pedagógicos propostos 

pelas linguagens e os valores essenciais para a convivência social. 

 Promover um ambiente adequado ao momento da alimentação . 

 Proporcionar as condições físicas para o desenvolvimento de hábitos e atitudes 

de higiene. 

 Favorecer o momento do descanso a partir de estratégias adequadas. 

 Construir relações sustentáveis com os ambientes que fazem parte do cotidiano 

do indivíduo. 

 Buscar soluções para as diversas situações-problema que permeiam a vida 

cotidiana. 

 Ler e compreender as mensagens relacionadas aos valores trabalhados, 

inseridas nos diversos tipos de textos, verbais e não verbais. 

 Compreender os Direitos Humanos como pressuposto fundamental para um 

processo educacional que prima pela (re)construção da dignidade e da 

promoção humanas. 

 

TEMA GERADOR/ CONTEÚDO: Valores; Educação Integral; sustentabilidade; 

Direitos Humanos. 

 

METODOLOGIA 

 

Para operacionalizar as ações referentes à alimentação; hábitos e atitudes de 

higiene e proporcionar o momento do descanso, a Escola Parque 308 Sul adotou as 

seguintes estratégias: 

1. Professor referência 
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Matutino  Vespertino – uma turma fixa, até o fim do ano. 

 

2. Educador Social Voluntário  

Ações - cooperar com os professores regentes em atividades pedagógicas; colaborar 

na recepção das crianças; acompanhar as crianças em deslocamentos curtos na 

escola, quando necessitam atendimentos na Sala de acolhimento, SOE, SAI e/ou 

Direção; acompanhar o recreio. 

 

3. Valores no cotidiano 

 

 Encontros Coletivos – Trabalhar com os professores nas coordenações, com 

textos que abordem os valores. Momentos fundamentais de reflexão com o 

propósito de desencadear ações pedagógicas que objetivam a construção, 

junto aos estudantes, de valores como a convivência pacífica, o respeito e a 

ética.  

 Práticas desenvolvidas – por meio de histórias, textos infanto-juvenis, 

músicas, textos teatrais, filmes, vídeos, imagens/gravuras/pinturas, os valores, 

a cada mês, são colocados em evidência, partindo do pressuposto que os 

mesmos permeiam, invariavelmente, os conteúdos curriculares e os trabalhos 

pedagógicos realizados. Faz-se necessário que, nos planejamentos, a prática 

voltada para a construção de valores e princípios, fundamentais para a 

convivência humana, seja explicitada e organizada de forma intencional, que 

seja individualmente, por setor ou por quartetos. São emanados, então, dessa 

prática, trabalhos artísticos, canto coral, jogos e brincadeiras, peças teatrais.  

 Mural dos valores – Mural no refeitório e mural da entrada da escola que 

expressa mensagens a serem socializadas com a comunidade escolar. O 

propósito dessa ação é fazer com que pais, familiares e pessoas que usufruem 

do espaço escolar reflitam sobre os valores e os princípios que são 

fundamentais para a convivência humana e unam forças com a escola no 

sentido de participar do processo de educação das crianças, disseminando-os, 

defendendo-os e vivenciando-os. 
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 Mural informativo –semanalmente informar aos estudantes, pais e/ou 

responsáveis o cardápio; calendário de reposição; bilhetes para casa; dentre 

outros 

 Escovação com canequinha - Em tempo de crise hídrica ,faz se necessário 

ensinar escovar os dentes utilizando o menor volume de água evitando o 

desperdício ,economizando água e manter a saúde bucal .Vamos utilizar o 

banner com o passo a passo para crianças acompanhar.O princípio para 

poupar água é não deixar a torneira aberta na hora da escovação. Também 

ensinando que não é necessáriomolhar a escova antes de iniciar a limpeza, 

porque a boca já está molhada.Portanto ,a única quantidade de água que se 

gasta é uma canequinha para fazer o bochecho do enxague. De 50ml (uma 

xicara de café )de água são suficientes para enxaguar a boca. E ensinar 

também a quantidade necessário de creme dental.Além disso ,a criança antes 

de enxaguar a boca , enxagua a escova com a mesma água. A escovação 

supervisionada é recomendada pelo Ministério da Saúde como forma de 

promoção como forma de promoção de saúde e prevenção de doenças. Cabe a 

família e a escola estimular os cuidados com os dentes e o uso consciente da 

água. Cada criança deverá trazer de casa uma canequinha de plástico . 

