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A escola atualmente atende trezentos e cinquenta alunos, em vinte turmas de Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano, assim distribuídos: 

 

1º Ano EF9 – Turma “A” – 15 alunos 

1º Ano EF9 – Turma “B” -  08 alunos 

1º Ano EF9 – Turma “C” – 24 alunos  

1º Ano EF9 – Turma “D” – 21 alunos  

  

2º Ano EF9 – Turma “A” – 07 alunos  

2º Ano EF9 – Turma “B” – 22 alunos  

2º Ano EF9 – Turma “C” – 14 alunos  

2º Ano EF9 – Turma “D” – 17 alunos 

 

3º Ano EF9 – Turma “A” – 08 alunos 

3º Ano EF9 – Turma “B” – 32 alunos  

3º Ano EF9 – Turma “C” – 15 alunos  

3º Ano EF9 – Turma “D” – 15 alunos  

 

4º Ano EF9 – Turma “A” – 17 alunos  

4º Ano EF9 – Turma “B” – 25 alunos 

4º Ano EF9 – Turma “C” – 23 alunos  

 

5º Ano EF9 – Turma “A” – 15 alunos  

5º Ano EF9 – Turma “B” – 16 alunos 

5º Ano EF9 – Turma “C” – 23 alunos 

5º Ano EF9 – Turma “D” -  15 alunos 

5º Ano EF9 – Turma “E” – 15 alunos 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente 
 a ele me adaptar, mas para transformá-lo; se não 

 é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto  
de mundo, devo usar toda possibilidade que tenha  

para não apenas falar de minha utopia, mas 
 participar de práticas com ela coerentes”. 

 
Paulo Freire 
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“O Projeto Pedagógico é um instrumento teórico-metodológico 
que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, 

só que de forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, e, 
o que é essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho 

que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da instituição” 
 

                                                                                                                   Vasconcelos (1995) 
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          APRESENTAÇÃO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A proposta básica deste trabalho é oferecer contribuições provindas da reflexão de 

educadores, alunos, pais, núcleo gestor e demais funcionários da Escola Classe 20 de Ceilândia, 

visando intensificar o desenvolvimento de ações cooperativas, eficazes e renovadoras. 

O Projeto Pedagógico é compreendido como processo de ação participativa, interagindo 

politicamente em função das necessidades, interesses e objetivos comuns. Busca um maior 

envolvimento na ação educativa, considerada responsabilidade de todos os membros da 

Comunidade Escolar. Em vista disso, este projeto foi construído através de encontros com a 

comunidade escolar, questionários, e em coordenações coletivas com os professores e demais 

funcionários. 

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

maior aprofundamento e clareza sobre o verdadeiro sentido da aprendizagem e sobre os 

objetivos a serem alcançados. Não se trata simplesmente de aprender conteúdos, mas, antes, 

preparar-se para o pleno exercício de sua cidadania. 

A diversidade cultural brasileira deve permear as discussões na área educacional e na 

composição das diretrizes curriculares das diferentes disciplinas, principalmente no que diz 

respeito às diferenças culturais. 

O desafio é sair da postura reprodutiva, oferendo indicações que facilitem o aprender e o 

saber pensar. Segundo essa linha de pensamento, na caminhada na busca da construção do 

saber, o mundo sente a necessidade de incluir o pensar próprio desde os anos iniciais da vida 

escolar do educando. 

Para superar as dificuldades, têm sido propostas políticas públicas afirmativas que dão 

ênfase à cidadania e à dignidade da pessoa humana. Nessa perspectiva a educação é 

considerada um veículo privilegiado no processo de inclusão social. 

A educação é essencial ao processo de transformação da sociedade, cabendo à escola 

estimular a construção de valores, hábitos e comportamentos de forma democrática e 

comprometida para a formação integral do ser humano. 
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I – PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 

1 – MISSÃO            

   A Escola Classe 20 tem como missão oferecer e garantir uma Educação de qualidade, 

pautada nos princípios do desenvolvimento humano, de uma democracia participativa, 

comunitária, inclusiva e ambiental, e referenciada nos sujeitos sociais e na formação integral, 

respeitando as diversidades e individualidades, tornando-se um espaço cultural de socialização e 

desenvolvimento do educando, garantindo o acesso e permanência dos alunos na escola, 

contribuindo com a formação de cidadãos críticos e conscientes para os desafios do mundo 

moderno. 

 

2 – BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

A Escola Classe 20 foi inaugurada em 28 de julho de 1978 (caracterizada Escola 

Colorida), no governo Elmo Serejo Farias e da então administradora Maria de Lourdes Abadia 

Bastos, localizada na zona urbana, na cidade de Ceilândia Sul, Distrito Federal, com o objetivo de 

atender a comunidade local. Ela é mantida pelo Governo do Distrito Federal, e administrada pela 

Secretaria de Estado de Educação do D.F., com o objetivo de oferecer às crianças, a 

oportunidade a educação sistematizada próximo aos seus lares. 

Vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – Coordenação 

Regional de Ensino de Ceilândia vem prestando atendimento à comunidade ininterruptamente. 

Atualmente atende turmas de 1º ao 3° ano (Bloco Inicial de Alfabetização – I Bloco) e 

turmas do 4º e 5º (II Bloco), do Ensino Fundamental, no regime de Ciclos, nos turnos 

matutino e vespertino, totalizando, aproximadamente 353 alunos, com faixa etária entre 6 

a 12 anos.  

 

3 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

3.1- Contexto Educacional 

A Escola Classe 20 atende alunos com faixa etária entre 6 a 12 anos, os quais têm 

responsáveis com nível de escolaridade de ensino médio e alguns superior e renda financeira 

mediana, com qualificação profissional diversificada. É caracterizada como uma escola Inclusiva,  
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sendo polo de Deficiência Visual, pois atende alunos com esta deficiência e também baixa visão, 

além de atender outros alunos com necessidades educacionais especiais. 

A comunidade escolar é participativa nas reuniões propostas e festividades, porém ainda 

temos algumas famílias que participam pouco da vida escolar de seus filhos. Assim, necessita 

promover mais atividades que tragam a família para a escola e se envolvam cada vez mais na 

vida escolar cotidiana de seus filhos. 

Percebe-se que, em sua maioria, os alunos não têm acesso a muitas atividades culturais, 

nunca frequentaram, ou frequentam pouco, cinemas, teatros, musicais e outros. As atividades de 

cultura e lazer mais praticadas pelos alunos são ouvir música ou assistir T.V. em casa. 

Dentro desse quadro, frequentar a escola, para uns, torna-se a única forma de ter acesso 

à cultura, ao lazer e ao conhecimento. Por isso a equipe gestora, coordenação e docentes da 

escola lutam com essa tarefa diária de oferecer melhores condições possíveis de educação 

através dos projetos desenvolvidos. 

A Escola Classe 20 tem matriculados, atualmente, trezentos e cinquenta  e três alunos. 

Possui uma boa frequência, embora muitos alunos morem distante da escola. 

Grande parte dos alunos está dentro da faixa etária. Das vinte turmas e dentre este 

quantitativo de estudantes 28 são diagnosticados com Necessidades Educacionais Especiais. 

 

Estudantes (nome completo e escola de origem):  

Aluno (a) Escola de 
Origem 

Tipo de NEES 
Atendimento Sala de Recurso Generalista 

ANDRE LUIS DA SILVA SENA E.C. 20 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

CAROLINE VITORIA GOMES 
GODINHO 

E.C. 20  DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

GABRIEL LEAL RODRIGUES E.C. 20 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

GABRIEL MENGOTTI PEREIRA E.C. 20 DEFICIÊNCIA FÍSICA/BAIXAS NECESSIDADES ESPECIAIS 
(DF/BNE) 

GEOVANNA DOS SANTOS MARTINS E.C. 20 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

ISABELLA CAMPOS DA SILVEIRA E.C. 20 DEFICIÊNCIA FÍSICA/ALTAS NECESSIDADES ESPECIAIS 
(DF/ANE) 

ISAQUE VIEIRA VARGAS DOS REIS E.C. 20 DEFICIÊNCIA VISUAL/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DV/DI) 

JOÃO PEDRO DE BRITO LIMA E.C. 20 TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO (TGD) 

KALANA LOUANE SANTOS OLIVEIRA E.C. 20 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

KAMYLLA GEOVANNA A. DE MORAES E.C. 20 DEFICIÊNCIA FÍSICA/MÉDIAS NECESSIDADES ESPECIAIS 
(DF/MNE) 

MARCELA MARQUES DE SOUSA E.C. 20 SÍNDROME DE DOWN/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
(S.DOWN/DI) 

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA 
SILVA 

E.C. 20 SÍNDROME DE DOWN/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
(S.DOWN/DI) 

PABLO HENRIQUE R. DOS SANTOS E.C. 20 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA E.C. 20 SÍNDROME DE DOWN/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
(S.DOWN/DI) 
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PEDRO WILLIAN ROQUE DE ALENCAR E.C. 20 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO E.C. 20 PARALISIA CEREBRAL (PC) 

THIAGO MIRANDA DE SOUSA E.C. 20 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

  

Aluno (a) Escola de 
Origem 

Tipo de NEES 
Atendimento Sala de Recurso Deficiência Visual 

ANA JÚLIA PEREIRA FAGUNDES E.C. 20 DEFICIÊNCIA VISUAL/CEGA (DV) 

ISAQUE VIEIRA VARGAS DOS REIS E.C. 20  DEFICIÊNCIA VISUAL/CEGO(DV) 

LETÍCIA  DE SOUZA VIANA E.C. 20 DEFICIÊNCIA VISUAL/CEGA (DV) 

MIGUEL QUIRINO SILVA E.C. 20 DEFICIÊNCIA VISUAL/CEGO(DV) 

SUYANE SANTOS DUARTE PEREIRA E.C. 20 BAIXA VISÃO (BV) 

BRYAN DE CARVALHO MOREIRA E.C. 20 BAIXA VISÃO (BV) 

KAIO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA  E.C. 20 BAIXA VISÃO (BV) 

KENNEDY EDUARDO NOGUEIRA E.C. 20 BAIXA VISÃO (BV) 

 

De acordo com o processo de inclusão proposto pela Lei 9394/96 (LDB), em seu Art. 58, 

esta escola preocupa-se em possibilitar aos alunos com necessidades especiais as 

oportunidades de convivência com os demais alunos, como forma de ampliar suas 

potencialidades, por isso, na Estratégia de Matrícula de 2015 e 2016 foram previstas redução do 

número de alunos em algumas turmas demonstradas acima. 

A classificação desses alunos, para efeito de prioridade no atendimento educacional 

especializado, consta da política educacional vigente e dá ênfase aos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais: 

 Mental, Visual, Auditiva, Física e Múltipla; 

 Condutas típicas; 

 Altas habilidades/ Superdotação e outros. 

 

 

3.2- Perfil dos Profissionais da Educação 

A realidade do professor de hoje é muito diferente de algumas décadas. Atualmente, o 
profissional deve cada vez mais estar atualizado para acompanhar os avanços educacionais e 
tecnológicos. E isso implica diretamente em muito estudo e leitura. 

A esse constante estudo, conhecida por Formação Continuada, que se baseia na 
coletividade e na reflexão. Dessa forma, o professor torna-se agente de sua formação e a escola 
o local de seu crescimento profissional. 

O perfil desse novo professor passa diretamente pela necessidade de uma reflexão sobre 
as práticas pedagógicas que, após esse processo, deverá ser direcionada aos interesses dos 
alunos. Além das técnicas e práticas, a formação hoje também depende muito de uma série de 
fatores extraclasse, tais como: criatividade, dinâmica e, talvez o mais adequado para o dia-a-dia, 
o improviso, a flexibilidade.  
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Os professores e os outros profissionais da escola preocupam-se em estar atualizados 
nessas formações, possuem interesse em buscar mecanismos para aprender mais, compreender 
e se incluir na nova realidade do mundo e desenvolver aulas mais criativas e inovadoras, para 
que os alunos tenham mais interesse e um crescimento educacional de sucesso. 
 

 

3.3- Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

Nesta nova sociedade do século XXI, onde a formação familiar tem outra novas faces e 
novas estruturas, onde o trabalho absorve boa parte do tempo, deixando uma lacuna na formação 
dos filhos, a instituição escola se apresenta como um dos poucos locais onde os limites ainda 
estão presentes. 

Psicólogos, educadores, psicopedagogos, têm revelado preocupação com uma crescente 
indisciplina, e cada vez mais agressiva, em sala de aula, talvez provocada por um pacote que 
inclui desestruturação familiar e falta de limites. Preservá-los e protegê-los da vida 
incondicionalmente, não é um ato educativo, assim, ensiná-los a respeitar os espaços, os direitos 
dos outros, os seus limites e responsabilidades é fundamental para uma educação sadia. 

Estudantes que se destacam hoje, além de terem bom desempenho escolar, gostam de 
praticar esportes, estudar línguas, sem deixar que essas atividades extras atrapalhem o 
relacionamento com os colegas. 

Os estudantes dessa unidade de ensino possuem perfis bem variados. Temos alunos que 
se apresentam com bom desempenho e outros com muitas dificuldades de aprendizagem e 
acompanhamento familiar e temos alunos ENEE’s, pois somos escola inclusiva. 

As crianças almejam aulas mais interessantes, criativas, inovadoras. Buscam o 
conhecimento e são curiosas. Desejam ser aceitas do jeito que são e os problemas de inclusão e 
respeito estão cada vez mais tranquilas.  

A comunidade escolar demonstra-se cada vez mais participativa e envolvida no processo 
de ensino aprendizagem das crianças com a escola. 

 
 
 

3.4- Infraestrutura 

  A escola atende em parte às expectativas da comunidade, já que o espaço físico é 

pequeno, e não temos condições de oferecer um espaço de lazer adequado às necessidades, 

como: parquinho, brinquedoteca, quadra poliesportiva, salas de reforço escolar. Mesmo assim, 

dentro das nossas limitações, procuramos proporcionar ambientes alternativos para a realização 

dessas atividades. 

   A partir de discussões realizadas na escola com o grupo de professores e demais 

funcionários, foi possível expor sobre as maiores dificuldades que a escola enfrenta atualmente, 

como: problemas de infraestrutura, falta de material pedagógico, espaço físico inadequado, piso 

ruim para locomoção, falta de espaço para o lazer, banheiros precários, salas de aulas 

necessitando de reformas estruturais, e ainda foi percebido a dificuldade de dar continuidade aos 

projetos, devido a necessidade de muitos materiais e espaços. 

 

 



                                                                                                                                                           SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 20 

14 
 

 

3.5- Indicadores de Desempenho Escolar 

A) Indicadores Internos  

   Na Escola Classe 21, através dos conselhos de classe bimestrais e em algumas 

reuniões coletivas junto ao grupo de professores, coordenadores, supervisora e gestores são 

realizadas discussões sobre o andamento dos alunos, principalmente aqueles com maiores 

dificuldades detectadas, onde, a partir desse contexto, esses alunos serão trabalhados dentro dos 

projetos interventivos, reforços, reagrupamentos inter e intraclasses. 

 

ANO LETIVO - 2014 
1º ANO  2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

Total de alunos: 80 Total de alunos: 43 Total de alunos: 68 Total de alunos: 71 Total de alunos: 77 
Aprov 79  88,76% Aprov 39 90,69% Aprov 59 86,76% Aprov 70 98,59% Aprov 74 96,62% 

Repr. 01 11,44% Repr. 04 9,31% Repr. 09 13,24% Repr. 01 1,41% Repr. 03 3,38% 

ANO LETIVO - 2015 
1º ANO  2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

Total de alunos: 54 Total de alunos: 82 Total de alunos: 77 Total de alunos: 56 Total de alunos: 64 
Aprov 53 98,14% Aprov 81 98,72% Aprov 55 71,42% Aprov 52 92,85% Aprov 62 96,87% 

Repr. 01 1,86% Repr. 01 1,28% Repr. 22 28,58% Repr. 04 7,15% Repr. 02 3,13% 

ANO LETIVO - 2016 
1º ANO  2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

Total de alunos: 40 Total de alunos: 52 Total de alunos: 90 Total de alunos: 64 Total de alunos: 53 
Aprov 40 100% Aprov 52 100% Aprov 81 90% Aprov 62 96,87% Aprov 48 90,56% 

Repr. 0 0% Repr. 0 0% Repr. 09 10% Repr. 02 3,13% Repr. 05 9,44% 

ANO LETIVO - 2017 
1º ANO  2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

Total de alunos: 54 Total de alunos: 39 Total de alunos: 73 Total de alunos: 80 Total de alunos: 65 
Aprov 54 100% Aprov 39 100% Aprov 62 84,93% Aprov 80 100% Aprov 58 89,23% 

Repr. 0 0% Repr. 0 0% Repr. 11 15,07% Repr. 0 0% Repr. 07 10,77% 

 

B) Indicadores Externos 

          De acordo com os Resultados e as Metas do IDEB pode-se constar os resultados da 

Escola Classe 20 nos seguintes anos, onde a escola, atualmente, tenta buscar uma unidade no 

trabalho de todo o grupo para alcançarmos as metas projetadas sempre de acordo com as 

diretrizes e currículo em movimento da nossa rede de ensino SEDF. 

IDEB OBSERVADO 

2005 2007 2009* 2011 2013 2015 

5.0 4.4 5.5 5.6 5.8 5.4 

 

IDEB PROJETADO 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 7.0 
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II – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Escola como espaço de socialização e transformação 

 

 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de 

aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes, o 

equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente 

um conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como “protetora” e 

isso tem provocado debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores 

sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e 

organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, 

talvez, ressignificá-la”. (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014ª, p.10). 

Apesar das transformações sofridas no decorrer da história, a escola representa a 

Instituição que a humanidade elegeu para socializar o saber sistematizado. Isso denota afirmar 

que é o lugar onde, por princípio, é difundido o conhecimento que a sociedade estima necessário 

transmitir às novas gerações. Nenhuma outra forma de aparelhamento foi capaz de substituí-la. 

A escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que 

geram conflitos e oportunidades de criação de identidade. “Espaço de difusão sociocultural; e 

também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido 

historicamente, e por meio dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um 

processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua 

realidade. (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “a ação educativa deve ir além das 

aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e 

ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e 

fora da escola”. (PPP Carlos Mota, p. 20). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e Pedagogia 

Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação 

com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus atores são 

convocados a, juntos, pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida diária e 

seus acontecimentos, considerando a não-neutralidade que caracteriza nossa atuação nas 

diferentes situações que envolvem a existência humana. 

Dentro de cada organização existem classes sociais em posições elevadas, as quais 

criam e impõem um tipo de educação que visa a atender interesses particulares e reforçar, cada 
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vez mais, o poder dos privilegiados. E as escolas transformaram-se nas instituições que mais têm 

colaborado para a efetivação desses objetivos, visto que sempre estiveram sobre o controle do 

estado.  

Apesar das modificações conferidas na estrutura do ensino brasileiro no decorrer dos 

anos, nenhuma delas instituiu um sistema educacional onde todos tivessem os mesmos direitos, 

onde a intenção principal seria a concepção do homem com plena autoridade dos próprios meios 

de libertação; um homem erudito, livre, inteligente e crítico, que não se deixa manipular e que 

pode influenciar o estilo de vida e o futuro do país. 

Sabe-se que só existem três maneiras de se transformar uma sociedade: guerra, 

revolução e educação. Dentre as três, a Educação é a mais viável, a mais passiva, porém a que 

os efeitos só se tornam visíveis em longo prazo. 

 A educação deveria servir como mecanismo de libertação do homem. Esse, por meio da 

educação formal, deveria colaborar para o desenvolvimento do país e, acima de tudo, usufruir dos 

resultados. Porém, tem-se uma educação que serve como veículo de transmissão das ideias da 

classe dominante, cujo papel é muito importante na perpetuação das condições sociais já 

existentes. 

Toda vez que se reflete sobre a educação, precisa-se, em princípio, ponderar-se no ser 

em que vai processar-se a educação: o homem. Esse, não apenas como elemento do educativo, 

mas como atuante do processo educacional. É o homem que individualiza e estabelece a 

estrutura, os fins e os objetivos da educação que pretende.  

Na concepção da Escola Classe 20, a escola tem a função de sistematizar os 

conhecimentos socialmente acumulados, para que todos possam conviver com várias camadas 

sociais de forma mais igualitária possível. Proporcionar ao estudante oportunidades de aprender 

a se tornar um cidadão, capaz de pensar e agir criticamente, visando a transformação da sua 

realidade. 

 

 

 

 

III – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 A proposta pedagógica da Escola Classe 20 de Ceilândia está fundamentada a 

partir dos pressupostos teóricos da pedagogia histórico crítica de Saviani, Luckese e Libaneo, e 

sendo assim comparadas foi possível determinar um modelo pedagógico idealizado, que será 

utilizado na proposta da escola com o objetivo de contemplar características, consideradas 

adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas que proporcionem a partir desses 
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conceitos chegarmos a determinadas conclusões pedagógicas que deem sustentabilidade ao 

fazer pedagógico. 

Organizar o trabalho pedagógico da escola e da sala de aula é tarefa individual e coletiva 

de professores, coordenadores, orientadores, supervisores, equipes de apoio e diretores. Para 

tanto, é fundamental que se sensibilizem com as especificidades, as potencialidades, os saberes, 

os limites, as possibilidades das crianças e adolescentes diante do desafio de uma formação 

voltada para a cidadania, a autonomia e a liberdade responsável de aprender e transformar a 

realidade de maneira positiva. A forma como a escola percebe e concebe as necessidades e 

potencialidades de seus estudantes reflete-se diretamente na organização do trabalho escolar. 

Por isso, vale ressaltar que, como cada escola está inserida em uma realidade com 

características específicas, não há um único modo de organizar as escolas e as salas de aula. 

O ambiente educativo deve favorecer aprendizagens a qualquer indivíduo. Para onde se 

olhe, pode-se aprender algo, o que provoca o processo de construção da autonomia. 

A LDB 9.394/96 garante flexibilidade na aplicação de seus princípios e base, de acordo 

com a diversidade de contextos regionais junto com a divisão de responsabilidades em relação a 

garantir o ensino fundamental de qualidade a todos os cidadãos. Face aos desafios postos hoje 

ao ensino fundamental de prover os domínios dos conhecimentos básicos em nossa cultura, a 

questão colocada aos sistemas de ensino é a de como organizar as atividades escolares para 

que ninguém seja excluído desse acesso. A concretização do ideal de uma escola de sucesso 

para todos, como acrescenta o Parecer CNE nº 4/98, faz-se conforme o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação dos processos educacionais que revelem suas qualidades e 

respeitam à equidade de direitos e deveres de alunos e professores. Múltiplas formas de diálogo 

e de trabalho diversificado devem ser garantidas como recursos de aprendizagem e de 

fortalecimento de identidades pessoas. 

Cabe a equipe escolar definir particularidades da ação pedagógica. As novas propostas 

caminham no sentido de exigir dos educadores novos olhares sobre as organizações curriculares 

do ensino fundamental e os princípios que devem fundamentá-las, tais como: 

 Acolher a diversidade dos alunos – deve haver uma ruptura na ideia do 

modelo único de um bom aluno característico da escola tradicional, mas destacado em 

uma sociedade que requer múltiplas competências. A ampliação e a modificação da 

clientela escolar trouxeram alunos, até então, mantidos à parte do sistema de ensino. Isto 

cria desafios didáticos para o professor, que tem que repensar as práticas pedagógicas no 

sentido de torná-las mais diversificadas e produtivas. A organização e o uso de tarefas 

suplementares adequadas podem possibilitar diversas formas de trabalho escolar através 

de uma combinação de atividades comuns e diversificadas; 
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 Garantir o contato sistemático e interdisciplinar dos alunos, com os saberes 

ligados à ciência, à arte e às tecnologias integrantes da base curricular nacional comum e 

estabelecer relações com os saberes que o aluno se apropriou em sua experiência 

histórico-cultural; 

 Assegurar condições para um domínio da língua escrita por todos. Criação de 

uma diversidade de recursos didáticos adequados à aprendizagem da leitura e da escrita, 

em particular por aqueles que demonstram maior dificuldade naquele domínio; 

 Criar condições para os alunos estabelecerem uma relação crítica e 

participativa com as novas tecnologias da informação. A escola passa a ser um espaço 

onde se constroem sínteses a partir da sistematização de conhecimentos que chegam 

pelos mais diferentes meios, cada um deles possibilitando uma variedade enorme de 

vivências e de formas de interação com os conhecimentos; 

 Utilizar um padrão flexível e diagnóstico de avaliação da aprendizagem. 

Levantar caminhos e planejar ações que garantam aos alunos um real domínio de 

conhecimentos significativos (tanto do ponto de vista da relevância social quanto por seu 

caráter instrumental para possibilitar aprendizagens mais complexas) que sejam 

trabalhados de modo a possibilitar a formação de competências básicas para uma atuação 

social eficiente, ingrediente fundamental de preparação para o trabalho. O diagnóstico do 

processo de aprendizagem deve ser sistêmico e abranger aluno, colegas, professor, 

atividades de sala de aula, material didático, e também a família, como conjunto de fatores 

atuando sobre o desempenho escolar do aluno e apontando caminhos para o seu 

desenvolvimento; 

 Reformular os ambientes e materiais de aprendizagem. Aumentar a utilização 

de recursos de ensino colocados à disposição dos alunos como livros diversos, jogos, 

computadores, aparelhagem como televisores e outros recursos audiovisuais. Na 

sociedade de múltiplas linguagens em que vivemos, o ensino deve potencializar diversas 

fontes de informação, não se restringindo apenas às formas tradicionais de comunicação 

oral e ao uso de lousa e de livro didático; 

 Garantir flexibilidade e discernimento na organização das turmas. Rever o 

critério de fluxo das turmas no sistema escolar e aprimorar as formas de agrupamentos e 

reagrupamentos dos alunos e as propostas de trabalho em grupos a eles apresentados, 

tendo a heterogeneidade como pressuposto básico; 

 Organizar programas de reforço da aprendizagem e de recuperação dos 

conteúdos de ensino. Isto envolve repensar antigas concepções. Durante todo ano a 

escola deve desenvolver atividades que reforcem as habilidades em formação através das 
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atividades didáticas para aqueles que apresentam ritmos mais lentos de dominá-las. Além 

disso, períodos especiais devem ser programados para recuperar, ou seja, rever os pontos 

básicos, como conceitos e habilidades trabalhadas em um determinado período e que 

ainda não foram dominados por alguns dos alunos. Em caso de pouco progresso 

evidenciado pelo educando nesse processo, não significa exatamente que “o aluno não 

aprende”, mas que o conteúdo escolar básico trabalhado com os métodos didáticos em 

uso, não está sendo por ele dominado. Estes métodos talvez devam ser revistos para 

aumentar a eficiência do trabalho escolar. A ideia básica é que programas de recuperação 

não se voltem para o alcance de determinada nota, conceito, mas que elas visem efetivar 

novas oportunidades de aprendizado; 

 Planejar procedimentos pedagógicos e administrativos para a organização, 

desenvolvimento e avaliação de alunos com defasagem idade/ano, de modo a possibilitar 

o avanço desses alunos na aprendizagem; 

 Garantir o espaço temporal necessário para o desenvolvimento dos 

conteúdos básicos previstos nos Planos de Ensino de modo a preservar o direito dos 

alunos à educação, trabalhando de maneira interdisciplinar. A interdisciplinaridade visa 

garantir a construção de um conhecimento globalizado, rompendo com as fronteiras das 

disciplinas. Para isso, integrar conteúdos não é suficiente. É preciso uma atitude e uma 

postura interdisciplinar. Atitude de busca, envolvimento, compromisso, reciprocidade diante 

do conhecimento. 

 

 

 

 

IV – OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

Promover a construção de conhecimentos significativos e desenvolvimento de mecanismos 

para a oferta de uma educação de qualidade, integrando todos os segmentos da comunidade 

escolar, numa perspectiva de Gestão Democrática da Educação, promovendo a melhoria das 

condições de gerenciamento e técnicas para a melhoria das práticas pedagógicas e sociais da 

escola e buscando o melhor desenvolvimento das potencialidades por meio da construção de 

conhecimentos, competências e habilidades, atitudes e valores, a fim de constituírem cidadãos 

plenos e participativos na sociedade, com os princípios de autonomia, ética e transparência. 
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1. GESTÃO PEDAGÓGICA, DE APRENDIZAGENS E RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 Qualificar o processo de ensino aprendizagem dentro da escola visando aumentar o índice 

de desempenho individual; 

 Garantir aos discentes o acesso e permanência na escola, respeitando a individualidade e 

necessidades específicas de cada um; 

 Flexibilizar o processo ensino/aprendizagem de modo a atender às diferenças individuais e 

aos alunos em processo de inclusão; 

 Ampliar conhecimentos, discussões pedagógicas e atualizações, dinamizando o processo 

educacional e estimulando a participação crítica do estudante diante do saber formal e 

informal; 

 Desenvolver atividades pedagógicas específicas para o aluno com defasagem, 

oportunizando o desenvolvimento e aquisição de habilidades e competências, com o 

objetivo de corrigir a distorção idade/ano; 

 Diminuir o índice de acidentes e violência dentro da escola; 

 Despertar nos alunos a consciência sobre a necessidade/importância de zelar pelo 

patrimônio público; 

 Desenvolver projetos que promovam a cultura da paz e o incentivo aos estudos, bem como 

a sensibilização e conscientização a respeito do “Bullying” e o uso de drogas, através de 

vídeos educativos, documentários, filmes e palestras; 

 Valorizar a Pátria e a cidadania realizando “Hora Cívica” semanalmente; 

 Promover a inclusão científica e tecnológica dos alunos do Ensino Fundamental; 

 Auxiliar na busca de melhores mecanismos para o desenvolvimento das aulas, das 

avaliações e das atividades diárias dos professores e alunos, com a utilização de recursos 

tecnológicos (audiovisuais) nas aulas; 

 Proporcionar a construção ativa e significativa do conhecimento por meio da investigação; 

 Estimular o pensamento crítico, a autoconfiança e a capacidade de resolver problemas; 

 Promover projetos que incentive a leitura, como: projetos de leitura, murais temáticos, 

momentos de leitura e outros; 

 Incentivar os alunos a prática de leitura e escrita, do reconhecimento dos variados gêneros 

textuais e do reconto de histórias lidas; 

 Promover campanhas de limpeza e preservação do meio ambiente com trabalhos 

desenvolvidos pelos próprios alunos para divulgação na escola e na comunidade e oficinas 

de reciclagem de lixo; 
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 Incentivar a cooperação e o respeito por meio do trabalho em equipe; 

 Desenvolver efetivamente o “Projeto Interventivo” e o “Projeto de Reagrupamento”, visando 

maior desenvolvimento cognitivo do aluno em suas habilidades e competências; 

 Promover a aprendizagem de conteúdos fundamentais para a formação científica e de 

relevância social; 

 Elevar o índice de desempenho da escola de acordo com as projeções previstas pelo IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para o período entre 2016 e 2019; 

 Promover atividades educativas contra a violência e as drogas através do Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD- PMDF) aos alunos do 5º 

ano, e se possível estendendo aos outros anos, com metodologia e conteúdos adequados 

à idade; 

 Promover atividades educativas de preservação do Meio Ambiente através do Programa 

de Educação Ambiental Lobo Guará (PREALG – PMDF) aos alunos do 5º ano, com 

metodologia e conteúdos adequados à idade; 

 Realizar atividades extraclasse como eventos, passeios e excursões culturais e 

ambientais, visando aprendizagens, convivências e valorização do meio ambiente; 

 Organizar e revitalizar o Recreio Monitorado, implantando atividades como jogos, 

brincadeiras, música, leitura e atividades esportivas, contando com o auxílio de monitores 

treinados para organizar e preservar os brinquedos e os jogos utilizados durante este 

período; 

 Garantir a qualidade no processo ensino-aprendizagem e dos aspectos democráticos na 

comunidade escolar por meio da realização da avaliação institucional e de todos os 

mecanismos possíveis; 

 

 

2- GESTÃO PARTICIPATIVA E DE PESSOAS 

 

 Oportunizar a toda comunidade escolar momentos de sensibilização e capacitação, com a 

finalidade de garantir o acesso e a permanência dos ANEEs; 

 Incentivar a participação efetiva de toda comunidade escolar, auxiliares de educação e 

todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de ensino da escola; 

 Realizar Conselhos de Classe periodicamente, ou quando se fizer necessário, monitorando 

as ações e os resultados obtidos, buscando as soluções cabíveis; 
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 Desenvolver programas de trocas de experiências entre profissionais docentes, no intuito 

de intensificar o relacionamento entre todo grupo; 

 Promover análise crítica dos métodos e técnicas utilizadas através da formação continuada 

na escola; 

 Incentivar e facilitar a participação na Formação Continuada dos profissionais da escola 

em palestras, seminários, cursos, além de realizar momentos de estudo com os 

professores na própria escola, envolvendo temas de interesse comum e de documentos 

que norteiam a Educação Básica e incentivos ao desenvolvimento de pesquisas; 

 Intensificar o relacionamento entre os vários grupos da escola, de modo que o ambiente se 

torne mais flexível, agradável e motivador, visando melhor desempenho no trabalho de 

equipe; 

 Valorizar a comunidade escolar (pais, alunos, professores, auxiliares e especialistas de 

ensino) oportunizando e fortalecendo a convivência democrática; 

 Promover Ciclos de Palestras para os pais com o objetivo de orientar, informar e ajudar 

nos problemas da vida cotidiana com seus filhos e familiares; 

 Favorecer meios para melhorar e facilitar a comunicação entre a comunidade escolar; 

 Envolver os pais com as atividades diárias de seus filhos e no dia-a-dia da escola, através 

de reuniões periódicas e palestras; 

 Realizar eventos como Festa Junina, Feira Cultural, Festa da Família, Encontro de Pais, 

Apresentações e Celebrações integrando a comunidade às atividades da escola. 

