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APRESENTAÇÃO 

  

A busca por uma excelência no fazer diário, concretizou a elaboração e a 

vivência do Projeto Político Pedagógico desta Instituição de Ensino, refletindo o 

pensamento e a identidade de todos os membros da comunidade escolar. 

Os objetivos e metas traçadas neste PPP surgiram após aplicação e análise 

de instrumento que avaliou os indicadores de qualidade e a organização do trabalho 

pedagógico, administrativo e financeiro da E.C 47 de Ceilândia ( Avaliação 

Institucional ). São resultados de reflexões coletivas com a comunidade escolar, com 

vista a uma educação que possibilite aos alunos a vivência da cidadania plena, do 

respeito às diversidades e a garantia de inserção no contexto sócio-cultural e 

econômico do pais. 

Freire (1967: 26) já indicava esta possibilidade ao afirmar que: 

“A educação visa a conscientizar os oprimidos, 

capacitando-os a refletir criticamente sobre o seu destino, 

suas responsabilidades e seu papel no processo de 

vencer o atraso do país, miséria e as injustiças sociais.” 

 

 Cada escola possui uma identidade própria, que se constitui sob a influência 

da realidade local e das diretrizes gerais de educação. A construção coletiva do PPP 

é uma possibilidade de reconhecimento dessa identidade, de reflexão e mudanças 

na prática pedagógica. 

Por isso a elaboração do Projeto Político Pedagógico se justifica, pois é 

essencial que a escola construa com autonomia o documento que concebe, executa 

e avalia    com plenitude as relações internas e externas, suas condições, suas 

características, necessidades e aspirações, seu perfil e o respeito à identidade 

institucional com foco sempre voltado à sua identidade e relação com a comunidade 

com vistas a transformação social. 

Segundo Veiga (2004, p.88), o PPP com expressão da gestão democrática 

exige a compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática 

pedagógica. De acordo com a autora, construir um Projeto Político Pedagógico 

significa enfrentar o desafio da mudança e da transformação, tanto na forma como a 
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escola organiza seu processo de trabalho como na gestão que é exercida pelos 

interessados. 

Cabe ressaltar que o PPP não é modismo e nem é documento para ficar 

engavetado em uma mesa da sala de direção da escola, ele transcende o simples 

agrupamento de planos de ensino e atividades diversificadas, pois é um instrumento 

de trabalho que indica rumo, direção, e construído com a participação de todos os 

profissionais da educação. ( VEIGA, 1998, p. 11-3 ) 

Portanto, o PPP é um documento que facilita e organiza as atividades da 

escola, sendo mediador de decisões coletivas que encaminham ações para o futuro 

com base na realidade atual e sua história. 

 

 

I- PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1- Identificação da Escola: 

 

Nome: Escola Classe 47 de Ceilândia 

 Endereço: EQNP 22/26 Área Especial – Ceilândia 

Telefone/Email: (61) 390168 79/ ec47cei@gmail.com 

 Localização: Localizada em zona urbana, entre o P 3 o P4 do Setor P Sul (próxima 

ao terminal de ônibus do Setor). Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Turnos de Funcionamento: Matutino e Vespertino 

 Modalidades de Ensino: 1º ao 3º Ano – Etapa I– 2º Ciclo ( com turmas de 

Integração Inversa ); Ensino Fundamental -  4º e 5º Ano – Etapa II – 2º Ciclo ( com 

turmas de Integração Inversa ) 

 Reconhecimento: Portaria nº 42-SEC, de 10/08/81 ( DODF 156, de 18/08/81) 

 

2. Missão: 

Atender o que consta nas Diretrizes Pedagógicas e a Proposta Curricular da 

Educação Básica da SEEDF em consonância com a legislação vigente de modo a 

garantir ao aluno as condições necessárias para o pleno exercício da cidadania, com 

responsabilidade de propiciar a construção do conhecimento e a formação integral 

que o conduza ao sucesso escolar. 

mailto:ec47cei@gmail.com
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3. Histórico da Escola: 

A Escola Classe 47 de Ceilândia foi inaugurada oficialmente em 08 de 

agosto de 1979, porém iniciou suas atividades pedagógicas em 02 de junho de 

1980 e foi reconhecida pela portaria nº 42 – SEC de 10/08/1981 (DODF 156, 

de 18/08/1981)., sob a direção da professora Marlene das Graças Pires 

Michalski. A escola foi fundada com o objetivo de atender a demanda do Setor 

P Sul que estava em volumoso  crescimento populacional.  Vale ressaltar que 

desde sua construção nossa escola nunca passou por uma reforma na rede 

elétrica e hidráulica, pisos e demais dependências, apenas manutenções. 

A E.C 47 de Ceilândia em sua estrutura física é composta por 03 blocos de 

salas de aula ( 15 salas ), 03 Administrações onde se localizam a direção, 

secretaria, sala dos professores, banheiro dos professores, sala de leitura , 

laboratório de informática, sala dos servidores/banheiros, depósito para 

materiais . Possui ainda cantina e banheiro dos alunos, pátio coberto e quadra 

descoberta. 

Em anos anteriores a escola atendia turmas do Ensino Fundamental de 1ª à 

8ª série, porém de acordo com a tipologia, algumas mudanças se fizeram 

necessárias para um melhor desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

 No presente ano, a escola oferece: 

 BIA - 1º ao 3º Ano Etapa I– 2º Ciclo ( com turmas de Integração 

Inversa): 

MATUTINO ( 1º Ano A e B ; 2º Ano  A, B  ; 3º Ano A, B, C e D ) 

VESPERTINO ( 1º Ano C, D e E; 2º Ano C, D e E; 3º Ano E, F e G ) 

4º e 5º Ano – Etapa II – 2º Ciclo ( com turmas de Integração Inversa ) : 

MATUTINO ( 4º Ano A , B e C; 5º Ano A, B e C ) 

VESPERTINO ( 4º Ano D, E e F; 5º Ano D e E ) 

Atualmente a Escola Classe 47 está sob a gestão da equipe diretiva, 

eleita no processo de Gestão Democrática , composta por: Diretora:  

professora Andréa Faria de Oliveira B. Machado – Matrícula: 43932-0, Vice-

Diretora : professora Marlúcia Dias Alencar – Matrícula: 300204-7, Supervisor 

Pedagógico: José Reinaldo Oliveira – Matrícula: 222234-5. 
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04- Mapeamento Institucional 

Com objetivo de analisar o contexto escolar para uma intervenção na 

prática da EEAA/EAA faz se necessário o MI desde o início do ano. 

O mapeamento iniciou-se com a ficha perfil de cada turma da escola; 

cada professor foi atendido em horário previamente marcado para relatar suas 

primeiras impressões acerca de sua turma (aspectos gerais, potencialidades, 

fragilidades, ações já realizadas para sanar as fragilidades, ações futuras, e por 

fim relataram sobre particularidades de aluno com baixo rendimento escolar). 

Durante o atendimento foi possível pontuar intervenções e auxiliar 

metodologicamente e teoricamente acerca de atividades específicas para aos 

alunos que já possuem relatórios médicos, com intuito de inclui-los cada vez 

mais no processo de ensino e aprendizagem.  

Foi possível perceber que a maioria das turmas se encontram de acordo 

com o nível esperado para cada ano. No primeiro ano muitos alunos vieram de 

creches, logo, os professores perceberam algumas fragilidades relacionadas a 

rotina escolar e já estão realizando intervenções para sanar essa dificuldade. 

No segundo ano, em sua maioria, os alunos encontram-se dentro do processo 

esperado pela Bloco Inicial de Alfabetização. As turmas de terceiro ano 

apresentaram fragilidades em relação a autonomia e rotina escolar, entretanto 

já estão tendo avanços nesse aspecto. As turmas de quarto e quinto ano têm 

apresentado um rendimento escolar pertinente ao ano, demonstrando interesse 

e facilidade na aquisição dos conteúdos ministrados.  

A escola atende um total de 670 alunos, sendo 332 no turno matutino e 

338 no turno vespertino. 

Matutino: 

 

1° ano: 54 

2° ano: 56 

3° ano: 85 
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4° ano: 69 

5° ano:68 

Vespertino: 

 

1° ano:70 

2° ano:68 

3° ano:73 

4° ano:68 

5° ano:59 

 

No que tange o acompanhamento do processo de ensino aprendizagem 

dos estudantes com queixa escolar, esse ano serão atendidos no 1° semestre 

14 alunos (queixas de anos anteriores e alunos que já possuem relatórios 

médicos, porém sem relatório pedagógico). No segundo semestre novas 

demandas serão analisadas para início do PAIQUE (Procedimento de 

avaliação e intervenção da queixa escolar). 

As demais funções da EEAA, além do Mapeamento Institucional, visam 

o Assessoramento Pedagógico, que tem por objetivo ressignificar a práxis 

pedagógica do professor e demais envolvidos na aprendizagem dos 

estudantes, com vistas às aprendizagens significativas e o acompanhamento 

do processo ensino e aprendizagem. 

 A escola possui uma profissional para a Sala de Recursos Generalista 

que atende os estudantes com Deficiência Intelectual/Deficiência Física/ 

Deficiência Múltipla / Transtorno Global do Desenvolvimento. E tem como 

objetivo promover, através de atividades pedagógicas, ações inclusivas que 

assegurem o desenvolvimento acadêmico e a inserção efetiva do ANEE ao 

meio escolar e social. 