 Conhecendo o corpo para se proteger - É necessário deixarmos claro que as 

crianças são esponjinhas e imitam tudo que veem e vivenciam .Elas 

experimentam e absorvem tudo que a cultura lhe oferece.Na maioria das vezes 

,faz e reproduz coisas quem nem mesmo sabem o significado e o sentido real 

.A infância é um período fundamental para o desenvolvimento de um indivíduo 

,é a fase em que ele desperta seus sentidos ,suas capacidades,sua imaginação 

e também seus processos cognitivos.Hoje a infância esta sendo acelerada e as 

crianças acabam pulando partes importantes dessa fase da vida  e dão espaço 

a umamentalidade adulta,que começa, muitas vezes com o uso de roupas nada 

infantis ,saltos altos,cosméticos e também acessórios ,ouvem veem e acessam 

nas redes sociais coisas de adultos ,ações que acarretam na erotização infantil. 

E de um modo generalizado de uma desmoralização de valores e princípiosque 
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no passado era defendidos e que agora são descartados facilmente 

,prejudicando a formação maioria  das nossas crianças. 

Proteger as crianças desse cenário é tarefa de todos nós família e escola. 

Acima de tudo ,a criança precisa ser respeitada, pois ela não tem condições de lidar 

com as consequências  da erotização de uma dança ou uma música ,por exemplo. 

Precisamos também conversar com as crianças sobre como se proteger  e respeitar 

seu corpo e o corpo do outro,com naturalidade e seriedade .Essa onda de erotização 

infantil pode e deve ser combatida com diálogos e com incentivos a brincadeiras 

infantis, atividades lúdicas e dando ênfase totalmente ao infantil em todos os 

aspectos ,incluindo vestimentas,o que ouve ,o que vê. A ideia não é punir o 

comportamento sexualizado quando ele aparece ,mas ,sim apresentar uma 

alternativa mais adequadaa ele ‘’,trocando’’ a brincadeira por algo mais saudável. 

 

4. Sala de Acolhimento 

 

 Identificar a natureza do atendimento ao estudante diariamente. 

 Encaminhar a criança ao atendimento adequado – Orientação 

Educacional; Direção; Coordenação Pedagógica; Supervisão Pedagógica. 

 Atender crianças que apresentam algum machucado, febre; dores; 

indisposição. 

 Acolher o aluno com problemas de ferimentos e que apresentam doenças 

e infecções. 

 Tratar os ferimentos ocorridos durante as aulas, não podendo administrar 

medicamentos; lavar com água e sabão e colocar gases. 

 Acomodar a criança em local adequado no caso de dores e febres, fazer 

imediata comunicação aos pais ou responsáveis. 

 Encaminhar os alunos que se perdem das turmas entre as trocas das 

aulas. 

 Registrar em formulário próprio o atraso e a saída de crianças a pedido 

dos pais e/ou responsáveis. 

 Cooperação para diminuir a indisciplina nas salas de aula. 
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 Registrar todas as ocorrências do dia no livro de advertências. 

 

5. Serviço de Orientação Educacional-SOE 

 

Coordenar ações voltadas para o cuidado com o corpo voltados para orientação 

sexual e para prevenção ao uso indevido de drogas; 

           Articular as açõesvinculadas á saúde do educando; 

           Planejar e executar projetos que visem á melhoria do contexto escolar 

favorecendo o desenvolvimento integral do estudante; 

           Articular com a saúde os encaminhamentos dos alunos que necessitam de 

exames, pediatra ,oftalmologista,dentista ,fonoaudiólogo,neurologista,psicólogos e 

outros . 

            Estimular o respeito aos valores 

            Capacitar os corpo discente e docente em relação a características da faixa 

etária dos alunos, sexualidade, resolução de conflitos no contexto escolar , respeito 

para com os amigos e professores e diferença entre Brincadeira de mau gosto e 

bullying . 

 Preparar sessão coletiva de acordo com as necessidades dos alunos e 

professores. 

            Acionar o Conselho Tutelar quando necessário, para garantir os direitos da 

crianças seja na escola ou em casa. 

         Convocar as famílias sempre que necessário pra orientar os pais quanto aos 

cuidados de higiene, saúde, alimentação, rotina, limites e outros. 

Criar grupe de pais para orientar na educação dos alunos quanto a alimentação 

adequada, como estabelecer limites com filhos,TDAH/TDA e hábitos de higiene, e 

outros temas sugeridos pelos pais. 

 

CRONOGRAMA 

Durante o ano letivo. 

 

AVALIAÇÃO 
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 A avaliação proposta considera as orientações da SEDF, portanto, tem caráter 

formativo, processual, contínuo e dialógico.  

 Relatórios gerados pela coordenação da Educação Integral com vistas a 

descrever e mensurar a qualidade das estratégias desenvolvidas. 