 

 

3- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

 Melhorar as estruturas/instalações físicas da instituição, garantindo a funcionalidade; 

 Beneficiar os alunos e toda comunidade escolar com os recursos didáticos, pedagógicos e 

tecnológicos existentes na escola; 

 Consolidar a função do Conselho Escolar de forma ativa, participativa e deliberativa, na 

perspectiva da Gestão Democrática da Educação, zelando pela transparência de ações; 

 Realizar projetos de intervenção, participação e interesse social, na busca de novas 

parcerias; 

 Publicar comunicados, opiniões, eventos, passeios, atividades extraclasse, festas, 

encontros, feiras referentes a escola, através de página própria nas redes sociais; 
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 Reestruturar o aspecto físico da escola para criar um melhor ambiente de trabalho no 

desenvolvimento das atividades diárias, como: pintura interna e externa das salas de aula; 

estruturação do parquinho, pavimentação e paisagismo no interior da escola; 

 Revitalizar os espaços de convivência visando um melhor bem-estar no ambiente de 

trabalho; 

 Monitorar e cuidar da segurança das pessoas que circulam pelo ambiente escolar e do 

patrimônio público; 

 Gerir verbas destinadas à escola como: PDAF, PDDE, FNDE e de Acessibilidade, na 

manutenção, reparos, aquisição de material de consumo, bens permanentes e outros 

gastos necessários com o apoio do Conselho Escolar e Conselho Fiscal, de forma idônea 

e transparente, com apresentação de planilha contendo gastos e receitas; 

 Promover reuniões periódicas com representantes dos diversos segmentos (alunos, 

professores, funcionários, pais e responsáveis) durante o ano para que todos tenham 

informações sobre as necessidades da instituição, de forma que ajudem a elencar as 

prioridades e acompanhem a execução dos recursos; 

 Utilizar os recursos financeiros também para aquisição de brinquedos pedagógicos 

(Educação Infantil, brinquedoteca, sala de recursos e recreio monitorado) e materiais 

esportivos e recreativos; 

 Ampliar o acervo literário e investir na área pedagógica e lúdica, com a aquisição e 

utilização de recursos audiovisuais, gráficos e tecnológicos. 

 

 

 

1. QUADRO DE METAS 

 

PDE 

Meta nº 

Nº METAS 2016 2017 2018 2019 

07 01 Atingir as metas projetadas pelo 

IDEB para o período entre 2016 a 

2019 

   X 

02/07 02 Aumentar o índice de aprovação dos 

alunos com qualidade, de 2016 a 

2019, em 20%, tendo como base os 

resultados desta escola em 2015 

5% 5% 5% 5% 

02 03 Reduzir em 20% a retenção de 

alunos com defasagem idade/série 

2016 e 2019, desenvolvendo projetos 

e estratégias próprias para a 

5% 5% 5% 5% 
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promoção da aprendizagem; 

07 04 Buscar mecanismos para incentivar a 

permanência dos alunos na escola 

no ano de 2018; 

   X   

 05 Buscar mecanismos para evitar a 

rotatividade, a infrequência dos 

alunos; 

    

02 06 Definir níveis de aprendizagem de 

cada ano, observando os 

requisitos mínimos; 

   X   

04 07 Garantir a permanência do aluno e o 

acesso à aprendizagem qualitativa 

aos ANEEs; 

     X 

04 08 Desenvolver projetos de cunho 

pedagógico e social para a 

integração, aprendizagem e inclusão 

dos alunos com necessidades 

especiais; 

X X X X 

 09 Realizar passeios culturais; X X X X 

 10 Criar mecanismos para a promoção 

de campanhas de preservação do 

meio ambiente realizadas pelos 

alunos. 

X X X X 

 11 Reduzir o número de ocorrências 

diárias envolvendo acidentes e/ou 

violência com os alunos no decorrer 

de 2018; 

    

 12 Reduzir os gastos resultantes de 

vandalismos dentro da escola; 

X X X X 

02 13 Viabilizar a utilização do Laboratório 

de Informática para ampliação do 

conhecimento e manuseio de fontes 

de informação através dos recursos 

tecnológicos; 

X X X   X 

 14 Promover a realização de eventos 

cívicos, culturais e recreativos; 

X X X X 

 15 Resgatar valores e atitudes 

fundamentais para a prática da 

cidadania e da cultura da paz; 

X X X X 

05 16 Priorizar a alfabetização dos alunos 

até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

X X X X 

02/05/ 

07 

17 Fomentar o desenvolvimento de 

tecnologias educacionais e de 

práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a alfabetização e 

favoreçam a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem dos 

estudantes, consideradas as diversas 

X X X X 
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abordagens metodológicas e sua 

efetividade. 

15 18 Promover oficinas envolvendo trocas 

de experiências e aperfeiçoamento 

nas áreas de leitura, escrita e 

raciocínio lógico; 

X X X X 

15 19 Realizar grupos de estudo para a 

formação continuada na coordenação 

pedagógica; 

X X X X 

15 20 Facilitar o planejamento, a realização 

e a reflexão sobre o trabalho 

realizado com os alunos; 

X X X X 

19 22 Promover eventos, com a 

participação de toda comunidade 

escolar, para maior integração entre 

os grupos; 

X X X X 

19 23 Envolver e interagir a comunidade, 

com vistas a uma participação ativa 

na adequação da elevação da 

qualidade de ensino; 

X X X X 

19 24 Promover o Encontro de Pais 

anualmente; 

X X X X 

 25 Realizar ações para organização do 

recreio; 

X X X X 

 26 Estabelecer parcerias para a 

melhoria das relações sociais com a 

comunidade e benefícios para a 

escola; 

X X X X 

19 27 Aplicar com responsabilidade as 

verbas recebidas em 2016/2019, 

restaurando a área de lazer e 

preparar a sala de reforço escolar; 

X X X X 

19 28 Realizar avaliações institucionais e 

reuniões com o Conselho Escolar e o 

Conselho Fiscal periodicamente; 

X X X X 

 29 Divulgar o trabalho pedagógico da 

escola através de página própria da 

escola nas redes sociais; 

X X X X 

02 30 Buscar mecanismos (parcerias, 

recursos financeiros , doações, etc) 

para a reestruturação do aspecto 

físico da escola, como pintura, 

reestruturação e ampliação do 

espaço, construção do parquinho e 

espaços para o Reforço Escolar; 

X X X X 

19 31 Aplicar as verbas destinadas à escola 

na manutenção, reparos, aquisição 

de material de consumo e bens 

permanentes. 

X X X X 
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V – CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

A base teórico-metodológica do Currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia 

Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é compreendido como um ser que 

aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. 

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a Natureza para a 

produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres 

humanos e a Natureza. 

Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, 

histórica, ética, estética, por isso, a educação integral perpassa todas as etapas e modalidades 

da educação básica, valorizando o diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente 

construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da 

sociedade em que ele está inserido. 

A Escola Classe 20, de acordo com a base teórico-metodológica do Currículo da SEEDF, 

também se correlaciona as Teorias Interacionistas que se apoiam nas ideias de interação entre o 

ser humano e o meio. A aquisição do conhecimento é entendida como um processo de 

construção contínua e recíproca do ser humano em relação ao meio. Assim, esse processo pode 

acontecer através de projetos de valorização da cidadania, responsabilidade social, para que os 

educandos não venham a negar o conhecimento acumulado pela sociedade, podendo participar e 

opinar de forma ampla. 

Dentre as Teorias Interacionistas destacam-se: a Teoria Interacionista Piagetiana e a 

Teoria Interacionista de Vygotsky. 

Jean Piaget (1896-1980) é o mais conhecido dos teóricos que defende a visão 

Interacionista do Desenvolvimento. Piaget acreditava que o estudo cuidadoso e aprofundado da 

maneira pela qual as crianças constroem suas noções fundamentais de conhecimento lógico, tais 

como tempo, espaço, objeto e causalidade, poderia facilitar o entendimento da gênese do 

conhecimento humano. Para Piaget, o processo cognitivo do indivíduo ocorre através de 

constante desequilíbrio e equilíbrio: a assimilação e acomodação que resultam em adaptação. A 

assimilação é o processo pelo qual o organismo, sem alterar suas estruturas, desenvolve ações 

destinadas a atribuírem significados, a partir de experiências anteriores aos elementos do 

ambiente com os quais interagem. 

Piaget especializou-se nos estudos do conhecimento humano, concluindo que, assim 

como os organismos vivos podem adaptar-se geneticamente a um novo meio, existe também 

uma relação evolutiva entre o sujeito e o seu meio, ou seja, a criança reconstrói suas ações e 

ideias quando se relaciona com novas experiências ambientais. Para ele, a criança constrói sua 

realidade como um ser humano singular, situação em que o cognitivo está em supremacia em 

relação ao social e o afetivo. 

Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a ação do sujeito 

sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio, sujeito-

objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo, é algo 

que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer são 

construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em momentos sucessivos 

de adaptação ao objeto. A adaptação ocorre através da organização, sendo que o organismo 



                                                                                                                                                           SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 20 

27 
 

 

 discrimina entre estímulos e sensações, selecionando aqueles que irá organizar em alguma 

forma de estrutura. A adaptação possui dois mecanismos opostos, mas complementares, que 

garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a acomodação. Segundo Piaget, o 

conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, ou seja, entre os 

indivíduos e os objetos do mundo. 

Um outro tipo de Interacionismo é proposto pelo russo Lev Seminovitch Vygotsky (1896- 

1934) que afirma que a estrutura fisiológica humana, aquilo que é inato, não é suficiente para 

produzir o indivíduo humano, na ausência do ambiente social. As características individuais como 

modo de agir, de pensar, de sentir valores, conhecimentos e visão de mundo dependem da 

interação do ser humano com o meio físico e social e, especialmente, das trocas estabelecidas 

com seus semelhantes, sobretudo dos mais experientes de seu grupo cultural. Vygotsky mostrou 

que as mudanças que ocorrem nos indivíduos, ao longo de seu desenvolvimento, estão ligadas à 

interação dele com a cultura e a história da sociedade da qual faz parte. Ele apontou ainda, outro 

nível de desenvolvimento, além do nível pessoal, que ele chamou de “proximal” ou “potencial”. De 

acordo com Vygotsky trata-se do nível em que alguém não consegue fazer determinada atividade 

sozinho, mas com a ajuda de outra pessoa é capaz de realizá-la. Isso significa que esse indivíduo 

não tem total autonomia, mas já tem elementos que possibilitam a realização da tarefa. 

Para Vygotsky, de cunho socialista, a criança nasce inserida num meio social, que é a 

família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os 

outros. Nas interações cotidianas, a mediação com o adulto acontece espontaneamente no 

processo de utilização da linguagem, no contexto das situações imediatas. 

A partir do estudo das teorias pedagógicas e das características abordadas para 

compará-las foi possível determinar um modelo pedagógico idealizado, que será utilizado na 

proposta da escola com o objetivo de contemplar características, consideradas adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas que proporcionem a partir desses conceitos 

chegamos a determinadas conclusões pedagógicas que deem sustentabilidade ao fazer 

pedagógico: 

 O processo é importante para a garantia da qualidade do produto; 

 O professor desempenha o papel de mediador entre aluno e conhecimento, e não 

apenas de mero transmissor de conhecimento; 

 A aprendizagem não é um ato solitário, mas de interação com o outro; 

 A aprendizagem exige planejamento e constante reorganização por parte da escola; 

 A reorganização de experiências deve levar em conta quanto de colaboração o 

aluno ainda necessita para poder produzir determinadas atividades de forma 

independente; 

 O diálogo deve ser permanente, permeando o trabalho escolar; 

 A ideia de que a classe deve ser homogênea é totalmente abandonada; 

 Os pontos positivos da teoria interacionista são números, porém a título de exemplo, 

destacam-se alguns. (Delgado, 2003): 

 

 Descreve as características do pensamento infantil nos seus diversos estágios 

de desenvolvimento; 

 Apresenta uma análise sistemática da gênese das noções básicas do 

pensamento racional; 

 Aborda a origem do desenvolvimento e da aprendizagem; 
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 Explica como ocorrem a assimilação e a acomodação, necessárias para 

entender como a criança aprende (o equilíbrio); 

 Afirma que o conhecimento é construído com a participação ativa do sujeito; 

 Evidencia a exigência de uma dinâmica interna nos momentos discursivos 

(raciocínio, dedução, demonstração, etc). 

 

O Interacionismo é a teoria que afirma que o desenvolvimento intelectual  

é determinado pela relação do sujeito com o meio. O ser humano interage com o meio 

ambiente respondendo aos estímulos externos, analisando, organizando e construindo seu 

conhecimento a partir do “erro”, através de um processo contínuo de “fazer” e “refazer”. Podemos 

empregar o termo “construtivismo” como sinônimo de “interacionismo”, uma vez que existe a 

“construção” do conhecimento: a verdadeira aprendizagem. 

 A concepção de aprendizagem adotada pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal corrobora com esse paradigma em uma perspectiva de construção de 

conhecimento numa relação sócio-histórico-interacionista, fundamentada na convicção de que os 

conhecimentos científicos necessitam ser reconstruídos em sua “plurideterminações” 

(Orientações gerais para o Ensino Fundamental de 9 anos: Bloco Inicial de Alfabetização, 2006). 

 Nessa perspectiva, o desenvolvimento deve ser compreendido como um processo 

contínuo, multidimensional e dinâmico, que está sempre em movimento e ocorre na interação 

dialética que o organismo tem com o ambiente. Simultaneamente, pessoas e rede de 

significações são contínuas e mutuamente transformadas e reestruturadas, canalizadas pelas 

características sociais, físicas e temporais do contexto pelo qual as interações ocorrem. O 

conhecimento difere do que defende a escola tradicional, por estimular uma forma de pensar em 

que o educando reconstrói o conhecimento existente, tornando a aprendizagem significativa 

(Oliveira e Rosseti Ferreira, 1993). 

 A contribuição de Vygotsky, Wallon e outros vêm imprimir a dimensão cultural ao 

objeto e história ao sujeito. O objeto de conhecimento, na realidade, faz o seu desvelamento na 

ideia de relações sociais, através de símbolos e signos, sendo a palavra o seu signo principal. 

Todo objeto é cultural e se apresenta na sociedade. 

 Henri Wallon foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas 

emoções para dentro da sala de aula. Fundamentou suas ideias em quatro elementos básicos 

que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu 

como pessoa. Militante apaixonado (tanto na política como na educação), dizia que reprovar é 

sinônimo de expulsar, negar, excluir. Ou seja, "a própria negação do ensino". As emoções, para 

Wallon, têm papel preponderante no desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o aluno 

exterioriza seus desejos e suas vontades. Em geral são manifestações que expressam um 

universo importante e perceptível, mas pouco estimulado pelos modelos tradicionais de ensino. 

 A interação social é uma forma privilegiada de acesso à informação, de acesso ao 

objeto de conhecimento. Paulo Freire diz: “o diálogo é este encontro de homens, mediatizados 

pelo mundo, para pronunciá-los, não esgotando, portanto, na relação eu-tu” (Pedagogia do 

Oprimido, p.93) 

 Nossa proposta pedagógica considera um aluno original e criativo, que aprende na 

vida social e no espaço escolar, que tem potencialidades e necessidades de interagir e de refletir 

sobre a diversidade de conhecimentos humanos, que tem direito de ter acesso ao conhecimento 

na sua complexidade, prática e teoria, que modifica o que sabe; que participa da construção do 

saber escolar e que é um produto de cultura. 
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 Nessa perspectiva, a organização de métodos de ensino parte do diagnóstico inicial 

feito pelo professor, dos conhecimentos organizados dos conteúdos e dos domínios prévios dos 

alunos. Isto requer do educador o desenvolvimento de uma certa sensibilidade para romper com 

os estereótipos veiculados pela sociedade e/ou a comunidade escolar que padronizam categorias 

de alunos, seja pela faixa etária, origem étnica ou sócio cultural. 

 “A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda aprendizagem da criança na 

escola tem uma pré-história” (Vigotsky) 

 Implícita nesse conceito está a ideia de que o domínio e o uso da língua escrita 

trazem consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, em que seja introduzida, para o 

indivíduo que aprenda a usá-la. Surge no discurso de especialistas das Ciências Linguísticas e da 

Educação a ampliação do conceito de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o 

domínio da tecnologia do ler e do escrever (codificar e decodificar) – O Letramento consiste no 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da 

apropriação da língua escrita, a cultura escrita. 

Assim, entende-se que ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que 

contempla, de maneira articulada e simultânea, a Alfabetização e o Letramento. 

Emília Ferreiro aborda a representação da Linguagem e o processo de alfabetização, 

enfatizando a importância dos dois polos do processo de ensino-aprendizagem (quem ensina e 

quem aprende) e alerta para um terceiro item que deve ser levado em conta: a natureza do objeto 

de conhecimento envolvendo essa aprendizagem. Ferreiro diz que a escrita pode ser considerada 

como sistema de representação da linguagem ou como código de transcrição gráfica das 

unidades sonoras, onde faz algumas considerações em que consiste essa diferença, na qual diz 

que na codificação tanto os elementos como as relações já estão predeterminadas, e no caso da 

criação de uma representação nem os elementos e nem as relações estão predeterminadas. A 

autora diz ainda que se a escrita e concebida como sistema de representação, sua aprendizagem 

se converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem 

conceitual, mas se a escrita e concebida como código de transcrição, sua aprendizagem é 

concreta, como a aquisição de uma técnica. 

Em um segundo momento a autora aborda as concepções das crianças a respeito do 

sistema de escrita, onde deixa clara a importância das produções espontâneas, nas quais podem 

ser chamadas de garatujas. Segundo Emília Ferreiro a criança não aprende submetida a um 

ensino sistemático, mas sim a toda produção desenvolvida por ela, que pode representar um 

valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder ser avaliado, dando ênfase 

não só nos aspectos gráficos, mas sim nos aspectos construtivos. 

Neste sentido as crianças exploram critérios que lhes permitem, às vezes, variações 

sobre o eixo quantitativo, variando a quantidade de letras de uma escrita para outra, e às vezes o 

eixo qualitativo, variando o repertório de letras e até mesmo o posicionamento destas sem 

modificar a quantidade. Ao passar por todo esse processo a criança começa por descobrir que as 

partes da escrita (suas letras) podem corresponder a outras tantas partes da palavra escrita 

(sílabas). Inicia-se então o período silábico, onde permite obter um critério geral para regular as 

variações na quantidade de letras que devem ser escritas, chegando até o período silábico-

alfabético, que marca a transcrição entre os esquemas futuros em via der serem construídos. 

Neste período a criança descobre que uma letra não basta para representar uma sílaba e que a 

identidade do som não garante a identidade de letras e nem a identidade de letras à dos sons. 
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Tanto as descobertas de Piaget como as de Emília levam à conclusão de que as crianças 

têm um papel ativo no aprendizado. Elas constroem o próprio conhecimento - daí a palavra 

construtivismo. A principal implicação dessa conclusão para a prática escolar é transferir o foco 

da escola - e da alfabetização em particular - do conteúdo ensinado para o sujeito que aprende, 

ou seja, o aluno.  

Uma das principais consequências da absorção da obra de Emília Ferreiro na 

alfabetização é a recusa ao uso das cartilhas, uma espécie de bandeira que a psicolinguista 

argentina ergue. Segundo ela, a compreensão da função social da escrita deve ser estimulada 

com o uso de textos de atualidade, livros, histórias, jornais, revistas. Para a psicolinguista, as 

cartilhas, ao contrário, oferecem um universo artificial e desinteressante. Em compensação, numa 

proposta construtivista de ensino, a sala de aula se transforma totalmente, criando-se o que se 

chama de ambiente alfabetizador. 

 
O trabalho desenvolvido pela Escola Classe 20 é fundamentado nos seguintes 

documentos: Diretrizes Curriculares da Educação Infantil – quatro a seis anos. O novo Currículo 
em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s) – MEC, 1997. Diretrizes Curriculares Nacionais – Planos 
Nacionais e Distritais de Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990. 

Temos em vista atingir os resultados da ação educacional previstos na legislação em 
vigor especificamente na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei nº 9394/96: 
 
TÍTULO 1 – Da Educação 

 
Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civis e nas manifestações culturais. 
 
§1° - Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 
ensino, em instituições públicas. 
 
§2º - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social. 
 
Título II – Dos princípios e Fins da Educação Nacional 

 
Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualidade para o trabalho. 
 

Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber; 

III- Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV- Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V- Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI- Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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VII- Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII- Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 

de ensino; 

IX- Garantia de padrão de qualidade; 

X- Valorização da experiência extra-escolar; 

XI- Vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Art. 12º - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas e as do seu sistema de ensino, 

terão a incumbência de: 

 

I- Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II- Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

IV- Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V- Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI- Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

Art. 13° - Os docentes incumbir-se-ão de: 

 

I- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino; 

II- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 

VI- Elaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

VII- 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: 

 

1- Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; 

2- Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

 

Art. 31º - Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro 

do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. 
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VI – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

1. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: REGIME, TEMPOS E ESPAÇOS 

 

 A Escola Classe 20 de Ceilândia trabalha atualmente no regime de Ciclos, Sistema 

concebido como alternativa ao tradicional sistema de séries e na qual a avaliação é feita ao longo 

do ciclo – e não ao fim do ano letivo. O sistema de ciclos tem base no regime de progressão 

continuada, uma perspectiva pedagógica em que a vida escolar e o currículo são assumidos e 

trabalhados em dimensões de tempo mais flexíveis. Dessa forma, o aluno só poderia ser 

reprovado no fim de cada ciclo. Documento aprovado pelos 16 conselheiros contempla o 1º ciclo 

(educação infantil) e o 2º ciclo, que se divide em dois blocos: o Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA), iniciado no DF em 2005; e o Bloco 2, que engloba o 4º e o 5º anos. 

O sistema de ciclos tem origem nos termos da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), de 1996, que concedeu autonomia a Estados, municípios e escolas para adotar, 

ou não, esse sistema. A LDB determina que, nos ciclos, a avaliação deve ser feita no dia-a-dia da 

aprendizagem, de diversas formas, incorporando-se à educação formal a experiência de vida 

trazida pelo aluno do seu universo familiar e social. De acordo com esse sistema, por exemplo, o 

ensino fundamental possui dois ciclos: um do primeiro ao quinto ano e outro do sexto ao nono 

ano. 

Assim, a organização escolar por Ciclos realizada pela Escola Classe 20 é concretizada a 

partir das determinações da SEDF. 

A organização do trabalho pedagógico ocorre diariamente, com a colaboração de todos 

os envolvidos na ação educativa. Ocorre o planejamento em grupos de acordo com o ano, 

organizando conteúdos e as atividades que serão trabalhadas durante a semana, providenciando 

os materiais e os recursos necessários em tempo hábil. Os planejamentos são acompanhados 

pelas Coordenadoras e a Supervisora Pedagógica, as quais procuram dar todo suporte 

necessário para que as atividades planejadas sejam realizadas com sucesso e de acordo com o 

Currículo e as Diretrizes vigentes. Semanalmente ocorre os Reagrupamentos entre as turmas do 

Bloco de Alfabetização, com a participação e organização das Coordenadoras. O recreio é 

supervisionado pelos monitores, pela Direção e a Orientadora Educacional. Os passeio, eventos 

culturais e festas na escola contam com uma boa participação dos alunos, de modo que essas 

atividades envolvem aprendizagens e temas referentes às realidades da escola. 

 

 

 

2. DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE 

 

A metodologia utilizada na escola concebe o sujeito do construtivismo como um ser ativo, 

mas que precisa da intervenção para evoluir. A criação de oportunidades para a satisfação dos 

interesses próprios da idade, envolvendo jogos, trabalho em equipe, leitura, interpretação, 

produção de textos, experiências, relatórios, aplicação de conceitos, atividades cênicas, musicais 

e tecnológicas, constitui um fator de sucesso da ação pedagógica, possibilitando a utilização de 

recursos da interdisciplinaridade e da contextualização dos estudos, estimulando o envolvimento 

do aluno com o processo de aprender. Todas as atividades privilegiam o agir, pois é pela 
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interação com o meio e com o outro que o processo de aprendizagem se torna significativo; o 

aluno se torna aprendiz e sujeito de sua educação. 

Assim, as situações de aprendizagem devem: 

 

 Ser significativas e desafiantes, ou seja, usar a inteligência e a curiosidade dos alunos; 

 Ser de tal modo articuladas, em que os alunos estejam ativos, em interação com o objeto 

de conhecimento, sendo desafiados a pensar, a formular e explicitar suas próprias ideias 

sobre ele; 

 Contemplar as diferenças entre os alunos, promovendo os ajustes e adaptações 

necessárias para desafiar cada um dentro de suas possibilidades; 

 Estimular o coletivo, as construções e formulações em grupo; 

 Imprimir um clima de entusiasmo na sala de aula, a partir do qual os alunos se empenhem 

e se esforcem em direção dos melhores objetivos; 

 Refletir interesses e necessidades dos alunos; 

 Encorajar as crianças a utilizarem sua iniciativa e sua inteligência, não representando 

desafios nem muito aquém, nem muito além de suas possibilidades; 

 Oportunizar a observação, a reflexão, o questionamento, a expressão das ideias, a 

formulação e o registro; 

 Constituir-se enquanto jogo, sempre que possível; 

 Inclui aprendizagens intelectuais e morais, sempre no sentido do desenvolvimento da 

autonomia; 

 

           E o professor deve intervir: 

 

 Vinculando-se afetivamente aos alunos, na construção de uma relação de respeito e 

confiança; 

 Observando atentamente os seus alunos, questionando e investigando suas hipóteses; 

 Orientando, informando, auxiliando e apoiando cada um; 

 Valorizando as ideias e respostas dos alunos, desenvolvendo sua autoconfiança; 

 Planejando e “replanejando” suas propostas de trabalho a partir do que observa sobre o 

modo de pensar e agir dos alunos, para que eles possam ir de encontro com suas 

possibilidades para avançarem em suas trajetórias de construção. 

 

          Estratégias:  

 

 Oferecer Reforço Escolar e intervenções pedagógicas, quatro vezes ao mês, em horário 

contrário ao de aula; 

 Estimular o hábito de leitura através do empréstimo de livros, e de atividades relacionadas 

ao Projeto de Literatura para motivar o gosto pela leitura; 

 Realizar oficinas pedagógicas nas coletivas semanais, envolvendo todos os docentes, 

através da troca de experiências e sugestões de ações pedagógicas que apresentaram 

resultados eficazes na aprendizagem; 

 Monitorar sistematicamente a frequência dos alunos através de levantamentos mensais 

para subsidiar as tomadas de decisões e providências cabíveis; 
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 Promover brincadeiras em sala de aula, através de jogos, competições e outras atividades 

lúdicas e pedagógicas, despertando o gosto pelos estudos, semanalmente, ao longo do 

ano; 

 Organizar o ambiente escolar de maneira atrativa e motivadora para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem; 

 Encaminhar através de fichas diagnósticas os alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem e características de necessidades especiais, para terem acesso à avaliação 

da Equipe Psicopedagógica, bimestralmente, para o pedagogo responsável na escola; 

 Organizar reagrupamentos extraclasse, uma vez por semana, com alunos no mesmo nível 

de aprendizagem, integrando as turmas e oportunizando a aquisição de pré-requisitos para 

a série/ano que se encontram; 

 Promover o Projeto Interventivo para os alunos com defasagem de aprendizagem e 

distorção idade/ano, uma vez por semana, em turno contrário da aula; 

 Criar momentos de vivência para integrar os pais dos alunos com defasagem de 

aprendizagem, auxiliando-os no processo de aprendizagem; 

 Realizar atividades socioculturais, passeios, apresentações teatrais e musicais; 

 Trabalhar, bimestralmente, temas transversais abordando o respeito às diferenças; 

 Realizar Festa Junina ou Festa da Primavera com a participação da comunidade escolar; 

 Realizar atividades lúdicas e recreativas na Semana da Criança, envolvendo alunos, 

professores e funcionários da escola; 

 Possibilitar momentos de sensibilização e socialização família x escola, através de 

palestras e encontros com temas significativos; 

 Promover passeio cultural, conhecendo os pontos turísticos e monumentos históricos e 

políticos de Brasília; 

 Promover recreio dirigido (com músicas, brincadeiras, leitura), sob a supervisão dos 

monitores, com atividades previamente estabelecidas; 

 Oportunizar o acesso à cultura com visitas ao cinema, museu e teatro; 

 Realizar adaptações curriculares aos alunos ANEE’s; 

 Promover a realização de pesquisas e atividades extraclasse; 

 Elaborar gráficos e tabulações de resultados obtidos no processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez por bimestre; 

 Promover coordenações coletivas, às quartas-feiras, durante todo ano; 

 Realizar reuniões de pais e educadores bimestralmente; 

 Promover reuniões mensais com o Conselho Escolar, analisando e buscando alternativas 

para soluções de possíveis problemas. 

 

 

 

3. PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

 

Tendo a leitura e a escrita como porta de entrada para a aquisição dos demais 

conhecimentos, procuramos formas dinâmicas e prazerosas de trabalhar as dificuldades surgidas 

tanto nos educandos, como na comunidade escolar. 

Para atingirmos tais objetivos nossa equipe escolar desenvolve os seguintes projetos: 
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 PROJETO LEITURA E ESCRITA - Promover a leitura no ambiente escolar, desenvolvendo 

a alfabetização e o letramento nas séries iniciais e especialmente o gosto de ler, de forma 

espontânea e prazerosa a escrita no espaço escolar possibilitando a expressão livre do 

pensamento dos alunos e seu compartilhamento quando oportuno. Dentro do projeto estão 

inseridos os seguintes miniprojetos ou ações: 

 

 PROJETO BIBLIOTECA – Esse espaço deve ser explorado, pois as crianças escolhem 

seus livros que desejam ler, levam emprestados, devolvem na data especificada e o 

trabalho dessa leitura é desenvolvido sistematicamente na sala de aula, ou simplesmente 

pelo prazer de ler. 

 

 PROJETO “VIAJANDO NA MAGIA DA LEITURA” – Visa estimular os alunos no interesse 

pela leitura, e com a presença de uma mascote: a boneca “EMÍLIA” os alunos pegam livros 

na biblioteca ou na sala de aula para leitura e registro de leitura, e os maiores “leitores” de 

cada nível ganharão bimestralmente medalhas e/ou certificados. 

 

 PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – É contada uma história comum na escola, e a 

partir dessa história, normalmente temática, são produzidos trabalhos e atividades em sala 

de aula. 

 

 PROJETO DE GÊNEROS LITERÁRIOS – Ocorre um enfoque maior nos variados gêneros 

literários, que são definidos no início do ano cada gênero que será trabalhado em cada 

bimestre. 

 

 PROJETOS COM AUTORES – São definidos no início do ano o autor literário que será 

desenvolvido um trabalho em cada série/ano, que dará foco a exposição dos trabalhos. 

 

 PROJETO VALORES: “APRENDENDO COM O GUSTAVO” – visa trabalhar com as 

crianças valores, com o objetivo de melhorar a convivência entre elas e abordar valores 

importantes para o dia a dia da vida de cada aluno, atuando no âmbito individual e social. 

 

 SARAU LITERÁRIO – Momento de culminância dos projetos trabalhados durante todo ano. 

Onde serão realizadas exposições, apresentações e outras atividades aberto a toda 

comunidade escolar. 

 

 REFORÇO ESCOLAR – objetiva a qualificação do processo ensino-aprendizagem, o 

professor oferece aos alunos com dificuldades na aprendizagem reforço dos conteúdos de 

leitura, escrita, interpretação, raciocínio lógico-matemático e outras que se façam 

necessárias. Acontece durante todo ano letivo, uma vez por semana, em horário contrário 

ao turno de aula do aluno; 

 

 PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - Educar as crianças, desde a alfabetização, no 

contexto das finanças, associando-a a educação matemática, é elemento central no 

processo do letramento matemático, ou seja, do desenvolvimento da capacidade do sujeito 

agir em seu meio social. O dinheiro faz parte das nossas vidas, e desenvolver a 

inteligência financeira  das pessoas,  desde a  infância,  permite pensar  possibilidades  de  
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organização financeira e adotar essa estratégia para trabalhar as mais diferentes 

disciplinas e o raciocínio lógico matemático. Ao propor situações diversas utilizando o 

dinheiro, o aluno estará frente a oportunidade de ler, interpretar, raciocinar, buscar 

soluções, elaborar estratégias, socializar a busca de soluções, registrar, decifrar desafios, 

trabalhar em equipe, ter noções de valores financeiros (caro ou barato), criar estratégias de 

economia, participar das finanças familiares, conhecer e manusear a moeda, calcular, ideia 

de proporcionalidade, organização financeira, ética, responsabilidade e outros. 