A partir da perspectiva da inclusão faz-se necessário o desenvolvimento 

de ações junto ao corpo docente e comunidade escolar, para colaborar com a 

inclusão efetiva dos estudantes portadores de necessidades especiais e 

minimizar qualquer tipo de preconceito, sejam eles, por gênero, condição 

social, religião ou etnia. 
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Nesta perspectiva o trabalho se inicia com a reunião de apresentação da 

equipe, da metodologia de trabalho e do espaço aos pais, agendamento das 

entrevistas individuais com os responsáveis, atendimento aos professores e 

observação dos alunos a serem atendidos durante os diversos momentos e 

situações da aula. Seguindo os alunos são convidados de forma individual para 

participarem de atividades/jogos lúdicos a fim de sondar os conhecimentos e 

preferencias de cada um, visando definir as estratégias que serão utilizadas no 

plano do Atendimento Educacional Especializado. 

Neste ano, 2018, estão sendo atendidos 10 alunos com Deficiência 

Intelectual, 1 aluno com Deficiência Múltipla, 1 aluno com Deficiência Física de 

média necessidade e 3 alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento, 

totalizando 15 alunos até o momento. 

 

A organização do trabalho pedagógico apresenta-se apoiado em uma 

educação para a diversidade, sustentabilidade, para a promoção dos direitos 

humanos, focando em projetos relacionados à comunidade local, assim como, 

em estratégias realizadas por todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Dentre os projetos, destacam-se: Projeto Orgulho e 

Consciência Negra, Projeto Gentileza, Projeto de Leitura, Galeria de Artes. As 

estratégias contemplam reagrupamento intraclasse e interclasse, Projeto 

Interventivo, aulas de reforço escolar, entre outras. 

Em relação às práticas avaliativas, destaca-se a avaliação processual, 

sendo vista como diagnóstica, interventiva, formativa e contextualizada, 

acontecendo sempre que necessário, durante todo o ano letivo. Avaliar para 

repensar estratégias que possibilitem a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Ocorreu também entrevista com a gestão escolar, a qual demonstrou 

estar a par de todas as situações vivenciadas na escola, evidenciando que 

todos os envolvidos no processo ensino e aprendizagem da escola (gestão, 

supervisão, coordenação, professores, EEAA, SOE, Sala de Recursos), são 

agentes transformadores da realidade em que a escola está inserida, uma vez 

que, todos demonstram total compromisso com uma educação de qualidade. 
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As metas e objetivos e ações da escola, são baseados no Projeto 

Político Pedagógico-PPP, nas Diretrizes Curriculares da Secretaria de 

Educação, bem como nos documentos que regem o bloco de alfabetização e 

dos Descritores de Aprendizagem. O PPP da escola é revisado anualmente por 

todos os seguimentos da escola, assim como as coletivas são voltadas para 

formação dos docentes, a fim de um melhor aproveitamento das atividades 

pedagógicas. A escola trabalha coletivamente, tendo uma coordenação de 

núcleo bimestral, construída junto com todos os profissionais com intuito de 

maior unidade entre as turmas e turnos no que se refere as construções de 

competências e habilidades por parte dos estudantes. 

As ações dos profissionais envolvidos no processo de aprendizagem são 

fundamentais para uma educação de sucesso, todos colaboram com suas 

especificidades. Na escola os readaptados realizam o Projeto Interventivo, 

SOE tem projetos para acolhimento das famílias e autoestima dos estudantes, 

dentre tantas outras funções pertinentes ao cargo, EEAA auxilia professores , 

realiza trabalha conjunto com equipe gestora e supervisão, assim como atua na 

queixa escolar a fim de diminuir o fracasso escola, Sala de Recursos inclui e 

acolhe os estudantes com necessidades especiais, Supervisão atua 

diretamente com a gestão escolar no que tange o fazer pedagógico, projetos 

da escola, reagrupamento , formações nas coletivas e muitas outras questões, 

a Gestão (diretora e vice), atuam tanto no campo administrativo, como 

pedagógico, sendo participantes ativas em todos os espaços da escola 

(coletiva, coordenação de núcleo, atendimento aos pais, conversas com 

estudantes, atendimentos a professores, e demais servidores da Unidade 

Escolar). 

A relação da comunidade com a escola é bastante efetiva em sua 

grande maioria, pois os pais estão presentes nas reuniões com direção e 

professores, participam das festividades anuais (festa junina, projetos da 

escola, oficinas que acontecem nas semanas temáticas, dos momentos cívicos 

que ocorrem bimestralmente, na entrega de certificado dos alunos destaques). 

A família contribui para que os alunos participem dos passeios propostos 

(passeios sempre pensados no sentido de oportunizar e ampliar a cultura dos 
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alunos), demonstram respeito e confiança pela escola, claro que existem 

aquelas famílias que poderiam participar mais da vida escolar de seus filhos, 

no entanto não fazem, essa é uma fragilidade que precisamos destacar.  

 

05- Diagnóstico da Realidade 

A E.C 47 de Ceilândia está situada na zona urbana e atende 

aproximadamente 700 crianças/adolescentes na faixa etária de 06 a 13 anos, 

sendo que a clientela para qual trabalhamos é basicamente formada por alunos 

oriundos de famílias de baixa renda que moram em chácaras e assentamentos 

situados nas redondezas da escola: Pôr Do Sol, Sol Nascente, Vila Madureira. 

Muitos deles convivem com a violência dentro e fora de casa e ausência de 

acompanhamento familiar no desempenho escolar. 

 A escola é um patrimônio de muito valor para a comunidade local, pois 

se constitui como um espaço, no qual parte da população tem acesso ao 

mundo do conhecimento organizado de ação-reflexão-ação e de transformação 

social. 

Com o passar dos anos a escola foi se adequando às necessidades da 

comunidade local, proporcionando uma maior integração escola x aluno x 

comunidade. Muitas dessas mudanças ocorreram e ocorrem através da 

aplicação de projetos especiais que buscam a melhoria do processo ensino-

aprendizagem, bem como o relacionamento emocional, afetivo, e social com a 

comunidade, pois sabemos que o ser humano só poderá se sentir hábil e 

competente se estiverem em harmonia com o meio em que vive e se obtiver 

um equilíbrio do emocional com o intelectual. 

 

06- Indicadores de Desempenho Escolar 

 

a) Indicadores Internos : No ano de 2017 a E.C 47 encerrou o ano 

letivo com 635 alunos matriculados e o desempenho escolar 

conforme tabela abaixo: 

APROVADOS RETIDOS EVASÃO 

94,2% 5,5% 0,48% 
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b) Indicadores Externos: 

 

A E.C 47 de Ceilândia obteve o resultado de 4.3 no IDEB/2005, o que 

nos fez refletir sobre o verdadeiro papel da escola na aprendizagem dos alunos 

e articular ações que efetivassem aprendizagens significativas à realidade 

local. Hoje o IDEB/2015 da escola é 5.6, e já ultrapassamos a meta 

estabelecida para o ano de 2019. 

Realizou-se Avaliação Institucional com os pais/comunidade com o 

objetivo de avaliar a participação na escola bem como possibilitar a revalidação 

do PPP. 

 

 

 

Segue gráficos com o resultado da avaliação: 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E.C 47 DE CEILÂNDIA 

Questionário Pais/responsáveis  

Gostaríamos de saber a opinião de vocês pais ou responsáveis sobre 

o desenvolvimento de seu filho(a), sua participação e sobre a escola.  
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32

Vocês acompanham as tarefas e a agenda 
de seu filho(a) diariamente?

sim

não

as vezes
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 II-FUNÇÂO SOCIAL 

 

A democratização da escola perpassa por desafios e perspectivas, seja 

como desconstrução de desigualdades, ou seja, como construção de um 

espaço de criação de igualdade de oportunidades e de tratamento igualitário de 

cidadãos entre si, resultando assim em uma transformação social e 

participativa. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a 

escola participam e formam-se no cotidiano da mesma. 

Neste contexto, essa instituição de ensino tem como missão exercer a 

sua função social, à medida que envolve o aluno em todo processo 

educativo, respeita suas diferenças e percebe-se como espaço de 

desenvolvimento formal contribui para que a aprendizagem seja mais 

significativa e efetiva, resultando no seu sucesso escolar. 
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 III- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÀTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Diante dos avanços sociais e tecnológicos a escola deve proporcionar a 

diversificação e a apropriação dos conteúdos, visando o desenvolvimento de 

competências pelo aluno para que compreendam e atuem no mundo em que 

vivem, considerando as questões sociais contemporâneas para que os 

mesmos possam exercer seus direitos e deveres numa participação ativa na 

vida científica, cultural, social e política, ou seja, uma educação para além da 

escola. 

Nessa visão, nos ancoramos na pedagogia histórico-crítica e na 

psicologia histórico-cultural,  através de um trabalho pedagógico apoiado na 

prática social e por meio da mediação, da linguagem e da cultura. As 

aprendizagens ocorrerão na interação do sujeito com o  meio e com os outros, 

buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, 

sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e 

garantindo a aprendizagem de todos. 

Assim, a prática é desenvolvida em uma perspectiva da construção  de 

uma Educação Integral, que preconiza ações para o desenvolvimento humano 

em todas as suas dimensões, além da necessidade de garantir direitos e 

oportunidades fundamentais para a população infanto-juvenil. O planejamento 

e organização das ações devem seguir os princípios da integralidade, 

intersetorialização, transversalidade, diálogo com a comunidade , 

territorialidade e trabalho em rede. Estes princípios buscam o resgate da 

pessoa humana favorecendo seu crescimento pleno e integral e reconhecendo 

a necessidade de atender o aluno com respeito às diferenças individuais e 

estilos e ritmo de aprendizagem. Dentro de uma metodologia ativa e 

participativa, o aluno aplica o refletido desenvolvendo uma postura que lhe 

possibilita utilizar a verdade conquistada na busca de soluções para uma 

determinada situação com cooperatividade para resolvê-la. 