 Relatórios resumidos, informando a relação da criança com a alimentação 

disponibilizada pela SEDF. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Registro de Avaliação do Aluno 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 

ESCOLA PARQUE 308 SUL 

 

Registro de Avaliação do Aluno  

____ Bimestre – 2015 

1º Ano – matutino – 2ª feira  

 

ALUNO(A):  Turma: 11/M2ª 

PROFESSORES:  Escola:  

CONTEÚDOS TRABALHADOS CONCEITO 
Nº  DE 

AULAS  

Nº DE 

FALTAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  
 

 

 

   

ARTES VISUAIS:  
 

 
   

MÚSICA: 

 

 
   

TEATRO: 
 

 
   

INFOARTE:  

 

 
   

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________                       _____________________________________ 

             Professor - Educação Física                                                    Professor - Artes Visuais  

 

____________________________________                       _____________________________________ 

                    Professor - Música                                                                  Professor – Teatro 

 

Legenda: 

C – Construído 

PC – Processo de Construção                                             _____________________________________ 

NC – Não Construído                                                                      Assinatura do Responsável 
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ANEXO 2 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 
ESCOLA PARQUE 308 SUL 

 
 

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 
ANOS INICIAIS 

1º BIMESTRE / 2016 
Ano: 1º / Turno: matutino / Dia: 2º Feira 

 
 

Estudante: «F3» Turma EP: 11/M2ª 

Professores:  Escola Origem: «F5» 

 

CONTEÚDOS, ESTRATÉGIAS e OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONCEITO 
AULA

S 
FALTAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  
 
 
 

«F10»  «F11» 

ARTES CÊNICAS:  
 
 
 

«F16»  «F17» 

ARTES VISUAIS: 
 
 
 

«F12»  «F13» 

MÚSICA:  
 
 
 

«F14»  «F15» 

INFOARTE: 
 
 
 

«F18»  «F19» 

CARGA HORÁRIA:  ___ horas 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 
 
 

 

 
___________________________ 
Professor(a) Educação Física                                                     

 
_________________________

__ 
Professor(a) Artes Cênicas 

 
_________________________

_ 
  Professor(a) Artes Visuais 

 
_____________________

______ 
Professor(a) Música                                                                

 
 
 

AC: 
AA: 
AI: 

AN: 

 
LEGENDA 
 
Aprendizagem Construída 
Aprendizagem em 

Andamento 
Aprendizagem Iniciada 
Ainda não aprendeu 

 
_________________________

__ 
Orientação Educacional 

 
_________________________

_ 
  Secretário Escolar 

 
_____________________

______ 
Direção                                                               

 
_____________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO 3 

 
 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E 
CRUZEIRO 

ESCOLA PARQUE 308 SUL 

 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 

ANOS INICIAIS 
 BIMESTRE / 2018 

Ano:     /  Turno:  Matutino    
 

Estudante: «F3» Turma EP:    

Professores:  Escola 
Origem: 

«F5» 

 

ESTRATPEGIAS, CONTEÚDOS e OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
CONCEIT

O 
Nº DE 

AULAS 
Nº DE 

FALTAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA:  

«F10»  «F11» 

ARTES CÊNICAS/ DANÇA:  

«F16»  «F17» 

ARTES VISUAIS 

«F12»  «F13» 

MÚSICA: 

«F14»  «F15» 

PROJETO DE PROMOÇÃO À SAÚDE:  
AA  «F19» 

CARGA HORÁRIA:   horas 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 

 

LEGENDA: 

AC: Aprendizagem Construída 

AA: Aprendizagem em 

Andamento 

AI:  Aprendizagem Iniciada 

AN: Ainda não aprendeu 

 
_________________________ Mat. 31.678-4 

Professor(a) Educação Física 

 
________________________  Mat. 

235.769-0 
Professor(a) Artes Cênicas/Teatro 

 
_________________________  Mat. 49.376-7 

Professor(a) Artes Visuais/Plásticas 

 
_________________________  Mat. 

38.437-2 
Professor(a) Música 

 
________________________________ 

Secretário Escolar 

 
________________________________ 

Direção 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Quadros do atendimento diário 

 

Matutino 
Escola Classe 209 SUL Escola Classe 308 

SUL 

08h00 às 09h30 1ª aula 

09h30 às 10h00 RECREIO 

10h00 às 11h30 2ª aula 

11h30 às 13h00 
Almoço / Descanso 

Trânsito do Estudante 

 

 Horário do lanche dos 1º e 2º Anos: 9h20 

 

Vespertino 
Escola Classe 111 SUL Escola Classe 413 

SUL 

13h00 às 14h15 Trânsito do Estudante Almoço / Descanso 

14h15 às 15h45 1ª aula 

15h45 às 16h15 RECREIO 

16h15 às 17h45 2ª aula 

17h45 às 18h00 Organização  para  saída 

 

 Horário do lanche dos 1º e 2º Anos: 15h35 
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APÊNDICE B - Calendário interno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO ANUAL – 2018 
 
 

 DIA LETIVO MÓVEL REPOSIÇÃO ATIVIDADE 

1
º 

S
E

M
 

30/04 (Segunda) 24/02 1ª reunião de pais (acolhida) 

01/06 (Sexta) 05/05 Reunião de Pais do 1º Bim. 