 

 

 PROJETO INTERVENTIVO – oferecido aos alunos que apresentam dificuldades na 

aprendizagem e defasagem em idade/ano. O público alvo são os alunos do BIA (Bloco 

Inicial de Alfabetização) do 3º ano prioritariamente, e dos 5º anos. Será realizado durante 

todo ano letivo, uma vez por semana, em horário de aula, utilizando o pátio e o Laboratório 

de Informática, com a participação de monitores, direção, coordenadores e supervisão 

pedagógica. 

 

 SEMANA DA CRIANÇA – Na semana da criança, serão realizadas atividades de festa, 

jogos, brincadeiras, gincana, proporcionando às crianças momentos de diversão, 

descontração e alegria. 

 

 ENCONTRO DE PAIS -  busca o intercâmbio entre família e escola. Somente esta união, 

fará do ambiente escolar a diferença na vida dos alunos. A qualificação do processo 

educacional será total quando escola e família pensarem em consonância com os objetivos 

educacionais. Este ano acontecerá o 18º Encontro de Pais. Evento este que já faz parte do 

calendário escolar desta escola. Os encontros são anuais e acontecem em período 

determinado pelo coletivo da escola (direção, professores, funcionários). Uma diversidade 

de atividades serão oferecidas: palestras, oficinas de arte, serviços, teatros e outros. 

 

 PROJETO SOE - a partir das observações realizadas pelo SOE, percebeu-se a 

importância de se desenvolver atividades que despertem nos alunos, o interesse para os 

estudos e formas de organização para facilitar esta prática; bem como a necessidade de 

buscar uma maior participação das famílias na vida escolar das crianças/filhos. E tendo em 

vista que a orientação educacional desenvolve suas ações dentro de uma prática 

contextualizada e engajada no currículo escolar, tendo como eixo o trabalho coletivo, 

visando a construção da identidade individual e coletiva do aluno, enquanto cidadão 

autônomo que tenha uma postura ética, crítica e ativa na vida social. Visa promover 

dinâmicas/ palestras/ encontros que proporcionem o desenvolvimento das relações 

interpessoais, o respeito, a organização, a atenção, a disciplina, a concentração, a 

construção e expressão de ideias, a honestidade, a cooperação, o poder de decisão, a 

confiança, entre outros. Os Projetos desenvolvidos pelo SOE serão: Projeto de hábitos de 

estudo, Projetos de Psicomotricidade e Comportamentais. 

 

 PSICOMOTRICIDADE – a proposta do projeto com a psicomotricidade é de que a criança 

tenha um espaço para construir seu conhecimento através do brincar, uma vez que este 

espaço favorecerá a criatividade e a espontaneidade, onde cada criança com sua 
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singularidade aprenderá de forma prazerosa a confiar em suas capacidades, ser solidário 

com suas necessidades e com as dos outros. Visa o desenvolvimento motor, cognitivo, 

afetivo e social da criança. 

 

 PROERD- Projeto da Polícia Militar que atende alunos dos 5º anos, focando no tema: 

“Drogas e Violência”- oportunizando os alunos a conhecer formas de prevenção, de 

autodefesa e conscientização sobre um assunto de grande importância para os jovens e 

nossa sociedade. 

 

 PREALG – Projeto da Polícia Militar que atende alunos dos 5º anos, focando no tema: 

“Meio Ambiente” – oportuniza os alunos a ter maior consciência ambiental e a serem 

“guardiões do meio ambiente”, pensando na preservação da fauna e da flora, para a vida 

atual e das futuras gerações. 

 

 

 

 

4. PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

 

O projeto de transição na escola é de grande importância para a adaptação dos alunos na 

nova modalidade de ensino. A integração família e escola no apoio dessas questões também são 

muito importantes, pois a escola não pode assumir sozinha os problemas e as preocupações nas 

questões da transição. Deve haver um maior diálogo entre os interessados (aluno, família e 

escolas sequenciais). E nesse sentido o projeto de transição da Escola Classe 20 procura, 

através de rodas de bate papo com os alunos e familiares, visita de campo dos alunos ao CEF, 

esse melhor conhecimento e aproximação da realidade de um CEF. É interessante criar esse elo 

para que possa ser desenvolvida uma maior segurança aos pais, aos alunos, de modo a criar 

uma confiança no trabalho dos profissionais e ambiente da nova escola. 

 

 

 

 

5. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

 

A formação continuada é uma estratégia de melhoria da qualidade de ensino que consiste 

em estabelecer propostas que contribuam para que o conhecimento seja socializado, da melhor 

forma possível, num processo de humanização. Dessa forma, a qualificação e a capacitação do 

docente para uma melhoria da sua prática, por meio do domínio do conhecimento e métodos do 

campo de trabalho em que atua, devem também ser incluídas em nossas coordenações coletivas. 

Podemos então conceituar a formação continuada como sendo uma atitude frente aos 

desafios pedagógicos, políticos e sociais, que deve estar pautada em uma sólida teorização e 

reflexão. Formação continuada “em serviço” implica em ser realizada no contexto educativa do 

tempo e espaço de trabalho numa contínua dinâmica de construção do desenvolvimento 

profissional. Isso a diferencia das concepções anteriores como “capacitação”, “treinamento”, 

“reciclagem” que limitava o professor e sua capacidade de discussão e reflexão situando-o num 

processo de ajuda constante e apoio necessário à sua prática educativa. 
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O espaço escolar é um “local privilegiado de formação” no sentido de resgatar a 

verdadeira função da escola e do conhecimento. 

Para realizar mudanças positivas na educação é hora de repensar nosso papel, nosso 

compromisso político e competência técnica. Precisamos de um novo formato que possa 

estabelecer novas formas de organizar o trabalho na escola e potencializar discussões que 

atendam aos objetivos de contribuir efetivamente com nossa prática educativa e como direito 

social que temos de nos qualificar. 

Cada profissional sabe que superar esses novos desafios não é tarefa fácil e nem 

solitária. Precisamos estar unidos buscando uma formação continuada sólida, sistematizada e 

legalmente amparada para que possamos enfrentar velhos e novos problemas, cientes de que 

nossa intervenção na vida dos alunos será significativa à medida que os conduzimos em um 

processo de emancipação e autonomia, dotando-os de todo conhecimento possível para que este 

processo se efetive. 

A legislação brasileira prevê a formação continuada como direito dos Profissionais da 

Educação, reconhecendo sua importância continuada e estabelecendo que a mesma ocorra no 

espaço escolar. 

No Capítulo VI, a LDB regulamenta a formação dos profissionais da Educação, nos 

seguintes artigos: 

 

Art. 61 – A formação dos profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase de desenvolvimento 

do educando, terá como fundamento: 

 

I- a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

II- aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

outras atividades. 

 

Art. 67 – “os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais de educação, 

assegurando-lhes: [...] aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico para esse fim; [...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na 

carga de trabalho”. 

 

 

 

6. RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

 

Levar ao conhecimento dos pais que só se faz uma educação de qualidade quando há 

interesse entre escola e família. 

Essa integração tem como objetivo estimular a família a participar da vida escolar do 

educando com o intuito de conhecer e valorizar as ações educativas da escola. 

Acontecem reuniões bimestrais expondo atividades feitas pelas próprias crianças como: 

apresentação teatral, exposição de fotos e trabalhos, e Encontro de Pais com palestras, oficinas e 

outras atividades. 

Na Escola Classe 20, a grande maioria das famílias são bem participativas. Porém, 

infelizmente, alguns pais continuam à margem da vida escolar dos filhos. A escola tem  
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oportunizado momentos para um maior envolvimento dos pais com a escola, através de eventos 

ocorridos na escola, como peças teatrais, palestras, músicas, como forma de aproximação das 

famílias na escola e divulgação do trabalho desenvolvido no ambiente escolar. No entanto, se faz 

necessário a ampliação dessas ações, para que essa aproximação se torne cada vez maior. 

 

 

 

7. ATUAÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO  

     

7.1. PLANO DE AÇÃO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - NÍVEL LOCAL  

CRE: Ceilândia 
Unidade Escolar: Escola Classe 20 de Ceilândia 
Orientador(a) Educacional: Lauricélia Amorim Dourado Reis 
Matrícula: 30992-3 /  E-mail: lauriceliadourado@hotmail.com 
 
Coordenador Intermediário: Miriam Laurentino 
 

I. Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar: 

A Escola Classe 20 de Ceilândia atualmente atende 353 estudantes, distribuídos em 20 

turmas.  

 

Quantitativo 

de turmas  

                                   Modalidade/Ano Quantitativo 

de estudantes 

       04 Educação Infantil 1º e 2º Período 87 

       02 1º ano do Ensino Fundamental de 09 anos 39 

       03 2º ano do Ensino Fundamental de 09 anos 56 

       05 3º ano do Ensino Fundamental de 09 anos 97 

       04 4º ano do Ensino Fundamental de 09 anos 65 

       02 5º ano do Ensino Fundamental de 09 anos 56 

 

Deste quantitativo de estudantes 28 são diagnosticados com necessidades educacionais 

especiais: 

 05 alunos com deficiência visual; 

 02 alunos com deficiência visual e intelectual; 

 03 alunos com deficiência física; 

mailto:lauriceliadourado@hotmail.com
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 04 alunos com transtorno por déficit de atenção e hiperatividade e/ou Deficit do 

Processamento Auditivo Central; 

 04 alunos portadores da Síndrome de Down; 

 06 alunos com deficiência intelectual; 

 01 aluno com transtorno global do desenvolvimento /autismo; 

 01 aluno com síndrome de Sotus; 

 01 aluno com deficiências múltiplas (Down, deficiência física e paralisia cerebral); 

 01 aluno com deficiência auditiva. 

 

A Escola Classe 20 de Ceilândia apresenta alta rotatividade de matrículas e transferência 

de alunos por estar localizada na área perto do Centro de Ceilândia, recebendo muitos alunos do 

Setor de Chácaras do P. Sul, P. Norte, QNQ/QNR e também de Águas Lindas- GO.  

A escola conta com os seguintes serviços de apoio: orientadora educacional, pedagoga 

da equipe especializada de apoio à aprendizagem, professoras de atendimento educacional 

especializado (sala de recursos generalista e sala de recursos de deficiência visual). 

Esta Instituição devido à falta de estrutura (espaço físico) nesse ano não está atendendo 

os estudantes do Projeto Educação Integral do Programa Mais Educação. 

Constata-se, entretanto, que em se tratando da questão estrutural a maior dificuldade 

apresentada é o limitado espaço físico, prejudicando qualquer atividade que se deseje realizar 

fora da sala de aula. Não há parquinho, refeitório para a educação integral, quadra de esporte, 

espaço para reforço, etc.  

No que se refere à aprendizagem tem sido debatido nas reuniões e coordenações 

coletivas a necessidade de se intensificar estratégias para desenvolver o letramento, por essa 

razão esse ano letivo novamente terá como foco o desenvolvimento da leitura e escrita 

(português/matemática), utilizando como projeto norteador: “Viajando na Magia da Leitura”. 

Esse projeto conduzirá as ações a serem desenvolvidas durante o ano. Dentro desta perspectiva 

a Orientação Educacional tem como preocupação realizar ações que estejam voltadas para 

garantir o desenvolvimento integral dos estudantes matriculados nessa instituição, contribuindo 

neste processo seja atendendo o aluno diretamente, seja no atendimento familiar ou ainda na 

escuta ativa dos anseios do corpo docente.   
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Orientação Educacional 
Plano de Ação 2018 – Nível Local 

 
Eixo Atividades 

01 Ações para 
implementação do 
Serviço de Orientação 
Educacional 

- Organização do espaço físico do SOE; 
- Mapeamento institucional (número de 
turmas/ turnos, quantitativo de 
estudantes, quadro de atendimento de 
professor por turma, localização dos 
ENEEs e aqueles que já têm 
atendimentos anteriores com OE/SEAA); 
- Apresentação à comunidade escolar 
das ações a serem desempenhadas pelo 
Serviço de Orientador Educacional e 
demais Serviços de Apoio; 
- Elaboração/Reelaboração de 
formulários, instrumentos de registros 
(livro ata do SOE, registro de 
atendimento, caderno de reunião, ficha 
de encaminhamento para o SOE, ficha 
de solicitação de comparecimento do 
Responsável, ficha de termo de 
compromisso, ficha perfil de turma) e 
outros instrumentos que se fizerem 
necessários. 

02 Ações no âmbito 
institucional 
 

- Pesquisa e utilização de livros didáticos 
e paradidáticos que ajudem nas ações do 
Orientador Educacional. 
Assessoria a equipe gestora em 
encaminhamentos e ações que envolvam 
e necessitem da participação do SOE. 
- Planejamento de ações articulada e 
coletiva para auxiliar a superação das 
situações problemas/desafios, através 
do: PPP, conselhos de classe, 
coordenação coletiva semanal, etc. 
Utilização de instrumentos de registros 
(livro ata do SOE, registro de 
atendimento, caderno de reunião, ficha 
de encaminhamento para o SOE, ficha 
de solicitação de comparecimento do 
responsável, ficha de termo de 
compromisso, ficha perfil de turma), para 
identificar, mapear, acompanhar e traçar 
estratégias dentro do ambiente escolar. 
- Construção em conjunto com os 
professores e demais segmentos da IE 
do Projeto Político Pedagógico - PPP; 
- Elaboração do Plano de Ação Anual do 
SOE. 
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03 Ações junto ao corpo 
docente 

- Realização de coordenação coletiva para 
divulgação das atribuições 
do SOE e esclarecimento ao corpo docente 
sobre o 
procedimento de encaminhamento de alunos 
ao SOE e dos meios  
utilizados para este fim. E esclarecimento das 
ações realizadas em  
conjunto com os outros serviços de apoio da 
escola 
 (SEAA, Sala de recurso DV e Sala de recurso 
generalista). 
- Participação da coordenação coletiva semanal 
em turnos  
alternados na escola, bem como de reuniões 
extraordinária. 
Integrar as ações do SOE às dos professores, 
como colaboração  
no processo de aprendizagem e de 
desenvolvimento do educando. 
- Disponibilização aos professores de materiais 
de pesquisa  
relacionados aos projetos/ações visando 
subsidiar e facilitar a  
realizações de atividades principalmente 
aqueles ligados a temas desenvolvidos pelo 
SOE. 
- Preenchimento da ficha perfil da turma 
com o professor regente. 
 

04 Ações junto ao corpo 
discente 

- Atendimento individual e coletivo a 
turmas ou grupos de alunos através de 
palestras, textos, dinâmicas, encontros 
temáticos, oficinas: oficina de hábitos de 
estudo (Educação Infantil ao 5º ano), 
oficina de Higiene (Educação Infantil, 1º e 
2º anos) e o projeto Respeitando às 
diferenças (Educação Infantil ao 5º ano) 
- Observação, atendimento e 
acompanhamento aos alunos com 
dificuldades específicas de 
comportamento/socialização/familiar e 
também aprendizagem quando ligado 
aos fatores anteriores. 
- Acompanhamento do desenvolvimento 
e o desenrolar da situação dos alunos 
encaminhados e atendidos para 
avaliação psicopedagógica / psicólogo / 
neurologista / pediatra / fonoaudiólogo / 
Conselho tutelar / DPCA / DCA e etc). 
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  - Orientação e estímulo à participação 
crítica e responsável dos alunos com 
vista a sua formação integral, levando-os 
ao conhecimento de si mesmos e de 
suas capacidades/dificuldades de 
interagir com o meio escolar e social em 
que está inserido.  

 

05 Ações junto à família - Reunião com pais individual e 
coletivamente para identificação e ação 
conjunta para superação das causas que 
interferem no avanço do processo de 
ensino e de aprendizagem do estudante. 
- Convocação dos responsáveis pelos 
alunos que apresentam problema de 
aprendizagem ou de comportamento, ou 
ainda dificuldade de adaptação ao grupo, 
escola e/ou família visando 
conjuntamente (SOE, professor, direção, 
pais e/ou responsáveis e o aluno) 
compreender e encontrar soluções para 
os problemas detectados. 
- Realização do XVII Encontro de Pais – 
parceria entre escola e comunidade 
escolar. 

06 Ações junto à rede social - Elaboração de estratégias conjunta com 
as salas de recursos generalista e de 
deficiência visual, com o SEAA, além de 
outros profissionais da escola (direção, 
secretaria, auxiliares, porteiro); 
favorecendo o desenvolvimento integral 
do educando.  
- Participação de reuniões / estudo de 
caso, adequação curriculares e 
estratégia de matrícula dos ENEES, junto 
com a SEAA, AEE. 
- Estabelecimento de contato para 
realização de palestras/oficinas e 
encaminhamento de alunos e pais a 
atendimentos que se fizerem 
necessários: avaliação psicopedagógica/ 
Conselho Tutelar/DPCA/ DCA/ Bombeiro 
Mirim/ Programa de Esportes do 8º 
Batalhão da PMDF/ PROERD/ PROEduc. 
- Participação na elaboração e na 
realização de atividades na Semana de 
Educação para a Vida  dentre essas a  
Ação Social a ser realizada durante a 
semana de educação para a vida com os 
parceiros: SENAC/APAE/Posto de Saúde 
nº10, Academia Fiori, Jovem Pan), entre 
outros. 
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7.2 – Plano de Ação do Atendimento Educacional Especializado – AEE: Sala de Recursos 

Generalista 

Professor(a)  Especialista : Silvânia Ribeiro Mendes Maia 

 Público Alvo: Estudantes com deficiência intelectual/Deficiência Física/ Deficiência 

Múltipla / Transtorno do Espectro Autista 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Promover, através de atividades pedagógicas, ações inclusivas que assegurem o 

desenvolvimento acadêmico e a inserção efetiva do ENEE ao meio escolar e social.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Articular a proposta pedagógica do ensino comum às necessidades dos estudantes com 

deficiência; 

 Sensibilizar toda a comunidade escolar quanto à inclusão dos alunos com necessidades 

especiais, promovendo as condições de inclusão desses estudantes em todas as 

atividades da instituição educacional, apoiando principalmente o desenvolvimento desses 

na classe comum. 

 Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

 Complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela. 

 Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência; 

 Propor a construção do conhecimento de forma coletiva; 

 Considerar a diversidade como elemento de aprendizagem; 

 Possibilitar o domínio de linguagens, a análise de fenômenos, resoluções de problemas e 

realização de proposições solidárias. 

 Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional; 

 Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das necessidades 

especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado necessário para o 

estudante. 
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Meta de Excelência: 

 

 Desenvolver ações que sejam favoráveis aos estudantes com necessidades educativas 

especiais, “sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, 

permanência, promovendo seu processo de ensino aprendizagem, bem como o seu 

desenvolvimento global“ (SEE, 2013, p.11). 

 AÇÕES 

 # Visando contemplar os docentes e demais funcionários da instituição: 

 Acolhimento aos profissionais da escola; 

 Entrevista com o professor regente / avaliação diagnóstica; 

 Acompanhamento pedagógico aos professores, orientações referentes à 

elaboração/planejamento, execução e revisão/avaliação da adequação curricular, à 

organização do contexto educativo, incluindo a rotina adequada para cada estudante, e ao 

trato com os alunos; 

 Participação e cooperação no processo de revisão/ e ou construção do Projeto Político 

Pedagógico; 

 Participação ordinária e extraordinária nas coordenações coletivas e reuniões pedagógicas 

com a Equipe Gestora. 

 Participação nas Comissões de professores/Conselho de Classe (revisão das adequações 

curriculares); 

 Construir Portfólio temático individual; 

 Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 

 Acolhimento e orientação aos Servidores quanto ao trato e acompanhamento dos ENEE 

no ambiente escolar; 

 Estratégia de matrícula; 

 Articulação das ações/atividades da Sala de Recursos com os Serviços de Orientação 

Educacional e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

 Atividades diretas com todas as turmas (dinâmicas, histórias, rotina, jogos e brincadeiras) e 

professores. 

 

# Visando contemplar os discentes: 

 Adaptação dos alunos às novas turmas; 

 Observação dos alunos em sala de aula / avaliação diagnóstica; 
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 Atendimento regular ao aluno no turno inverso ao da classe comum e/ou, quando 

necessário, no próprio turno de matrícula do estudante; 

 Projetos e atividades diferenciadas que ampliem o repertório comunicativo do estudante; 

promovam a autoestima; estimulem o desenvolvimento dos processos mentais (atenção, 

percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros); e 

favoreçam o envolvimento, a autonomia e independência dos ENEE na escola e fora dela; 

 Intervenção e sensibilização em sala de aula sempre que se fizer necessário; 

 Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 

 Acompanhamento dos alunos em atividades extraclasses (passeios em museus, zoológico, 

cinema etc.); 

 Momentos cívicos; 

 Atividades diretas com todas as turmas (dinâmicas, histórias, rotina, jogos e brincadeiras) e 

professores. 

 

# Visando contemplar os pais e/ou comunidade escolar: 

 Entrevista (anamnese), acompanhamento e orientação aos pais; 

 Reunião de pais; 

 Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 

 Momentos cívicos; 

 Atendimento individualizado quando houver a necessidade. 

 

CRONOGRAMA  

Ano letivo de 2018. 

AVALIAÇÃO 

O presente plano de ação terá avaliação continua durante a aplicação das ações 

sugeridas, estando sujeito ajustes de acordo com as necessidades do seu público alvo. 

 

7.3 – PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS DE DEFICIENTES VISUAIS 

 PROFISSIONAIS :   

                                  ROSELITA MENDES DA SILVA,  

                                  FLORIZA VALVERDE MENDES. 
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JUSTIFICATIVA 

 A educação especial no âmbito de deficiência visual tem como objetivo a inclusão de 

alunos desses alunos com os demais. Assim, torna-se necessário partir da vivência dos mesmos, 

onde o professor é o mediador do conhecimento e o aluno especial deve ser visto como parte 

integrante do meio escolar, sendo aceito e inserido por todos nessa vivência, sendo a escola 

proporcionadora de mecanismos para que isso ocorra da melhor forma possível. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Proporcionar uma integração maior dos alunos com deficiência visual na escola e no meio 

social, visando a conscientização dos mesmos quanto ao seu papel no ambiente no qual estão 

inseridos, conscientizar a sociedade e também os profissionais envolvidos neste processo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Favorecer a participação de todos os segmentos da comunidade escolar no processo 

ensino-aprendizagem dos alunos especiais; 

 Desenvolver a consciência crítica na interação com o meio; 

 Respeitar as diferenças existentes em cada indivíduo; 

 Proporcionar a formação do educando em todos os aspectos: social, cultural e pessoal. 

 

METAS 

 

 Conscientizar os alunos da importância de sua integração na sociedade; 

 Elevar a autoestima visando superar os obstáculos encontrados ao longo de sua vida; 

 Proporcionar uma educação integrada entre as disciplinas, favorecendo a vivência e o bom 

relacionamento dos alunos com os profissionais, colegas e família; 

 Desenvolver senso crítico em relação ao seu comportamento e interesse nas atividades 

propostas. 

 

AÇÃO 

 

 Melhorar o atendimento dos alunos através de palestras com profissionais específicos na 

área; 

 Trabalhar a transmissão de conteúdos de maneira integrada com todas as disciplinas; 

 Trabalhar o aluno como um todo, levando em consideração seus limites e suas 

potencialidades. 

 

 

PROJEÇÃO PARA O ANO DE 2018 

 

METAS 

 

 Alcançar os objetivos propostos em 2017; 
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 Melhorar o atendimento aos alunos e às famílias; 

 Transmitir o conhecimento de maneira mais simplificada, dinâmica e de fácil entendimento 

para os alunos; 

 Conscientizar os alunos de seus direitos e deveres; 

 Promover capacitação dos profissionais envolvidos nesse processo, visando um melhor 

rendimento, tanto no pedagógico, quanto no pessoal; 

 Trabalhar com textos, dinâmicas, músicas, e outros, que desenvolvam a autoestima e o 

senso crítico. 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DE APOIO 

 

 Sensibilização junto à escola (direção, professores, alunos e familiares); 

 Confecção e adaptação de materiais (braile, ampliação e gravação); 

 Trabalho pedagógico diversificado: (treino braile e escrita) e recursos ópticos(lupa), 

visando a aprendizagem (cognitiva), o desenvolvimento e o crescimento pessoal como: 

autoestima, autoafirmação e socialização do aluno; 

 Visita às escolas regulares quando solicitadas para averiguação de novos casos, incluindo 

encaminhamento para avaliação junto ao diagnóstico do CEEDV; 

 Orientação específica aos professores que trabalham direta e/ou indiretamente com os 

alunos Deficientes Visuais; 

 Acompanhamento ao aluno quando solicitado para a consulta médica (oftalmológica); 

 Desenvolvimento de atividades de estimulação visual. 

 

 

 

 

7.4.PLANO DE AÇÃO DA SEAA- SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

Profissional : PATRÍCIA REGINA  

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Assegurar a prática pedagógica e acompanhar o processo de ensino-aprendizagem em 

suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva com vistas a contribuir para a melhoria 

da qualidade de ensino aos alunos da Escola Classe 20. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar “Mapeamento Institucional”, contendo a análise da escola em suas várias 

dimensões: pedagógica, administrativa, social, cultural e outras, para conhecer melhor a 

instituição, analisando que pode estar promovendo o fracasso e/ou o sucesso no âmbito  

do espaço escolar. O “MI” deve ser realizado no início da atuação do SEAA e atualizado 

periodicamente; 

 Assessorar o trabalho coletivo, contribuindo, com os demais profissionais, para a 

promoção  da análise  crítica acerca da  identidade  profissional   dos  atores da  instituição  
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educacional, principalmente do corpo docente, de modo a provocar a revisão e/ou 

atualizações de suas atuações; 

 Assessorar a comunidade escolar, com ações de caráter preventivo, visando a reflexão e a 

ressignificação de concepções e práticas capazes de transformar o contexto escolar. 

 

AÇÕES 

 Promover oficinas; 

 Participar das coordenações coletivas e conselhos de classe; 

 Participar de reuniões (ordinárias e/ou extraordinárias) e eventos; 

 Participar dos projetos da instituição de ensino, ou criar projetos que atendam às 

necessidades da instituição; 

 Promover momentos de formação continuada com os professores; 

 Realizar procedimentos de avaliação/ intervenção às queixas escolares, visando conhecer 

e investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar; 

 Sensibilizar as famílias para uma maior participação no processo educacional dos 

estudantes; 

 Participar da elaboração do Projeto Pedagógico da instituição; 

 Participar, em conjunto com os demais da instituição, nas atividades de planejamento e 

avaliação do trabalho: coordenações pedagógicas coletivas, semana pedagógica, conselho 

de classe, reuniões extraordinárias, eventos e outros; 

 Criar momentos para orientar e executar oficinas com as famílias; 

 Atender, em grupos, os alunos com queixas escolares; 

 Atender grupos de alunos através de oficinas pedagógicas; 

 Fazer observação da dinâmica em sala de aula e dos demais contextos educativos; 

 Promover discussões sobre as concepções de ensino e de aprendizagens dos professores 

e seus impactos no planejamento das atividades escolares; 

 Fazer registros das intervenções, dos desdobramentos e dos resultados obtidos ao longo 

do processo, de modo a materializar e valorizar o trabalho realizado, bem como para 

subsidiar a construção de novas estratégias de estudo das relações estabelecidas entre 

professores e alunos, permitindo a organização de outras formas de intervenções que se 

fizerem necessárias. 

 

INTERVENÇÕES NAS SITUAÇÕES DE QUEIXAS ESCOLARES 

 Registro de relatório de avaliação e intervenção educacional; 

 Realizar fórum para as Equipes Diretivas; 

 Promover circulação de informativo, estimulando a participação das equipes de 

profissionais, compartilhando metas e objetivos; 

 Criar um espaço de escuta do discurso dos professores, para conhecer suas concepções e 

expectativas a respeito do desempenho escolar dos alunos; 

 Avaliar de maneira contextual os alunos para encaminhamentos necessários, sendo que, 

no caso de Centros de Ensino Especial, será realizada a avaliação funcional, podendo 

contar com a participação de outros profissionais do contexto escolar; 

 Orientar as ações dos professores e dos outros profissionais da educação para o 

planejamento de intervenções educacionais adequadas à situação escolar do aluno; 
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 Promover estudo de caso nas situações em que haja necessidade de adequação ou de 

mudança de atendimento aos alunos que já tenham sido avaliados pela EEAA e que 

possuam Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional; 

 Escutar e orientar os pais e familiares, em relação aos aspectos que interfiram direta ou 

indiretamente no desempenho escolar dos alunos, tais como: relacionais, subjetivos e 

pedagógicos. 

 

 

 

7.5 – PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

Profissional: TISSYANNA LEMOS e MERILENE BOTELHO 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Subsidiar o trabalho pedagógico docente, orientando e coordenando ações para assegurar 

o cumprimento das metas e objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 

20. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação da 

Proposta Pedagógica da instituição educacional; 

 Orientar e coordenar a participação docente, nas fases de elaboração, de execução, de 

implementação e de avaliação do Projeto Pedagógico da instituição educacional; 

 Participar de reuniões na instituição de ensino e na Coordenação Regional de Ensino 

assegurando a atualização de informações; 

 Articular ações pedagógicas entre os professores, equipe de direção e da Coordenação 

Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informação; 

 Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas 

promovidas pela instituição educacional, pela Coordenação Regional de Ensino e pela 

Subsecretaria de Educação Básica, inclusive as de formação continuada; 

 Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da 

Educação Básica (Currículo em Movimento), por meio de pesquisa, de estudos individuais 

e em equipe e de oficinas pedagógicas locais; 

 Divulgar, estimular e propiciar o uso de recursos tecnológicos, no âmbito da instituição 

educacional, com as orientações metodológicas específicas; 

 Orientar os professores recém-nomeados e recém-contratados quanto ao desenvolvimento 

do Projeto Pedagógico; 

 Propor reflexões avaliativas da equipe, objetivando redimensionar as ações pedagógicas; 

 Acompanhar e planejar com o corpo docente as atividades de Reagrupamento; 

 Acompanhar e planejar junto à equipe especificada, atividades e ações do Projeto 

Interventivo; 

 Participar e acompanhar ações e atividades referentes a eventos diversos que acontecerão 

na instituição educacional; 
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 Acompanhar todos os acontecimentos referentes ao andamento da instituição educacional: 

pedagógico, ensino especial, avaliações, reuniões pedagógicas, eventos e outros. 

 

 

METAS 

 

 Articular ações para que o eixo metodológico dê ênfase às aprendizagens significativas, 

assegurando a melhoria da qualidade de ensino; 

 Colaborar para a inserção dos alunos com defasagem idade/série e que apresentam 

dificuldades e/ou lacunas de aprendizagem. 

 Estimular o envolvimento dos alunos nos projetos da instituição educacional de forma que 

eles possam se identificar como parte integrante de cada ação proposta; 

 Estimular o envolvimento, através de reuniões bimestrais, de toda comunidade, pais e 

Conselho Escolar no Projeto de Avaliação Institucional; 

 Apoiar a implementação do Recreio Dirigido com jogos, brinquedos, livros e brincadeiras 

junto ao SOE; 

 Contribuir para o acesso dos funcionários a cursos de formação continuada e proporcionar-

lhes oportunidades de estudo dentro e fora da escola. 

 

 

AÇÕES  

 Articular ações pedagógicas entre professores, como desenvolvimento de reforço, 

reagrupamentos, projetos interventivos e outros; 

 Acompanhar o desenvolvimento dessas ações, verificando pontos positivos e retificando 

pontos negativos; 

 Incentivar a participação dos professores em todas as ações e propostas de formação 

continuada; 

 Propor estudo e reflexão avaliativa das ações da equipe docente; 

 Orientar e coordenar projetos interventivos e de reforço de alunos defasados e/ou com 

dificuldade de aprendizagem. 

 

 

COLETIVAS PEDAGÓGICAS 

 As reuniões pedagógicas acontecem semanalmente, às quartas-feiras, com todo corpo 

docente, equipes de apoio à aprendizagem, sala de recursos e equipe de direção, para tratar de 

todos os assuntos pedagógicos e administrativos da escola. 