 

 Princípio da Integralidade 
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 Deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as 

dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Considera-se ainda, que a aprendizagem se dá ao 

longo da vida, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento, como cultura, artes, esporte, lazer , informática, entre outras, 

desenvolvendo todas as potencialidades humanas. Desta forma, buscamos a 

formação do nosso aluno de forma plena, crítica e cidadã. 

 

 Princípio da Intersetorização 

 Articular  projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos entre as 

políticas públicas de diferentes campos, de forma a contribuir para a melhoria 

da qualidade da educação. 

 

 Princípio da Transversalidade 

 Tem por objetivo vincular a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais do aluno e da comunidade local. Pressupõe a aceitação de 

muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que  aluno 

traz fora da escola. Dentro deste princípio os eixos são: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em para os direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade. 

 

 Princípio do Diálogo Escola e Comunidade 

  Transforma a escola num espaço  comunitário, implica em pensar na 

escola como um pólo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de 

identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber 

e incorporar saberes próprios da comunidade local, resgatando tradições e 

culturas populares. 

 

 Princípio da Territorialidade 

 Enfrenta o desafio primordial de mapear os potenciais educativos do 

território em que a escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagens e 

buscando uma estreita parceria com a comunidade local e sociedade civil 
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organizada com vistas ao melhor aproveitamento das possibilidades 

educativas, rompendo os muros escolares, pois a educação não se restringe 

apenas ao ambiente escolar e pode ser realizada envolvendo múltiplos lugares 

e atores. 

 

 Princípio do Trabalho em Rede 

 Pressupõe que todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não 

é só do professor, existe uma corresponsabilidade pela sua educação e 

formação. O professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da 

rede de ensino. 

Vale ressaltar que a aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações 

com seus pares.  Além do desenvolvimento das competências e habilidades 

intelectuais previstos no Currículo, os quatro pilares da Educação (Jacques 

Delors) também estão presentes em nosso cotidiano escolar, revelando os 

tesouros escondidos em cada um de nós e assim permitindo o “aprender a 

aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”. 

E sem dúvida estes pilares representam o momento em que os pares 

convivem entre si, trocam idéias e símbolos. As linguagens são formas de 

constituição dos conhecimentos e das identidades, portanto, o elemento chave 

para construir significados, conceitos, relações, condutas e valores que a 

escola tem papel de transmitir. 

Além dos princípios da Educação Integral outros princípios devem ser 

considerados para que aconteça a  efetivação de um currículo integrado na 

perspectiva  de uma prática social emancipadora. 

 

 

Princípios Epistemológicos: 

  

Temos avançado muito na compreensão dos processos 

epistemológicos, portanto nossa prática pedagógica será desenvolvida no 

sentido de possibilitar o processo reflexivo e participativo do aluno como 
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fator primordial na apropriação do conhecimento e aquisição de 

aprendizagens, contextualizando os conteúdos de acordo com a sua 

bagagem de conhecimentos e experiências, proporcionando recursos e 

meios que atendam às necessidades educacionais de todos , de modo a 

oportunizar o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. 

 A apropriação do conhecimento terá como respaldo o que está previsto 

na LDB, na BNCC ( Base Curricular Nacional Comum ) e o Currículo da 

Educação Básica das Instituições Publicas do DF, e nas Diretrizes 

Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal levando 

em conta a realidade local, bem como as experiências e necessidades do 

aluno. 

 Como esses aspectos estão ligados as construções do conhecimento e 

as aprendizagens, devem-se fazer uso da unicidade entre teoria e prática,  

interdisciplinaridade/contextualização e flexibilização como recursos 

complementares a fim de ampliarem as inúmeras possibilidades nas quais são 

agrupadas.  

a) Unicidade entre teoria e prática: O conhecimento é integrado e 

articulado as áreas de conhecimento/componentes curriculares, 

privilegia  estratégias de integração em sala de aula que promovam 

reflexão crítica, análise , síntese e aplicação de conceitos voltados 

para a construção do conhecimento. A avaliação das aprendizagens 

passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em 

permanente construção. 

b) Interdisciplinaridade/contextualização: são princípios que 

favorecem a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares e dão sentido social e político a 

conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-

pedagógicos. Propiciam a relação entre as dimensões do processo 

didático ( ensinar, aprender, pesquisar e avaliar ). 

c) Flexibilização: dá abertura para a atualização de formas de 

produção de conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual 

dos estudantes. O currículo é flexibilizado pelas práticas pedagógicas do 

professor, articuladas ao PPP da escola. Ao considerar os conhecimentos 
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prévios dos alunos, o professor torna possível a construção de novos saberes, 

ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. 

 

Princípios Éticos: 

 

 É imprescindível a criação de um ambiente favorável na escola que 

estimule a vivência de valores éticos por todos que fazem parte da comunidade 

escolar. Uma escola comprometida com a formação da cidadania, não pode 

deixar de promover reflexões sobre as diversas faces da conduta humana. 

 Dentro dos princípios éticos, devemos valorizar atitudes de: 

cooperatividade, solidariedade, alteridade, civismo, consciência ecológica e 

desenvolvimento sustentável, construção de uma imagem positiva e respeitosa 

de si e do outro – priorizando uma preocupação em não se deixar influenciar 

pelos padrões estéticos e de beleza impostos pela sociedade – respeito as 

diversidades culturais e religiosas, fortalecimento dos vínculos familiares, 

respeito e valorização do patrimônio  público e cultural e liberdade de 

expressão. 

 

Princípios Estéticos:  

 

A escola oportuniza a participação da comunidade em atividades 

diversas envolvendo apresentações artísticas, esportes, passeios culturais e de 

lazer, oficinas, concursos de desenhos, valorização da arte cultural e local. 

Explorar no aluno a dimensão estética da linguagem oral e corporal através de 

dramatizações, danças, músicas, brincadeiras e jogos. Apreciar a organização, 

limpeza, precisão e correção na elaboração e apresentação dos trabalhos 

escolares. 

Estes princípios buscam o resgate da pessoa humana favorecendo seu 

crescimento pleno e integral e reconhecendo a necessidade de atender o aluno 

com respeito às diferenças individuais e estilos e ritmo de aprendizagem. 

Dentro de uma metodologia ativa e participativa, o aluno aplica o refletido 

desenvolvendo uma postura que lhe possibilita utilizar a verdade conquistada 
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na busca de soluções para uma determinada situação com cooperatividade 

para resolvê-la.  

 

IV. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

1- Objetivos : 

 

Diante dos desafios que o mundo moderno nos impõe, torna-se 

necessária a adoção de métodos flexíveis e diversificados que possam 

despertar o interesse vital do homem e que garantam a manutenção da 

motivação que o impulsiona para o “aprender a aprender”, “saber fazer” e 

“aprender a conviver”. Buscamos então: 

 

-   Estimular o aluno a tornar-se progressivamente autônomo, a 

interagir, resolver seus conflitos para que possa ser um cidadão 

participativo na sociedade no exercício da cidadania; 

- Desenvolver no aluno, habilidades, competências e autonomia 

intelectual, para buscar o conhecimento que se precisa e encontrá-

lo, para desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico; 

- Alfabetizar  os alunos até o final do 1º Ano do Ensino Fundamental: 

- Proporcionar educação de qualidade com melhoria da aprendizagem 

dos alunos do modo a atingir o  IDEB do Distrito Federal 

- Combater a repetência e evasão, pelo acompanhamento individual, 

com vista ao fortalecimento da identidade do educando com nossa 

escola; 

-  Trabalhar a aprendizagem da convivência, pois o mundo precisa de 

compreensão mútua, de intercâmbios pacíficos e de harmonia; 

- Contribuir para a construção da cidadania por meio de atividades que 

desenvolvam a habilidade de conviver democraticamente em uma 

sociedade plural,  diversa, respeitando os diferentes grupos e 

culturas que a constitui ( Leis 10.639/2003 e 11.645/2008); 
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- Garantir o acesso e permanência dos alunos com necessidades 

educativas especiais nas classes comuns do ensino regular, 

fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas; 

- Proporcionar o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo 

a formação ética. 

2. Metas: 

 

 Elevação do índice de aprovação para 97% em 2018; 

 

 Aumento do do índice de desempenho individual da nossa 

instituição educacional referendado pela média do Índice de 

Desenvolvimento de 2015 (IDEB) em 5.6 para 6.0; 

 Promover qualidade no processo de alfabetização/letramento  a 

todos alunos, até o final do terceiro ano do ensino Fundamental (PDE) 

 

  Redução em mínimo de  30% do percentual dos alunos 

defasados em idade/série mediante a adoção de estratégias de 

intervenção; 

 

 Diminuição da evasão escolar/infrequência em 100%; 

 

 Acesso, permanência e atendimento educacional com qualidade e 

equidade a todos os alunos com necessidades especiais em nossas 

classes comuns, com o apoio do profissional da Sala de Recurso e da 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; 

 

 Aumento gradativo na participação da comunidade  na construção 

da Proposta Pedagógica e no Conselho Escolar e nas demais 

atividades promovidas pela escola; 

 

 

V. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
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Esta instituição de ensino compreende a Educação como um fenômeno 

histórico-social que perdura durante toda existência do ser humano e se 

concretiza mediante as relações estabelecidas entre as pessoas e entre elas e 

as demais manifestações do mundo natural, físico, social, tecnológico e 

espiritual no decorrer dos tempos.  

De acordo com Libâneo (1998:38) : 

 

“(...)A escola de hoje precisa indicar propostas educativas 

metodológicas em relação à nova geração de homens(...) que 

tenham vontade de mudar e progredir com o fruto de seu 

próprio esforço, e que tenham os conhecimentos, habilidades e 

destrezas que estas mudanças requerem” 

 

 Estudos atuais na área de educação apontam para a importância do 

Projeto Político Pedagógico, sob a perspectiva emancipatória para a melhoria 

da qualidade de ensino, que se dá num cenário de intensas transformações na 

sociedade contemporânea, em que é necessário retomar o sentido do trabalho 

escolar, bem como o papel das escolas, dos professores e de toda comunidade 

escolar na construção de uma educação de qualidade social, considerando as 

necessidades dos usuários da escola pública. 