09/07 (Segunda) 09/06 Educ. Ambiental 

2
º 

S
E

M
 

26/07 (Quinta) 04/08 Reunião de Pais do 2º Bim. 

27/07 (Sexta) 20/10 Reunião de Pais do 3º Bim. 

16/11 (Sexta) 24/11 Aniversário da Escola Parque 

 
*O limite para que ocorra a definição dos parâmetros de mobilidade são: 1º Semestre 06/04 | 2º Semestre 22/06 

 
 

FEVEREIRO 

05/02 – Apresentação dos professores – Contagem de pontos e Distribuição de Turmas 

05 a 09/02 – Semana Pedagógica 

09/02 – Entrega do Planejamento Anual  

12 e 14/02 – Carnaval – Recesso escolar 

13/02 – Feriado 
15/02 – Planejamento da acolhida dos estudantes e da 1ª semana de aula / Organização dos ambientes 

16/02 – Planejamento da acolhida dos estudantes e da 1ª semana de aula / Organização dos ambientes 

19/02 – Início do Ano Letivo / Início do 1º Bimestre  

22/02 – Dia do Auxiliar de Serviços Gerais 

24/02 – Sábado Letivo – Reunião com os pais - acolhimento e apresentação dos professores    
(Reposição de 30/04 2ª feira) 

MARÇO 

02/03 – Entrega dos Planejamentos 1º Bimestre e 2º Bimestre 

05 a 09/03 – Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos 
com Necessidades Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

19 a 23/03 – Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital 
nº 5.243/2013)  

21/03 – Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático 

23/03 – Fórum Mundial da Água 

30/03 – Feriado 

ABRIL 

16 a 20/04 – Semana dos Povos Indígenas 

03 e 04/04 – Pré-Conselho ( Quarteto / Professor ) 1º Bimestre 

10 e 11/04 – Conselho ( Quartetos / Orientador / Direção / Coordenador ) 1º Bimestre  

 

ESCOLA PARQUE 308 SUL 
Patrimônio Cultural do DF 
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21/04 – Aniversário de Brasília 

26/04 – Final do 1º Bimestre   

27/04 – Início do 2º Bimestre 

30/04 – Dia letivo móvel (Reposição em 24/02) 

MAIO 

01/05 – Feriado – Dia do trabalho  

05/05 – Sábado Letivo – Reunião de Pais e Mestres do 1º Bimestre (Reposição de 01/06 6ª feira) 

07 a 11/05 – Semana de Educação para a Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) 

09/05 – Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar/ Dia Letivo Temático 

31/05 – FERIADO Corpus Christi 

JUNHO 

01/06 – Dia letivo móvel (Reposição em 05/05) 

03/06 – Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012) 

05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente               

05/06 – Olimpíada da Matemática/Dia Letivo Temático (Escola Classe) 

09/06 – Sábado Letivo – Educação Ambiental (Reposição de 09/07 2ª feira) 

12 e 13/06 – Pré-Conselho ( Quarteto / Professor ) 2º Bimestre 

19 e 20/06 – Conselho ( Quartetos / Orientador / Direção / Coordenador ) 2º Bimestre 

29/06 -  Festa Junina 

20/06 – Dia do Vigilante 

JULHO 

09/07 – Final do 2º Bimestre / 1º Semestre 

09/07 – Dia letivo móvel (Reposição em 09/06) 

10 a 25/07 – Recesso Escolar 

26/07 – Início do 3º Bimestre / 2º Semestre               

26/07 – Dia letivo móvel (Reposição em 04/08) 

27/07 – Dia letivo móvel (Reposição em 20/10) 

30/07 – Retorno às aulas 

AGOSTO 

04/08 – Sábado Letivo - Reunião de Pais e Mestres do 2º Bimestre (Reposição de 26/07 5ª feira) 

08/08 – Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar/ Dia Letivo Temático 

11/08 – Dia do Estudante 

17/08 – Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) 

20 a 24/08 – Semana das Culturas Tradicionais / 22/08 Folclore 

31/08 – Entrega dos planejamentos 3º Bimestre e 4º Bimestre 

SETEMBRO 

07/09 – Feriado Independência do Brasil 

12/09 – Assembleia Geral 

14/09 – Festival da Primavera 

17 a 21/09 – Semana da Educação Especial 

21/09 – Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei Federal nº 11.133/2005) 

11 e 12/09 – Pré-Conselho ( Quarteto / Professor )  3º Bimestre 

18 e 19/09 – Conselho ( Quartetos / Orientador / Direção / Coordenador ) 3º Bimestre           