 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS 

 Através de reflexões, juntamente com os professores, durante as reuniões coletivas e 

resultados dos testes dos alunos. 
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7.6 – Plano de Ação da Sala de Leitura  

 

Profissionais: ANA LÚCIA TEIXEIRA DE AMORIM e MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CÉSAR 

 

JUSTIFICATIVA 

 Já muito se disse de quanto à escola tem representado, para a maioria das crianças, a 

única oportunidade de contato com obras literárias, uma vez que a história de leitura dos alunos 

revela, quando muito, opção por outros textos que não são os literários. Oportunizar essa 

convivência com os livros, esse desvendamento do mundo literário constitui um dos objetivos da 

escola. Daí porque se pensa ser a literatura um dos componentes importantes do currículo 

escolar e desse projeto. 
O projeto da sala de leitura tem por finalidade despertar no aluno o gosto pela leitura, 

levando-o a reconhecer a importância de se cultivar o hábito de ler, resgatando com isso, a nossa 

cultura, desenvolvendo a criatividade interpretativa, facilitando assim, a assimilação de conteúdos 

e tendo uma maior compreensão de mundo. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Integrar as atividades da sala de leitura aos projetos pedagógicos da escola, incentivando 

os alunos pelo gosto pela leitura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Possibilitar os alunos conhecer e compartilhar as ideias e literaturas de autores da 

literatura universal  e em especial da literatura brasileira; 

 Propiciar um intenso e sistematizado contato dos alunos com diferentes gêneros textuais; 

 Proporcionar aos alunos o conhecimento dos clássicos da literatura infanto-juvenil; 

 Incentivar o gosto pela leitura, as habilidades de leitura e pesquisas bibliográficas; 

 Reconhecer as lições de moral que as histórias trazem; 

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade; 

 Resgatar a nossa cultura e a nossa história; 

 Valorizar os nossos autores e suas obras literárias; 

 Ampliar o desenvolvimento da criança na produção textual; 

 Integrar as atividades da sala de leitura aos projetos pedagógicos da Escola, como o 

projeto: “Devoradores de Livros”. 

METAS 

 Aumentar a concentração e atenção dos alunos a cada encontro com a leitura. 

 Ampliação do repertório literário dos alunos por meio da leitura e dos empréstimos de 

livros. 

 Aumento da frequência e diversidade do repertório de histórias indicadas como suas 

favoritas; 

 Elaboração de pensamentos crítico em relação às histórias contadas, para eleição dos 

livros e histórias prediletas, e argumentação com os colegas; 

 Sensibilidade diante das singularidades de cada livro, como autores, ilustradores e gêneros 

literários, entre outros; 
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 Leitura e contação de histórias, a partir da observação das imagens e da lembrança do que 

haviam escutado acompanhados pelos colegas ou sozinhos; 

 

METODOLOGIA 

Muitos recursos didáticos deverão ser disponibilizados para tornar as aulas agradáveis, 

prazerosas e nada cansativas ou entediantes. Para tanto será utilizado: fantoches de panos ou 

sacolas, data show, maquetes, teatro de sombras, livro seriado, fantoche de palitos, micro system 

ou aparelho de som, jornais, revistas, gibis, etc. 

     Ao término das atividades na Sala de Leitura, será organizado um espaço para a 

apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos para que sejam apreciados por todos os 

funcionários da escola, valorizando assim, o trabalho, a participação e o empenho de todos na 

realização do Projeto. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada a partir da observação, do interesse, participação e exposição dos 

trabalhos realizados pelos alunos. 
 

 

 

 

8- ATUAÇÃO DOS JOVENS EDUCADORES SOCIAIS, JOVENS CANDANGOS, 

EDUCADORES COMUNITÁRIOS, MONITORES, ENTRE OUTROS 

 

        Atualmente, nossa escola  conta  com  o apoio  de 01 monitore concursado, que atuam com 

os alunos com  Necessidades Educativas Especiais, os  quais  desempenham  um  trabalho   de 

excelência, demonstrando uma atenção muito especial aos nossos alunos, indo muito além    de 

um auxílio, mas um cuidado e um tratamento com muita atenção e carinho.  

      Contamos também com 12 jovens Educadores Sociais e trabalham auxiliando os professores 

com os alunos com Necessidades Educacionais Especiais.  

     O termo de Adesão e Compromisso consta: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 O voluntário(a) dará suporte ao Atendimento Educacional Especializado na Escola Classe 

20 com período e horário específico, em dias letivos previsto na Portaria nº 208, de 8.12.2015, 

que estabelece o Calendário Escolar 2018, e em dias destinados à reposição do calendário, 

quando houver. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O(a) Voluntário(a) após capacitação, executará, sob orientação e supervisão do 

Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, atividades de acompanhamento, higiene 

pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outros atividades voltadas para a área de 

Educação Especial, quais sejam: 
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I-  Auxiliar os(a) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na escovação 

dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se calçarem, no momento do 

parque, em atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar 

presentes nas atividades diárias, autônomas e sociais que os(as) estudantes com deficiência 

realizarão dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar.  

II- Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do(a) estudante como 

ajudá-lo no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso 

sanitário, brinquedos no parque. 

III- Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, para todos os espaços escolares a que ele 

necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar. 

IV- Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos. 

V- Informar ao(à) professor(a), para registro, as observações relevantes relacionadas ao(à) 

estudante. 

VI- Acompanhar e auxiliar o(a) estudante durante as atividades pedagógicas para aquisição de 

condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações do(a) 

professor(a). 

VII- Apoiar o(a) estudante que apresente momento de descontrole comportamental, observando 

os sinais de angústia e ansiedade prévios, conhecendo as condições que, potencialmente, o 

desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e acompanhar o(a) estudante 

com alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob 

orientação do professor, da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio. 

VIII – Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a) estudante com seus(suas) 

colegas e demais pessoas. 

IX – Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau de 

complexidade e responsabilidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O(a) voluntário(a) deverá manter comportamento compatível com a sua atividade; ser 

assíduo no desempenho de suas atividades; comunicar previamente ao Supervisor e/ou 

Coordenador Pedagógico a impossibilidade de comparecimento; observar e respeitar as normas 

que regem a unidade escolar, reparar eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à 

unidade escolar ou à terceiros na execução dos serviços voluntários. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Durante o período de sua vigência, o termo de adesão pode ser cancelado a qualquer 

tempo, por iniciativa de qualquer das partes, bastando para isso que uma delas notifique a outra e 

formalize o termo de desligamento. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Será desligado(a) formalmente do exercício de suas funções, o(a) voluntário(a) que 

descumprir qualquer das cláusulas previstas neste Termo. 
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VII – PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

A Escola Classe 20 utiliza diversos mecanismos de avaliação. A “prova escrita” é tida 

como apenas mais um instrumento para organizar e orientar o trabalho do próprio professor, 

sobre o que foi alcançado pelo aluno e o que necessita ser revisto. Também temos de um 

documento formal para apresentar para os pais, de forma mais sistematizada, que é a RAV. No 

entanto, adotamos variadas formas de avaliação no nosso processo avaliativo de forma que seja 

um instrumento coerente e justo no processo ensino-aprendizagem, inclusive, que através dele, 

se possa nortear novas ações e procedimentos necessários para que os melhores resultados 

sejam, de fato, alcançados. É utilizado como instrumentos avaliativos provas, portfólios, trabalhos 

de pesquisa, participação de feiras culturais e outros. Os alunos ANEE’s são avaliados no 

decorrer do processo educativo, com atividades de acordo com a necessidade educativa do 

aluno. 

Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função formativa da 

avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e emancipatória. 

A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade maior 

reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se para garantir 

algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o processo; de modo que o 

compromisso é com o processo e não somente com o produto. Ademais, a avaliação formativa 

demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, sendo realizada 

permanentemente. 

A avaliação possui diversas funções; contudo, a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEEDF entende que, na avaliação formativa, estão as melhores intenções para 

acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a 

avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que instrumentos/ procedimentos pelos quais a 

análise qualitativa se sobreponha àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira 

mais justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição decorrem o olhar e a intervenção humana que os 

sistemas computadorizados, por si só, não são capazes de atingir. 

Não são os instrumentos/procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção 

do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz deles (HADJI, 2001). Nesse sentido, apoiamos 

a utilização de diferentes formas de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens 

por parte de todos os estudantes (VILLAS BOAS, 2008). Este é o sentido da avaliação para as 

aprendizagens e não simplesmente da avaliação das aprendizagens. A diferença é que a primeira 

promove intervenções enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve e a segunda, também 

denominada de avaliação somativa, faz um balanço das aprendizagens ocorridas após um 

determinado período de tempo, podendo não ter como objetivo a realização de intervenções 

(VILLAS BOAS, 2013). Dessa forma, as intervenções didáticas e pedagógicas serão pautadas na 

lógica do processo de aprendizagem dos estudantes e não, exclusivamente, na lógica 

conteudista. 

Acredita-se que a avaliação formativa serve para que os processos sejam conduzidos de 

maneira atenta e cuidadosa, a fim de que não se priorize o produto (quantidade) em detrimento 

da qualidade a ser considerada em todo o decurso. 
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 Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção formativa, a resposta é: todos. De 

igual maneira, afirmamos que, na função formativa, se podem promover as aprendizagens de 

todos por meio da auto avaliação e do feedback (retorno), que comporão um movimento dialético 

no qual os atores deverão tomar como elemento valioso o diálogo que se estabelecerá. Sabemos 

que as aprendizagens são distintas e que o aprender dos profissionais que avaliam está afeto ao 

exercício da atuação profissional (LIBÂNEO, 1994), o que torna, então, a avaliação formativa 

elemento da formação contínua por exigir permanentemente estudo e formação em avaliação e 

em outras temáticas a ela relacionadas. A avaliação diagnóstica e a auto avaliação entram nesse 

cenário como potencializadoras da avaliação formativa. A primeira, porque não se dissocia do 

fazer e das observações diárias que devem ser registradas; a segunda, porque se auto avaliar é a 

maneira pela qual o estudante e demais atores da escola podem inserir-se no processo avaliativo 

e conhecer a si mesmo enquanto aprendem. Para que esse processo auto avaliativo ocorra, é 

indispensável que o estudante e os profissionais da escola conheçam os critérios da avaliação e 

os objetivos do trabalho pedagógico. No caso da auto avaliação, recomenda-se a não utilização 

de notas, pois estas desviam a atenção do estudante do principal objetivo que é o de se perceber 

em seu processo de aprendizagem. 

 A avaliação formativa apresenta-se como uma possibilidade real para o 

direcionamento do processo de inclusão de estudantes com necessidades educacionais 

especiais, por ser mecanismo promotor de ações inclusivas que devem estar presentes em todos 

os espaços da instituição educacional, desde o primeiro acesso do estudante a esse contexto. O 

processo avaliativo contínuo, permanente, flexível e global implicará o planejamento para orientar 

e auxiliar os educadores no olhar sobre seu fazer pedagógico, permitindo que sejam encontrados 

os melhores resultados, identificadas as necessidades e tomadas as decisões adequadas para a 

aprendizagem significativa dos estudantes atendidos na modalidade educação especial. Desta 

forma, a inclusão se configura quando a escola se prepara para receber o estudante e o auxilia 

para que progrida, avance e aprenda. Isso se traduz em ações afirmativas por parte de 

professores, da direção, dos servidores e dos responsáveis na garantia de condições reais de 

acesso, permanência e sucesso educacional inclusivo, no qual a avaliação deve ser considerada 

sempre como um momento do processo ensino/aprendizagem para atender as especificidades de 

cada estudante. 

 Nessa linha de pensamento, não se pode esquecer a adequação curricular. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998), as adaptações curriculares 

definem a adequação como uma possibilidade de tornar o currículo apropriado ao estudante com 

deficiência, TGD e altas habilidades/ superdotação. Tomando como base o Currículo, as 

adequações curriculares devem ser organizadas em um documento no qual esteja previsto o 

conteúdo a ser desenvolvido, bem como o processo de avaliação para a aprendizagem do 

discente. A adequação curricular só poderá ser concebida se ancorada em uma avaliação 

diagnóstica, mas também processual, com instrumentos efetivos aliados a um planejamento 

coletivo, onde a equipe pedagógica da escola, o atendimento educacional especializado e o 

professor regente busquem alternativas para promover as aprendizagens dos estudantes. A 

avaliação da aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais especiais é elemento 

basilar no assessoramento e no acompanhamento da escolarização nas classes comuns, para a 

garantia da competência curricular desse estudante, tendo como referência a proposta curricular 

do ano escolar em que está matriculado. Realizar tal avaliação se tem caracterizado como um 

processo  complexo  devido  às  especificidades  dos  grupos  de  estudantes  atendidos     nessa  
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modalidade. Definir diretrizes para a avaliação da aprendizagem considerando as diversidades 

desses grupos e de suas nuances intergrupos requer apropriação do currículo em curso, 

habilidade em desenvolver propostas de adequações curriculares, compromisso e conhecimentos 

pedagógicos para conduzir o processo de ensino-aprendizagem. 

 A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEEDF, pressupõe o diálogo 

entre os sujeitos envolvidos na ação educativa, na perspectiva da gestão democrática. Nesse 

sentido, incluir as famílias no processo avaliativo amplia as possibilidades de compreensão dos 

percursos vivenciados pelos estudantes e, consequentemente, de suas aprendizagens, uma vez 

que a participação desse segmento é importante e sedimenta a relação dialógica entre família e 

escola. Mesmo que exista quem defenda o contrário, alegando que as famílias padecem das mais 

variadas fragilidades que dificultam o desempenho escolar dos filhos na escola, faz-se necessário 

caminhar na contramão dessas afirmações porque o caráter público e democrático da escola não 

pode alinhar-se a práticas que ignoram as contribuições que as famílias podem dar ao processo 

educativo que se desenvolve na unidade escolar. 

 No entanto, é preciso que os profissionais da unidade escolar conheçam o perfil das 

famílias que compõem a comunidade escolar, suas expectativas e anseios em relação ao 

trabalho realizado, utilizando, para isso, procedimentos e instrumentos construídos e discutidos 

coletivamente. 

Entrelaçar ou articular as avaliações praticadas na escola aos exames externos é 

considerar o processo pedagógico como democrático e dinâmico. O clima organizacional que se 

defende não pode ser conduzido para premiação ou punição dos envolvidos com o processo. A 

avaliação formativa é aquela que se insere na perspectiva das aprendizagens e, não por acaso, 

de todos. A avaliação praticada nas escolas não fechará os olhos às fragilidades existentes; 

porém, a que não aponta progressos ou elementos positivos se torna perigosa e desencorajadora 

(HOFFMAN, 2005). 

A avaliação precisa ser conduzida com ética, o que significa levar em conta o processo 

de aprendizagem dos estudantes em consonância com os seguintes aspectos: respeito às 

produções dos estudantes (elas lhes pertencem); avaliação desvinculada de comparação 

(compara-se o progresso do estudante com suas próprias capacidades e não com as dos 

colegas); avaliação informal encorajadora (desvinculada de ameaças, constrangimentos e 

punições); uso dos resultados da avaliação voltados somente para os propósitos de 

conhecimento do estudante (sem serem incluídos em nenhuma forma de “ranqueamento”).  

Os resultados da avaliação são entregues apenas aos estudantes e ao representante 

legal da família. Essas diretrizes éticas se aplicam a todas as etapas/modalidades. Devem ser 

considerados o cuidado, o zelo e a discrição ao avaliar informal ou formalmente cada estudante. 

A transmissão dos resultados da avaliação para as famílias, para outros estudantes ou mesmo 

para outros profissionais da escola ou fora dela não pode ocorrer de maneira depreciativa ou 

desencorajadora. As informações pessoais ou mesmo as dificuldades de aprendizagem 

evidenciadas pelos docentes avaliadores carecem de tratamento ético e responsável, conduzido 

com parâmetro nos objetivos de aprendizagens contidos no Currículo em Movimento da SEDF. 

Embora seja matéria do item próprio do Conselho de Classe, reiteramos o cuidado para que 

essas reuniões sejam conduzidas e realizadas com observância da ética. Dados da vida pessoal 

e ou de familiares de estudantes precisam ser protegidos e tratados com cautela. Afinal, nem todo 

elemento familiar ou pessoal pode ser utilizado como justificativa para que as aprendizagens não 

aconteçam. 
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1. PRÁTICAS AVALIATIVAS: PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS E 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

 

Na Educação Infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação sistemática, 

registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposição das 

produções pelas crianças) sem objetivo de promoção, mesmo para o Ensino Fundamental (art. 

31, I, LDB 9.394/96). As reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática comporão o 

Relatório Descritivo Individual do Aluno - RDIA, que terá sua publicação semestral; entretanto, 

sua elaboração é diária. A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do 

desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação 

com os pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do 

conhecimento, o desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses, guias 

primordiais do planejamento e das práticas pedagógicas (CURRÍCULO EM MOVIMENTO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014, p.75). Nessa etapa, de maneira forte e determinante, faz-se 

presente a avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. Tal avaliação 

possibilita a observação das manifestações de aprendizagem e progresso. O cotidiano e as 

interações nas instituições de educação infantil apresentam-se com fortes cargas afetivas. Sabe-

se que na escrita dos relatórios ou registros avaliativos, a comunicação simbólica revelada nos 

gestos, nos silêncios, nas manifestações de choro, de alegria, de irritação, nos afetos e conflitos 

que ocorrem na relação professor-estudante tende a ser manifestada; no entanto, a escola não 

deve rotular nem definir a criança em razão dessas manifestações, bem como não pode resumir 

os registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, elementos captados pela avaliação 

informal. A observação, devidamente planejada, sistematizada e acompanhada do registro das 

informações coletadas, constitui a avaliação formal. A Unidade Escolar deve primar pela 

observância e cumprimento do Currículo a fim de que sejam alcançados os objetivos propostos 

para a Educação Infantil. 

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, além dos registros pessoais, o docente conta 

também com instrumentos previstos em Regimento Escolar para a descrição do desempenho dos 

estudantes: o Registro de Avaliação – RAv e o Registro do Conselho de Classe. Constarão nessa 

descrição todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda não 

construídas pelo estudante, bem como as intervenções necessárias à progressão ininterrupta do 

processo. Para reverter o cenário do fracasso escolar, presente nessa etapa, é imprescindível 

assegurar a progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, uma vez que lhe é 

inerente a avaliação formativa e garante a todos os estudantes o direito legal e inalienável de 

aprender e prosseguir seus estudos sem interrupções. A Vivência, estratégia adotada pela 

SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica e assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, possibilita esse avanço, promovendo os estudantes para o ano 

escolar seguinte sempre que seu progresso for evidenciado. Esse processo não ocorre 

dissociado de um processo avaliativo diagnóstico de caráter formativo. 

Na Educação Especial, a avaliação para as aprendizagens deve ser considerada, 

observando as especificidades de cada estudante (público-alvo) dessa modalidade de 

atendimento, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/1996, no artigo 58, a saber: estudantes com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). 
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Fundamentado no paradigma da inclusão educacional, o Distrito Federal, por meio da Lei 

nº 3.218/2003, estabeleceu que todas as escolas da rede pública de ensino são inclusivas, 

assegurando, portanto, que as políticas públicas em educação, bem como os desdobramentos 

empíricos advindos das mesmas possam alcançar a população que requer atendimento 

especializado. Nesta direção, o currículo, a avaliação, os métodos e as técnicas de ensino devem 

ser aplicados também à educação especial, com o objetivo precípuo de garantir o direito à 

educação. Assegurar esse direito implica ampliar a discussão acerca de limites e possibilidades 

da escolarização desses estudantes em escolas comuns, entendendo que neste momento 

histórico ainda se configura a necessidade de escolas especializadas. 

A realização da avaliação diagnóstica, atualmente, é condição imprescindível para o 

ingresso do estudante do ensino especial no processo de escolarização. Embora contribua para o 

acesso do estudante à educação, respeitando suas especificidades e indicando as diretrizes para 

o atendimento educacional especializado, essa avaliação não tem sido suficiente para orientar a 

organização pedagógica de caráter qualitativo, no atendimento a esse público. Ou seja, a 

avaliação diagnóstica em si não é capaz de sustentar um ideário de inclusão e coesão social, 

onde todas as pessoas aprendam. Portanto, faz-se necessário reconhecer as limitações dessas 

avaliações diagnósticas e fortalecer a avaliação para a aprendizagem processual e formativa, 

garantindo-se, assim, a possibilidade de efetivar uma avaliação para a inclusão. Avaliar as 

condições de aprendizagem do estudante com deficiência, transtorno global do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação, numa perspectiva inclusiva, significa apoiar o processo de 

ensino-aprendizagem desses estudantes no projeto político-pedagógico da escola. Deste modo, 

pretende-se garantir a intencionalidade no processo de ensinar e aprender, empreendida para 

além das necessidades educacionais especiais evidenciadas. É necessário, portanto, que se 

consiga antever para planejar as situações de oferta e garantia das aprendizagens. Isso diz 

respeito ao processo formativo da avaliação. 

 

 

2. CONSELHO DE CLASSE 

 

O Conselho de Classe acontece na Escola Classe 20 ao final de cada bimestre letivo, ou 

toda vez que se fizer necessário, composto pela equipe de direção, coordenadores pedagógicos, 

membros da equipe de Apoio à Aprendizagem, equipes das Salas de Recursos (Equipes 

Especializadas), Orientadora Educacional, Professores, representante da carreira Assistência à 

Educação e representantes do pais, e são convidados, inclusive, os membros do Conselho 

Escolar. É executado numa perspectiva de avaliação formativa, refletindo sobre as maiores 

problemáticas enfrentadas durante o bimestre, sobre os índices de desempenho escolar dos 

alunos, as atividades da coordenação pedagógica, o trabalho desenvolvido pelos professores, 

reflete e discute sobre os projetos educacionais desenvolvidos e seus resultados, promove os 

encaminhamentos necessários de cada aluno e de cada mudança ou providência, além de avaliar 

o trabalho como um todo, a fim de promover um planejamento mais coerente com a realidade 

detectada, observando sempre as normas e determinações regidas pela rede de ensino e 

baseado no Projeto Político Pedagógico da escola. Esse momento é amplamente utilizado para 

análises voltadas ao diagnóstico das condições de aprendizagem dos estudantes, bem como à 

proposição de intervenções que favoreçam seu progresso. 
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O Conselho de Classe acompanha e avalia o processo de educação da nossa escola, e 

acontece tantos conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola. No dia de 

Conselho de Classe a turma em Conselho não tem aula, previsto em Calendário Escolar. 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa é — 

ao mesmo tempo — espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto 

Político-Pedagógico da escola. É a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se os três 

níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo um momento 

privilegiado para auto avaliação da escola (LIMA, 2012). Quando o Conselho de Classe consegue 

refletir sobre os índices de desempenho, sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os 

projetos e demais atividades realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, sobretudo com 

vistas às aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na direção da avaliação aqui 

defendida e consegue promover a desejada auto avaliação da escola. Para Dalben (2004), o 

Conselho de Classe insere-se como um Colegiado potencializador da gestão pedagógica da 

escola.  

O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor 

elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Essa instância cumpre papel 

relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam, o que ainda não 

aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam. Orienta-se 

que sejam envolvidas as famílias, outros profissionais da escola e os próprios estudantes para 

auxiliarem nas reflexões e nas proposições de projetos interventivos e demais atos que possam 

colaborar para que sejam garantidas as aprendizagens de todos na escola. Alertamos para que 

essa instância não se torne um espaço hostil em que prevaleça o uso da avaliação informal de 

maneira negativa para expor, rotular, punir e excluir avaliados e ou avaliadores. 

Os eventos ou momentos em que se realiza o Conselho de Classe devem ter objetivos 

bem definidos. Mesmo que o professor utilize informações obtidas por meio da avaliação 

somativa (avaliação da aprendizagem), seus resultados devem ser analisados de forma integrada 

à avaliação formativa. Notas ou conceitos podem conviver com a avaliação formativa, desde que 

não tenham fim em si, isto é, não sejam o elemento central, nem os estudantes incentivados a 

estudar com vistas apenas a sua obtenção.  

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o status de 

Colegiado que comporá com outros os mecanismos de garantia da participação democrática 

dentro da escola. Diz o artigo 35 dessa legislação: 

 

“O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se destina 

a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos 

conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola. 

 

§ 1º O Conselho de Classe será composto por: 

 

I – todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de 

conselheiros natos; 

II – representante dos especialistas em educação; 

III – representante da carreira Assistência à Educação; 

IV – representante dos pais ou responsáveis; 

V  – representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de turmas inclusivas. 
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§ 2º O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente uma vez a cada bimestre e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da escola ou de um terço dos 

membros desse colegiado. 

 

§ 3º Cada escola elaborará as normas de funcionamento do Conselho de Classe em 

conformidade com as diretrizes da SEDF”. 

 

A organização ou dinâmica das reuniões do Conselho de Classe é de autonomia da 

escola, observadas estas Diretrizes de Avaliação Educacional (2014). Todas as unidades 

escolares, devem realizar, conforme organização proposta em seu Projeto Político Pedagógico, o 

Conselho de Classe durante o ano letivo e nos períodos que forem necessários para condução e 

avaliação dos estudantes e do processo de ensino. É conveniente a existência de momentos 

anteriores ao Conselho de Classe para que os grupos ou segmentos possam, com seus pares, 

dialogar e auto avaliar-se antes da reunião. Os registros dessas análises e das reuniões 

ordinárias do Conselho de Classe devem ser realizados em formulários específicos elaborados e 

disponibilizados pela SEEDF.  

Como já foi dito, o Conselho de Classe bem conduzido favorecerá a articulação dos três 

níveis da avaliação (aprendizagem, institucional, redes ou em larga escala). Ao passo que 

apresenta e analisa os resultados ou desempenhos dos estudantes, servirá para que a escola se 

avalie e promova ações que reorientem seu trabalho pedagógico. Ao trazer para o Conselho de 

Classe os dados emanados dos exames externos (Prova Brasil, Provinha Brasil, ENEM) e do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, a unidade escolar promoverá a reflexão 

sobre seu Projeto Político-Pedagógico, abrindo espaços para o crescimento de todo o coletivo e 

reorganização do trabalho pedagógico da escola como um todo. Não se trata de usar esses 

momentos para fazer prevalecer tão somente o negativo ou o que foi frágil. Isso vale para os 

estudantes e também para os professores e demais profissionais da escola.  

 

 

 

 

 

VIII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 

Um projeto é um esforço temporário empreendido cujo objetivo é criar um novo produto, 

serviço ou processo. O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento que reflete a 

proposta educacional da escola. É através dele que a comunidade escolar pode desenvolver um 

trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para execução dos 

objetivos estabelecidos. 

O PPP deve possibilitar aos membros da escola, uma tomada de consciência dos 

problemas e das possíveis soluções, estabelecendo as responsabilidades de todos. A presença 

do debate democrático possibilita a produção de critérios coletivos no seu processo de 

elaboração, assimilando significados comuns aos diferentes agentes educacionais e colaborando 

com a identificação desses com o trabalho desenvolvido na escola. 
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É baseado na construção de parcerias com a comunidade que mostramos o êxito de 

qualquer projeto educacional que tem como meta o desenvolvimento da cidadania e a construção 

da identidade da escola. O PPP define a intencionalidade e as estratégias da escola. Porém, só 

poderá ser percebido dessa maneira, se assumir uma estratégia de gestão democrática, ou seja, 

se for baseado na coletividade. Ele será eficaz na medida em que gera o compromisso dos atores 

da escola com a proposta educacional e com o destino da instituição. 

O Projeto Político-Pedagógico é um mecanismo eficiente e capaz de proporcionar a 

escola condições de se planejar, buscar meios, e reunir pessoas e recursos para a efetivação 

desse projeto. Por isso é necessário a envolvimento das pessoas na sua construção e execução. 

Através das Avaliações Institucionais será possível detectar as alterações que deverão 

ser feitas no Projeto Político Pedagógico da escola. Onde poderão acontecer semestralmente, 

anualmente, ou toda vez que se fizer necessário, pela sua característica flexível, com o auxílio de 

toda comunidade escolar e sistematizada por uma comissão organizada previamente.  

É importante que essa revisão seja feita sempre que for necessário. Na época de revisão 

do projeto político-pedagógico (PPP), surgem as dúvidas: que projetos deram certo e podemos 

manter e quais deram errado e devemos descartar? Desses, algum vale a pena reformular? Essa 

revisão não é fácil e os critérios usados na avaliação devem ser claros e imparciais para que o 

processo seja conduzido de forma eficaz.  

É importante fazer um balanço do que deu certo ou não, e isso é uma das mais 

poderosas ferramentas de planejamento. Se as metas foram cumpridas ou não, observando quais 

foram as maiores dificuldades. Mas é bom lembrar que o trabalho não se encerra aí. Ações 

periódicas de manutenção têm de continuar a existir. E se as metas não foram plenamente 

atingidas, as propostas exigem reformulação - parcial ou total - para resolver os problemas 

remanescentes. Os gestores estarão atentos às prioridades, para não se perderem em meio a 

tantas demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/educacao/gestao-democratica/
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APÊNDICE I  
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

Ano: 2018 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Atingir as metas 
projetadas pelo IDEB para 

o período entre 2016 a 
2019 

-Qualificar o processo ensino-
aprendizagem dentro da escola; 

Através das 
avaliações e dos 

resultados 
obtidos. 

Equipe de 
direção, 

professores e 
toda 

comunidade 
escolar 

Anualmente 

Aumentar o índice de 
aprovação dos alunos com 

qualidade, de 2016 a 
2019, em 20%, tendo 

como base os resultados 
desta escola em 2016 

Ampliação de novos 
conhecimentos , discussões 
pedagógicas, dinamizando o 
processo educacional. 

Através das 
coordenações, 
planejamentos 

entre os grupos . 

Equipe de 
direção, 

professores e 
toda 

comunidade 
escolar 

Entre 2016 e 
2019 

Reduzir em 20% a 

retenção de alunos com 

defasagem idade/série 

2016 e 2019, 

desenvolvendo projetos e 

estratégias próprias para a 

promoção da 

aprendizagem; 

Desenvolver atividades 
pedagógicas  específicas para 
os alunos com defasagem, 
oportunizando o 
desenvolvimento de habilidades 
e competências. 

Através dos 
resultados 

obtidos, far-se-á 
novos 

planejamentos. 

Equipe de 
direção, 

professores  

Entre 2016 e 
2019 

Gestão 
Pedagógica 

 

Reduzir em 30% o número 

de ocorrências diárias 

envolvendo acidentes e/ou 

violência com os alunos no 

decorrer de 2016 a 2017; 

Promover projetos de atividades 
no recreio e atuação dos 
monitores para 
acompanhamento. 

 Equipe de 
direção, 

professores, 
orientação e 

pais 

Entre 2017 e 
2018 

 Reduzir no mínimo 10% os Realizar palestras e aulas Observação das Equipe de Entre 2016 e 
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gastos resultantes de 

vandalismos dentro da 

escola; 

despertando nos alunos a 
consciência de zelar o 
patrimônio público. 

mudanças de 
atitudes. 

direção, 
professores, 
orientação e 

pais e alunos. 

2019 

 Garantir a permanência do 

aluno e o acesso à 

aprendizagem qualitativa 

aos ANEEs; 

Desenvolver projetos de cunho 

pedagógico e social para a 

integração, aprendizagem e 

inclusão dos alunos com 

necessidades especiais; 

Através dos 
resultados no 

desenvolvimento 
dos alunos. 

Equipe de 
direção, 

professores, 
orientação e 
equipes de 

apoio à 
aprendizagem 

Entre 2016 a 
2019 

Promover oficinas 

envolvendo trocas de 

experiências e 

aperfeiçoamento nas 

áreas de leitura, escrita e 

raciocínio lógico; 

Promoção a inclusão científica e 
tecnológica dos alunos, inserir 
as práticas lúdicas, garantindo 
aos alunos o desenvolvimento 
contextualizado, permeando as 
possíveis situações de 
aprendizagem. 

Através dos 
resultados vistos 

no 
desenvolvimento 

dos alunos. 

Equipe de 
direção, 

professores 

Durante todo 
ano letivo 

Criar mecanismos para a 

promoção de campanhas 

de preservação do meio 

ambiente realizadas pelos 

alunos, passeios culturais; 

Promoção de campanhas de 
limpeza e preservação do meio 
ambiente. Criar parcerias com a 
PMDF com os programas 
próprios sobre o meio ambiente. 

A partir das 
atitudes dos 

alunos quanto a 
preservação do 

meio. 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação e 

policial 
capacitado. 

Durante todo 
ano letivo 

Utilizar o Laboratório de 

Informática para ampliação 

do conhecimento e 

manuseio de fontes de 

informação através dos 

recursos tecnológicos; 

Elaboração de projeto para o 
uso do Laboratório de 
informática, explorando os 
recursos disponíveis para 
auxiliar os alunos em suas 
práticas educativas diárias. 

Observação da 
melhoria do 

desenvolvimento 
escolar dos 

alunos 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação. 

Durante todo 
ano letivo 

Promover a realização de 

eventos cívicos, culturais e 

recreativos; 

Planejar e executar ações 
cívicas, culturais e recreativas 
através de passeios, saídas de 
campo, visitas a museus e 

Pela observação 
dos efeitos 
positivos 

causados pela 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação, 

Durante todo 
ano letivo 
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outros. ações. orientação 
Resgatar valores e 

atitudes fundamentais para 

a prática da cidadania e da 

cultura da paz; 

Desenvolver projetos que 
promovam a cultura da paz e o 
incentivo aos estudos, bem 
como a sensibilização e 
conscientização a respeito do 
“Bullying” e do uso de drogas, 
através de vídeos educativos, 
documentários, filmes e 
palestras. 