 Assim, essa Instituição de Ensino busca conceber uma educação que 

considere todos os segmentos escolares nas suas diferentes dimensões; na 

sua trajetória de vida, e no seu ambiente. Considera também a multiplicidade e 

a diversidade das fontes do saber que os colocam como aprendizes e sujeitos 

ativos na construção coletiva do processo educativo.  

Aponta também, de acordo com o PPP Carlos Motta , o Currículo em 

Movimento da Educação Básica e  Diretrizes de Avaliação, a concepção  da 

educação integral, ou seja, centrada no sujeito social, cultural, histórico, 

cognitivo e subjetivo, sem perder de vista a perspectiva das relações humanas. 

Ressalta-se que pensar a educação integral é dar visibilidade social a 

comunidade local, cooperando para a mobilidade social. É garantir direitos, 

contemplando as diversas dimensões da formação humana. A compreensão do 

conceito de educação integral pressupõe que todas as atividades são 
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entendidas como educativas e curriculares e remete a idéia de ampliação de 

tempo, espaços e oportunidades. 

Como princípios, a educação integral dispõe sobre integralidade, 

intersetorização, transversalidade, diálogo escola e comunidade, territorialidade 

e trabalho em rede. Tais princípios devem ser respeitados e valorizados no 

planejamento , organização e execução das práticas educativas. 

Referendando a escolha do Currículo em Movimento da Educação 

Básica , esta I.E tem como opção teórico metodológica a Pedagogia Histórico-

Crítica e Psicologia Histórico-Cultural.. 

Segundo Libâneo ( 2007), adotar a Pedagogia histórico- crítica é 

movimentar-se para a aquisição de novas atitudes docentes, que resumem-se 

em: 

 

1. Assumir o ensino como mediação: aprendizagem ativa 

do aluno com a ajuda pedagógica do professor. 2. 

Modificar a idéia de prática pluridisciplinar para uma 

escola e de uma pratica pluridisciplinar para uma escola 

e de uma prática pluriodisciplinares. 3. Conhecer 

estratégias do ensinar a aprender a aprender. 4. 

Persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem 

uma perspectiva critica dos conteúdos. 5. Assumir o 

trabalho de sala de aula como um processo 

comunicacional e desenvolver capacidade comunicativa 

. 6. Reconhecer o impacto das novas tecnologias da 

comunicação e informação  na sala de aula ( televisão, 

vídeo, games, computador, internet, cd rom, etc. ). 7. 

Atenderà diversidade cultural e respeitar as diferenças 

no contexto da escola e da sala de aula. 8. Investir na 

atualização científica, técnica e cultural, como 

ingredientes do processo de formação continuada. 

9.Integrar no exercício da docência a dimensão afetiva. 

10. Desenvolver comportamento ético e saber orientar 
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os alunos em valores e atitudes em relação à vida, ao 

ambiente, às relações humanas a si próprios. 

 

A escola deve garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio 

do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Nesse sentido a 

psicologia histórico cultural subsidia uma organização escolar que supera 

concepções .deterministas e organicistas da aprendizagem e desenvolvimento  

valorizando o contexto sócio-histórico e o papel da mediação na promoção do 

desenvolvimento humano. 

 

VI. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

  A E.C 47 desde o ano de 2013 organiza seu trabalho escolar em Ciclos, 

atendendo 1º ao 3º Ano – Etapa I– 2º Ciclo ( com turmas de Integração Inversa 

);Ensino Fundamental -  4º e 5º Ano – Etapa II – 2º Ciclo ( com turmas de 

Integração Inversa ). 

O trabalho é desenvolvido no sentido de possibilitar o processo reflexivo 

e participativo do aluno como fator primordial na apropriação do conhecimento 

e aquisição de aprendizagens específicas que favoreçam as capacidades 

cognitivas, procedimentais e atitudinais, tendo como meta principal a promoção 

do mesmo, contribuindo também para a construção da cidadania por meio de 

atividades que desenvolvam a habilidade de conviver democraticamente em 

uma sociedade plural, respeitando os diferentes grupos e culturas que a 

constituem. 

Deste modo, a organização do trabalho pedagógico aponta como eixos 

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

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, que 

possibilitam o acesso do  aluno aos diferentes referenciais de leitura do mundo, 

com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes 

específicos de cada modalidade da educação básica. 

 Outro aspecto importante é o desenvolvimento de projetos  com 

aplicabilidade dos eixos transversais, tendo em vista a necessidade da 

comunidade escolar, fortalecendo os vínculos familiares, bem como o 
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desenvolvimento sob a égide da escola, de um currículo interdisciplinar de 

educação escolar, capaz de superar a compartimentalização dos componentes 

curriculares. 

 Todas as modalidades de ensino dessa escola, possibilitam condições 

de se efetivar a alfabetização/letramento sem desconsiderar que as teorias de 

aprendizagem (Piaget, Vygotsky e Wallon) apresentam a função do jogo e do 

brincar para efetivação significativa e facilitada desse processo educativo. 

Vale ressaltar que na E.C. 47 o vínculo entre 

alfabetização/letramento/ludicidade é tão forte que na escola não é apenas 

uma das alternativas possíveis de alfabetização, mas, para essa Instituição 

Educacional, é considerado o padrão para todas as demais modalidades; de 

certa forma, é a alfabetização escolar que legitima toda e qualquer atividade 

que vise à aprendizagem da leitura e da escrita. Para Magda (2004) a 

alfabetização e o letramento se somam, pois são processos interdependentes e 

indissociáveis, portanto, a alfabetização só se torna significativa quando se dá 

no contexto dos usos sociais de leitura e escrita e por meio dessas práticas. 

As quatro Práticas da Alfabetização: Leitura e Interpretação, Produção 

de Textos, Analise Lingüística e Sistematização para o Domínio do Código são 

vivenciadas diariamente nas atividades propostas por essa Instituição 

Educacional. São práticas articuladas no Projeto de Leitura; no sub projeto 20 

minutos de pura informação, Galeria de Artes e em consonância as 

competências e  habilidades propostas pelo Currículo em Movimento. 

 Nos encontros pedagógicos de coordenações de núcleo e 

acompanhamento, programam-se os meios de ensino que permitam alcançar 

os objetivos educativos. 

O planejamento é elaborado de forma a integrar os conteúdos 

programáticos das diversas áreas, visando o ajuste vertical e horizontal dos 

componentes curriculares respeitando os diversos ritmos de aprendizagem, 

podendo haver flexibilidade de acordo com as necessidades e interesses, 

proporcionando ao aluno meio para desenvolver seu trabalho sozinho ou em 

grupos. 
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A aprendizagem pode ocorrer tanto nas salas de aula, como na sala de 

leitura, sala de vídeo, laboratório de informática, em atividades extraclasse, 

sempre devidamente planejadas e acompanhadas pelo professor. 

Ao término das atividades é proposto aos alunos um momento para 

reflexão e auto-avaliação de seu comportamento, rendimento e postura, 

buscando assim seu aprimoramento como pessoa e estudante. 

O trabalho pedagógico se desenvolve no espaço de toda escola e 

também fora dela, como nos estudos do meio, planejados e organizados em 

função da programação de cada componente curricular e executados através 

de visitas aos meios escolhidos ou pesquisas e apresentação de relatórios. 

Para o ano letivo de 2016, a escola também desenvolverá conteúdos e 

atividades previstas nas matrizes de referências, tópicos e descritores das 

Avaliação Externa:  Provinha Brasil e Prova Brasil. 

No que diz respeito, a alfabetização matemática e o repensar suas 

práticas de ensino, essa escola valoriza conhecimentos prévios das crianças, 

oferece diferentes situações-problema, além de possibilitar o uso de variados 

recursos que permite que o aluno possa entender com clareza os 

conhecimentos mobilizados. A caixa matemática é um dos recursos utilizados 

pela escola. Cada turma possui sua caixa com materiais diversos ( fita métrica, 

balança, relógio, calculadora,  figuras geométricas, dados, material dourado, 

canudo, palito de picolé, cubo mágico, termômetro e outros ) os quais são 

utilizados diariamente em desafios e resolução de problemas.  

Acredita-se que apontado como eixo organizador do conhecimento em 

Matemática, a resolução de problemas quando apresenta temas motivadores e 

próximos a realidade do aluno abre espaço a elaboração de diferentes 

procedimentos, comparação de resultados, estruturação do pensamento, entre 

outras habilidades, que valorizam o processo de resolução e não somente as 

respostas corretas. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, justifica-se a 

presença da matemática no currículo escolar, pois ela é “[...] permite resolver 

problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e 

funciona como instrumento essencial para a construção de conhecimento em 
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outras áreas”. Portanto, essa instituição de ensino, busca formação de 

capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e na “agilização” do 

raciocínio lógico do aluno.  

Dessa forma as metodologias e estratégias pedagógicas desenvolvidas 

na E.C. 47 de Ceilândia atendem o que está previsto na Proposta Pedagógica 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que é compreender a 

educação, como instrumento que desenvolve no educando, habilidades, 

capazes de fazê-lo recriar o mundo e a si próprio, na busca de uma cidadania 

efetivamente participativa, focada na valorização e no respeito a diversidade. 