30/09 – Dia do Secretario Escolar 

OUTUBRO 

04/10 – Final do 3º Bimestre 

05/10 – Início do 4º Bimestre       

08 a 11/10 – Semana da Criança 

12/10 – FERIADO – Dia da Criança 

15/10 – FERIADO – Dia do Professor  

20/10 – Sábado Letivo - Reunião de Pais e Mestres do 3º Bimestre (Reposição de 27/07 6ª feira)              

20/10 – Comemoração do Dia do Professor 

22/10 – Início do Festival de Artes (Música, Teatro e Dança) 

28/10 – Dia do Servidor Público 

30/10 – Dia do Merendeiro 

NOVEMBRO 02/11 – FERIADO  Finados 
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15/11 – FERIADO  Proclamação da República 

16/11 – Dia letivo móvel (Reposição em 24/11) 

20/11 – Dia da Consciência Negra (Lei Federal nº 10.639/2003)             

20/11 – Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar/ Dia Letivo Temático 

24/11 – Sábado Letivo - Aniversário da Escola e Festa da Família (Reposição de 16/11 6ª feira)              

24/11 – Abertura da Mostra de Artes Visuais 

29/11 – Término do Festival de Artes (Música, Teatro e Dança) 

30/11 – FERIADO Dia do Evangélico 

DEZEMBRO 

04/12 – Dia do Orientador Educacional (Lei Federal nº 5.564/1968) 

04 e 05/12 – Pré-Conselho ( Quarteto / Professor ) 4º Bimestre 

11 e 12/12 – Conselho ( Quartetos / Orientador / Direção / Coordenador ) 4º Bimestre  

14/12 – Reunião de Pais e Mestres do 4º Bimestre 

18/12 – Confraternização 

20/12 – Final do 4º Bimestre/Encerramento do Ano Letivo 

21/12 – Avaliação final 

25/12 – Natal 

24/12 a 31/12 – Recesso escolar para Professores e Estudantes 
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APÊNDICE C      PLANO DE AÇÃO – Coordenação Pedagógica 

 
Plano de Ação - Coordenação Pedagógica 

2017/2019 
 

OBS: Este documento é complementar às ações da Coordenação Pedagógica descritas no Plano de ação para implementação do PPP 
2018. 

 

 
Dimensões de 
Gestão 
 

 
Ações 

 
Objetivos 

 
Metas 

 
Cronograma 

 
Responsáveis 

 
Avaliação 

 
 
 
Pedagógica 

 
Entrada dos 
estudantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Receber os 
estudantes no 
portão 
 
Promover as 
entradas  de for 
criativa, 
considerando as 
regras de 
convivência, junto à 
Direção e corpo 
docente, bem 
como, convidados. 
 
 
Encaminhar as 
turmas que estão 
sem o professor 
regente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participar 100% das 
entradas. 
 
 
 
 
Ampliar em 40% a 
participação dos 
professores na entrada; 
 
 
 
 
 
 
Atualizar 80% dos 
projetos de apoio às 
turmas sem professores; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordenação Pedagógica; 
Professores do Projeto de 
atenção à saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Processual 
e contínua, 
mantendo 
os 
registros 
em 
cadernos 
específicos
; 
Relatório 
bimestral. 
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Atendimentos na 
Sala de 
Acolhimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendimento na 
sala dos 
Coordenadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Escola Parque 
só comunicará ao 

 
Encaminhar a 
criança para 
atendimento 
específico na área 
médica, como baixa 
visão, e audição; 
 
Identificar a 
natureza do 
atendimento:  
- Orientação 
Educacional (    ); 
- Criança que 
apresentam algum 
machucado, febre; 
dores; indisposição; 
- Atrasos (Matutino) 
- Encaminhar os 
alunos que se 
perdem das turmas 
entre as trocas das 
aulas; 
- Registrar em 
formulário próprio a 
saída de crianças a 
pedido dos pais 
e/ou responsáveis. 
 
Encaminhar a 
criança ao 
atendimento 
adequado. 
 
Diminuir a 
indisciplina nas 
salas de aula; 
 
Acolher o aluno 
com problemas de 

 
Ampliar o atendimento 
em 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encaminhar 100% dos 
casos identificados, 
diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 2017 
 
 

 
Coordenação Pedagógica; 
Professores do Projeto de 
atenção à saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação Pedagógica; 
Professores do Projeto de 
atenção à saúde. 