Observação das 
mudanças de 

atitudes. 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação, 

orientação 

Ações 
realizadas 

durante todo 
ano letivo 

Garantir a alfabetização 

dos alunos até o final do 3º 

ano do Ensino 

Fundamental. 

Efetivar o planejamento 
coerente, buscando estratégias 
de ensino eficientes e 
motivadoras; 

Observação da 
melhoria do 

desenvolvimento 
escolar dos 

alunos 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação 

Durante todo 
ano letivo 

Fomentar o 

desenvolvimento de 

tecnologias educacionais e 

de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem 

a alfabetização e 

favoreçam a melhoria do 

fluxo escolar e a 

aprendizagem dos 

estudantes, consideradas 

as diversas abordagens 

metodológicas e sua 

efetividade. 

Inserir as práticas lúdicas, o uso 
de equipamentos eletrônicos, 
audiovisuais, garantindo aos 
alunos o desenvolvimento 
contextualizado, permeando as 
possíveis situações de 
aprendizagem. 

Observação da 
melhoria do 

desenvolvimento 
escolar dos 

alunos 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação 

Durante todo 
ano letivo 

 Realizar projetos para 

organização do recreio; 

Planejamento de projetos para o 
recreio com atividades lúdicas, 
contando com auxílio dos 
monitores e orientadora 
educacional, utilizando livros, 
jogos e brinquedos 

Observando a 
melhoria das 

atitudes sociais 
dos alunos 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação, 

orientação. 

Durante todo 
ano letivo 
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pedagógicos.  
 
Gestão 
Participativa 

Realizar grupos de estudo 

para a formação 

continuada na 

coordenação pedagógica; 

Incentivo à pesquisa, auxiliando 
na busca de novidades e 
atualizações pedagógicas, 
disponibilizando materiais 
necessários para o trabalho do 
professor e dos alunos na 
realização dos projetos 
específicos. 

Melhora no 
desempenho 

pedagógico entre 
os professores, e 

os resultados 
observados nos 

alunos. 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação 

Durante todo 
ano letivo 

Facilitar o planejamento, a 

realização e a reflexão 

sobre o trabalho realizado 

com os alunos; 

Valorização do trabalho coletivo 
e pedagógico, promovendo a 
organização nos planejamentos, 
com uma maior atuação do 
coordenador pedagógico nos 
trabalhos junto aos professores 
e assim havendo uma maior 
eficiência e integração entre os 
professores, coordenação e 
direção. 

Oferecer material 

formativo de apoio ao 

professor em relação ao 

currículo; 

 
Gestão de 
pessoas 

Promover eventos, com a 

participação de toda 

comunidade escolar, para 

maior integração entre os 

grupos; 

Criação de mecanismos para 
envolver os pais com as atividades 
diárias dos seus filhos e do dia a 
dia da escola, através de reuniões 
periódicas e palestras e eventos 
culturais. 
Valorizar toda comunidade escolar, 
oportunizando e fortalecendo a 
convivência democrática. 

Através das 
mudanças de 
atitude dos pais 
em relação aos 
filhos. 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação, 

orientação 

Durante todo 
ano letivo 

Envolver e interagir a 

comunidade, com vistas a 

uma participação ativa na 

adequação da elevação da 

qualidade de ensino; 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação, 

orientação 

Favorecer meios para 

melhorar a comunicação 

entre a comunidade 

escolar; 

Promoção de Encontro de Pais 
anualmente, integração da família 
em atividades periódicas na escola, 
realização de reuniões e palestras. 

Equipe de 
direção, 

professores, 
coordenação, 

orientação 
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Gestão 
Financeira 

Estabelecer parcerias para 

a melhoria das relações 

sociais com a comunidade 

e benefícios para a escola; 

Estabelecimento de parcerias com 
a PMDF, postos de saúde, 
entidades, empresas particulares e 
outras. 

 Equipe de 
direção 

Durante todo 
ano letivo 

Aplicar com 

responsabilidade as 

verbas recebidas em 

2016/2019, restaurando a 

área de lazer e preparar a 

sala de reforço escolar; 

Definir as prioridades com a 
comunidade escolar em reuniões 
periódicas, para elaboração do 
orçamento geral de acordo com as 
verbas e orçamentos disponíveis; 
Promover a prestação de contas, 
dos gastos efetuados bem como as 
receitas arrecadadas ao longo do 
ano; 

Através das 
prestações de 

conta 

Equipe de 
direção 

Entre 2016 e 
2019 

Realizar avaliações 

institucionais e reuniões 

com o Conselho Escolar e 

o Conselho Fiscal 

periodicamente; 

Realização de avaliação 
institucional, com a participação 
democrática de todos os 
segmentos da comunidade 
escolar. 

 Equipe de 
direção, 

coordenação, 
orientação e 

Conselho 
Escolar 

Semestrais/ 
Mensais 

 
Gestão 
Administrativa 

Divulgar o trabalho 

pedagógico da escola 

através de página própria 

da escola nas redes 

sociais; 

Criação de página no facebook, 
para divulgação do trabalho 
pedagógico da escola, bem 
como uma forma de estreitar as 
relações sociais na comunidade 
escolar. 

Maior participação 
e 

acompanhamento 
dos trabalhos 

pedagógicos pela 
comunidade 

Supervisora 
Pedagógica 

Durante todo 
ano letivo 

Buscar mecanismos para 

a reestruturação do 

aspecto físico da escola, 

como pintura, 

reestruturação e 

ampliação do espaço, 

construção do parquinho e 

espaços para o Reforço 

Escolar; 

Busca de meios para a melhoria 
da infraestrutura da escola 
através de parcerias, e através 
de e-mail, memorando enviados 
para a SEDF.  

 Equipe de 
direção,  

Entre 2016 a 
2019 

Melhorar a segurança das Instalar câmeras de segurança nos  Equipe de Entre 2016 e 
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pessoas e do patrimônio 

público; 

corredores e portões de acesso à 
escola visando a prevenção, 
preservação e segurança das 
pessoas e do patrimônio público; 

direção,  2019 

Gerir os recursos públicos 

de forma responsável e 

transparente, observando 

a legislação vigente. 

Aplicar as verbas destinadas à 
escola na manutenção, reparos, 
aquisição de material de consumo 
e bens permanentes. 

 Equipe de 
direção,  

Entre 2016 
E 2019 
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A ação pedagógica através da interdisciplinaridade propicia a construção de uma escola participativa e decisiva na formação social do 

indivíduo, bem como uma prática coletiva e solidária na organização da escola.  

No desenvolvimento de atividades interdisciplinares o aluno não constrói sozinho o conhecimento, mas sim em conjunto com outros e 
tendo a figura do professor como uma orientação, um norte a ser seguido. Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada 
escola deve apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a relação da teoria com a prática, a 
contextualização, o trabalho com os temas transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 
Educação para a Sustentabilidade. Desenvolvimento de programas e projetos específicos (Centros de Iniciação Desportiva, Educação com 
Movimento, Programa Saúde na Escola, entre outros). 

O Currículo em Movimento considera as diferentes formas de organização da educação básica, conforme orienta o artigo 23 da LDB. No 

DF, além da seriação, os ciclos e a semestralidade são organizações escolares propostas como políticas que buscam garantir as 

aprendizagens dos(as) estudantes, num processo de inclusão educacional. Para garantir a unidade curricular, os eixos transversais 

apresentados neste Currículo - Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade, bem como os conteúdos e os processos de avaliação educacional em seus três níveis: aprendizagem, institucional e de 

sistema, são os mesmos para todas as escolas, independentemente da forma de organização escolar pela qual optarem. Mudam-se os tempos 

e espaços escolares, as abordagens e os enfoques que devem sempre estar a serviço das aprendizagens de todos(as) e para todos(as) em 

articulação com os projetos político-pedagógicos. O tempo escolar é uma categoria fundamental na organização do trabalho pedagógico com 

ênfase na permanência com sucesso escolar dos(as) estudantes. A gestão do tempo pelo(o) professor(a) deve ter como foco o “tempo de 

aprendizagem”, que contempla três variáveis distintas e mensuráveis: o tempo concedido – relacionado à quantidade de tempo de ensino 

destinado ao trabalho dos(as) estudantes e para a realização de tarefas escolares, normalmente definidos pelos(as) professores(as), 

gestores(as) e calendários escolares; o tempo de empenho, relacionado ao período em que os(as) estudantes ficam atentos às aulas e 

atividades com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. Há ainda o grau de dificuldade que a aprendizagem representa para os(as) 

estudantes, que se relaciona ao que se espera deles na realização das atividades (GAUTHIER, 1998). No Distrito Federal vivenciamos 

diferentes tempos escolares, conexos à jornada de atendimento direto e diário aos(às) estudantes: de três horas na década de 1980 e início da 

década de 1990; de quatro horas até a conquista da ampliação para cinco horas diárias, em meados da década de 1990. Na escola 

encontramos ainda a dimensão de tempo expressa na organização do trabalho pedagógico: tempo para a recreação, tempo para a leitura, 

tempo para a alimentação escolar. Tempo fragmentado, determinado que, ao ser definido em termos quantitativos, interfere na organização do 

processo didático em que se desenvolvem ações, meios e condições para a realização da formação, do desenvolvimento e do domínio dos 

conhecimentos pelos(as) estudantes (SILVA, 2011). Atualmente, também convivemos com diferentes tempos: quatro horas para a Educação 

Profissional e Educação de Jovens e Adultos; cinco horas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio na maioria das escolas da 
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Rede; sete a dez horas em unidades escolares contempladas com o Programa de Educação Integral (PROEITI). Essa diversidade de tempos 

se justifica em função da diversidade dos(as) estudantes da rede pública de ensino do DF e dos projetos/programas educacionais que, ao invés 

de padronizar a oferta da educação básica, se orientam em atendimento às necessidades formativas e à ampliação das oportunidades. A 

democratização do acesso à educação pública para as camadas populares da sociedade tem exigido ousadia dos governos, gestores e 

profissionais da educação para reinventar a escola de “primeiras letras”, criada no século XVIII, com o objetivo de generalizar os rudimentos do 

saber - ler, escrever e contar - e superar o modelo privilegiado na educação do século XIX, que instituiu os “grupos escolares” e as escolas 

seriadas. Os(as) estudantes que frequentam nossas escolas e salas de aula hoje são muito diferentes dos(as) estudantes de épocas anteriores 

por apresentarem saberes, experiências e interesses muitas vezes distantes do que a escola na sociedade atual privilegia em seus currículos. 

Esse(s) novo(a) estudante requer outra escola, outro profissional, outra relação tempo-espaço escolar. A não observância desses elementos 

pode estar na gênese de resultados dos desempenhos escolares dos(as) estudantes, expressos pelos altos índices de reprovação, evasão e 

abandono escolar de uma parcela significativa da população que à escola teve acesso, mas que nela não permanece. Ou, quando permanece, 

não obtém o êxito desejado, tornando-se os “excluídos do interior” (BOURDIEU, 1998), alunos que reagem de forma ostensiva, dando sinais de 

provocação e resistência em relação aos(às) professores(as), aos(às) gestores(as) e organização escolar que não atende mais a esse novo 

perfil de estudante. Diante desse cenário, não dá para ficar inerte, possibilidades precisam ser oferecidas, mesmo que sejam respostas ainda 

em elaboração a fenômenos complexos. Nesse sentido, a SEEDF, respaldada pelo Artigo 23 da LDB 9.394/96, apresenta outras possibilidades 

de organização do tempo/espaço escolares - os ciclos para o Ensino Fundamental e a semestralidade para o Ensino Médio. São alternativas à 

organização escolar seriada que podem atenuar a descontinuidade e fragmentação dos processos formativos, ao garantir um tempo maior de 

aprendizagens para os(as) estudantes e desenvolver a educação para a diversidade, para os direitos humanos, para a cidadania, para a 

sustentabilidade, eixos transversais deste Currículo. Os Ciclos para as Aprendizagens estruturam-se por meio da gestão democrática, da 

formação continuada dos(as) profissionais da educação, da reorganização dos espaços-tempos para o direito de todos(as) os(as) estudantes de 

aprender, do fortalecimento de espaços da coordenação pedagógica e do conselho de classe, da articulação entre os três níveis da avaliação: 

aprendizagem (avaliação do desempenho dos(as) estudantes pelos(as) professores(as) ), institucional (avaliação do trabalho pedagógico) e de 

larga escala (avaliação externa). 

 

“O Currículo em Movimento possui uma acepção mais ampla da gestão democrática, com base no regime de participação social efetiva e 

no controle social. E por estar em movimento permanente de discussão, implantação e avaliação é um convite a todos os envolvidos em sua 

implementação para discutir a função social da escola, tentando romper com a concepção conservadora de ciência, currículo, conhecimento, 

questionando práticas pedagógicas conservadoras, compreendendo que a educação é construção coletiva, portanto, direito inalienável de todos 

e que cada geração impulsiona suas mudanças, seus novos movimentos. No Movimento do Currículo há muitos processos que vão além do 

sistema social e buscam ver na educação não só um aparelho ideológico de Estado, mas a possibilidade de transformação, de construção de 
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uma identidade, de convivência com a diversidade: diferentes formas de ação curricular, diferentes movimentos educativos, diferentes jeitos e 

sujeitos de agir e pensar. O Movimento deste Currículo é político, pedagógico, flexível, transformador, crítico, reflexivo, diverso, libertador de 

correntes, sejam ideológicas, científicas, filosóficas... O movimento é vida, é verdade prenhe de realidade, é senso comum e ciência, é relação 

teoria e prática, é elemento de poder. Poder como possibilidade de constituição da práxis transformadora da realidade social. É no Movimento 

que se constrói uma educação que vai além do capital, uma educação com o Estado e além dele, ou seja, uma educação pública em que 

consigamos enxergar e vislumbrar a participação conjunta do Estado e da Sociedade Civil”. (Currículo em Movimento, p.79) 

 

O currículo escolar pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem 

para todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local.  

O Currículo em Movimento acrescentou a forma de enxergar o aluno como um ser completo em todas as suas dimensões, nas diversas 

situações da vida letrada. Não se prendendo apenas em ler, escrever e calcular, mas observando a vivência e as experiências do mundo atual. 

Promove um trabalho interdisciplinar, de valorização dos alunos, de suas realidades e das aprendizagens significativas. 

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo formativo integre as diversas dimensões que formam 

o ser humano.  

Defende-se o currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à 

compreensão crítica e reflexiva da realidade. Nesse sentido, tem como princípios : a) unicidade entre teoria-prática; b) interdisciplinaridade 

e contextualização; c) flexibilização. 

O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de estratégias pedagógicas e o planejamento coletivo. 

 

Tendo como base a LDB, os PCN’s, o Currículo em Movimento e as Diretrizes de Avaliação Educacional do Distrito Federal, a Escola 

Classe 20 busca realizar, dentro de suas funções pedagógicas, momentos para a Formação Continuada dos professores, nas coordenações 

semanais, visando planejar, avaliar e reavaliar os trabalhos propostos para o crescimento da comunidade escolar como um todo. As atividades 

de cada turma têm a duração de 5 horas diárias, ministradas em, no mínimo, 200 dias letivos, sob a responsabilidade de um único professor. A 

coordenação pedagógica funciona como facilitador para que os professores elaborem estratégias que permitam a interdisciplinaridade entre as 

áreas do conhecimento. Durante as coordenações os professores serão subsidiados pela Equipe Pedagógica da escola, desenvolvendo 

Planejamentos Quinzenais, no intuito de haver maior tempo para organização das atividades, aquisição de materiais e outras ações. 
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Organização Curricular - CONTEÚDOS 

 

Organização do trabalho pedagógico – materiais, ambientes, tempos  

Para mediar as aprendizagens, promotoras do desenvolvimento infantil, é preciso tencionar uma ação educativa devidamente planejada, 
efetiva e avaliada. Por isto, é imprescindível pensar o tempo, os ambientes e os materiais. Ressalte-se, entretanto, que o que determina as 
aprendizagens não são os elementos em si, mas as relações propostas e estabelecidas com eles.  

Materiais: os materiais compõem as situações de aprendizagem quando usados de maneira dinâmica, apropriada à faixa etária e aos 
objetivos da intervenção pedagógica. Assim, materiais são objetos, livros, impressos de modo geral, brinquedos, jogos, papéis, tecidos, 
fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, etc. Podem ser recicláveis, industrializados, 
artesanais, de uso individual e ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes e ou manipuláveis, de diferentes tamanhos, cores, pesos e texturas, com 
diferentes propriedades. Entretanto, a intencionalidade pedagógica não pode ignorar e sobrepujar a capacidade da criança de tudo transformar, 
de simbolizar, de desprender-se do mundo dos adultos e ver possibilidades nos restos, nos destroços, no que é desprezado. Significa dizer que 
as crianças produzem cultura e são produto delas, de modo que a interpretação e releitura que a criança faz do mundo e das coisas que estão a 
sua volta reverte-se em possibilidades de novos conhecimentos e aprendizagens. Um objeto, um livro, um brinquedo podem oportunizar 
diferentes ações, permitir a exploração e propiciar interações entre as crianças e os adultos. Para tanto, é fundamental que os materiais:  

• provoquem, desafiem, estimulem a curiosidade, a imaginação e a aprendizagem;  
• fiquem ao alcance da criança, tanto para serem acessados quanto para serem guardados; 

           • estejam disponíveis para o uso frequente e ativo;  
           • não tragam danos à saúde infantil;  
           • sejam analisados e selecionados em função das aprendizagens e dos possíveis sentidos que as crianças possam atribuir-lhes;  
           • estejam adequados às crianças com deficiência visual, auditiva ou física, com transtornos globais, com altas habilidades / 
superdotação;  
           • contemplem a diversidade social, religiosa, cultural, étnico-racial e linguística; 
           • possam ser colhidos e explorados em diversos ambientes, para além das salas de atividades, mas também em pátios, parques, 
quadras, jardins, praças, hortas etc;  
           • sejam analisados e selecionados em função das aprendizagens e de acordo com a idade.  

Ambientes: quando planejamos, algumas questões nos norteiam: que tipos de atividades serão selecionadas, em que momentos serão 
feitas e em que local é mais adequado realizá-las? A depender do espaço físico, podem ser mais qualitativas as aquisições sensoriais e 
cognitivas das crianças. O espaço é elemento fundamental para o desenvolvimento infantil. E qual a relação entre espaço e ambiente? Espaço 
e ambientes são elementos indissociáveis, ou seja, um não se constitui sem o outro. Dessa forma, apreende-se do termo espaço como as 
possibilidades de abstração feita pelo ser humano, sobre um determinado lugar, de modo a torná-lo palpável. Já ambiente é constituído por 
inúmeros significados, que são ressignificados pelo sujeito de acordo com suas experiências, vivências e culturas. Os ambientes da Educação 
Infantil têm como centro a criança e precisam ser organizados em função de suas necessidades e interesses, inclusive com mobiliário 
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adequado. É interessante que permitam explorações individuais, grupais, simultâneas, livres e ou dirigidas pelos profissionais. Para tanto, é 
fundamental que os ambientes sejam organizados para favorecer: 

 • construção da identidade da criança como agente que integra e transforma o espaço; 
 • desenvolvimento da independência. Por exemplo: tomar água sozinha, alcançar o interruptor de luz, ter acesso a saboneteira e toalhas, 

circular e orientar-se com segurança pela instituição; 
 • amplitude e segurança para que a criança explore seus movimentos corporais (arrastar-se, correr, pular, puxar objetos, etc.); 
 • possibilidades estimuladoras dos sentidos das crianças, em relação a odores, iluminação, sons, sensação tátil e visual, entre outros;  
• observância da organização do espaço para que seja um ambiente estimulante, agradável, seguro, funcional e propício à faixa etária;  
• garantia da acessibilidade a crianças e adultos com visão ou locomoção limitadas; • organização que evite, ao máximo, acidentes e 

conflitos;  
• renovação periódica mediante novos arranjos no mobiliário, materiais e elementos decorativos. 
 Tempo: as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem dentro de um determinado tempo. Esse tempo é articulado. Ou 

seja, o tempo cronológico – aquele do calendário - articula-se com o tempo histórico – aquele construído nas relações socioculturais e 
históricas, - visto que as crianças carregam e vivenciam as marcas de sua época e de sua comunidade. E ainda podemos falar do tempo vivido, 
incorporado por nós como instituição social e que regula nossa vida. Quando a criança tem a oportunidade de participar, no cotidiano, de 
situações que lidam com duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e construir sua noção de tempo. É 
importante que o planejamento e as práticas pedagógicas levem em conta a necessidade de:  

• diminuir o tempo de espera na passagem de uma atividade para outra;  
• evitar esperas longas e ociosas, especialmente ao final da jornada diária;  
• flexibilizar o período de realização da atividade, ao considerar os ritmos e interesses de cada um e ou dos grupos;  
• distribuir as atividades de acordo com o interesse e as condições de realização individual e coletiva; 
 • permitir a vivência da repetição do conhecido e o contato com a novidade;  
• alternar os momentos de atividades de higiene, alimentação, repouso; atividades coletivas (entrada, saída, pátio, celebrações, festas); 

atividades diversificadas (brincadeiras e explorações individuais ou em grupo); atividades coordenadas pelo professor (roda de conversa, hora 
da história, passeios, visitas, oficinas etc); atividades de livre escolha da criança, ainda que supervisionadas pelos profissionais. Aqui, cabe uma 
breve consideração sobre as possíveis denominações que um currículo pode comportar em relação à organização do trabalho pedagógico: 
atividades, temas geradores, projetos, vivências, entre outras. É plausível insistir que o importante é que essas estratégias adquiram sentido 
para a criança e não sirvam apenas para mantê-la ocupada, controlada, quieta, soterrada por uma avalanche de tarefas.  

 
No cenário educacional brasileiro, o Ensino Fundamental constitui-se como eixo central das discussões voltadas para assegurar o direito 

à educação. A estrutura e organização dessa etapa da Educação Básica têm sido objeto de mudanças em busca de melhorias que promovam a 
qualidade social (DCN 2013 – Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010), entendida para além do acesso de estudantes à escola, assegurando, 
também, sua permanência no processo escolar, por meio da democratização de saberes e da formação integral rumo à emancipação, ou seja, 
qualidade que se configura como questão de Direitos Humanos. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) compreende 
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que tal qualidade se consolida à medida que se garante o acesso, permanência e aprendizagens dos estudantes para que se insiram com 
dignidade no meio social, econômico e político da vida moderna. 

Para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, a organização do trabalho pedagógico da escola é 
imprescindível. A utilização de estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e provocadora levando em conta a construção dos 
estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas apresentados. 

Os objetivos do Ensino Fundamental seguem pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas 
Diretrizes Pedagógicas desta Secretaria de Educação:  

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

- Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e 
valores, permitindo vivências de diversos letramentos; 

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

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

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

Os estudantes do Ensino Fundamental assumem em seu percurso formativo a condição de sujeitos de direito e constroem, 
gradativamente, sua cidadania (DCN, 2013). Nessa etapa da vida, crianças de seis a dez anos são curiosas, questionadoras, sociáveis e 
dotadas de imaginação, movimento e desejo de aprender, sendo o lúdico bem peculiar dessa fase. Independentemente de sua condição de 
vida, buscam referências para formação de princípios a fim de enfrentar situações do cotidiano. Este é o momento em que a capacidade de 
simbolizar, perceber e compreender o mundo e suas diversidades, por meio de relações socioculturais, possibilita a estruturação de seu modo 
de pensar e agir no mundo, além da construção de sua autonomia e de sua identidade. Ao promover experiências pessoais e coletivas com o 
objetivo da formação de estudantes colaborativos, pesquisadores, críticos, corresponsáveis por suas aprendizagens, a escola resignifica o 
currículo articulando conteúdos com eixos transversais e integradores.(Currículo em Movimento, 2014- Séries Iniciais) 
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CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1º ANO 
1-LÍNGUA 
PORTUGUESA 

LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA/ ORAL 
 Textos diversos : verbal, não-verbal, multimodal; 
 Gêneros Textuais : estrutura, características principais do gênero; 
 Nome Próprio e de colegas : leitura/escrita; 
 Leitura/escrita de listas de nomes próprios/comuns explorando ordem alfabética, contexto semântico; 
 Leitura/Produção de parlendas, cantigas de roda, trava-línguas, lenga-lenga, adivinhações, piadas, quadrinhas, 

poemas, etc. 
 Bilhetes/Convites; 
 Leitura de Imagens explorando rótulos, embalagens, slogans; 
 Gêneros Textuais : prosa/poema ( diferenças ); 
 Ilustrações como interpretação textual; 
 Leitura/produção de narrativas ( contos, fábulas, lendas ); 
 Elementos da narrativa : personagens ( quem ? ); lugar/espaço ( onde?) e ações ( o quê ? ); 
 Narrativas através de imagens ( leitura de imagens ); 
 Relatos de acontecimentos do cotidiano; 
 Recontos orais e escritos de histórias; 
 Regionalismos; 

 Suportes Textuais : livros, revistas, gibis, folhetos, cartazes, cartão, panfletos. 
 
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS ARTICULADOS COM TEXTOS 

 Símbolos : diferenciação letras, números, figuras; 
 Alfabeto 

 
 Tipos de letras; 
 Letra Maiúscula/Minúscula 
 Ordem Alfabética 
 Consoantes/Vogais 
 Letra Inicial de palavras 
 Letra Inicial/final de palavras 
 Relação grafema/fonema 
 Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas : P/B T/D F/V; 
 Oposição Surda : diferenças sonoras p/b; t/d; f/v; 
 Rimas; 
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 Divisão Silábica Oral; 
 Composição de palavras novas a partir de outras trocando letras/símbolos; 
 Estrutura Silábica CV na leitura/escrita de palavras e pequenos textos; 
 Adjetivo : qualidade/características de objetos ( formas, cores, função ); 
 Verbos ( ações ); 

 Vocabulário. 
 
LITERATURA 
 

 Exploração estética ( ritmo, rima, estrofe, silhueta ) de gêneros da tradição oral : parlendas, cantigas, músicas 
populares ( ritmo, rima, estrofe ); 

 Escuta e manuseio de histórias, obras infantis; 
 Literatura e cinema : diferença entre livro e o filme; 

 Personagens clássicos da literatura brasileira. 
2-MATEMÁTICA NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 Funções dos Números; 

 Indicador de quantidade; 

 Número como Código; 

 Número Ordinal. 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 Quantificação de coleções ou eventos; 

 Correspondência biunívoca; 

 Sequência Numérica Oral; 

 Conservação de quantidade; 

 Relação quantidade/quantidade, quantidade/símbolo; 

 Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades; 

 Grupos de 10 ( unidades para dezena ); 

 Grupo de grupo : dezena para centena; 

 Leitura/registro/escrita numérica de números menores que uma centena; 

 Agrupamentos/desagrupamentos ( 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10 ); 

 Ideias da adição/subtração/multiplicação e divisão; 

 Situações problema envolvendo as ideias presentes nas quatro operações; 

 Sistema Monetário Brasileiro – reconhecimento de cédulas e moedas. 
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GRANDEZAS E MEDIDAS 
 Medidas de Tempo; 

 Noções de tempo : antes, durante, depois, dia, semana, mês, ano, etc; 

 Hora/meia hora; 

 Calendário; 

 Medidas não convencionais : palmo, passo, fitas de comprimentop variadas, distâncias; 

 Reconhecimento de instrumentos de medidas usuais; 

 Reconhecimento de unidades de medida convencionais : metro, litro, quilograma, etc. 

ESPAÇO E FORMA 
 Orientação e deslocamento no espaço vivido; 

 Representação e localização de objetos/pessoas no  espaço; 

 Lateralidade; 

 Posições e Comparações : acima de/ abaixo de / embaixo de/ à direita de / à esquerda de / em frente de / atrás 

de / no meio de / dentro/fora e etc. 

 Sentidos : para cima / para baixo / por cima / para dentro / para fora / para trás / para frente, etc. 

 Formas Geométricas espaciais e planas : reconhecimento. 

 Percepção das formas geométricas no mundo. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 Organização e registro variado de informações em situações de pesquisa, jogos e brincadeiras; 

 Leitura, interpretação e construção de tabelas simples; 

 Gráficos de coluna. 

  

3-ARTES ARTES PLÁSTICAS 
 Ponto, plano, textura, formas, volume, luz, linha; 

 Autorretrato; 

 Desenho e pintura livres; 

 Desenho a partir de observações diversas; 

 Observação de cores/formas presentes na fauna/flora D.F; 

 Técnicas artísticas diversas usando materiais diversos ( lápis, pincéis, tintas, argila ), etc; 

 As cores na Natureza : épocas do ano; 

 Apreciação, observação, análise e interpretação de obras artísticas; 

 Elaborações plásticas a partir de produções artísticas de outros; 

 Arte como cultura/identidade de um povo ( matrizes brasileiras ); 
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 Manifestações folclóricas e populares; 

 Cores : primárias, secundárias 

 Cores : Frias/Quentes; 

 Elaboração plástica a partir de temáticas estudadas; 

 Linguagem Visual : relação entre texturas/formas/ritmos/movimentos. 

 Espaços de informação e comunicação artística : museus, mostras, galerias, exposições, etc. 

ARTES CÊNICAS 
TEATRO: 

 Dramatizações; 

 Improvisação teatral; 

 Improvisação de pequenas cenas; 

 Expressão Corporal; 

 Expressão Vocal; 

 Conhecimento e identificação do texto dramático; 

 Elementos teatrais visuais/sonoros : máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e iluminação; 

 Expressividade Corporal em movimentos socioculturais : frevo, maracatu, quadrilha, samba, capoeira e outros. 

 Espaços de informação e de comunicação artística/cultural : teatros, salas de apresentação e outros. 

MÚSICA 
 Sons corporais, ambientais e silêncio; 

 Elementos do som ( altura, intensidade, duração e timbre; 

 Estilos/gêneros musicais diversos nacionais e internacionais; 

 Noções de ritmo, melodia e harmonia; 

 Confecção de instrumentos com elementos da natureza; 

 Banda rítmica ( instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis; 

 Canções de ritmos diversos : cantigas de roda, marchinhas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas, 

entre outros; 

 Brinquedos cantados e jogos folclóricos ( cirandas, canções folclóricas, indígenas e africanas; 

 Dramatização e sonorização de histórias; 

 Criação de histórias sonorizadas; 

 Canto e cuidados com a voz; 

 História e música de compositores locais. 
4-HISTÓRIA  Identidade : Eu ( nome / sobrenome / características pessoais; 

 Documentos Pessoais; 
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 Registro da história pessoal : fotos, imagens, desenho, autorretrato; 

 Interesses Pessoais; 

 Família;  

 Convivência Familiar; 

 História de Vida Familiar; 

 Valorização e respeito a família; 

 Árvore Genealógica; 

 Relações de Parentesco; 

 Normas/regras familiares; 

 Instrumentos e marcadores do tempo em sociedades e grupos de convívio diversos em localidades diversas; 

 Tempo Cronológico : Organização do calendário; 

 Eu e o Outro : A Diversidade Sócio-Cultural, Étnico-Racial e de gênero na sociedade; 

 Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente/Estatuto do Idoso. 

5-GEOGRAFIA  Paisagens Locais; 

 Espaço Vivido : reconhecimento, cuidado, preservação; 

 Práticas de Conservação e de atitudes sustentáveis; 

 Espaço da casa; 

 Espaço da sala de aula; 

 Espaço da escola; 

 Espaço da Vizinhança ; 

 Representações dos diferentes espaços; 

 Registros cartográficos diversos ( mapas, endereços, maquetes, globo terrestre). 

6- CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

AMBIENTE 

 Diferenças/semelhanças entre o dia e a noite; 

 Posições do Sol durante o dia; 

 Ambientes Naturais e Ambientes Construídos; 

 Água : Características / Importância e Uso Sustentável; 

 Poluição do Meio Ambiente; 

 Animais e Plantas : 

 Classificação; 

 Características; 

 Locomoção; 

 Alimentação; 
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 Interação com o Homem. 

 Relação seres vivos com o ambiente: 

 Desmatamento; 

 Captura; 

 Predação; 

 Extinção. 

 Matérias-Primas : borracha, metais, plástico e papel. 

 

SER HUMANO E SAÚDE 

 Orientação Espacial; 

 Corpo Humano ; 

 Noções Básicas; 

 Identificação das partes do corpo e respectivas funções; 

 Semelhanças e diferenças entre seres humanos; 

 Higiene Corporal; 

 Alimentação Saudável. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Invenções e descobertas da Humanidade no ambiente familiar; 

 As ciências e sua influência no meio físico e social. 