 O planejamento de todas as ações e estratégias são organizados na 

Coordenação Pedagógica, espaço central para articular a Proposta 

Pedagógica. É de fundamental importância para se alcançar as metas de 

excelências estabelecidas por essa escola, continuar refletindo coletivamente 

sobre a Organização do Trabalho Pedagógico, focalizando o sucesso do 

nosso educando. Dentre outras, são inúmeras atribuições do espaço destinado 

à Coordenação Pedagógica no sentido de acompanhar e aprimorar o processo 

educativo: 

 Oferece projeto de cunho interventivo através do atendimento a 

pequenos grupos de alunos com objetivo efetivar o processo de 

alfabetização; 

  Aulas de reforço do 1º ano até o 5º ano do ensino fundamental 

de 09 anos, no contraturno,  de acordo com as necessidades do aluno 

e com o objetivo de superar as dificuldades através de um 

planejamento focado nas aprendizagens significativas; 

 Articula  a coordenação de núcleo através do planejamento de 

ações, conteúdos e atividades por série/ano; 

 Cria  estratégias pedagógicas para desenvolver atividades 

previstas nas matrizes de referências, tópicos e descritores das 

avaliações externas: Prova Brasil, Provinha Brasil e ANA ( Avaliação 

Nacional de Alfabetização): 

 Articula o Reagrupamento envolvendo as turmas do 1º ano até o 

5º ano que é realizado às quinta - feiras durante o período de regência; 
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 Articula  projetos pedagógicos que contemplam os eixos 

transversais; 

 Promove reuniões de pais e mestres e disponibiliza  um canal   de 

comuni - cação sempre aberto para a comunidade durante todo o 

bimestre letivo. 

 A Comissão de Professores (Bimestral) – Coordenação Pedagógica –  

caracteriza-se em nossa Instituição Educacional como espaço de reflexão 

coletiva, troca de experiência, possibilitando o debate, a reflexão coletiva, a 

dinamização do trabalho pedagógico e como conseqüência repensar 

constantemente a concepção de aprendizagem e a função social da escola. 

  A Coordenação Pedagógica também é voltada para a formação do 

professor com vista a um processo contínuo de reflexão da própria prática 

permitindo desenvolver a capacidade de ação-reflexão-ação.  Nosso corpo 

docente atualmente participa em sua maioria da Especialização Latu Sensu 

oferecido pela UNB, cursos oferecidos pela Escola de Formação de 

Profissionais em Educação – EAPE e também cursos oferecidos pelo MEC-

PNAIC. O horário de coordenação Pedagógica do professor 40 (quarenta) 

horas, jornada ampliada, nos anos iniciais é o mesmo que consta na portaria nº 

562  de 27/12/2017. 

 

Ambiente Educativo 

A escola deve proporcionar atividades que favoreçam a aprendizagem e 

a integração com a comunidade , para tanto desenvolveremos as seguintes 

ações que buscam favorecer o ambiente educativo: 

 Realização de  atividades para ampliar a percepção dos 

alunos sobre os diferentes tipos de textos e linguagens utilizadas 

nas diversas situações sociais ( Projeto de Leitura ). 

  Cerimônias e premiações reconhecendo o sucesso 

acadêmico dos alunos;( as habilidades são discutidas com 

professor e a turma ) 
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 Conscientização dos alunos e comunidade escolar em relação 

ao consumo racional dos recursos e reservas naturais a fim de 

garantir o desenvolvimento sustentável do planeta; 

 Construção da Regras de Convivência de sala de aula e de 

todo o ambiente escolar; 

  Envolvimento e comprometimento dos pais no 

acompanhamento escolar do seu filho, conscientizando também a 

importância da participação e contribuição dos mesmos no 

Conselho Escolar e na construção da Proposta Política 

Pedagógica da Instituição de Ensino ; 

 Permanecer envolvendo a comunidade escolar  em atividades 

como oficinas, feiras culturais, festivais, peças de teatro, 

campeonatos esportivos, culminância de projetos , etc. 

 Execução o Projeto Projeto Gentileza que envolve toda a  

comunidade escolar; 

 Promover ações acerca da educação em diversidade étnico-

racial, orientação sexual, respeito às diferenças e direitos 

humanos; 

 

Apoio à Aprendizagem  

Com relação à Educação Especial, nossa escola tem o enfoque 

exclusivista proposto pela LDB, já que na educação, o sujeito com deficiência é 

um "aluno especial", cujas necessidades específicas demandam recursos, 

equipamentos e níveis de especialização definidos de acordo com a condição 

física, sensorial ou mental. 

Especificamente, neste ano, com turmas de Integração Inversa, que 

são classes diferenciadas, constituídas por alunos com e sem necessidades 

especiais e previstas para nossos alunos com Deficiência Mental, Física e 

Múltiplas. A escola deverá fazer as Adequações Curriculares que segundo a 

Proposta da Secretaria de Educação do Distrito Federal define: O que o aluno 

deve aprender? Como e quando aprender? Que formas de organização do 
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ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem? Como e quando 

avaliar? 

Nossas turmas de integração inversa são atendidas por professores 

capacitados para a regência de classe, professor especializado na sala de 

recurso, e pela equipe psicopedagógica, cujo trabalho desenvolvido por todos é 

focado em apoiar o processo de inclusão, alfabetização e socialização. 

 

 Sala de Recursos /Apoio 

Atendimento educacional especializado ofertado aos Estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais (E.N.E.Es) na busca de estratégias de 

ensino, alternativas metodológicas, modificações, ajustes e adaptações na 

programação e atividade de modo a viabilizar o desenvolvimento cognitivo e 

apropriação do saber.  

Atribuições do professor da sala de recursos/apoio: 

 Oferecer apoio pedagógico aos estudantes (E.N.E.Es) na sala de 

aula e na sala de apoio conforme suas necessidades. 

 Participar e elaborar com o planejamento das atividades para o 

aluno. 

 Subsidiar os professores para realização das adaptações 

curriculares, auxiliando em sua elaboração, aplicação dos 

objetivos, conteúdos métodos, procedimentos didáticos, 

temporalidade e avaliação. 

 Orientar a comunidade escolar o respeito à inclusão dos 

E.N.E.Es. 

 

 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – E.E.A.A 

Equipe composta por profissionais da psicologia (itinerante) e pedagogia 

que dará assessoramento à pratica pedagógica e ao acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem, sempre em articulação com os profissionais do 

serviço de Orientação Educacional e das salas de recursos, quanto se tratar 

dos alunos com necessidades educacionais especiais (portaria nº254/08 da 

SEDF) 
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A Escola Classe 47 de Ceilândia no ano de 2017 ainda não possui 

Pedagogo e Psicólogo, fato que está acarretando prejuízo no 

atendimento/avaliação dos alunos encaminhados . 

Atuação da E.E.A.A 

Será orientada por três grandes dimensões: 

1. Mapeamento Institucional da escola: 

 Processo de análise e investigação do contexto escolar. 

2. Assessoria ao trabalho coletivo dos professores: 

 Participação e colaboração no processo de ensino 

aprendizagem. 

3. Acompanhamento do processo ensino- aprendizagem: 

 Avaliação psicopedagógica dos alunos objetivando 

compreender as múltiplas variáveis que interferem no 

processo de ensino. 

 Atendimento psicopedagógico dos alunos. 

 

 

 Serviço de Orientação Educacional 

A Orientação Educacional é muito importante pelo papel que exerce 

junto à comunidade escolar. Dentre as tarefas a executar, o orientador: 

 Oportuniza a visão criativa do profissional; 

 Estimula a participação dos pais no acompanhamento da vida 

escolar do aluno; 

 Orienta a família dos alunos sobre aspectos importantes a 

serem desenvolvidos nas crianças para que elas se sintam 

estimuladas a freqüentar a escola; 

 Colabora com professores durante o período de adaptação 

das crianças que estão em inicio de escolarização; 

 Despertar nos educadores, pais e professores, a necessidade 

da observação em todos os momentos da vida da criança;  
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Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é um órgão consultivo, deliberativo e mobilizador, 

representado pelos segmentos que compõem a comunidade escolar. Deve 

atuar de forma a compartilhar responsabilidades e decisões que visem sempre 

o bom andamento das atividades escolares, bem como na gestão de recursos 

financeiros. 

 O Conselho se reunirá uma vez por mês em assembléia ordinária ou 

quantas vezes forem necessários em assembléias extraordinárias. 

 

  Recursos Físicos : 

O espaço físico da escola está dividido em 14 salas de aula, secretaria, 

sala da coordenação pedagógica, sala da direção, sala de leitura, sala dos 

professores, sala de vídeo, sala dos agentes de vigilância (atualmente no 

diurno é utilizada como sala do SOE), sala de recursos,  depósitos, banheiros, 

02 quadras abertas e 01 parquinho. 

 Com relação aos equipamentos e materiais didático-pedagógico 

dispomos: de 01 duplicador, 01 máquina de xérox, 01 computador com 

impressora na sala de coordenação (com internet), 01 retroprojetor, 01 spin 

light, 01 televisor, 01 vídeo cassete, 01 aparelho de DVD, 01 câmera 

fotográfica (analógica), 02 aparelhos de som (mp3), mimeógrafos , 01 

datashow Proinfo, Além de livros, CDs , DVDs  e materiais para pesquisa do 

professor. 

 

   Recursos Financeiros:  

 

 As fontes de recursos financeiros são oriundas dos seguintes 

programas: o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e PDAF (Programa 

de Descentralização Administrativa e Financeira) Lei 4.036 52/10/2007  

Estes poderão ser aplicados em material de consumo, materiais 

permanentes, reparos nas instalações físicas, contratação de serviços com 

pessoa física e jurídica, pagamento de gás de cozinha. 
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Tais recursos serão fiscalizados e monitorados pela Comunidade 

Escolar, Diretoria de Controle Interno, Corregedoria-Geral do DF, Ministério 

Público do DF e Tribunal de Contas do DF. 