 
 
 
 
Processual 
e contínua, 
mantendo 
os 
registros 
em 
cadernos 
específicos
; 
Relatório 
bimestral. 
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SAMU em caso de 
extrema 
necessidade; 
(cortes profundo, 
traumatismo nos 
membros 
superiores e 
inferiores, cabeça 
e boca); 
 
Crianças que 
chegam atrasadas 
ou saem cedo; 
 
Adaptações 
curriculares para 
os alunos 
cadeirantes no 
caso das aulas de 
musica e teatro 
devido as escadas 
do setor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ferimentos e que 
apresentam 
doenças e 
infecções; 
Tratar os ferimentos 
ocorridos durante 
as aulas, não 
podendo 
administrar 
medicamentos; 
lavar com água e 
sabão e colocar 
gases. 
Acomodar a criança 
em local adequado 
no caso de dores e 
febres, fazer 
imediata 
comunicação aos 
pais ou 
responsáveis; 
Registrar todas as 
ocorrências do dia 
no livro de 
advertências; 
Comunicar aos 
responsáveis 
dependendo da 
gravidade do 
ocorrido, e ou, 
encaminhar o aluno 
a Orientação 
Pedagógica; 
 
Retornar o aluno 
para a sala de aula 
para nova avaliação 
do professor 
regente; 
Observar criança 

 
 
 
 
 
 
Administrar diariamente 
as situações aqui 
descritas, minimizando 
em 80% a ocorrência 
das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação Pedagógica; 
Professores do Projeto de 
atenção à saúde. 

 
 
 
Processual 
e contínua, 
mantendo 
os 
registros 
em 
cadernos 
específicos
; 
Relatório 
bimestral. 
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Comunicação da 
importância de o 
aluno trazer peças 
intimas e escova 
de cabelo para as 
aulas de piscina. 

que apresentam 
sinais de maus 
tratos; 
Observar as 
crianças que 
chegam atrasadas 
ou saem cedo; 
serão anotadas no 
caderno de 
ocorrências 
escolares, 
comunicação aos 
pais caso volte a 
acontecer com 
frequência; 
Cuidar dos casos 
de crianças com 
restrições 
alimentares, que 
serão observados 
pelos educadores 
sociais; 
 
Avisar aos pais ou 
responsáveis da 
necessidade do 
uniforme da escola, 
principalmente na 
disciplina de 
educação física: 
shorts, tênis. Na 
piscina: sunga, 
touca, toalhas e 
maiô. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrar diariamente 
as situações aqui 
descritas, minimizando 
em 80% a ocorrência 
das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envolver 100% dos pais 
e alunos nessa ação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Semestre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Processual 
e contínua, 
mantendo 
os 
registros 
em 
cadernos 
específicos
; 
Relatório 
bimestral 
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APÊNDICE  D   PLANO DE AÇÃO - Sala de Recursos 

 
 

PLANO DE AÇÃO – Sala de Recursos 
2018-2019 

DIMENSÕES 
DE GESTÃO 

AÇÕES OBJETIVOS METAS CRONOGRA
MA 

RESPONSÁVEI
S 

AVALIAÇÃO 

 
Pedagógica 
Resultados da 
aprendizage
m 
Educação 
Inclusiva 

  Capacitação de 
todos os professores 
que atuam em turmas 
inclusivas com 
estudantes em 
Atendimento 
educacional 
Especializado e com   
transtornos. 

Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva dando 
suporte aos professores 
regentes a fim de proporcionar  
a inclusão dos alunos também 
nos aspectos socioemocionais e 
nas relações sociais  para a vida. 
Estimular o educando na 
vivência de expressões  livres e 
orientadas em linguagens, bem 
como a prática e 
experimentação em toda 
modalidade esportiva oferecida 
dentro da Escola Parque em 
Educação Física. 

Promover 
melhor 
interação e 
envolvimento 
pedagógico dos 
alunos 
atendidos pela 
Sala de 
Recursos. 
 
 
 
 Atendimento 
semanal que 
pode ser;     
individualmente;
com o professor;  
ou em grupo. 
E ainda 
Conforme a 
demanda do 
estudante e/ou 
necessidade do 
professor. 

Durante o 
ano letivo 

Alexandre  
Aramita Lessa 
 

Semestral 
 
Ao longo do 
processo 
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*Cada estudante 
deverá receber 
dois 
atendimentos de 
cinquenta 
minutos, 
distribuídos 
durante a 
semana ou em 
um único dia, 
individualmente 

ou em grupo. 
 Adequações de 

materiais,adequação 
curricular,bem como 
dos espaços e 
atividades. 

Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva 
considerando conta as 
necessidades individuais e 
condição médica de cada 
estudante em AEE através de 
planejamentos flexíveis. 

Promover a 
interação e  
envolvimento  
pedagógico dos 
alunos ,em 
todas as áreas 
ofertadas em 
Escola Parque, e 
em atividades 
oferecidas pela  
Sala de 
Recursos. 