7- EDUCAÇÃO FÍSICA  Dominância lateral; 

 Esquema Corporal : percepção sensorial e equilíbrio; 

 Noções de lateralidade, tempo e espaço; 

 Habilidades locomotoras : caminhar, correr, saltar, pular, saltar obstáculos, etc; 

 Habilidades manipulativas propulsivas : arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar; 

 Habilidades manipulativas absortivas : prensar, receber, apanhar, transportar; 

 Habilidades estabilizadoras: inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar; 

 Posturas estáticas e dinâmicas : apoios invertidos, rolamentos corporais, iniciar, parar, esquivar-se equilibrar-

se; 

 Combinação das habilidades básicas; 

 Jogos; 

 Criação e adaptação de jogos e materiais para uso em atividades lúdico-recreativas; 

 Atividades com regras; 

 Trabalhos em grupos; 
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 Regras de convívio social/escolar; 

 Respeito ao gênero; 

 Brincadeiras diversas trazidas ou criadas pelo grupo; 

 Conceitos de cooperação/competição; 

 Jogos cooperativos; 

 Expressividade corporal : danças, mímicas, imitações, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc. 

8- ENSINO RELIGIOSO ALTERIDADE 

 Autopercepção e relação com o outro; 

 Convívio escolar : respeito, justiça e solidariedade no ambiente escolar; 

 Ações  Voluntárias; 

 Diversidade religiosa : respeito a religiosidade do outro; 

 A ética na convivência humana; 

 Simbolismo religioso; 

 Objetos simbólicos como expressão da religiosidade; 

 Cantos/músicas presentes nas diferentes manifestações religiosas. 
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CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

2º ANO 
1- LÍNGUA 

PORTUGUESA 
LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA/ORAL 

 Textos diversos: verbal, não-verbal, multimodal; 
 Gêneros Textuais: estrutura, características principais do gênenro; 
 Gêneros textuais diversos: leitura, interpretação e produção; 
 Suportes textuais diversos; 
 Elementos textuais: autor, interlocutor, finalidade, suporte, circulação; 
 Leitura/Produção/Escuta/Memorização/Reconto de parlendas, cantigas de roda, trava-línguas, lenga-lenga, 

adivinhações, piadas, quadrinhas, poemas, etc; 
 Bilhetes/ convites, cartão-postal; 
 Leitura de imagens explorando rótulos, embalagens, slogans, gráficos, tabelas, desenhos; 
 Gêneros textuais: poema/prosa (diferenças); 
 Ilustrações de poemas, músicas e contos como forma de interpretação textual; 
 Leitura/produção de narrativas (contos, fábulas, lendas); 
 Roda de conversa: escuta, fala, opiniões, comentários; 
 Recontos orais e escritos de histórias observando sequência lógica: início, meio e fim; 
 Modos de falar: regionalismos, sotaques, adequação linguística; 
 Suportes textuais:  livros, revistas, gibis, folhetos, cartazes, cartão, panfletos; 
 Contação de histórias; 
 Entrevistas; 
 Declamações; 
 Recados orais;  
 Gestualidade, expressão facial, corporal, entonação de voz; 
 Gênero: reportagem (leitura/ interpretação/ escrita de manchetes) 
 Cartazes educativos: produção; 
 Histórias em quadrinhos: leitura e compreensão textual/ produção; 
 Gênero: anúncio publicitário: finalidades, informações explícitas, etc; 
 Tipologia Textual: leitura/ produção de texto instrucional/ injuntivo: receitas, regras de jogos, manuais;  
 Produção de gêneros diversos em situações reais de uso. 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS ARTICULADOS COM OS TEXTOS 
 Símbolos: diferenciação de letras, números e figuras; 
 Alfabeto: Tipos de letras, Letra Maiúscula e Minúscula, Ordem alfabética, Consoante/Vogal; 
 Relação grafema/fonema; 
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 Relação de palavras com imagem; 
 Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P/B   T/D     F/V; 
 Oposição surda: diferenças sonoras p/b; t/d; f/v; 
 Correspondências regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seus sons; 

 C/QU ( CADELA/QUILO 

 G/GU ( garoto/guerra ) 

 J ( com as vogais A, O, U ) 

 E ou I ( perde / perdi ) 

 O ou U ( bambu/bambo ) 

 Z em início de palavra 

 Uso do R/RR 

 Uso do S/SS 

 Segmentação de palavras no texto : Hipossegmentação e hipersegmentação; 

 Modos de nasalação : 

 M e N no final da sílaba,  

 NH,  

 Uso do til; 

 Contiguidade; 

 Nasalação em final de verbos; 

 Irregularidades que dependem  de consulta e memorização; 

 Uso do X ou CH; 

 Uso do S ou Z 

 Uso do S ou C 

 Uso do G ou J; 

 Uso do H inicial; 

 Uso do L ou LH; 

 Uso do U ou L. 

 Aliterações e Rimas; 
 Pontuação; 
 Divisão Silábica Oral; 
 Estruturas Silábicas diversas: CV, VC, CCV,CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras; 
 Adjetivo: sem nomenclatura em contextos de leitura e de escrita; 
 Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número; 
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 Concordância Verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito/verbo; 
 Verbos: para perceber e nomear ações na leitura e na escrita de textos; 
 Pronome Pessoal como elemento de coesão textual; 
 Ampliação de Vocabulário. 

LITERATURA 
 Exploração de gêneros da tradição oral: parlendas, cantigas, músicas populares (ritmo, rima, estrofe); 
 Escuta e manuseio de histórias, obras infantis diversas: Monteiro Lobato, Irmãos Grimm, Perrault, Esopo, La 

Fontainde, Câmara Cascudo, etc; 
 Gênero Textual: contos infantis e fábulas; 
 Poesia de autores contemporâneos; 
 Biografia  e obra. Sugestão: Cecília Meireles. 

2- MATEMÁTICA ESTRUTURAS LÓGICAS OU PROCESSOS MENTAIS 
 Conservação; 
 Correspondência; 
 Comparação; 
 Classificação; 
 Sequenciação 
 Seriação; 
 Ordenação; 
 Inclusão. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 Funções dos números; 
 Indicador de quantidade; 
 Números como código; 
 Número Ordinal. 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 
 Quantificação de coleções ou eventos; 
 Correspondência biunívoca; 
 Sequência Numérica Oral; 
 Conservação de quantidade; 
 Relação quantidade/quantidade, quantidade/símbolo; 
 Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades até 999; 
 Grupos de 10 (unidade para dezena); 
 Grupo de grupo: dezena para centena; 
 Leitura, registro, escrita, numérica de números até 999; 
 Valor posicional do número; 
 Nomenclaturas: unidade, dezena, centena; 
 Comparação entre os números; 
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 Ideias da adição, subtração, multiplicação e divisão; 
 Situações problema envolvendo as ideias presentes nas quatro operações; 
 Sistema Monetário Brasileiro: reconhecimento de células e moedas; 
 Fracionamentos de unidades: metade (meio) em situações do cotidiano. 

GRANDEZAS E MEDIDAS 
 Medidas não padronizadas; 
 Corpo como unidade de medida; 
 Noções de tempo: antes, durante, depois, dia, semana, mês, ano, etc; 
 Hora/ meia hora; 
 Leitura do relógio digital e analógico; 
 Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar; 
 Tempo familiar: dia a dia  familiar, árvore genealógica; 
 Instrumentos de medida convencionais e não convencionais e seus significados nos contextos sociais; 
 Estimativa de resultados de medidas; 
 Sistema Monetário Brasileiro. 

ESPAÇO E FORMA 
 Reconhecimento de corporeidade: semelhanças, diferenças e respeito às singularidades; 
 Orientação e deslocamento no espaço vivido: registro, relato e socialização; 
 Representação e localização de objetos/ pessoas no espaço; 
 Lateralidade; 
 Posições e comparações: acima de/ abaixo de/ embaixo de/ à direita de/ à esquerda de/ em frente de / atrás 

de/ no meio de/ dentro/ fora e etc; 
 Sentidos: para cima/ para baixo/ por cima/ para dentro/ par fora/ para trás/ para frente, etc; 
 Formas Geométricas Espaciais e planas: semelhanças e diferenças; 
 Percepção das formas geométricas planas e espaciais no mundo. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 Organização e registro variado de informações em situações de pesquisa, jogos e brincadeiras através de 

tabelas e gráficos de coluna; 

 Leitura e interpretação de dados diversos dispostos em gráficos e tabelas; 

 Formulação, interpretação e resolução de situações-problema envolvendo dados em gráficos e tabelas; 

 Decodificação de sinalizações, placas e códigos mais significativos do contexto sociocultural. 

3- HISTÓRIA  Família: Identificação dos membros familiares, relações de parentesco, normas e regras familiares; 
 História da vida familiar: origem, sobrenome, fatos familiares importantes, profissões existentes na família; 
 Tempo familiar: dia a dia; 
 Tempo da criança: sequência do dia a dia, acontecimentos importantes como aniversários, comemorações, 

fatos de anos passados e presente; 
 Linha do tempo: fases da vida (infância, juventude, velhice); 
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 Grupos de convivência: família, escola, comunidade; 
 Tempo cronológico: Organização do Calendário; 
 Eu e o Outro: A diversidade sócio-cultural, étnico-racial e de gênero na sociedade; 
 Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. 

4- GEOGRAFIA  Paisagens locais, urbanas e rurais; 
 Práticas de preservação do Ambiente e dos recursos naturais; 
 Fenômenos naturais e sua influência nas modificações da Terra; 
 Reutilização de materiais: reciclagem, redução do consumo e reaproveitamento; 
 Espaço familiar: espaço interno e externo da casa, organização e divisão das funções na família, subsistência 

familiar e trabalho, lazer na família; 
 Espaço da comunidade: características do espaço e da comunidade; 
 Espaço circunvizinho: A cidade e o bairro: características físicas/econômicas, serviços, arredores, tipos de 

moradia, costumes, hábitos e modo de vida da comunidade, atividades produtivas da cidade onde a escola se 
localiza; 

 Representações dos diferentes espaços; 
 Registros cartográficos diversos (mapas, endereços, maquetes, globo terrestre); 
 Meios de Transportes e Meios de Comunicação. 

5- CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

AMBIENTE 
 Ocorrência do dia, da noite e do ano; 
 Posições do sol durante o dia; 
 Movimentos do Sol em relação ao horizonte e projeção das sombras; 
 Duração do dia em diferentes épocas do ano; 
 Ambientes naturais e ambientes construídos e sua preservação; 
 Água: características, importância e uso sustentável; 
 Estados físicos da água; 
 Solo: Características e importância; 
 Formação do solo, erosão em solo coberto e desmatado; 
 Solo: preparo, plantação e uso sustentável; 
 Poluição do Meio Ambiente; 
 Animais: Classificação, Características, Locomoção, Alimentação, Interação com o homem; 
 Plantas: estrutura e funções de partes das plantas; 
 Ciclos de vida animal e vegetal: nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. 

SER HUMANO E SAÚDE 
 Corpo humano; 
 Noções básicas das partes do corpo e respectivas funções; 
 Órgãos dos sentidos; 
 Relações afetivas; 
 Semelhanças entre parentes consanguíneos; 
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 Higiene corporal; 
 Prevenção de doenças; 
 Prevenção de acidentes domésticos; 
 Alimentação saudável. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 Invenções e descobertas realizadas pela humanidade; 
 A ciência e sua influência no meio físico e social; 
 Transformação de matérias e impactos sobre o meio. 

6- ARTES  Autorretrato e releitura 

 Desenho, pintura, colagens, esculturas livres; 

 Desenho a partir de observações diversas; 

 Observação de cores/formas presentes na fauna/flora D.F; 

 Técnicas artísticas diversas usando materiais diversos; 

 Cores na Natureza em diferentes épocas do ano; 

 Apreciação, observação, análise e interpretação de obras artísticas; 

 Elaborações plásticas a partir de produções artísticas de outros; 

 Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes histórias; 

 Produção de histórias a partir de diferentes imagens; 

 Arte como cultura/identidade de um povo ( matrizes brasileiras ); 

 Manifestações folclóricas e populares; 

 Cores : primárias e secundárias  

 Cores : Frias/Quentes; 

 Combinações e influências de uma cor sobre outra; 

 Luz sobre a cor; 

 Elaboração plástica a partir de temáticas estudadas; 

 Linguagem visual: relação entre texturas/ formas/ ritmos/ movimentos; 

 Espaços de informação e comunicação artística: museus, mostras, galerias, exposições, etc; 

 Figura-fundo; 

 Noção espacial; 

 Proporção. 

ARTES CÊNICAS 
Teatro 

 Dramatizações diversas; 

 Improvisação teatral; 
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 Improvisação de pequenas cenas; 

 Expressão Corporal; 

 Expressão Vocal; 

 Conhecimento e identificação do texto dramático; 

 Interpretação de personagens de textos e narrativas 

 Elementos teatrais visuais/sonoros : máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e iluminação; 

 Expressividade Corporal em movimentos socioculturais : frevo, maracatu, quadrilha, samba, capoeira e outros. 

 Espaços de informação e de comunicação artística/cultural : teatros, salas de apresentação e outros. 

Música 

 Sons corporais, ambientais e silêncio; 

 Elementos do som ( altura, intensidade, duração e timbre ); 

 Estilos/gêneros musicais diversos nacionais e internacionais; 

 Noções de ritmo, melodia e harmonia; 

 Confecção de instrumentos com elementos da natureza; 

 Banda rítmica ( instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis; 

 Canções de ritmos diversos : cantigas de roda, marchinhas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas, 

entre outros; 

 Brinquedos cantados e jogos folclóricos ( cirandas, canções folclóricas, indígenas e africanas; 

 Dramatização e sonorização de histórias; 

 Criação de histórias sonorizadas; 

 Canto e cuidados com a voz; 

 História e música de compositores de Brasília; 

 Músicas cívicas; 

 Concertos musicais diversos; 
 Plateia. 

7- EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 Dominância lateral; 

 Esquema Corporal : percepção sensorial e equilíbrio; 

 Jogos intelectivos ( dominó, dama, xadrez ) 

 Orientação espaço-temporal 

 Psicomotricidade : movimentos manipulativos, locomotores e combinados compreendendo noções de 

lateralidade, tempo e espaço; 

 Habilidades locomotoras : caminhar, correr, saltar, pular, saltar obstáculos, etc. 

 Habilidades manipulativas propulsivas : arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar; 
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 Habilidades manipulativas absortivas : prensar, receber, apanhar, transportar; 

 Habilidades estabilizadoras: inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar 

 Posturas estáticas e dinâmicas : apoios invertidos, rolamentos corporais, iniciar, parar, esquivar-se equilibrar-

se; 

 Combinação das habilidades básicas; 

 Jogos diversos; 

 Jogos cooperativos; 

 Criação e adaptação de jogos e materiais para uso em atividades lúdico-recreativas; 

 Jogos adaptados a participação de alunos com necessidades especiais; 

 Jogos populares 

 Atividades com regras; 

 Trabalhos em grupos; 

 Organização coletiva;  

 Regras de convívio social/escolar; 

 Respeito ao gênero; 

 Brincadeiras diversas trazidas ou criadas pelo grupo e brincadeiras presentes na cultura brasileira; 

 Conceitos de cooperação/competição; 

 Jogos cooperativos; 

 Expressividade corporal : danças, mímicas, imitações, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc. 

8- ENSINO 
RELIGIOSO 

 Grupos sociais: família, escola e comunidade; 

 Valores: solidariedade, cooperação e fraternidade; 

 Crianças e ações voluntárias; 

 Diversidade cultural e religiosa: respeito a religiosidade do outro; 

 Simbolismo religioso: símbolos religiosos e o transcendente; 

 Danças presentes nas diferentes manifestações religiosas. 
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CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

3º ANO 
 

1-LÍNGUA 
PORUTGUESA 

LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA/ ORAL 
 Textos diversos : verbal, não-verbal, multimodal; 

 Gêneros Textuais : estrutura, características principais do gênero; 

 Gêneros Textuais diversos : leitura/interpretação e produção; 

 Gênero Textual : Bilhetes/Convites, cartão-postal; 

 Gêneros Textuais : prosa/poema ( leitura/compreensão/escrita/declamação ); 

 Gênero : anúncio publicitário : finalidades, informações explícitas, etc; 

 Gênero : Reportagem ( leitura/compreensão e escrita de manchetes ); 

 Gênero : reportagem ( leitura/interpretação/escrita de manchetes); 

 Cartazes Educativos : produção; 

 Gênero : Histórias em quadrinhos : leitura e compreensão textual/produção; 

 Produção de gêneros diversos em situações reais de uso; 

 Leitura/Produção/Escuta/Memorização/Reconto de parlendas, cantigas de roda, trava-línguas, lenga-lenga, 

adivinhações, piadas, quadrinhas, poemas, etc; 

 Leitura/produção de narrativas ( contos, fábulas, lendas ); 

 Ilustrações  de poemas, músicas e contos como forma de interpretação textual; 

 Suportes textuais diversos: livros, revistas, gibis, folhetos, cartazes, cartão, panfletos; 

 Tipologia Textual : leitura/produção de texto instrucional/injuntivo : receitas, regras de jogos, manuais; 

 Tipologia Textual : Narrativa ( contos populares, contos folclóricos, contos de fadas, lendas, fábulas, etc); 

 Personagem principal/secundário;  

 Narrador. Fala do narrador. Fala dos personagens; 

 Características físicas e psicológicas de personagens das narrativas; 

 Enredo narrativo; 

 Foco Narrativo; 

 Elementos Textuais : autor, interlocutor, finalidade, suporte, circulação; 
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 Reescrita de poemas em prosa e vice-versa; 

 Reconto/reescrita de histórias a partir de outro ponto de vista; 

 Reconto/reescrita de histórias mudando partes ( início/meio/fim ) ou personagens; 

 Roda de Conversa : escuta, fala, opiniões, comentários; 

 Recontos orais e escritos de histórias observando sequência lógica : início, meio e fim; 

 Modos de falar : regionalismos, sotaques, adequação linguística; 

 Recursos paralingüísticos na interlocução; 

 Exposições Orais diversas; 

 Debates espontâneo e planejado; 

 Contação de histórias; 

 Entrevistas; 

 Verbetes de dicionários; 

 Artigos de divulgação científica. 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS ARTICULADOS COM TEXTOS 
 

 Alfabeto 

 

 Tipos de letras; 

 Letra Maiúscula/Minúscula 

 Ordem Alfabética 

 Consoantes/Vogais 

 

 Relação grafema/fonema na leitura e escrita; 

 Estruturas silábicas diversas : CV, VC, CCV,CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras; 

 Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas : P/B T/D F/V; 

 Oposição Surda : diferenças sonoras p/b; t/d; f/v ;    

 Aliterações e Rimas; 

 Correspondências regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seus sons: 

 C/QU ( CADELA/QUILO 

 G/GU ( garoto/guerra ) 

 J ( com as vogais A, O, U ) 

 E ou I ( perde / perdi ) 

 O ou U ( bambu/bambo ) 
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 Z em início de palavra 

 Uso do R/RR 

 Uso do S/SS 

 Segmentação de palavras no texto : Hipossegmentação e hipersegmentação; 

 Modos de nasalação : 

 M e N no final da sílaba,  

 NH,  

 Uso do til; 

 Contiguidade; 

 Nasalação em final de verbos; 

 Irregularidades que dependem  de consulta e memorização; 

 Uso do X ou CH; 

 Uso do S ou Z 

 Uso do S ou C 

 Uso do G ou J; 

 Uso do H inicial; 

 Uso do L ou LH; 

 Uso do U ou L. 

 Redução de Gerúndio; 

 Uso e escrita de fonemas em final de verbos; 

 Nome próprio/ Comum; 

 Paragrafação; 

 Pontuação; 

 Concordância Nominal / Verbal para aperfeiçoamento das produções escritas; 

 Concordância Verbal  para aperfeiçoamento de textos: sujeito/verbo; 

 Adjetivo : sem nomenclatura em contextos de leitura e  de escrita; 

 Verbos : para perceber e nomear ações na leitura e na escrita de textos; 

 Pronome Pessoal como elemento de coesão textual; 

 Ampliação do Vocabulário. Uso do dicionário. 

LITERATURA 
 Exploração de gêneros da tradição oral 

 Escuta e manuseio de histórias, obras infantis diversas : Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo 
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 Gênero Textual : contos diversos, fábulas; 

 Gênero : contos folclóricos, contos indígenas e contos  africanos; 

 Poesias de autores contemporâneos. Poesia de autoria. 

 Poesia de autoria e gêneros da tradição oral : parlendas, cantigas, músicas populares. 

 

2-MATEMÁTICA NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 Funções dos Números 

 Indicador de quantidade 

 Número como Código 

 Número Ordinal 

ESTRUTURAS LÓGICAS OU PROCESSOS MENTAIS 

 Conservação  

 Correspondência 

 Comparação 

 Classificação 

 Sequenciação; 

 Seriação; 

 Ordenação 

 Inclusão. 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 Quantificação de coleções ou eventos 
 Correspondência biunívoca 
 Sequência numérica oral 
 Zoneamento : os contados e os a contar; 
 Conservação de quantidade 
 Relação quantidade/quantidade, quantidade/símbolo, símbolo/quantidade; 
 Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades 
 Grupos de 10 ( unidades para dezena ) 
 Grupo de grupo : dezena para centena 
 Leitura/registro/escrita numérica de números 
 Valor posicional do número 
 Nomenclaturas : unidade, dezena, centena; 
 Comparações entre números : ordem crescente/decrescente; antecessor/sucessor; maior que/igual a , 
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menor que; 
 Números ordinais; 
 Ideias da adição : ideias de juntar e acrescentar quantidades; 
 Ideias da subtração : ideias de retirar, comparar e completar quantidades; 
 Ideias da multiplicação : ideias de  agrupar parcelas iguais, proporcionalidade, combinações e 

disposição retangular; 
 Ideias da divisão : ideias de repartir e a ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra; 
 Situações problema envolvendo as ideias presentes nas quatro operações. 
 Sistema monetário brasileiro – formulação/interpretação e resolução de situações-problema; 
 Fracionamentos de unidades : metade ( meio ); metade da metade (quarto ) em situações do 

cotidiano; 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

 Instrumentos convencionais e não convencionais na comparação de grandezas; 

 Medidas de Tempo : (Instrumentos de passagem do tempo : calendários, relógios, linha do tempo; 

Sistematização do tempo/unidades de tempo mais significativas : hora/minuto, hora/dia, dia/semana/mês;  

Leitura de horas no relógio analógico e digital; 

 Medidas de massa : Quilograma; Meio quilo; Grama; Tonelada; Construção/observação e uso de balanças. 

 Medidas de Comprimento : Metro; Meio metro; Centímetro; Construção/observação e uso de fitas métricas, 

réguas e trenas. 

 Medidas de Capacidade : ( Litro;Meio Litro). 

 Sistema Monetário Brasileiro : troca entre valores, cédulas e moedas; Comparação de valores; Registros 

pictóricos das experiências matemáticas vivenciadas em situações-problema envolvendo adição e subtração. 

ESPAÇO E FORMA  

 Reconhecimento da Corporeidade : semelhanças, diferenças e respeito as singularidades; 

 Representação e localização de objetos/pessoas no  espaço; 

 Orientação e deslocamento de pessoas e de objetos no espaço; 

 Elaboração/registro de referências 

 Localização e deslocamento no espaço : representação através de mapas, desenhos, plantas; 

 Lateralidade; 

 Percepção das formas geométricas planas e espaciais no mundo; 

 Composição e análise de figuras em malhas quadriculadas e sua relação com a medida do perímetro; 

 Figuras espaciais : reconhecimento e estudo de seus elementos. 
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 Organização e registro variado de informações em situações de pesquisa, jogos e brincadeiras através de 

tabelas e gráficos de coluna; 

 Leitura e interpretação de dados diversos dispostos em gráficos e tabelas; 

 Formulação, interpretação e resolução de situações-problema envolvendo dados em gráficos e tabelas; 

 Noções de combinação associada à multiplicação e tabela; 

 Situações-problema simples envolvendo noções de possibilidade e probabilidade.  

3-ARTES ARTES PLÁSTICAS 
 Autorretrato e releitura 

 Desenho, pintura, colagens, esculturas livres; 

 Desenho a partir de observações diversas; 

 Observação de cores/formas presentes na fauna/flora D.F; 

 Técnicas artísticas diversas usando materiais diversos; 

 Cores na Natureza em diferentes épocas do ano; 

 Apreciação, observação, análise e interpretação de obras artísticas; 

 Elaborações plásticas a partir de produções artísticas de outros; 

 Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes histórias; 

 Produção de histórias a partir de diferentes imagens; 

 Arte como cultura/identidade de um povo ( matrizes brasileiras ); 

 Manifestações folclóricas e populares; 

 Cores : secundárias e terciárias ( cores produzidas ) 

 Cores : Frias/Quentes; 

 Luminosidade sobre a cor/cor como pigmento; 

 Elaboração/criações plásticas a partir de temáticas estudadas; 

 Linguagem Visual : relação entre texturas/formas/ritmos/movimentos. 

 Espaços de informação e comunicação artística : museus, mostras, galerias, exposições, etc. 

 Figura-fundo; 

 Noção de plano, volume e espaço ( bi e tridimensional ) 

 Modelagens em diferentes tipos de materiais 

 Proporção. 

 ARTES CÊNICAS 

Teatro : 

 Dramatizações diversas; 
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 Improvisação teatral; 

 Improvisação de pequenas cenas; 

 Expressão Corporal; 

 Expressão Vocal; 

 Conhecimento e identificação do texto dramático; 

 Interpretação de personagens de textos e narrativas 

 Elementos teatrais visuais/sonoros : máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e iluminação; 

 Expressividade Corporal em movimentos socioculturais : frevo, maracatu, quadrilha, samba, capoeira e outros. 

 Espaços de informação e de comunicação artística/cultural : teatros, salas de apresentação e outros. 

Música 

 Sons corporais, ambientais e silêncio; 

 Elementos do som ( altura, intensidade, duração e timbre ); 

 Estilos/gêneros musicais diversos nacionais e internacionais; 

 Noções de ritmo, melodia e harmonia; 

 Confecção de instrumentos com elementos da natureza; 

 Banda rítmica ( instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis; 

 Canções de ritmos diversos : cantigas de roda, marchinhas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas, 

entre outros; 

 Brinquedos cantados e jogos folclóricos ( cirandas, canções folclóricas, indígenas e africanas; 

 Dramatização e sonorização de histórias; 

 Criação de histórias sonorizadas; 

 Canto e cuidados com a voz; 

 História e música de compositores de Brasília; 

 Músicas cívicas; 

 Concertos musicais diversos. 
4-HISTÓRIA  Documentos  históricos e pessoais; 

 Relações sociais : hábitos, costumes, religiões, organização social, modos de viver, convivência; 

 Grupos sociais :  

• diversidade; 

• regras sociais nos diversos grupos; 

• direitos dos diversos grupos sociais : 

• declaração universal dos direitos humanos; 

• estatuto da criança e do adolescente; 
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• estatuto do idoso. 

 Vida em sociedade : comunidades locais/rurais/quilombolas/indígenas e outros da região; 

 Tempo escolar :  

• semana, mês, ano, bimestre e semestre na escola. 

 Tempo da cidade :  

• história da cidade; 

• permanências e mudanças; 

• problemas e soluções. 

 Profissões; 

 Produtos e serviços ontem e hoje; 

 Trabalhos prestados pela comunidade ( voluntariado e mutirão ). 

5-GEOGRAFIA  Trabalho : 

 Instrumentos e máquinas; 

 Organização do trabalho e da produção; 

 Remuneração e salário; 

 Remuneração e gênero; 

 Relações de poder; 

 Regras de trabalho; 

 Locais de trabalho; 

 Modificações na Natureza. 

 Biodiversidade :  

 Paisagem 

 Relevo 

 As águas 

 Produtos e serviços essenciais ao atendimento das necessidades humanas básicas; 

 Meios de Transporte; 

 Meios de Comunicação e novas tecnologias; 

 Localização do indivíduo no espaço físico e social; 

 Comunidades rurais, quilombolas e indígenas. 

6- CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

AMBIENTE 

 Ocorrências do dia, da noite e do ano; 

 Posições do Sol : nascente e poente; 
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 Materiais sólidos, líquidos e gasosos : propriedades e características; 

 Estados Físicos da Água; 

 Ciclo da água; 

 Solo : Características e Importância; 

 Formação do solo e erosão em solo coberto e desmatado; 

 Solo : preparo, plantação e uso sustentável; 

 Ar : Importância, usos e composição; 

 Ar em Movimento; 

 Poluição do Meio Ambiente; 

 Ciclos de vida animal e vegetal : nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. 

 Fotossíntese; 

 Relação dos seres vivos com o ambiente :  

• Predação; 

• Falta de alimento; 

• Desmatamento; 

• Captura; 

• Situações ambientais 

• Extinção. 

SER HUMANO E SAÚDE 

 Corpo Humano  

 Noções Básicas das partes do corpo e respectivas funções; 

 Atividades fisiológicas : movimentos, batimentos cardíacos, pulsação, transpiração; 

 Órgãos dos sentidos 

 Semelhanças e diferenças de gênero, étnico-raciais e afetivas entre as pessoas; 

 Higiene Corporal; 

 Doenças Contagiosas e Epidemias; 

 Agentes causadores de doenças; 

 Saneamento Básico 

 Práticas Esportivas e Atividades Físicas. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Invenções e descobertas realizadas pela Humanidade na cidade; 

 As ciências e sua influência no meio físico e social. 

 Tecnologias e sua relação com a Ciência Moderna e Contemporânea. 
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7- EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Dominância lateral; 

 Esquema Corporal : percepção sensorial e equilíbrio; 

 Jogos intelectivos ( dominó, dama, xadrez ) 

 Orientação espaço-temporal 

 Psicomotricidade : movimentos manipulativos, locomotores e combinados compreendendo noções de 

lateralidade, tempo e espaço; 

 Habilidades locomotoras : caminhar, correr, saltar, pular, saltar obstáculos, etc. 

 Habilidades manipulativas propulsivas : arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar; 

 Habilidades manipulativas absortivas : prensar, receber, apanhar, transportar; 

 Habilidades estabilizadoras: inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar 

 Posturas estáticas e dinâmicas : apoios invertidos, rolamentos corporais, iniciar, parar, esquivar-se equilibrar-

se; 

 Combinação das habilidades básicas; 

 Jogos diversos 

 Jogos cooperativos; 

 Criação e adaptação de jogos e materiais para uso em atividades lúdico-recreativas; 

 Jogos adaptados a participação de alunos com necessidades especiais; 

 Jogos populares 

 Atividades com regras; 

 Trabalhos em grupos; 

 Organização coletiva;  

 Regras de convívio social/escolar; 

 Respeito ao gênero; 

 Brincadeiras diversas trazidas ou criadas pelo grupo e brincadeiras presentes na cultura brasileira; 

 Conceitos de cooperação/competição; 

 Expressividade corporal : danças, mímicas, imitações, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc. 

8- ENSINO RELIGIOSO ALTERIDADE 

 Admiração e contemplação da Natureza; 

 Ações Voluntárias como expressão da alteridade humana; 

 Visões da Natureza segundo a percepção humana da ação do sagrado; 

 A presença do Sagrado nas várias culturas; 
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 Cantos e danças presentes nas diversas manifestações religiosas. 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO – 4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 

GÊNEROS TEXTUAIS : 

  # Carta; (Projeto O CARTEIRO CHEGOU...) 

  # Notícia/ Propaganda/Reportagens/  # Panfletos; 

  # Poesia e Música 

ESTRUTURA TEXTUAL : 

#Produção de texto;                      

 #Construção de Parágrafos (coerência e coesão) 

# Reestruturação de Parágrafos;  

 # Pontuação no texto; 

# Estrutura de Diálogos. 

GRAMÁTICA :  

# O Alfabeto; (maiúsculo e minúsculo) 

# Ordem alfabética; 

# Uso do dicionário; 

# Letra e Fonema; 

# Separação e classificação das sílabas; 

# Encontros Vocálicos e Consonantais; 

2º BIMESTRE 

GÊNEROS TEXTUAIS : 

#Contos de Fadas;                       

 # Sinopse; 

# Fábulas;                             

# Quadrinhos;                                     

# Regras de jogos. (Foco Olímpiadas 2016) 

ESTRUTURA TEXTUAL : 

#Produção de texto;                    

 #Constr. de Parágrafos (coerência e coesão) 

# Reestruturação de Parágrafos;         

 # Pontuação no texto; 

# Estrutura de Diálogos. 

GRAMÁTICA :  

#Sílaba tônica e classificação quanto à tonicidade; 

# Nomes próprios e nomes comuns; 

# Sinônimos e Antônimos e uso do dicionário; 

# Uso dos “Porquês” 
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# Dígrafos; 

# Sinais de Pontuação;/# Tipos de frases. 

# Ortografia: Grafia com os dígrafos. 

(RR,SS, LH, CH, NH, GU, QU, SC, SÇ, XC)  

Grafia do “H” 

#Substantivos – Número/Grau/Gênero 

(Comum, Próprio, Simples, Composto, Derivado, Primitivo, Coletivo, ) 

#Artigos Definidos e Indefinidos; 

#Ortografia: Sons do “X”, “S”,”SC”,”Ç”,”SÇ” 

“S” e “Z”./ “M” antes de “P” e “B”- Palavras Acentuadas. 