PDAF – Programa de Descentralização de Recursos Administrativos e 

Financeiros. 

 Os recursos oriundos do PDAF serão utilizados de acordo com o Plano 

de Aplicação, elaborado conjuntamente pela Diretoria da Unidade Executiva - 

Caixa Escolar da E.C. 47 de Ceilândia, pela Diretoria da Instituição 

Educacional e referendada pelo Conselho Escolar, contendo o planejamento de 

gastos para exercício de 2017. 

 Será elaborado um relatório analítico com os objetivos propostos para o 

ano, onde deverão constar gastos com água, luz, telefone, internet banda 

larga, gás, material de consumo, manutenção de bens móveis e imóveis, 

materiais pedagógicos, serviços de pessoa física e jurídica, equipamentos e 

material permanente, de acordo com as prioridades e necessidades da escola, 

definidas com o Conselho Escolar da nossa instituição de ensino. . 

 PDDE/FNDE – Programa de  Dinheiro Direto na Escola 

 Os recursos do PDDE serão utilizados nos mesmos moldes do PDAF e 

administrado pela Unidade Executora (Caixa Escolar da Escola Classe 47 de 

Ceilândia) através de um planejamento elaborado juntamente com a Diretoria a 

Uex e referendado pelo Conselho escolar, sempre priorizando as necessidades 

da escola. 

 

  

Perfil da Diretora e Vice Diretora 

No ano de 2016, o foco da gestão escolar ganha destaque no desenho 

das políticas públicas da Secretaria de Estado de Educação do DF e da Gestão 

Democrática Lei nº 4751/2012. A Diretora e Vice-Diretora da Escola Classe 47 

de Ceilândia, em consonância com o Conselho Escolar, que é deliberativo, 

assume o compromisso em focar em desafios e estratégias para melhoria da 

educação do Distrito Federal, a medida que irá: 
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 Articular, liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de 

mediador entre essas e a proposta pedagógica , administrativa e 

financeira da instituição educacional, elaborada em conjunto com a 

comunidade, observadas as diretrizes e metas gerais da política 

educacional definida para o Governo do Distrito Federal e o uso 

dos resultados das avaliações internas e externas como subsídio à 

construção da proposta pedagógica da instituição educacional; 

 

 Compreender os condicionamentos políticos e sociais que 

interferem no cotidiano escolar para promover a integração e a 

participação da comunidade escolar, construindo relações de 

cooperação que favoreçam a formação de redes de apoio e de 

aprendizagem recíproca; 

 

 Propor e planejar ações que, voltadas para o contexto 

socioeconômico e cultural em que a escola esteja inserida, 

incorporem as demandas e os anseios da comunidade local aos 

propósitos pedagógicos da escola; 

 

 Valorizar a gestão como forma de fortalecimento institucional e de 

melhoria nos resultados de aprendizagem dos alunos; 

 

 Reconhecer a importância das ações de formação continuada para 

o aprimoramento dos profissionais que atuam na instituição 

educacional, criando mecanismos que favoreçam o seu 

desenvolvimento; 

 

 Cuidar para que as ações de formação continuada se traduzam 

efetivamente em contribuição ao enriquecimento da prática 

pedagógica em sala de aula e à melhoria da aprendizagem, com 

ênfase no acesso, na permanência e no sucesso do aluno; 
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 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da proposta pedagógica 

e os indicadores de aprendizagem, os resultados das avaliações 

externas e os indicadores de desempenho divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — 

INEP, do Ministério da Educação — MEC, com vistas à melhoria do 

desempenho da instituição educacional; 

 

 Conhecer os princípios e as diretrizes da administração pública e 

incorporá-los à prática gestora no cotidiano da administração 

escolar. 

 

 Perfil do Corpo Docente 

Desde os primórdios da cultura grega, o professor se encontra em uma 

posição de importância vital para o amadurecimento da sociedade e a difusão 

da cultura. 

No entanto, para que um professor desempenhe com maestria a aula 

na matéria de sua especialidade, ele precisa conhecer um pouco das demais 

matérias, dos temas transversais que devem perpassar todas elas e, acima de 

tudo, conhecer o aluno. Tudo o que diz respeito ao aluno deve ser de interesse 

do professor. 

O professor que busca conhecimento é aquele que consegue ser um 

educador, que conhece o universo do educando, que tem bom senso, que 

permite e proporciona o desenvolvimento da autonomia de seus alunos. Que 

tem entusiasmo, paixão; que vibra com as conquistas de cada um de seus 

alunos, não descrimina ninguém, não se mostra mais próximo de alguns, 

deixando os outros à deriva. Que seja politicamente participativo, que suas 

opiniões possam ter sentido para os alunos, sabendo sempre que ele é um 

líder que tem nas mãos a responsabilidade de conduzir um processo de 

crescimento humano, de formação de cidadãos, de fomento de novos líderes.  

A grande responsabilidade para a construção de uma educação cidadã 

está nas mãos do professor. Por mais que o diretor ou o coordenador 

pedagógico tenham boa intenção, nenhum projeto será eficiente se não for 
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aceito, abraçado pelos professores porque é com eles que os alunos têm maior 

contato. 

O artigo 13 da LDB sobre a função dos professores: 

Artigo 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 dos 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. colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

Nota-se que o papel do professor, segundo a LDB, está muito além da 

simples transmissão de informações. Dentro do conceito de uma gestão 

participativa, ele participa da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino, isto é, decide solidariamente com a comunidade 

educativa o perfil de aluno que se quer formar, os objetivos a seguir, as metas 

a alcançar. E isso não apenas no tocante a sua matéria, mas toda a proposta 

pedagógica 

Assim, compete ao professor respeitar os tempos e saberes do aluno, 

assumindo uma atitude ativa, mas não diretiva, compreendendo o ensino como 

uma forma de ajudar o aluno a aprender, interagindo com ele e abrindo espaço 

para atividades coletivas/cooperativas, favorecendo assim a apropriação de 

conhecimentos significativos. Desta forma, Delors (1999), coloca que 

“Cabe ao educador dar continuidade ao planejamento coletivo 

através da compreensão do processo de aprendizagem dos 

alunos, a fim de planejar a prática pedagógica cotidiana. 

Desse modo, ele estará possibilitando aos alunos tornarem-se 
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autônomos e responsáveis pela aquisição do conhecimento, 

além de cultivarem os hábitos do autoconhecimento, do pensar 

criticamente e do aprender a aprende”. 

  

Na E.C. 47, o professor é aquele que abre espaço na sala de aula para 

que os alunos vivenciem com trabalho, esforço e prazer, o processo de 

aprender. 

 Para que exerça seu papel de educador são necessários alguns 

comportamentos: 

- Demonstre na sua forma de agir, compromisso com a escola e a 

educação; 

   - Tenha domínio do conhecimento bem como habilidades e atitudes 

para garantir que esse conhecimento seja assimilado pelo aluno; 

 - Sinta prazer e entusiasmo no domínio do seu trabalho; 

 - Reflita criticamente sobre sua prática pedagógica; 

 - Esteja aberto às inovações e à troca, que implica num processo de 

atualização/aperfeiçoamento constantes por meio da formação continuada e 

planejamento com os pares; 

- Demonstre coerência entre discurso e prática; 

 - Nas relações com os alunos, prevaleça a atitude de respeito às 

diferenças individuais, à postura oral (usando a linguagem adequada) e à 

delicadeza no tratamento com o próximo; 

- Demonstre espírito de equipe que se revela na interação e na relação 

de confiança com o grupo; 

 Com base nestes princípios, o professor desempenha com qualidade 

seu papel na criação dos processos de ensino e aprendizagem que favorece 

ao aluno articulação dos saberes para enfrentar os desafios propostos pela 

sociedade. 

 

 Perfil dos Coordenadores Pedagógicos 

Os Coordenadores Pedagógicos em nossa instituição de ensino 

juntamente com a Supervisão Pedagógica, exerce a função de articulador de 
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ações e estratégias pedagógicas entre professores, equipe de Direção e da 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia.  

 Também acompanham e planejam juntamente com o corpo docente 

estratégias de recuperação/intervenção de aprendizagem, reagrupamento,  e 

na elaboração  e execução da Proposta Pedagógica. No trabalho diário, 

estimula, orienta e acompanha o trabalho docente na implantação Currículo em 

Movimento da Educação Básica das Escolas Pública do DF, realiza reflexões e 

planejamento com ênfase nas matrizes de avaliações externas por meio de 

pesquisas, de estudos em equipes e de oficinas pedagógicas locais, 

proporcionando uma reflexão avaliativa da equipe e conseqüentemente um 

redimensionar das ações pedagógicas. 

 

 Gestão Pedagógica 

A equipe gestora desta instituição de ensino em parceria com os 

professores e demais profissionais da educação, comprometem -se ao longo 

do ano letivo de 2016, a buscarem a garantia da excelência da educação de 

acordo com o estabelecido na Gestão Democrática e cumprir metas e 

indicadores educacionais e de gestão, definidos pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, observadas as especificidades da Instituição 

Educacional, e considerar, como parâmetro mínimo, os indicadores a seguir 

especificados: 

 

1. Aumento do índice de aprovação  para 97,00% em 2018. 

2. Avançar o índice de desempenho  da Instituição Educacional, 

referendado pela média 5.7 do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica de 2015 para 5.9 . 

3. Redução em 30% no percentual dos alunos defasados em idade 

x série, mediante a adoção de estratégias de intervenção. 

4.  Atendimento educacional aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

5. Acesso e permanência do aluno com necessidades educacionais 

especiais, preferencialmente, em classes comuns. 

6. Diminuição da evasão escolar em 100% . 
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Segundo SPANBAUER (1996), quatro seriam as características que 

melhor se aplicariam a atingir a excelência na educação: 

- Filosofias de gerência e ensino que focalizem medidas definidas de 

excelência e melhoria da Qualidade. 