Durante o 
ano letivo 

Alexandre  
Aramita Lessa 
 
 
 
 

Ao longo do 
processo 

 Acompanhamento, 
monitoramento,orien
tação e apoio ao 
estudante e (?ESV?) 
na locomoção, na 
higienização, na 
alimentação, nas 
atividades na piscina , 

Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva dando 
suporte aos professores 
regentes e proporcionando a 
inclusão dos alunos  
 
Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva dando 

Promover 
melhor 
interação e 
envolvimento 
pedagógico dos 
alunos 
atendidos pela 
Sala de 

Durante o 
ano letivo 
 
 
 
 
Durante o 
ano letivo 

 
 
 
Alexandre  
Aramita Lessa 
 
 
 

Ao longo do 
processo 
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nas atividades de vida 
diária dos estudantes  
com AEE. 
 
Suporte pedagógico e 
didático aos 
professores regentes. 
 
 
 
 
 
Realização de 
palestras e encontros 
sobre o ensino 
especial,sobre  escola 
inclusiva e sobre a 
Promoção a Saúde 
dos Estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais e os demais 
,sobre conviver  com 
as diferenças ,e sobre 
os valores humanos. 
 
 
Apoio e orientação  
no preenchimento 
das adequações 
curriculares. 
 

suporte aos professores 
regentes e proporcionando a 
inclusão dos alunos 
 
Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva dando 
suporte e orientação aos 
professores regentes e 
proporcionando a inclusão dos 
alunos 
 
 
Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva dando 
suporte aos professores 
regentes e proporcionando a 
inclusão dos alunos 
 
 
Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva dando 
suporte aos professores 
regentes e proporcionando a 
inclusão dos alunos 
 
 
Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva dando 
suporte aos professores 
regentes e proporcionando a 
inclusão dos alunos 
 

Recursos. 
 
Promover 
melhor  
interação e 
envolvimento 
pedagógico dos 
alunos 
atendidos pela 
Sala de Recursos 
 
 
 
 
 
Promover 
melhor 
interação e 
desenvolviment
o pedagógico e 
social aos alunos 
atendidos pela 
Sala de 
Recursos. 
 
 
 
Promover 
melhor 
interação e 
envolvimento 
pedagógico e 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante as 
aulas como 
público alvo 
os alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
Uma vez por 
ano 
 
 
 
 
 
 
Durante 
todo o ano 
letivo. 
 
 

 
Alexandre  
Aramita Lessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ao longo do 
processo 
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Estabelecer vínculos 
mais estreitos com as 
Escolas Tributárias 
 
 
 
 
 
 
Relação mais próxima 
da Escola Parque, Sala 
de Recursos e SOE, 
com as famílias. 
 
 
 
 
Participação da Sala 
de Recursos nas 
coordenações 
setoriais e coletivas e 
individualmente a 
partir da solicitação 
do professor regente. 
 
 
 
 

Aperfeiçoar as práticas da 
Educação Inclusiva dando 
suporte aos professores 
regentes e proporcionando a 
inclusão dos alunos 
 
 
Aperfeiçoar as práticas de 
Educação Inclusiva dando 
suporte aos professores 
regentes e proporcionando a 
inclusão dos alunos quanto as 
relações sociais , cognitivas e 
emocionais estabelecidos no 
ambiente escolar. 

social doas 
alunos 
atendidos pelo 
Sala de 
Recursos. 
 
 
 
 
 Promover 
melhor 
interação e 
envolvimento 
pedagógico e 
social dos alunos 
atendidos em 
Sala de 
Recursos. 
 
 
 
 
 
Promover  ações 
para melhor 
interação e 
envolvimento 
pedagógico e 
social dos alunos 
atendidos pelo 
Sala de 
Recursos,  em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 
todo o ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
Durante 
todo o ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre  
Aramita Lessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ao longo do 
processo 
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Organizar uma 
estrutura de Espaço 
em Sala de Recursos, 
para atendimento 
Individualizado e 
Coletivo de 
Estudantes com 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais. 
 
 
Elaborar via Regional 
de Ensino,um Diário 
de Classe configurado 
em atendimento de  
Escola Parque, que 
tenha  um histórico 
de toda a vida escolar  
do educando  durante 
o ano ,bem como 
toda a vivência, 
aprendizagem e 
avaliações em cada 
área ,ofertada em 
Escola Parque.  

todos os 
momentos e 
espaços da 
escola. 
 
Promover 
melhor 
interação e 
envolvimento 
pedagógico e 
social doas 
alunos 
atendidos pelo 
Sala de 
Recursos. 
 