3º BIMESTRE 

GÊNEROS TEXTUAIS : 

# Textos Instrucionais; 

# Textos folclóricos; (Lendas e Mitos) 

# Literatura de Cordel; (linguagem, religiosidade, cultura popular 

nordestina, política, relação padre Cícero e Lampião)  

ESTRUTURA TEXTUAL : 

#Produção de texto;                          

 #Construção de Parágrafos; 

# Reestruturação de Parágrafos;         

 # Pontuação no texto; 

# Estrutura de Diálogos. 

 

GRAMÁTICA :  

# Adjetivos 

#Pronomes Pessoais : Reto e Oblíquo/ Possessivos/ de Tratamento/ 

Demonstrativos/ Indefinidos e Interrogativos. 

#Verbos : Tempos verbais (presente, pretérito e futuro) / Conjugações / 

Verbos de Ação/ Estado e Fenômenos da Natureza/  Identificação nas 

4º BIMESTRE 

GÊNEROS TEXTUAIS : 

# Textos Teatrais. 

ESTRUTURA TEXTUAL : 

#Produção de texto;                          

 #Construção de Parágrafos; 

# Reestruturação de Parágrafos;         

 # Pontuação no texto; 

# Estrutura de Diálogos. 

GRAMÁTICA :  

#Verbos : Tempos verbais (presente, pretérito e futuro) / Conjugações 

/ Verbos de Ação/ Estado e Fenômenos da Natureza/ 

Infinitivo/Gerúndio e Particípio. 

# Identificação em frases e textos. 

# Uso do dicionário. 

 

 

# Ortografia: “ado” e “ando”/ “am” e “ão” 
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frases. 

 

# Uso do dicionário; 

# Ortografia: “U”/”L” –/“am” e “ão”/ dificuldades ortográficas 

detectadas... S, SC, SÇ/ S e Z. 

 

Chegaram/ Chegarão 

 
 

MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

# Histórico dos números: algarismos Indo-arábicos e algarismos 

Romanos; 

# Sistema de Numeração Decimal (4ª. ordem); 

# Adição e Subtração (Em seus graus de dificuldade – operações 

e problemas); 

# Quadro Posicional - ordens e classes; 

# Composição e Decomposição até 9.999; 

# Valor posicional e valor absoluto; 

# Sucessão Numérica : Sucessor e Antecessor; 

# Escrita por extenso; 

# Dobro, triplo, quádruplo(...)-noções de multiplicação; 

# Desafios Matemáticos e Cálculo Mental. 

2º BIMESTRE 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

# Sistema de Numeração Decimal (5ª. ordem); 

# Adição,Subtração , multiplicação (Em seus graus de 

dificuldade – operações e problemas); 

# Quadro Posicional : ordens e classes; 

# Composição e Decomposição até 99.999; 

# Valor posicional e valor absoluto; 

# Sucessão Numérica 

# Expressões Numéricas; 

# Escrita por extenso; 

#Multiplicação por 10/100/1000... 

# Desafios Matemáticos e Cálculo Mental. 

ESPAÇO E FORMA 
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GRANDEZAS E MEDIDAS 

# Medidas de tempo : Calendário/ Relógio; 

ESPAÇO E FORMA 

# Sólidos Geométricos; 

# Construção de Sólidos Geométricos; 

# Vértices, Arestas e Faces. 

# Ponto, reta e segmento de reta; 

# Retas, ângulos e polígonos. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

#Construção e interpretação de gráficos e tabelas. 

3º BIMESTRE 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

# Sistema de Numeração Decimal (6ª. ordem) 

# Adição,Subtração ,multiplicação e DIVISÃO (Em seus graus de 

dificuldade – operações e problemas); 

# Desafios Matemáticos e Cálculo Mental. 

# Sistema Monetário Brasileiro; 

# Expressões numéricas; 

# Noções de frações ( Representações/ Equivalências/ Escrita/ 

Próprias e Impróprias. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

# Medidas de Massa ( kg/ g/ mg) 

# Medidas de Comprimento (m/cm/mm/km) 

ESPAÇO E FORMA 

4º BIMESTRE 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

# Adição,Subtração ,multiplicação e divisão (Em seus graus de 

dificuldade – operações e problemas); 

 # Frações: Equivalência, adição e subtração com o mesmo 

denominador e diferentes, leitura, representação, frações de 

quantidade, frações próprias e impróprias, adição e 

subtração/multiplicação e divisão de frações;  

# Divisão por 10/100 e 1000 

# Números Decimais: representação e cálculos; 

# Escrita por extenso; 

# Desafios Matemáticos, Cálculo Mental e estimativa. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

# Medidas de Capacidade ( L/ ml) 

 

ESPAÇO E FORMA 
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# Retas, ângulos e Polígonos; 

# Cálculo de Perímetro e Área. 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

#Construção e interpretação de gráficos e tabelas. 

# Cálculo de perímetros de triângulos e quadriláteros; 

# Construção e interpretação de maquetes. 

 

 
 

CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 

 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI  

 Doenças transmitidas pelo mosquito/ sintomas e 

prevenção/ Campanha nacional. 

 

A ÁGUA (Capítulo 5) 

 Importância para a vida no planeta/  

 Ciclo da água : formação das chuvas Estados físicos e 

mudanças da água/ Solvente universal/Técnicas de 

separação/Evitando desperdício. 

SISTEMA SOLAR (Capítulo 8) 

  O Universo - corpos celestes, planetas e estrelas, 

satélites naturais(lua), astros luminosos e 

iluminados/movimentos da Terra: rotação e translação, 

estações do ano e ano bissexto, calendário. 

2º BIMESTRE  

 

 AR (Capítulo 6) 

 Pressão atmosférica/ Características dos ventos/ Temperatura 

e umidade do ar/ Tempo e Clima/ Curiosidades/Oxigênio e 

Gás Carbônico/Poluição/Camada de ozônio/aquecimento 

global; 

SOLO (Capítulo 7) 

 Características do solo/ Tipos de solo/Preparando o solo: 

aração, adubação e irrigação/ Agricultura orgânica. 

LUZ (Capítulo 9) 

 A luz e o ambiente/ O caminho da luz/ Interações da luz: 

sombras e decomposição da luz/ Teatro de sombras. 
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3º BIMESTRE  

 

ALIMENTAÇÃO e CORPO HUMANO 

(Cap. 01) 

 Ossos e articulações; 

 Coluna vertebral e músculos; 

 Sistema digestório. 

PIRÂMIDE ALIMENTAR (Cap. 01) 

 Alimentos: construtores, reguladores e energéticos; 

 Carboidratos/ Proteínas/ Gosduras/ Vitaminas e Sais 

Minerais. 

 Problemas relacionados à nutrição. 

O AR QUE RESPIRAMOS (Cap. 02) 

 Trocas gasosas: gás oxigênio e hidrogênio. 

SISTEMA CIRCULATÓRIO (Cap. 02) 

 Coração/ artérias/veias e capilares; 

 Componentes do sangue; 

 Doação de sangue/Transfusão. 

 

4º BIMESTRE  

 

ANIMAIS (Capítulo 03) 

 Animais vertebrados/invertebrados/Mamíferos/ 

Aves/Peixes/ Répteis/ Anfíbios; 

 Respiração dos animais; 

 Reprodução dos animais; 

 Metamorose; 

 Tráfico de animais silvestres. 

 

PLANTAS (Capítulo 04) 

 Respiração e transpiração das plantas; 

 Vida das plantas/ Partes das plantas; 

 Reprodução das plantas; 

 Vegetais como combustíveis. 
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GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE  

OS RIOS BRASILEIROS- ÁGUA (Capítulo 7) 

 Características e partes de um rio; 

 Os rios brasileiros/ O maior rio em volume e tamanho; 

 Utilização e preservação da água- poluição  e contaminação 

das águas. 

O RELEVO BRASILEIRO (Capítulo 6) 

 As formas de relevo brasileiro/ altitude e transformações do 

relevo/ Mapas dos relevos. 

 

 

2º BIMESTRE 

AS PAISAGENS (Capítulo 01) 

 Tipos e elementos da paisagem; 

 A natureza presente na paisagem. 

  

OS CLIMAS DO BRASIL (Capítulo 8) 

 O tempo, o clima e as paisagens; 

 As estações do ano; 

 Diversidade climática do Brasil; 

 Influências do clima no nosso cotidiano. 

 

3º BIMESTRE  

PAISAGENS URBANAS DO BRASIL 

(Capítulo 3) 

 Atividades Econômicas: Setor Primário; Setor Secundário; 

Setor Terciário. 

 ORIENTAÇÃO: Pontos Cardeais e Colaterais. 

PAISAGENS RURAIS DO BRASIL (Capítulo 04) 

 Diferentes paisagens e contrastes; 

 Produção agropecuária; 

4º BIMESTRE 

AÇÕES HUMANAS SOBRE AS PAISAGENS 

(Capítulo 02) 

 Transformações das paisagens... 

  

VEGETAÇÃO DO BRASIL (Cap. 09) 

 Tipos de Vegetação e paisagens; 

 Devastação da vegetação natural; 

 Áreas de preservação ambiental. 
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 Problemas ambientais no campo; 

 Desperdício de alimentos. 

 

 

HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 

IDENTIFICAÇÃO 

 Cidadania : Direitos e Deveres; 

 Tempo histórico Social/ fontes históricas; 

 História de J.K.; 

 Plano de Metas; 

 Idealizadores de Brasília; 

 Construção de Brasília e os Pioneiros/Candangos; 

 Os três Poderes; 

 Os símbolos do D.F.; 

 Organização Social e Política do D.F; 

 Monumentos de Brasília 

 

 

 

2º BIMESTRE 

Aspectos históricos relativos ao D.F. 

 Povos Indígenas e Negros/ Escravidão e Quilombolas; 

 Formação social, étnica, religiosa, de gênero e cultural do povo 

brasileiro; 

 Antigas capitais. 

 Os Bandeirantes; 

 Missão Cruls e quadrilátero Cruls; 

 Constituição de 1891; 

Organização do D.F. 

 Regiões Administrativas: crescimento demográfico; 

 Relações com as cidades do Entorno; 
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3º BIMESTRE 

 Linha do Tempo; 

 Aspectos históricos relativos às grandes Navegações e 

chegada dos portugueses ao Brasil; 

 Formação econômica do Brasil- ciclos econômicos; 

 Transição Monarquia /República 

Libertação dos Escravos / Chegada dos imigrantes e os 

acontecimentos sociais nesse período; 

 Conceitos: migração/ imigração/ emigração/ êxodo rural/ 

exílio/ movimento pendular; 

 Espaços rurais e urbanos 

 

4º BIMESTRE 

 Evolução dos meios de transportes e vias de acesso; 

 Evolução dos meios de comunicação e as TIC’s; 

 Evolução tecnológica e seus benefícios. 

CURRÍCULO EM  MOVIMENTO - 5º ANO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 
GÊNEROS TEXTUAIS : 
  # Notícia/ Propaganda  
  # Reportagens; 
ESTRUTURA TEXTUAL : 
#Produção de texto;                          
 #Construção de Parágrafos (coerência e coesão) 
# Reestruturação de Parágrafos;         
 # Pontuação no texto; 
# Estrutura de Diálogos. 
GRAMÁTICA :  
# O Alfabeto; (maiúsculo e minúsculo) 
# Ordem alfabética; 

2º BIMESTRE 
GÊNEROS TEXTUAIS : 
#Contos de Fadas;                       
 # Sinopse; 
# Fábulas;                                   

# Quadrinhos;                                        

ESTRUTURA TEXTUAL : 
#Produção de texto;                          
 #Constr. de Parágrafos (coerência e coesão) 
# Reestruturação de Parágrafos;         
 # Pontuação no texto; 
# Estrutura de Diálogos. 
GRAMÁTICA :  
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# Uso do dicionário; 
# Letra e Fonema; 
# Separação e classificação das sílabas; 
# Encontros Vocálicos e Consonantais; 
# Dígrafos; 
#Sílaba tônica e classificação quanto à tonicidade; 
# Sinais de Pontuação 
# Sinônimos e Antônimos e uso do dicionário; 
# Ortografia: Grafia com os dígrafos. 

#Substantivos (Comum, Próprio, Simples, Composto, Derivado, 
Primitivo, Coletivo, ) 
#Artigos Definidos e Indefinidos; 
#Pronomes Pessoais : Reto e Oblíquo/ Possessivos/ de Tratamento/ 
Demonstrativos/ Indefinidos e Interrogativos. 
# Uso do dicionário; 
#Ortografia: Sons do “X”, “S”,”SC”,”Ç”,”SÇ” 
“S” e “Z”. 

3º BIMESTRE 
GÊNEROS TEXTUAIS : 
# Poesia e Música; 
# Textos folclóricos; 
# Literatura de Cordel;(linguagem, religiosidade, cultura 
popular nordestina, política, relação padre Cícero e Lampião) 
ESTRUTURA TEXTUAL : 
#Produção de texto;                          
 #Construção de Parágrafos; 
# Reestruturação de Parágrafos;         
 # Pontuação no texto; 
# Estrutura de Diálogos. 
GRAMÁTICA :  
#Verbos : Tempos verbais (presente, pretérito e futuro) / 
Conjugações / Verbos de Ação/ Estado e Fenômenos da 
Natureza/ Infinitivo/ Gerúndio/ Particípio/ Identificação nas 

frases. 
#Preposição/Conjunção 
# Regras dos “Porquês” 
# Uso do dicionário; 
# Ortografia: “U”/”L” – “M” antes de “P” e “B”/ 
“am” e “ão”. 

4º BIMESTRE 
GÊNEROS TEXTUAIS : 
# Comentário Crítico de obras literárias; 
(Resenha) 
# Textos Teatrais. 
ESTRUTURA TEXTUAL : 
#Produção de texto;                          
 #Construção de Parágrafos; 
# Reestruturação de Parágrafos;         
 # Pontuação no texto; 
# Estrutura de Diálogos. 
GRAMÁTICA :  
#Sujeito e Predicado; 
#Advérbios: 
#Preposição 
#Conjunção 

# Identificação em frases e textos. 
# Uso do dicionário. 
# Ortografia: “esa” e “eza” 
Mal/mau      Mas/mais 

 
 
 

MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 
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NÚMEROS E OPERAÇÕES 
# Histórico dos números: algarismos Indo-arábicos e algarismos 
Romanos; 
# Sistema de Numeração Decimal (3ª. classe); 
# Adição,Subtração, Multiplicação e divisão simples (Em seus 
graus de dificuldade – operações e problemas); 
# Quadro Posicional ordens e classes; 
# Composição e Decomposição até 999.999.999; 
# Valor posicional e valor absoluto; 
# Sucessão Numérica : Sucessor e Antecessor; 
# Escrita por extenso; 
# Dobro, triplo, quádruplo(...) 
# Desafios Matemáticos e Cálculo Mental. 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
# Medidas de tempo : Calendário/ Relógio; 
 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
#Construção e interpretação de gráficos e tabelas. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
# Sistema de Numeração Decimal (3ª. classe); 
# Adição,Subtração , multiplicação e divisão (Em seus graus de dificuldade 
– operações e problemas); 
# Quadro Posicional ;: ordens e classes; 
# Composição e Decomposição até 999.999.999; 
# Valor posicional e valor absoluto; 
# Sucessão Numérica:Sucessor e Antecessor; 
# Expressões Numéricas; 
# Escrita por extenso; 
#Multipl. e Divisão por 10/100/1000... 
# Desafios Matemáticos e Cálculo Mental. 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
# Medidas de Comprimento (m/cm/mm/km 
ESPAÇO E FORMA 
# Reconhecimento do espaço – plantas baixas, escalas de mapas; 
# Sólidos geométricos; 
#Construção de sólidos geométricos. 
#Faces, vértices e arestas. 
# Ponto, reta e segmento de reta; 
# Retas, ângulos e polígonos; 

 

3º BIMESTRE 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

# Adição,Subtração ,multiplicação e divisão (Em seus graus de 
dificuldade – operações e problemas); 
# Ideias de frações; # Frações: Equivalência, adição e subtração 
com o mesmo denominador e diferentes, leitura, representação, 
frações de quantidade, frações próprias e impróprias, adição e 
subtração/multiplicação e divisão de frações; 
# Desafios Matemáticos e Cálculo Mental. 
# Sistema Monetário Brasileiro; 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
# Medidas de Massa ( kg/ g/ mg) 
# Medidas de Comprimento (m/cm/mm/km) 
ESPAÇO E FORMA 

 

4º BIMESTRE 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
# Sistema de Numeração Decimal  

# Adição,Subtração ,multiplicação e divisão (Em seus graus de dificuldade 
– operações e problemas); 
# Números Decimais: representação e cálculos; 
# Escrita por extenso; 

# Sistema Monetário Brasileiro; 

#Porcentagem em contextos significativos. 
# Desafios Matemáticos, Cálculo Mental e estimativa. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
# Medidas de Capacidade ( L/ ml) 
ESPAÇO E FORMA 
# Cálculo de perímetros de triângulos e quadriláteros; 
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# Cálculo de Perímetro e Área. 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
#Construção e interpretação de gráficos e tabelas. 

# Construção e interpretação de maquetes. 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
#Construção e interpretação de gráficos e tabelas. 

 
 
 

CIÊNCIAS 

1º BIMESTRE 
 

 A ÁGUA 
 Importância para a vida no planeta/ Quantidades de água 

potável, congelada e salgada. 
 Ciclo da água : formação das chuvas, geadas, chuvas de 

granizo e neve. Lençóis freáticos. 
 Transformações dos estados físicos da água 
 Saneamento Básico/ Tratamento da água e do Esgoto/ 

Lixo e Poluição Coleta Seletiva de Lixo. 
 Fontes de energia – Usinas Hidrelétricas 

Energia hidrelétrica, aeólica e termoelétrica 
 

 SISTEMA SOLAR – corpos celestes, planetas e estrelas, 
satélites naturais, movimentos da Terra: rotação e 
translação, estações do ano e ano bissexto, calendário. 

 
 
 
 

2º BIMESTRE 
 
 ATMOSFERA 
 Ar atmosférico; 
 Camadas da atmosfera; 
 Oxigênio e Gás Carbônico; 
 Poluição/Camada 

de ozônio/aquecimento global; 
 Tempo atmosférico (chuva, sol, frio,calor, umidade); 
 Tempo atmosférico e tempo cronológico; 
 Zonas Climáticas da Terra; 
 Trópicos e Círculos Polares; 
 Diversidade climática do Brasil; 
 Estações meteorológicas; 
 Características do Vento; 
 Pressão Atmosférica: Efeitos e características. 

Estrutura do Planeta Terra 
 Crosta Terrestre e Magma 
 Superfície Terrestre 
 Hidrosfera e Litosfera 
 Rochas: composição,classificação,tipos  

e utilização. 
 Terremotos/ maremotos e as placas tectônicas  

 

3º BIMESTRE 
 
# NOÇÕES BÁSICAS DOS SISTEMAS 
   (CORPO HUMANO) 

 

4º BIMESTRE 
 Sistema nervoso; 
 Sistema reprodutor; 
 Sistema locomotor; 
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 Sistema digestório; 
 Sistema urinário; 
 Sistema respiratório; 
 Sistema circulatório. 

# OS SERES VIVOS E ECOSSISTEMA 
# CADEIA ALIMENTAR 
 
# HIGIENE, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

 Função dos alimentos: construtores, reguladores e 
energéticos – Pirâmide alimentar; 

 Tipos de nutrientes e alimentação balanceada; 
 Alimentação, cuidados com a higiene e atividades físicas. 

# SOLO  
   Tipos de solo  
# MICRORGANISMOS 
 Vírus; 
 Bactérias; 
 Fungos; 
 Protozoários. 
 Doenças/ Sintomas e Tratamento. 

 
# SAÚDE 
   Vacinas e tratamento de doenças 
 
 

 Doenças Sexualmente Transmissíveis 
Prevenção do uso de drogas. 
 
#Visão : Interpretação do que o cérebro faz do que vê; 
#Interpretação dos fenômenos luminosos; 
#Reflexão e Refração. 
#Ilusão de ótica e miragem. 
#Decomposição da luz branca, no prisma: formação do arco íris. 

 
 
 

GEOGRAFIA 
 

1º BIMESTRE 
# PLANETA TERRA 
 Orientação Espacial: Rosa dos Ventos, Bússola, Cruzeiro do 

Sul, GPS. 
 Planisfério e Globo Terrestre; 
 Hemisférios Oriental, Ocidental, Meridional e Setentrional; 
 Paralelos e Meridianos; 

 

2º BIMESTRE 
# CARTOGRAFIA 

 Mapa do Brasil em regiões; 
 Mapa do Brasil político; 
 Brasil : estados e capitais; 
 Países fronteira com Brasil; 
 Proporção e escalas. 
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 Continentes e Oceanos; 
 Principais Paralelos e Meridianos; 
 Zonas de Iluminação; 
 Zonas Climáticas; 
 Ano Bissexto; 
 Estações do Ano. 
 Mapa Mundi Político; 
 Mapa das Américas e América do Sul; 

 
 
 

 
# ASPECTOS FÍSICOS 
 Relevo; 
 Vegetação; 
 Clima; 
 Hidrografia. 

 
             ( Aspectos brasileiros) 
 

 

3º BIMESTRE 
# BRASIL – regiões (cultura) 
 Zona Rural e Zona Urbana; 
 Crescimento demográfico; 
 Atividades Econômicas: 

# Setor Primário; 
#Setor Secundário; 
# Setor Terciário. 

 

 

4º BIMESTRE 
 

 TIC ( Teconologia, Informação e Comunicação : as novas 
tecnologias no cenário da globalização.) 

 

HISTÓRIA 
 

1º BIMESTRE 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 Cidadania : Direitos e Deveres; 
 Declaração Universal dos Direitos Humanos/ Estatuto da 

Criança e do Adolescente/ Estatuto do Idoso- leis 
10.639/03 e 11.645/08 

 Tempo histórico Social/ fontes históricas; 
 Linha do Tempo; 
 Aspectos históricos relativos às grandes Navegações e 

chegada dos portugueses ao Brasil; 
 Povos Indígenas e Negros/ Escravidão e Quilombolas; 

 

2º BIMESTRE 
 
 Imposição da língua; (jesuítas) 
 Antigas capitais. 
 Transformação da vida dos povos originários (indígenas com 

a chegada dos europeus. 
 Capitanias Hereditárias/ As primeiras vilas; 
 Donatários/ escambo 
 As revoltas / Inconfidência Mineira 
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 Formação social, étnica, religiosa, de gênero e cultural do 
povo brasileiro; 

 

 

 
3º BIMESTRE 
 

 Formação econômica do Brasil- ciclos econômicos; 

 Revoltas populares no Brasil colonial. 
 Independência do Brasil do Império Português; 
 Proclamação da República – causas e consequências 

para a organização do país;  
 Período da República; 
 Transição Monarquia /República 

Libertação dos Escravos / Chegada dos imigrantes e os 
acontecimentos sociais nesse período. 
 
 
 
 
 

 

 
4º BIMESTREB 
 Brasil atual 
 Presidentes 

 Manifestações Populares. 
 Democracia 
 Aspectos políticos... 
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                      Projeto Integrador – Projeto de Leitura e Escrita 

                                                          IDENTIFICAÇÃO 
       Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: PROJETO LEITURA E ESCRITA – “VIAJANDO NO MAGIA DA LEITURA” 

Etapas: “Empréstimos de livros na biblioteca, contação 
de histórias e autores e gêneros” 

Total de estudantes envolvidos: 353 
ALUNOS 

Áreas de conhecimento: LEITURA, ESCRITA, ORALIDADE, SOCIALIZAÇÃO, INTERPRETAÇÃO 
TEXTUAL, ANÁLISE CRÍTICA, GÊNEROS TEXTUAIS. 

Equipe responsável: DIREÇÃO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E COORDENADORAS 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 
     Nossos alunos leem, mas apresentam dificuldades em compreender a mensagem lida, conseguindo 
identificar de forma clara somente as informações explícitas do texto, e em alguns casos alunos 
alfabetizados tem dificuldade em ler em nível objetivo. Os alunos escrevem, mas com profundas 
dificuldades de construção do discurso com coerência e coesão, iniciando, desenvolvendo e finalizando 
um texto de acordo com o nível em que se encontram. Essa queixa é muito comum entre os professores. 
De modo geral, alunos têm chegado do final do Ensino Fundamental apresentando essas dificuldades. 
      Os alunos demonstram ter pouco acesso à leitura, e apresentam a necessidade de aumentar essa 
acessibilidade e fazer com que se torne uma ação prazerosa, em que traga benefícios a curto e longo 
prazo. Então se faz necessário um projeto de leitura que oportunize a essa clientela experiências diversas 
de leitura, de acesso a textos de gêneros variados, dispostos em plataformas diversas, de forma atrativa, 
que venha a despertar o interesse e o gosto do aluno pela leitura e ampliar gradativamente a 
interpretação em nível objetivo, inferencial e avaliativo. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 
  Através de uma investigação com os professores e alunos no ano de 2015, e a partir dos 
resultados da    Provinha Brasil, no que diz respeito a leitura e escrita, percebeu-se uma 
dificuldade muito grande nos nossos alunos e uma necessidade de desenvolver um trabalho mais 
aprofundado, visando sanar essas dificuldades. 
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
     Promover práticas de leitura no ambiente escolar, desenvolvendo a 
alfabetização, o letramento e o gosto pela leitura nas séries iniciais e 
possibilitando a expressão livre do pensamento dos alunos  através da escrita, 
resultante das experiências de leitura e de mundo. 
 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1. Disponibilizar aos alunos textos de tipos e gêneros diversos aprofundando sua 

leitura e compreensão textual; 

2. Estabelecer um momento especial na semana ou diariamente para que os 

professores e alunos leiam na escola; 

3. Estabelecer um momento a cada semana/quinzena/mês dedicado a “Contação 

de histórias”; 

4. Disponibilizar livros semanalmente para que o aluno leia em casa com a sua 
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família de acordo com o ano, dentro do Projeto “Viajando na Magia da Leitura”; 

5. Ampliar a leitura de mundo através do trabalho com músicas e vídeos 

relacionados aos conteúdos; 

6. Promover o letramento através de textos diversos de acordo com os gêneros 

textuais em pauta; 

7. Abrir o espaço escolar à visita de autores que venham apresentar o seu trabalho 

às crianças; 

8. Estabelecer momentos para a publicação e compartilhamento por parte do aluno 

de suas produções escritas, na perspectiva do gênero textual trabalhado; 

9. Expor as produções escritas dos alunos em lugares de destaque na escola; 

10. Estabelecer um dia da semana para o trabalho voltado a leitura e compreensão 

textual; 

11. Estabelecer na semana um dia voltado ao trabalho com a produção textual; 

12. Disponibilizar pastas com sugestões de texto, divididas por gêneros textuais para 

subsidiar os professores no trabalho com textos diversos; 

13. Produzir livrinhos com as produções escritas dos alunos em cada ano; 

14. Promover atividades escritas em ações tais como o projeto: “Viajando na Magia 

da Leitura”, “Autores e Gêneros”, “Aprendendo com o Gustavo” e 

“Contação de Histórias”; 

15. Incentivar a participação e a produção escrita a partir da construção de murais 

diversos que compartilhem as produções dos alunos; 

16. Produzir um “Sarau Literário ou Feira Literária” como culminância do Projeto 

de Leitura e Escrita do ano de 2.018 com apresentações diversas dos alunos e 

exposição dos trabalhos referentes aos Projetos Específicos por série/ano e aos 

outros realizados durante o ano relacionadas a leitura e a escrita; 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS e MATERIAIS 
 

 Gênero textual: “Carta”, “Poesia”, “Música”, “Panfletos”, “Quadrinhos”, “Textos 
Instrucionais”, “Textos Teatrais”, “Contos” e “Fábulas”; 

 Estrutura textual: Produção de texto;  Construção de Parágrafos (coerência e coesão); 
Reestruturação de Parágrafos; Pontuação no texto; Estrutura de Diálogos. 

 Escrita de palavras simples e complexas, alfabeto, sílabas; 
 Contextualização gramatical; 
 Uso do dicionário; 
 Diversidade de autores e obras; 



                                                                                                                                                                                                                                           
SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 20 

5 
 

 Produções de portfólios, álbuns, livrinhos e outros; 
 Atividade de oralidade sobre os temas trabalhados; 

  

 
 

AVALIAÇÃO  
 
A avaliação ocorrerá durante o processo de ensino e aprendizagem, ao longo do 
desenvolvimento do projeto, através de atividades lúdicas, fichas, portfólios, álbuns, produções 
textuais, relatos orais, dramatizações, atividades escritas individuais ou de grupos, desenhos, 
leituras, resumos, pesquisas e outros. 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

 CURRÍCULO EM MOVIMENTO; 
 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS. 

 
 

 
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                           SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 20 

2 
 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

6, 11, 14 “VIAJANDO NA MAGIA DA LEITURA” – ação que estimula o aluno 
para a leitura de forma espontânea, observando as características do 
gênero, onde promove o aluno a ler de forma mais curiosa e crítica, 
com a participação da família, que favorece a parceria da escola e 
família na construção do compromisso e do conhecimento dos alunos.  

Supervisora, 
Coordenador, 
Monitor 

Acervo Literário da 
Biblioteca. 

Anual, 
mudando 
periódica 
mente as 
perpecti- 
vas 
avaliativas. 

1,2,3,e 4 PROJETO BIBLIOTECA – Esse espaço deve ser explorado, pois as 

crianças escolhem seus livros que desejam ler, levam emprestados, 

devolvem na data especificada e o trabalho dessa leitura é 

desenvolvido sistematicamente na sala de aula, ou em casa com a 

família ou simplesmente pelo prazer de ler.  

 

Supervisora, 
Responsáveis  
Pela 
Biblioteca, 
Direção. 

Acervo literário da 
biblioteca. 

Anual- 
Empréstimo
s realizados 
semanal-
mente 

3, 14 PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – Mensalmente, é contada 

uma história comum na escola, e a partir dessa história, normalmente 

com uma temática, são produzidos trabalhos e atividades em sala de 

aula. 

 

Coordenador, 
Supervisor, 
Responsável 
pela sala de 
leitura, 
professores. 

Livros, fantoches, 
figurinos teatrais, 
cenários, aparelhos 
de som e imagem, 
TNT para figurinos e 
cenários, 
emborrachado com 
glitter, decorado e 
liso,  

Anual – 
acontecerá 
pelo menos 
uma vez 
por mês. 

1,6,8 e 12 PROJETO DE GÊNEROS LITERÁRIOS – Ocorre um enfoque maior 

nos variados gêneros literários, que são definidos no início do ano, 

cada gênero que será trabalhado em cada bimestre por cada 

série/ano. 

PROJETOS COM AUTORES – São definidos no início do ano o autor 

literário que será desenvolvido um trabalho em cada série/ano, que 

dará foco a exposição dos trabalhos. 

Supervisor, 
Coordenador 
e Professores 
 
 
Supervisor, 
Coordenador 
e Professores 
 

Acervo literário, 
livros didáticos, 
web. 
 
 
Acervo literário, 
livros didáticos e 
web. 

Bimestral 
 
 
 
 
Anualmente  
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 PROJETO VALORES : APRENDENDO COM O GUSTAVO: Ensina 

valores as crianças e acontece uma ou duas vezes por mês, com a 

apresentação de um valor, que será trabalhado em parceria com o 

professor de sala de aula, utilizando fichas plastificadas, cadernos 

para cada turma desenvolver atividades de leitura e escrita, com 

auxílio da família. Será utilizado recursos como: Datashow, aparelhos 

de som e imagem, plásticos de plastificação para as fichas das salas, 

cadernos, impressão colorida das imagens. 

Profissionais 
da sala de 
leitura, 
Professora 
readaptada 
responsável 
pelo projeto. 

Projetores, 
aparelhos de áudio 
e vídeo, 
computadores, 
plastificadora, 
cadernos, 
impressões 
coloridas, cartolinas, 
emborrachados e 
TNT. 

Atividades 
mensais 
durante 
todo o ano. 

 SARAU LITERÁRIO – Momento de culminância dos projetos 

trabalhados durante todo ano. Onde serão realizadas exposições, 

apresentações e outras atividades aberto a toda comunidade escolar. 

 

Direção, 
Supervisão, 
Coordenador, 
Professores e 
Alunos. 

Materiais diversos, 
livrinhos, figurinos, 
cenários, trabalhos 
produzidos, TNT 
para figurinos e 
cenários das 
apresentações, 
emborrachados com 
glitter, liso e 
decorado. 

Mês de 
Novembro. 

 • PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - Educar as crianças, 

desde a alfabetização, no contexto das finanças, associando-a 

a educação matemática, é elemento central no processo do 

letramento matemático, ou seja, do desenvolvimento da 

capacidade do sujeito agir em seu meio social. Ao propor 

situações diversas utilizando o dinheiro, o aluno estará frente a 

oportunidade de ler, interpretar, raciocinar, buscar soluções, 

elaborar estratégias, socializar a busca de soluções, registrar, 

decifrar desafios, trabalhar em equipe, ter noções de valores 

financeiros (caro ou barato), criar estratégias de economia, 

participar das finanças familiares, conhecer e manusear a 

moeda, calcular, ideia de proporcionalidade, organização 

financeira, ética, responsabilidade e outros.... 