- Metas que atendam ou excedam as expectativas de clientes internos e 

externos (alunos, funcionários, contribuintes e empregadores). 

- Sistemas de satisfação do cliente e climas organizacionais que evitem 

erros e eliminem defeitos. 

- Decisões baseadas em contribuições dos que estão próximos aos 

alunos, utilizando dados obtidos através de pesquisas e não 

adivinhações ou suposições. 

Sabe-se que a mudança implica em aumento de responsabilidades, 

envolvimentos extras, apreensão e tensão dos envolvidos, mas todos 

perceberão rapidamente que é uma luta contínua. Para tanto, torna-se 

necessário estabelecer uma série de metas que devam ser continuamente 

assumidas pela  equipe gestora da I.E, por professores, alunos, auxiliares em 

educação, comunidade local e setores da administração. Forma-se então um 

conjunto coeso que emitirá o alcance do planejamento estabelecido que é a 

excelência em educação. 

 

 

Calendário Escolar 

O calendário da E.C. 47 será o mesmo aprovado pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal a todas as Instituições Públicas de Ensino do DF 

com o mínimo de 200 dias letivos de plenas atividades escolares. 

O ano letivo, nesta I.E,  terá 200 (duzentos) dias de plena atividade 

pedagógica ( algumas atividades serão realizadas aos sábados com objetivo 

de atingir toda comunidade escolar ). Alguns eventos da nossa instituição irão 

compor o calendário: 

  -  05/03 à 09/03 – Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais 
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  -   19/03 à 23/03 – Semana de Conscientização do Uso 

Sustentável de Água 

-    07 à 11 de maio– Semana  de Educação para a Vida 

-    25 de maio – Dia da África 

- 09 de junho – Festa Junina 

- 21 de setembro – Dia Nacional de Luta das Pessoas com 

Deficiência 

- 10 de novembro – Feira Literária 

- 16 à 20 de outubro – Semana da Criança 

- 20 de novembro - Consciência Negra 

- 08 de dezembro – Auto de Natal 

 

Visitas sugeridas pela comunidade escolar previstas ao longo ano letivo: 

 - Fundação Palmares; 

            - Quilombo do Mesquita 

 - Museu do Índio; 

            - A Fazendinha 

- Monumentos Históricos de Brasília; 

- Palácio do Planalto; 

- Instituto Histórico e Geográfico; 

- Planetário; 

- Escola da Natureza; 

- CAESB; 

- Banco Central; 

- Museu Vivo da Memória Candanga; 

- Zoológico; 

- Banco do Brasil (Centro Cultural Banco do Brasil); 

- Peças teatrais, concertos, cinema; 

- Transitolândia 

 

Outras atividades extraclasse surgirão de acordo com as competências 

e habilidades desenvolvidas no cotidiano escolar. 
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VII- CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que 

possibilita ao professor definir critérios para replanejar as atividades e criar 

novas situações que gerem avanços na aprendizagem do aluno. Tem como 

função acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. 

È um processo interativo de ação e de reflexão, entre educadores e 

educandos. Nesse sentido, Joel Martins ( apud Hoffman, 1997 ) afirma: 

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação essa que 

nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente de 

educador sobre sua realidade e acompanhamento passo a 

passo do educando, na sua trajetória de construção do 

conhecimento. 

 

 

1- Prática Avaliativa: 

 

Na E.C 47 a avaliação formativa enquanto Instituição, tem como 

objetivo promover nos espaços do Conselho de Classe e Avaliação 

Institucional, a construção, reconstrução, reorganização e reflexão das metas e 

objetivos  traçados no PPP, na perspectiva de replanejar ações que gerem 

avanços na aprendizagem e na prática pedagógica, conforme aponta as 

Diretrizes de Avaliação Educacional. 

Portanto, para essa instituição de ensino, a avaliação é  

formativa/interdisciplinar/contextualizada, e  não se refere apenas a uma 

verificação do rendimento escolar do aluno, mas sim refletir sobre o que eles 

não aprenderam e o que deve ser feito, por todos, para que as aprendizagens 

significativas se concretizem e se evidenciem nas demonstrações e 

articulações práticas da vida, quer no âmbito da escola ou fora dela.  

 A avaliação na prática docente acontece primeiramente através da 

diagnose, que contempla no seu caráter uma dimensão participativa, 

processual e contínua. A construção do conhecimento do aluno é refletida 
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pelo professor na perspectiva da dimensão cumulativa, ao considerar que 

tanto as competências quanto as habilidades não são adquiridas de forma 

dividida e isolada no tempo e no espaço. Os erros e dúvidas dos alunos são 

vistos como episódios altamente significativos para a ação educativa, gerando 

novas oportunidades de conhecimento, bem como novos procedimentos 

avaliativos.  

São adotados alguns instrumentos de avaliação adequados a aquisição 

e construção de competências e habilidades úteis às oportunidades de ensino 

e aprendizagem que favorecem  desenvolvimento do aluno, de forma dirigida 

ou espontânea. Dentre os quais podemos citar: observação, registros, teste 

da psicogênese, mapeamento ortográfico,  relatórios, pesquisas 

escolares prévias, testes, entrevistas, fichas de acompanhamento, 

seminários, auto-avaliação,  questionários, portifólio, diário de bordo. 

Além das avaliações externas: Prova Brasil e Provinha Brasil que 

permitem uma reflexão global do trabalho pedagógico que está sendo 

desenvolvido, bem como a utilização da interpretação dos resultados 

como ponto de partida para novos redirecionamentos. 

Dentro desta proposta, a avaliação assume um caráter inclusivo, capaz 

de infundir no aluno a confiança em si mesmo e estimulá-lo a avançar sempre, 

sendo que ao mesmo tempo em que observa, registra e identifica, também 

aponta orientações para uma retomada de caminho de planejamento e de 

objetivos. Portanto, na E.C 47, a avaliação é realizada com intuito de avaliar 

para incluir, incluir para aprender, e aprender  para desenvolver. 

 

2.Conselho de Classe: 

 O Conselho de Classe na E.C 47 acontece bimestralmente e se destina 

a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das 

aprendizagens. É composto por professores, direção, coordenação 

pedagógica, orientador educacional, sala de recursos, representante do 

Conselho Escolar e equipe de apoio. 

 Compete ao Conselho de Classe avaliar a execução do PPP, analisar de 

forma ética os aspectos relativos à aprendizagem dos alunos considerando as 

necessidades individuais , as intervenções realizadas, os avanços alcançados, 
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estratégias pedagógicas adotadas, projeto interventivo/reforço e 

reagrupamentos. 

 Após essa análise, discutir, propor e deliberar ações pedagógicas 

interventivas que promovam aprendizagens e só assim decidir sobre os casos 

de aprovação, reprovação e avanço nos estudos. 

 

  VIII-  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

  

 O acompanhamento da execução do PPP é de responsabilidade de 

todos os envolvidos na discussão/construção/validação do mesmo. A avaliação 

acontecerá durante os Conselhos de Classe, com registro em formulário, ( 

podendo ocorrer sempre que necessário ), por meio instrumento construído e 

aplicado nas datas previstas em calendário escolar para realização da  

Avaliação Institucional. Contará com a participação de todos os segmentos 

envolvidos no processo de construção e execução de modo que haja reflexões 

que possibilitem as intervenções eficazes no alcance dos objetivos e metas 

propostas. 
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APÊNDICE I 

 

Plano de Ação: 

PLANO DE AÇÃO  

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

-  Utilizar e otimizar o  

currículo em 

movimento da 

educação básica; 

 

 

- garantir a qualidade 

dos processos de 

ensino e 

aprendizagem de 

todos os alunos; 

 

 

- Utilização do 

currículo no 

planejamento 

diário das 

atividades 

pedagógicas 

durante o ano 

letivo; 

 

- 

acompanhamento 

do desempenho 

escolar dos alunos 

- abrir espaço para 

intensificação das 

discussões/estudos 

do currículo durante 

as coordenações 

coletivas e de núcleo. 

 

- realizar estratégias 

de intervenção 

individual e coletiva ( 

reagrupamento, 

reforço escolar e 

outros ) de acordo 

 

 

 

 

 

A AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

DESTE PLANO 

DEVERÁ ATINGIR 

TODOS OS 

ENVOLVIDOS NO 

PROCESSO DE 

MODO A HAVER 

-direção, supervisão , 

coordenadores e 

professores 

 

 

-Professores 

coordenação 

pedagógica 

 

 

 

 

-Supervisão, 

-Durante o ano letivo 

 

 

 

 

- Bimestralmente 

 

 

 

 

 

 

- ao longo do primeiro 
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- Diminuir o índice de 

distorção idade/ 

série; 

 

 

 

 

- Garantir que os 

alunos  sejam 

alfabetizados ao final 

do 3º ano do ens. 

fundamental 

 

 

 

- Monitorar a 

freqüência dos 

alunos; 

em parceria com a 

coordenação 

pedagógica local 

bimestralmente e 

conselho de 

classe; 

 

 

 

- redução do 

índice de distorção 

idade/série em 

30% 

 

 

 

- alfabetização de 

todos os alunos ao 

final do 3º ano do 

com as necessidades 

de aprendizagem dos 

alunos; 

 

- adoção de medidas 

interventivas de 

aprendizagem que 

atendam esses 

alunos com vistas à 

promoção dos 

mesmos. ( Projeto 

Interventivo ); 

 

- acompanhar o 

desempenho desses 

alunos através dos 

testes da 

psicogênese e 

atendimento 

REFEXÕES QUE 

POSSIBILITEM  

INTERVENÇÕES 

EFICAZES PARA 

O ALCANCE DAS 

METAS.  