 
 

 

 

*** “Vivenciar cotidianamente atividades que promovam a Educação inclusiva, em todos os Setores, integrando os alunos quanto às 

relações sociais, cognitivas e emocionais estabelecidas no atendimento da Escola.” – Registro bimestral no Boletim. 
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APÊNDICE  E     PLANO DE AÇÃO – Serviço de Orientação Educacional 

 

 
Plano de Ação 

2017/2019 
OBS: Este documento é complementar às ações descritas no Plano de Ação 2017 

 
 
Dimensões 
de Gestão 
 

 
Ações 

 
Objetivos 

 
Metas 

 
Cronograma 

 
Responsáveis 

 
Avaliação 

 
Pedagógica 
Resultados da 
Aprendizagem  
 
Orientação 
Educacional 

 
Planejamento 
implementação 
do Serviço de 
orientação 
Educacional -
SOE. 
 
 
 
Atendimento 
aos pais e 
alunos e 
professores . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planejar, implantar e 
incorporar o SOE ao 
processo educativo global na 
perspectiva da educação 
inclusiva e na educação para 
a diversidade ,com ações 
integradas as demais 
instancias pedagógicas da 
escola. 
 
Fazer uma escuta detalhada 
com essas crianças para 
buscar possível motivo da 
queixa e se necessário fazer 
os encaminhamentos para 
saúde (pediatra, dentista, 
oftalmo e outros médicos 
através da parceria firmada 
com o Posto de Saúde da 
314/315sul) e com escuta da  
família e com as 
intervenções necessárias. 
Orientar pais em relação aos 
aspectos pessoais 
relacionais e sociais que 
interferem no 

 
Envolver os 708 
alunos distribuídos 
em dois turnos, 
matutino e 
vespertino, bem 
como a 
comunidade 
escolar. 
 
 
Atender 100% dos 
alunos e dos pais 
encaminhados 
para o SOE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante todo 
o ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direção da escola, 
Supervisão 
pedagógica, 
coordenadores, 
docentes, servidores, 
funcionários e pais 
e/ou responsáveis e 
alunos. 
SOE- Alunos, pais e 
professores e 
merendeiros. 
Posto de Saúde 
514/515 Sul 
Escolas Tributárias 
atendidas na EP 
Biblioteca da EP 308 
Sul 
Sala de Vídeo teca 
EP 308 Sul 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em caráter processual e 
contínuo: 
Registros dos 
documentos de 
atendimentos 
específicos; 
Acompanhamento e 
encaminhamento dos 
casos; 
Observação dos níveis 
de envolvimento e 
participação das ações; 
Retorno dos 
atendimentos por parte 
de cada segmento 
envolvido;  
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Projeto 
Alimentação é 
saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acolher os 
alunos que 
com frequência 
queixam de 
dor de cabeça, 
dor de barriga 
ou outras e 
inclusive faltas 
e atrasos. 
Orientar os 
alunos quanto 
a higiene 
corporal. 
 
 
 
 
Encontros com 
pais para 
abordagem de 
temas 

desenvolvimento global dos 
filhos. 
 
Contribuir efetivamente para 
melhoria da alimentação dos 
alunos da Escola Parque no 
lanche e no almoço. 
Sensibilizar os alunos quanto 
ao desperdício de alimentos 
e água, enfatizando as 
questões ambientais. 
 
Orientar professores em 
relação aos aspectos 
pessoais relacionais e 
sociais que interferem no 
desenvolvimento global dos 
alunos 
 
Desenvolver com os alunos 
espírito solidário, limpeza 
manutenção da escola. 
Participar da identificações 
e/ou encaminhamentos de 
alunos que apresentem 
queixas escolares, incluindo 
dificuldades de 
aprendizagem e 
,comportamentais e outras 
que interferem no sucesso 
escolar. 
 
Responsabilizar   eticamente 
no recebimento de 
informações inerentes a 
alunos e familiares.   
Realizar ações integradas 
com a comunidade escolar 
no desenvolvimento de 
projetos como: bullying, 

 
 
Ampliar em 80% 
as ações de 
melhoria da 
alimentação, 
desenvolvimento 
de hábitos e 
atitudes 
saudáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atender 100% dos 
alunos e dos pais 
encaminhados 
para o SOE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar em 100% 
a realização de 
encontros e/ou 
atendimentos aos 
pais.  

 
 
Durante todo 
o ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisão, SOE e 
SAI 
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diversos, 
família, 
alimentação e 
limites. 
 
 
 
 
 
 
Implementação 
da APM 
 
 

saúde, inteligência 
emocional, regras da escola, 
disciplina visando à 
formação integral do aluno. 
    
 
 
 
Participar ativamente da 
implementação da APM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Participar em 
100% das ações 
referentes à 
implementação da 
APM 
Participar de 100% 
das Reuniões do 
Conselho escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durante o 
Ano Letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOE, Direção e 
conselho escolar/ 
Comunidade escolar 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