Direção, 
Supervisão, 
Coordenador
es, 
Professores 

Dinheirinho de 
brinquedo, livros 
literários sobre 
educação 
financeira, livros de 
atividades de 
educação 
financeira. 

Durante 
todo ano 
letivo de 
2017, 2018. 
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 Projeto Integrador -  Projeto Interventivo 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: PROJETO INTERVENTIVO 

Etapas:  Total de estudantes envolvidos: 15 

Áreas de conhecimento: LINGUAGENS E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

Equipe responsável: DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENADOR E PROFESSORES. 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 
     Visando oportunizar aos nossos alunos as condições necessárias que favoreçam a sua 
aprendizagem, trabalharemos o projeto de intervenção no BIA (Bloco Inicial de Alfabetização), 
de maneira prática, objetiva e de acordo com as possibilidades oferecidas pela escola, 
adequando sempre o nosso trabalho a realidade hoje existente nesta UPE. 
      Através de atividades dirigidas pretendemos destacar no presente projeto a importância 
da psicomotricidade e do processo de leitura e escrita no processo de alfabetização, como 
um suporte a mais na aquisição de conhecimento, competências e habilidades, bem como na 
melhoria do convívio social. 
      Observamos que no mundo moderno as aprendizagens mudam de acordo com os 
interesses sociais e particulares, por isso devemos saber que os meios tecnológicos se 
tornam um caminho mais rápido para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 
      Bem no início do ano, detectou-se que algumas crianças apresentavam dificuldades na 
alfabetização e/ou na aquisição de habilidades de raciocínio lógico matemático, por diversas 
causas e motivos. De tal modo que, surgiu a necessidade de elaborar um projeto para auxiliar 
essas crianças nesse desenvolvimento, com atividades interessantes, lúdicas e envolventes 
para que obtivessem sucesso e progresso num menor número de tempo possível. 

 
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
      Contextualizar a alfabetização, juntamente com a psicomotricidade, a 
ludicidade e os meios tecnológicos possibilitando aos alunos o 
desenvolvimento de habilidades e competências de leitura e escrita, 
aprimorando o campo cognitivo, social e humano. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1 - Oportunizar aos alunos o contato com diversos tipos de literatura, 
jogos, brincadeiras, dramatizações, favorecendo a percepção e o domínio 
do código de leitura e escrita 
2 – Incentivar a leitura, a escrita, a pesquisa e a curiosidade através de 
atividades realizadas no Laboratório de Informática; 
3- Despertar nos alunos o espírito crítico através de atividades 
relacionadas à pluralidade cultural e meio ambiente (temas já abordados 
nos projetos da escola); 
4- Compreender as noções de lateralidade, tempo e espaço através de 
atividades que envolvam ritmo, coordenação motora e equilíbrio; 
5- Conhecer, analisar e discutir regras e suas implicações em jogos e 
brincadeiras relacionando-as com o dia-a-dia; 
6- Incentivar o gosto pela leitura, favorecendo a compreensão e 
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interpretação, nas diversas áreas de conhecimento. 

 

CONTEÚDOS 
 

 Expressão Oral; 
 Produção e reprodução de textos orais e escritos individuais e coletivos; 
 Sistema de escrita alfabética; 
 Leitura, escrita e interpretação de variados gêneros textuais; 
 Desenvolvimento de habilidades motoras e potencialidades físicas; 
 Ampliação do repertório das habilidades físicas; 
 Socialização por meio de jogos recreativos e educativos; 
 Desenvolvimento do raciocínio matemático; 
 Interpretar e reproduzir a escrita numérica; 
 Estímulo pela busca do conhecimento através de atividades realizadas no computador; 
 Percepção do próprio corpo, executando diferentes movimentos, em variadas 

situações de relaxamento e tensão. 
 

 
 

AVALIAÇÃO  
 
    Será realizada semanalmente após o trabalho com os alunos e ao longo do processo. Os 
alunos serão atendidos no horário de aula, pelo período de uma hora, pelas coordenadoras, 
todas as sextas-feiras, no laboratório de informática, ou na sala de leitura ou atividades 
psicomotoras no pátio.q 
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PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

01 Favorecer momentos de leitura, através de uma maior quantidade 
possível de títulos para proporcionar a escolha do livro preferido. 

Direção, 
coordenador e 
bibliotecária 

Acervo da 
biblioteca 

Semanalmente 

02  Utilizar o Laboratório de Informática, estimulando a pesquisa, a 
curiosidade, e proporcionando  

Coordenadora 
do laboratório 

Computadores 
e internet 

Cronograma 
semanal para 
atendimento 
às turmas. 

03 O Projeto Interventivo favorecerá um avanço cognitivo e psicomotor 
dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Será 
planejado e ministrado pelas coordenadoras, uma vez por semana 
com estratégias variadas, visando o crescimento de cada aluno, de 
acordo com a necessidade de cada aluno. 

Coordenadoras Laboratório de 
Informática, 
jogos, 
brinquedos 
pedagógicos, 
livros e textos. 

Uma vez por 
semana, todas 
as sextas-
feiras, uma 
hora e meia de 
atendimento, 
no horário de 
aula. 
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Projeto Integrador -   

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: PROERD – PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E 
VIOLÊNCIA 

Etapas: 10 encontros dentro do 1º semestre letivo. Total de estudantes envolvidos: 92 

Áreas de conhecimento: COMBATE ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA 

Equipe responsável: INSTRUTOR DA POLÍCIA MILITAR, DIREÇÃO E SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICA 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 
    A sociedade moderna se vê refém de organizações voltadas para o aliciamento de jovens 
para o uso e tráfico de drogas. A escola deve, em parceria com as famílias,  conscientizar 
crianças e jovens para os perigos do uso de drogas e para a convivência consciente em 
grupo, visto que a necessidade de socialização faz com que muitos jovens acabam 
adentrando ao mundo ilícito para se sentirem aceitos. É por esse motivo que a Escola Classe 
20 participa do PROERD, permitindo que os alunos do 5º ano (faixa etária ideal para a 
conscientização e multiplicação do tema) tenham acesso às aulas. 
 
 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 
Como encontrar formas de evitar o envolvimento e uso de drogas pelas crianças e jovens da 
nossa comunidade?  

 
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Possibilitar aos alunos do 5º ano o reconhecimento de situações que 
possam comprometer sua segurança e saúde, quanto ao uso indevido de 
drogas. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1- Promover aulas sobre a segurança e saúde; 
2- Desenvolver o sentimento de autopreservação; 
3- Estimular a consciência sobre a importância de se evitar situações 

de risco; 
4- Formar uma consciência preventiva e multiplicadora; 
5- Sensibilizar para a necessidade de se refletir sobre segurança e 

saúde. 

 

CONTEÚDOS 
 

 Sensibilização dos alunos quanto a importância de se auto preservar e evitar situações 
de risco à segurança e à saúde; 

 Participação e interatividade nas discussões e no desenvolvimento de habilidades que 
os conduzam a soluções de problemas e dificuldades; 

 Ensino de procedimentos a adotar em situações de emergência ou inesperados; 
 Ensino de noções de habilidades vitais essenciais, como dizer “não” e pedir ajuda. 
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AVALIAÇÃO  
A avaliação será através da observação do comportamento dos alunos e as mudanças que se 
espera que ocorram, e a sensibilização que cada um deverá que fazer dentro da própria 
família. 

 

REFERÊNCIAS 
 
PROERD – POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF) 
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Projeto Integrador -   

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: ENCONTRO DE PAIS 

Etapas: 1 encontro anual no período noturno Total de estudantes envolvidos:  

Áreas de conhecimento: Problemas relacionados à família, aluno e escola. 

Equipe responsável: Orientadora Educacional, direção 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 
      Conseguir trazer a família para a escola amplia os conceitos formulados pela criança e 
ainda permite conhecer a sua cultura pessoal para que a escola possa valorizá-la. 
Percebendo a necessidade da maior participação da família na escola, e querendo estreitar 
essa parceria, nasceu a ideia de realizar encontros que favorecessem essa aproximação. 
Trabalhando temas que envolvessem a parceria: escola x família, os quais produzissem 
interesse em comum. Haja visto que há uma grande necessidade de que família e escola 
estejam juntas para o sucesso educativo das crianças. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 
Qual a importância da parceria entre toda comunidade escolar ? 
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
        Desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar incluindo a 
família no processo ensino-aprendizagem, como parceiros e 

colaboradores, estimulando o crescimento do aluno, resgatando o 
fortalecimento da auto-estima a fim de aproximá-los dos princípios 

desenvolvidos na escola como solidariedade humana, respeito, 
democracia, inclusão entre outros, para que possam argumentar 
sobre eles. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Apresentar o funcionamento da escola e funcionários para a família 

para que possam conseguir a confiança para com o trabalho 

desenvolvido pela instituição. 
 Realizar palestras e debates com a família e direcioná-la ao ensino 

dos alunos; 
 Proporcionar aos educadores e aos pais momentos de reflexão acerca 

de questões relacionadas ao andamento da educação dos filhos e 

alunos; 
 Desenvolver atividades que trabalhem os valores familiares para que 

possam dentro do ambiente escolar e familiar perceber a importância 

do diálogo para a construção de valores e a resolução de conflitos; 
 Promover a integração entre família e escola, estimulando o 

rendimento e o comportamento escolar dos alunos; 
 Ressaltar a importância da afetividade e limites na escola e na família 

como fator primordial para o bom desenvolvimento do aluno; 
 Trabalhar com oficinas que visem melhorar o convívio da família com 



                                                                                                                                                                                                                                           
SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 20 

5 
 

a escola. 

 

CONTEÚDOS 
 

 Filmes que retratem temas relevantes da atualidade com enfoque nas relações 
familiares; 

 Palestras com temas relacionada a estrutura familiar atual; 

 Apresentações teatrais retratando situações do cotidiano escolar e familiar; 
 Oficinas com elaboração de atividades com temáticas familiares. 

 

AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação será realizada durante cada encontro e após, de acordo com os efeitos 
promovidos e demonstrados pelos alunos e familiares. 

 

REFERÊNCIAS 
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Projeto Integrador -   

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: 

Etapas: PREALG – Programa de Educação Ambiental 
Lobo Guará 

Total de estudantes envolvidos: 92 
– alunos dos 5º anos 

Áreas de conhecimento: MEIO AMBIENTE 

Equipe responsável: Policial Militar, professoras, equipe de direção. 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

      Cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de todos. A 

escola é um lugar favorável à Educação Ambiental pelo fato de ser grande 
geradora de resíduos e ser um ambiente educativo. Então, é importante que 

trabalhemos no sentido de envolver nossos alunos, pais, educadores e 
funcionários para que esta situação modifique, formando novos hábitos. 

     Partindo do princípio que a educação ambiental é um processo longo e 
contínuo, devemos mudar nossos hábitos e atitudes de maneira espontânea. 
     A Educação Ambiental é muito mais do que conscientizar sobre o lixo, a 

reciclagem e a poluição. É trabalhar situações que possibilitem a comunidade 
escolar pensar propostas de intervenção na realidade que nos cerca. Ela será o 

elo entre todas as disciplinas que favorecerá a valorização da vida e, 
consequentemente do meio ambiente. Entretanto, na criança é mais fácil 
desenvolver a sensibilidade, o gosto e o amor pela natureza, já no adulto, 

algumas vezes, é preciso desenvolver o respeito. 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 
Como envolver as crianças no trabalho e conscientizá-las para a preservação ambiental? 
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
     Desenvolver um trabalho de conscientização sobre destruição do meio 
ambiente na escola, resgatando a necessidade de conciliar a teoria com a 
prática no dia a dia, garantindo o futuro do planeta e da humanidade. De 
forma a proporcionar uma noção que tudo está interligado. Somos parte 
da natureza e não devemos esquecer isto. 
Este projeto, de iniciativa da PMDF, contempla a necessidade de 
pequenos atos, que serão responsáveis por grandes transformações que 
devem ser assumidas por nós, para o resto de nossas vidas e assim 
estaremos garantindo o futuro de nossas gerações com fraternidade e 
sustentabilidade. 

 
ESPECÍFICOS 

 

 Educar para conquistar um vínculo amoroso com a Terra, não 

para explorá-la, mas para amá-la. 
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 Conviver num ambiente agradável onde um possa respeitar o 

outro e todos respeitem a natureza. 

 Compreender o sentido de ser um cidadão consciente e 
participativo nas ações de preservação do meio ambiente. 

 Adotar posturas pessoais e comportamentos sociais construtivos, 

baseados na prática das virtudes, colaborando para a construção 

de uma sociedade justa, em um ambiente saudável. 

 Repensar e avaliar as atitudes diárias e a suas consequências no 

meio ambiente em que vivemos. 

 Despertar o interesse pelos diferentes tipos de leitura. 

Produzir textos e histórias matemáticas utilizando assuntos e 

dados sobre as questões ambientais. 

 Estimular a mudança na prática de atitudes e a formação de 

novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais e o 

respeito também pela fauna. 

 Favorecer a reflexão sobre a responsabilidade ética de nossa 

espécie e planeta para garantir um ambiente sustentável. 

 Participar de ações sociais que resgatem valores humanos como 

respeito pela vida, responsabilidade, solidariedade, amizade e 

ética. 

 Envolver a comunidade escolar e família neste processo de 

relações fraternas e preservação do meio ambiente. 

 Conhecer a realidade da sala de aula e pátio da escola para 

busca coletiva de soluções.. (desperdício ou economia de papel, 

destino correto do lixo, torneiras abertas ou fechadas, lanche 

saudável ou prejudicial à saúde, preservação das árvores ou 

destruição, etc.) 

 Estabelecer diferença entre separar, reciclar e reutilizar. 

 

 

CONTEÚDOS 
 

 A água; 

 Tráfico de animais silvestres 

 Os biomas brasileiros 

 Preservação e reciclagem 

 Os cuidados com o lixo produzido. 
 
 

AVALIAÇÃO  
 
A avaliação deverá ser contínua, através de observação e registro da participação e 
envolvimento de cada aluno 

REFERÊNCIAS 
 
PMDF – Polícia Militar do Distrito Federal 
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Projeto Integrador -   

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Etapas: Trabalho realizado durante todos os bimestres Total de estudantes envolvidos: 
TODOS OS ALUNOS 

Áreas de conhecimento: Matemática, educação financeira. 

Equipe responsável: EQUIPE DE DIREÇÃO, PROFESSORES E ALUNOS. 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 

     
      O tema educação financeira tem recebido grande destaque nacional e 

internacional nos últimos anos, como um dos fatores fundamentais a fim de 
garantir melhor qualidade de vida hoje, conforto no futuro, uma vida financeira 

saudável e equilibrada. No mundo atual, globalizado, as finanças não podem  
ser coisas só de adultos. As crianças já sabem o preço das coisas e 
demonstram-se cada vez mais consumistas. E é nesta fase que a educação 

financeira deve ser ensinada, para que na fase adulta tenham maior 
organização e melhor administração com as suas finanças, ajudando, inclusive, 

na organização financeira da sua família hoje. 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

As crianças, muitas vezes, apresentam muitas dificuldades em aprender 

matemática. E a proposta de ensinar matemática através das finanças é uma 
associação da aprendizagem matemática com o interesse e os conhecimentos 
que as crianças já possuem sobre o assunto.   
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Desenvolver nas crianças, através do manuseio de “dinheirinho de 
brinquedo” habilidades de cálculo mental, raciocínio lógico matemático e 
mais gosto pela matemática e sua associação com as outras disciplinas 
no que diz respeito ao sistema financeiro brasileiro. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

- Utilizar o dinheirinho de brinquedo para conhecer a moeda 

brasileira e associações com o sistema monetário e educação 
financeira; 
- Criar situações para que as crianças manuseiem o dinheiro e 

entenda as formas de economizar e ajudar no planejamento 
financeiro. 

 

CONTEÚDOS 

-Trabalho com a moeda brasileira através de dinheirinho de brinquedo; 
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-Desenvolver o raciocínio lógico matemático nas crianças; 
- Utilizar o dinheirinho como material concreto na realização de cálculos e 
solução de problemas; 

- Desenvolver nas crianças interesse pelas finanças da família; 
- Proporcionar independência no manuseio com o dinheiro, compras, troco; 
 
 

 
 

AVALIAÇÃO  
 
A avaliação ocorrerá durante o processo de ensino e aprendizagem, ao longo do 
desenvolvimento do projeto. 

 

REFERÊNCIAS 
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IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: PSICOMOTRICIDADE 

Etapas:  Total de estudantes envolvidos: 
ALUNOS DO 1ª ANO, ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS. 

Áreas de conhecimento: PSICOMOTRICIDADE,  

Equipe responsável: PROFESSORES, MONITORES, EQUIPE DE DIREÇÃO, COORDENADOR 
PEDAGÓGICO, PROFISSIONAL DA SALA DE RECURSOS. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

     O tema aborda as diversas possibilidades de trabalhar na educação infantil os 
conceitos da psicomotricidade. A criança se expressa e se comunica de varias formas: 

por meios de gestos, mímicas faciais e interagem utilizando fortemente o apoio do 
corpo, ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, a criança desenvolve a sua 
psicomotricidade e afetividade, e nesta abordagem é que o referido tema se justifica. 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 
COMO MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES PSICOMOTORAS COM AS CRIANÇAS PARA 
QUE ELAS TENHAM PLENO DESENVOLVIMENTO? 
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
 Elaborar atividades que leve a criança interagir com outras crianças, 
promovendo o seu desenvolvimento motor e cognitivo. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

-Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais como meios 
de expressão e comunicação; 

- Ampliar as possibilidades expressivas do próprio corpo dinâmico; 
- Adquirir a imagem positiva de si, ampliando a autoconfiança, a 

autoestima, colocando em pratica a autonomia. 

 

CONTEÚDOS 
 

 Para trabalhar esse projeto utilizaremos músicas, cartazes do corpo humano para as 
crianças confeccionar em sala utilizando tinta guache para o desenvolvimento do 
mesmo, será utilizado também à caixa tátil para despertar a curiosidade dos alunos. 

Esse recurso ajudará os alunos a conhecer o próprio corpo e o controlá-lo. 
 
 

AVALIAÇÃO  
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A avaliação será realizada durante as atividades promovidas, a cada dia e observando as 
reações e desenvolvimento de casa criança. 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
Fonseca. Vitor da Fonseca. Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese. 2.ed. São 

Paulo: Martins Fontes,1988. 

Htp:www.pedagogiaaopedaletra.com.bdor/…/inclusão-a-psicomotricidade.com. 

Bueno. J.M.Bueno.Psicomotricidade: Teoria e prática. São Paulo: Lovise, 1988. 

Htp:www.psicomotricidade.com.br/currículo-basico.htm. 

Le Bouch. Jean Le Bouch.Arquivo do Blog-arco-íris do saber. 

Htp:www.marizete-arcoirisdosaber.blogspot.com/2012/blog-post.html. 

Le Bouch. Jean Le Bouch.Educação Psicomotora:psicocinética na idade escolar-Porto Alegre:. 

Artes Médicas,1998. 

Rodrigues. J.C.Rodrigues.Psicomotricidade e o desenvolvimento humano-Roney A.Moraes. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedagogiaaopedaletra.com.bdor/%E2%80%A6/inclus%C3%A3o-a-psicomotricidade.com
http://www.psicomotricidade.com.br/curr%C3%ADculo-basico.htm
http://www.marizete-arcoirisdosaber.blogspot.com/2012/blog-post.html
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APÊNDICE IV 
 

 

DESCRIÇÕES DA ESCOLA CLASSE 20 

E QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS 
 (DIAGNÓSTICOS DA REALIDADE ESCOLAR) 
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CAPACIDADE FÍSICA 

 

 A escola possui uma estrutura física de 2.556,33 m², distribuídos de acordo com as 

informações abaixo: 

 

 01 pátio coberto/palco; 

 10 salas de aula; 

 01 sala de Recursos de D.V.; 

 01 sala de Atendimento Educacional Especializado (espaço adaptado); 

 01 sala de Orientação Educacional  (espaço adaptado); 

 01 sala de Professores; 

 01 sala da Direção; 

 01 secretaria; 

 01 Cantina/ Depósito de Merenda 

 01 Cozinha/ Banheiro para Auxiliares (espaço adaptado) 

 01 Depósito de materiais; 

 02 Banheiros para o Ensino Fundamental (05 box cada um); 

 02 Banheiros para a Educação Infantil (01 box cada um); 

 01 Banheiro para Deficientes; 

 02 Banheiros para uso geral dos demais funcionários; 

 01 Biblioteca/ Sala de Informática (espaço adaptado); 

 02 salas improvisadas; uma próxima a cantina e outra próxima à direção. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 A escola conta com os seguintes materiais, que servem de suporte para um melhor 

desenvolvimento das atividades oferecidas na escola: 

 

 01 data show; 

 01 note book; 

 01 Aparelho Multimídia; 

 02 televisores (29 e 29 polegadas); 

 02 DVD’s; 

 02 mimeógrafos à álcool (com defeito); 

 02 duplicadores; 

 01 retroprojetor; 
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 01 kit analógico da TV Escola; 

 10 aparelhos de som portáteis; 

 01 mesa controladora de som; 

 01 encadernadora; 

 01 plastificadora; 

 17 computadores e uma impressora na sala de informática; 

 02 impressoras. 

 

      Quanto  aos  materiais  necessários  para  a  higiene, limpeza e conservação da escola, são 

adquiridos, periodicamente, de acordo com as verbas disponibilizadas para esta Instituição, a fim 

de garantir a continuidade e qualidade dos serviços realizados. 

      A manutenção e pequenos reparos da estrutura física geralmente acontecem ao término dos 

semestres, visando garantir o cumprimento dos 200 dias letivos previstos no Calendário Escolar. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

 Mapas, fitas de vídeo, livros didáticos, enciclopédias, dicionários, livros pedagógicos, globo 

físico e político, sping light, microscópio, blocos lógicos, livros de literatura infantil e juvenil, jogos 

e dominós pedagógicos e outros. 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

 A Escola Classe 20 de Ceilândia é mantida por recursos financeiros provenientes de 

verbas oficiais oriundo do FNDE/PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e PDAF (Programa 

de Descentralização da Administração Financeira) 

 Tais recursos são aplicados, conforme as necessidades existentes, obedecendo-se os 

critérios estipulados para a aquisição de materiais de consumo, despesas com pequenos reparos, 

contratação de serviços de pessoas físico-jurídicas, material permanente, despesas com água e 

esgoto, energia elétrica e telefonia, previstos no plano de educação. 

 

 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 

 

 É um Programa que veio atender à política de descentralização dos recursos públicos, 

objetivando concorrer, sobremodo, para a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental e para a 

garantia da universalização do acesso à escola. 

 O PDDE consiste na transferência de recursos financeiros em favor das escolas públicas 

estaduais e municipais do Ensino Fundamental, com mais de 20 (vinte) alunos matriculados, e as 

ONG’s que atendem à Educação Especial, constantes do Censo Escolar, realizado pelo 

Ministério da Educação – MEC, tendo como produto final a melhoria das condições físicas e 

pedagógicas das escolas, beneficiando o alunado dessas unidades educacionais. 

 De modo geral, tem por objetivo concorrer para elevação da qualidade do Ensino 

Fundamental, garantindo, supletivamente, a manutenção das escolas e das condições mínimas 

indispensáveis ao seu bom funcionamento. 
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 Seus objetivos específicos são: 

 

 Suprir as necessidades básicas das escolas, de forma a assegurar-lhes condições 

mínimas de funcionamento e a manutenção de suas atividades; 

 Contribuir para a autonomia administrativa e financeira; 

 Concorrer para a melhoria da estrutura pedagógica; 

 Estimular a participação da comunidade nas atividades da escola. 

 

Os recursos do PDDE serão utilizados com as seguintes finalidades: 

 

o Aquisição de material permanente; 

o Manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 

o Aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola; 

o Implementação do Projeto Pedagógico; 

o Desenvolvimento de atividades educacionais. 

 

PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira) 

 

 O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira do Distrito Federal – PDAF, 

objeto do Decreto 29.200, de 25 de junho de 2008 e Portaria nº 171, de 01 de agosto de 2008. O 

Programa consiste na transferência de recursos financeiros diretamente para as escolas da rede 

pública, com a finalidade de apoiar a execução de seus projetos pedagógicos, administrativos e 

financeiros. Com o PDAF, as escolas passam a assumir responsabilidades que antes eram 

exclusivas da Secretaria de Educação, como, por exemplo, o pagamento das contas de energia, 

água e telefone.  

 As escolas também podem, segundo a Diretoria de Finanças, utilizarem 30% dos valores 

disponibilizados em um ano no exercício seguinte. Dessa maneira, a escola já conta com um 

caixa para arcar com as despesas logo no início do próximo ano letivo. 

 A prestação de contas é um aspecto importante do PDAF. É preciso que a escola realize 

Relatórios Quadrimestrais explicitando como os recursos foram aplicados. A aplicação deve estar 

em conformidade com a Ata de Prioridades e o Plano de Aplicação, ambos aprovados pelo foro 

comunitário. Os Relatórios Quadrimestrais consistem em pré-requisitos para a liberação das 

parcelas do PDAF.  
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA 

ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

3901-3738 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

Prezada Família, 

 

Este questionário tem o objetivo de construir o “Diagnóstico da Realidade Escolar”, que 

consta como informação do “Projeto Político Pedagógico” da escola. Assim, contamos com a sua 

colaboração respondendo o questionário para desenhar a realidade mais fiel da nossa 

comunidade escolar. 

Este questionário não tem necessidade de se identificar, porém é importante que responda 

conforme a sua realidade.  

Desde já agradecemos e contamos com a contribuição de todos ! 

     A DIREÇÃO 

 

1- Grau de instrução do Pai : (   ) superior  (   ) médio  (   ) fundamental 

2- Grau de instrução da Mãe: (   ) superior  (   ) médio  (   ) fundamental 

3- Grau de instrução de outro responsável _______________________ 

 

4- Quais são as suas expectativas em relação à escola ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5- Qual a média da renda mensal familiar ? 

(   ) mais de 10.000,00 mensais 

(   ) entre 7.000,00 a 10.000,00 mensais 

(   ) entre 5.000,00 a 7.000,00 mensais 

(   ) entre 3.000,00 a 5.000,00 mensais 

(   ) entre 1.000,00 a 2.000,00 mensais 

(   ) entre 1.000,00 a 880,00 mensais 

(   ) menos que 880,00 mensais 
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6- Quais as atividades culturais que a família participa regularmente? 

(   ) cinema        (    ) teatro        (     ) shows        (     ) exposições     (   ) nunhuma 

 

7- E que frequência ? 

(   ) 1 vez por semana 

(   ) 1 vez por mês 

(    ) 2 vezes por semana 

(   ) 2 vezes por mês 

(   ) toda semana 

(   ) dificilmente 

(    ) nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECREATARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE SUPORTE EDUCACIONAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 

E.Q.N.M. 02/04 – ÁREA ESPECIAL – CEILÂNDIA SUL 
FONE: 3910- 3738 

 
QUESTIONÁRIO PARA CONSTRUIR DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO DA      

ESCOLA CLASSE 20 DE CEILÂNDIA 
 

PARTICIPANTES:1- ............................................................................................................. 

  2 - ............................................................................................................... 

  3 - ............................................................................................................... 

  4- ................................................................................................................ 

 

Questão 01 – O que vocês entendem sobre a Lei de Gestão Compartilhada ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Questão 02 – No seu ponto de vista, o que essa Lei e as ações referentes a ela trouxe de benefícios para as 

escolas ?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Questão 03 – Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que a escola enfrenta ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de aprender e 

da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes, o 

equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente 

um conjunto de funções”.  

Questão 04 – Qual a função social da escola ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
“Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói 
em interação com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus 
atores são convocados a, juntos, pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida 
diária e seus acontecimentos, considerando a não-neutralidade que caracteriza nossa atuação 
nas diferentes situações que envolvem a existência humana”. 
Questão 05 -  De quais formas a escola trabalha isso ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

A base teórico-metodológica do Currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia 
Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é compreendido como um ser que 
aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. 

Questão 06 – Quais são as Concepções Teóricas adotadas pelos docentes da Escola Classe 20? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

“A metodologia utilizada na escola concebe o sujeito do construtivismo como um ser ativo, 
mas que precisa da intervenção para evoluir. A criação de oportunidades para a satisfação dos 
interesses próprios da idade, constitui um fator de sucesso da ação pedagógica, possibilitando a 
utilização de recursos da interdisciplinaridade e da contextualização dos estudos, estimulando o 
envolvimento do aluno com o processo de aprender”. 

Questão 07 – Quais as metodologias utilizadas nas suas aulas? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
“O sistema de ciclos tem base no regime de progressão continuada, uma perspectiva 

pedagógica em que a vida escolar e o currículo são assumidos e trabalhados em dimensões de 
tempo mais flexíveis. Dessa forma, o aluno só poderia ser reprovado no fim de cada ciclo”. 

Questão 08 – Como é realizado o trabalho pedagógico no regime dos Ciclos na Escola Classe 20? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
“O Projeto nasce de um questionamento, de uma necessidade de saber, que pode surgir tanto do 

aluno quanto do professor. A chave do sucesso de um projeto está em sua base: a curiosidade, a 

necessidade de saber, de compreender a realidade”. 

Questão 09 – Como é visto e encarado o trabalho com Projetos na nossa escola ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

“O Currículo em Movimento possui uma acepção mais ampla da gestão democrática, com base 
no regime de participação social efetiva e no controle social. E por estar em movimento 
permanente de discussão, implantação e avaliação é um convite a todos os envolvidos em sua 
implementação para discutir a função social da escola, tentando romper com a concepção 
conservadora de ciência, currículo, conhecimento, questionando práticas pedagógicas 
conservadoras, compreendendo que a educação é construção coletiva, portanto, direito 
inalienável de todos e que cada geração impulsiona suas mudanças, seus novos movimentos”. 

Questão 10 – Quais os pontos que devem ser considerados à respeito do Currículo em Movimento na sua 
concepção pedagógica ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Questão 11 – Escreva um panorama da nossa realidade escolar sobre os seguintes aspectos: 

a) Educação Infantil - 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

b) Atendimento/ ensino-aprendizagem dos alunos ANEE’s –  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Relação ESCOLA X FAMÍLIA 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

d) Formação Continuada  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

e) Conselho de Classe  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

f) Trabalho com a Interdisciplinaridade 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

“A avaliação possui diversas funções; contudo, a Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal - SEEDF entende que, na avaliação formativa, estão as melhores intenções 
para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir 
para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada”. 

Questão 12 – Quais são as atividades avaliativas que a escola adota ? Por que adotar uma semana de 
provas? 

As provas escritas avaliam o desempenho dos alunos globalmente? A avaliação deve ser classificatória ou 
somatória? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

“A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade maior reside 
em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se para garantir algo e 
não apenas para coletar dados sem comprometimento com o processo; de modo que o 
compromisso é com o processo e não somente com o produto. Ademais, a avaliação formativa 
demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, sendo realizada 
permanentemente”. 
Questão 13 – Comente essa afirmação : 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

OBRIGADA POR PARTICIPAR !!! PARA MAIS CONSIDERAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES, UTILIZE A 
FOLHA ANEXADA !!! 

       A DIREÇÃO – E.C. 20 
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Fevereiro 
#Sondagens, organização dos Projetos de Leitura, Projeto de Educação Financeira e Currículo; 
# Reunião de Pais – dia 23/02 (sexta-feira) – Metodologia dos professores, Regimento Interno, 

Projetos e outros; 

Marco 
# TEMAS: Diversidade, Água, Mulher e Páscoa;  

# Abertura do Projeto de Leitura : dia 20/03/18 (Apresentação); 
# Passeio ao Teatro : “Saltimbancos” (ArtWay) – dia 22/03/18 – matutino; 

# Palestra sobre “Água” ; 
# Aniversário de CEILÂNDIA. 

Abril 
# Aniversário de BRASÍLIA; 

Maio 
# TEMAS: Dia das Mães (apresentações); Dia do Trabalhador;  

# Semana de Educação para a Vida (Atividades Internas); 
# Reunião de Pais (1º bimestre) – 04/05/2018 (sexta-feira). 

Junho 
# FESTA JUNINA: 09/06/2018 (sábado) 

# TEMA: Copa do Mundo – (Abertura – 14/06). 

Julho 
# Formatura PMDF ( Prealg e Proerd); 

# Recesso escolar. 

Agosto 
# TEMAS: Dia dos Pais, Dia do Estudante e Folclore; 

# ENCONTRO DE PAIS: dia 24/08  
( Tema: Uso consciente das Tecnologias e relações interpessoais) 

Setembro 
# Semana da Inclusão (atividades em sala de aula e culminância no pátio; 

# TEMAS: Primavera, Independência do Brasil. 

Outubro 
# Semana da Criança; 

# TEMAS: Dia das Crianças, Dia dos Professores, Eleições 2018 

Novembro 
# SARAU LITERÁRIO : dia 10/11/2018 (sábado) 
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Dezembro 
# Cantata de Natal; 

# Formatura 5º ano. 
 