ACONTECERÁ  

POR MEIO DE 

REUNIÕES 

PODENDO SER 

MENSAIS, 

BIMESTRAIS E 

SEMESTRAIS, 

REGISTRADAS 

EM ATA DA I.E. 

 

 

 

 

coordenação e 

professores 

 

 

- direção, supervisão, 

professores, 

coordenação local, 

coordenação do PNAIC; 

 

 

- direção/SOE; 

 

 

 

 

 

-Sala de recursos, 

pedagogo, SOE, 

professores 

semestre; 

 

 

 

- ao longo de cada 

bimestre; 

 

 

 

 

 

- durante o ano letivo; 

 

 

 

 

 

- bimestralmente 
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- Garantir o acesso , 

inclusão e 

desenvolvimento dos 

ENEEs; 

 

 

 

 

 

- Assegurar o que 

está previsto nas Lei 

10.639/2003 e Lei 

11.645/2008; 

 

 

ensino 

fundamental; 

 

 

 

- Adoção de 

medidas que 

assegurem a 

permanência dos 

alunos na escola; 

 

 

 

- Realização das 

adequações 

curriculares 

bimestralmente; 

 

 

individualizado, em 

parceria com a 

coordenação local e 

o PNAIC; 

 

- realizar em parceria 

com o SOE, 

comunicado e 

convocação aos pais 

dos alunos 

infrequentes, bem 

como informar aos 

órgãos competentes 

quando necessário; 

 

- atender as 

necessidades de 

aprendizagem do 

ENEEs, através da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

DESTE PLANO 

DEVERÁ ATINGIR 

TODOS OS 

ENVOLVIDOS NO 

PROCESSO DE 

MODO A HAVER 

REFEXÕES QUE 

POSSIBILITEM  

 

 

 

 

- direção, supervisão, 

coordenação, 

professores, auxiliares, 

alunos e demais 

membros que compoem 

a comunidade escolar; 

 

- direção, supervisão, 

coordenação, 

professores. 

 

- Supervisão, SOE, 

coordenação e 

professores; 

 

 

 

 

 

 

- durante todo o ano 

letivo; 

 

 

 

 

 

 

- bimestralmente; 

 

 

 

- bimestralmente; 
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- Reconhecer o 

sucesso acadêmico 

dos alunos; 

 

 

 

- Inserir temas 

acerca da educação 

em direitos humanos, 

diversidade étnico-

racial, orientação 

sexual e respeito as 

diferenças no 

cotidiano escolar; 

 

 

-Garantir o acesso as 

 

 

 

- promoção de 

ações que 

atendam as 

referidas leis de 

acordo com a 

realidade escolar 

ao longo do ano 

letivo; 

 

 

- valorização dos 

alunos que se 

destacam em 

várias áreas do 

conhecimento, 

bimestralmente; 

construção das 

adequações 

curriculares 

individuais, com 

respeito ao ritmo de 

aprendizagem dos 

mesmos  

 

-desenvolvimento do 

Projeto Orgulho e 

Consciência Negra 

bem como pesquisas 

sobre as 

contribuições de 

origem africana e 

indígena na formação 

da sociedade 

brasileira 

 

INTERVENÇÕES 

EFICAZES PARA 

O ALCANCE DAS 

METAS.  

ACONTECERÁ  

POR MEIO DE 

REUNIÕES 

PODENDO SER 

MENSAIS, 

BIMESTRAIS E 

SEMESTRAIS, 

REGISTRADAS 

EM ATA DA I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores e 

coordenação; 

 

 

 

 

- durante o ano letivo; 
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novas tecnologias de 

informação; 

 

 

 

 

- promoção de 

ações planejadas 

que atendam os 

temas durante o 

ano letivo; 

 

 

 

 

- Utilização do 

laboratório de 

informática como 

recurso de 

aprendizagem 

durante o ano 

letivo. 

- promover concursos 

culturais, científicos , 

de redação e outros 

que valorizem o 

desempenho dos 

alunos; 

 

- incluir no 

planejamento de 

núcleo os temas 

relacionados de 

forma à contemplá-

los através de 

discussões, 

palestras, vídeos ( 

projeto gentileza ); 

incluir os temas na 

Semana de 

Educação para a 
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Vida; 

 

- Elaborar atividades 

e calendário para 

atendimento aos 

alunos no laboratório 

de informática com 

planejamento prévio 

de atividades; 

 

 

PLANO DE AÇÃO  

DIMENSÃO: GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- garantir a 

participação da 

comunidade escolar 

na validação do 

PPP; 

- promoção de 

momentos que 

envolvam 

representantes 

da comunidade 

- realizar reuniões para 

discussão/construção/v

alidação do PPP 

abrindo espaço para 

participação de todos 

A AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

DESTE PLANO 

DEVERÁ ATINGIR 

TODOS OS 

- Todos os segmentos 

da comunidade escolar; 

 

 

 

- durante o ano letivo; 
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- fortalecer a 

atuação do 

Conselho Escolar; 

 

 

 

 

- Conscientizar toda 

comunidade escolar 

em relação a 

conservação do 

patrimônio público; 

 

 

 

 

escolar na 

participação do 

PPP; 

 

 

- conscientização 

da importância da 

participação de 

100% dos 

membros do 

Conselho Escolar 

na tomada de 

decisões durante 

o ano letivo; 

 

- apropriação e 

conservação da 

escola como 

patrimônio 

os segmentos; 

 

- promover 

mensalmente reuniões 

que envolvam a 

participação do 

Conselho Escolar nas 

decisões pedagógicas, 

administrativas e 

financeiras da I.E; 

 

- promover debates 

acerca da importância 

e da conscientização 

de conservação da 

escola como 

patrimônio público, 

compartilhando 

responsabilidades; 

ENVOLVIDOS NO 

PROCESSO DE 

MODO  A HAVER 

REFEXÕES QUE 

POSSIBILITEM  

INTERVENÇÕES 

EFICAZES PARA 

O ALCANCE DAS 

METAS.  

ACONTECERÁ  

POR MEIO DE 

REUNIÕES 

PODENDO SER 

MENSAIS, 

BIMESTRAIS E 

SEMESTRAIS, 

REGISTRADAS 

EM ATA DA I.E. 

 

- membros do Conselho 

Escolar; 

 

 

 

 

- todos os segmentos da 

comunidade escolar 

 

- mensalmente e 

sempre que for 

necessário; 

 

 

 

- durante o ano letivo; 



 

 

 

 

60  

60 

 público de grande 

importância para 

a comunidade 

local; 

 

 

PLANO DE AÇÃO  

DIMENSÃO: GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- garantir o clima 

organizacional na 

escola; 

 

 

 

 

 

 

 

- mediação de  

conflitos no intuito 

de manter a 

harmonia que 

favoreça o bom 

andamento das 

atividades 

escolares ao 

longo do ano 

letivo; 

- construção das regras 

de convivência com os 

alunos em sala de aula; 

desenvolver o Projeto 

Gentileza envolvendo 

todos os segmentos da 

escola no intuito de 

manter um compromisso 

cooperativo, solidário e 

ético; 

 

 

 

A AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

DESTE PLANO 

DEVERÁ ATINGIR 

TODOS OS 

ENVOLVIDOS NO 

PROCESSO DE 

- SOE, professores, 

Alunos e demais 

segmentos; 

 

 

 

 

 

- Todos os segmentos; 

 

- durante o ano letivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- semestralmente; 
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- avaliar/replanejar 

a atuação de todos 

os segmentos ( na 

validação e na 

execução do PPP 

); 

 

 

 

 

 

- zelar pelo  

cumprimento de 

leis e normas que 

regem o sistema de 

ensino do DF; 

 

 

 

 

 

 

 

- 

acompanhamento 

da execução do 

PPP durante o 

ano letivo, 

bimestralmente; 

 

 

 

 

 

- observância às 

normas  previstas 

pela legislação 

vigente durante o 

 

-realizar a Avaliação 

Institucional através de 

instrumento construído 

coletivamente 

contemplando a 

participação de  todos 

os segmentos; 

 

 

 

- planejar atividades 

escolares que garantam 

o cumprimento do 

calendário escolar; 

conduzir a carga horária 

destinadas às 

coordenações 

pedagógicas; observar 

MODO A HAVER 

REFEXÕES QUE 

POSSIBILITEM  

INTERVENÇÕES 

EFICAZES PARA 

O ALCANCE DAS 

METAS.  

ACONTECERÁ  

POR MEIO DE 

REUNIÕES 

PODENDO SER 

MENSAIS, 

BIMESTRAIS E 

SEMESTRAIS, 

REGISTRADAS 

EM ATA DA I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

- direção e 

profissionais do ensino; 

 

 

 

 

 

 

 

- equipe gestora, SOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- durante o ano letivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- durante o ano letivo; 
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- garantir a 

participação de 

professores e 

auxiliares em 

cursos de formação 

continuada; 

 

 

 

 

 

 

-  cumprir as 

diretrizes e normas 

da Lei 4.751/2012 

ano letivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- formação 

continuada da 

maioria dos 

professores e 

demais 

servidores da 

área de 

educação; 

 

 

os direitos e deveres 

dos servidores públicos; 

conhecer, observar e 

aplicar as normas do 

ECA ; 

 

- divulgar através da 

EAPE os cursos de 

formação para os 

diversos 

segmentos;conscientizar 

a importância da 

participação dos 

professores nas 

coordenações 

pedagógicas da I.E; 

sensibilizar os 

funcionários sobre a 

importância de atualizar 

 

 

 

 

- equipe gestora e 

conselho escolar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 



 

 

 

 

63  

63 

que trata da gestão 

democrática; 

 

 

 

- atuação da 

equipe gestora e 

Conselho Escolar 

com 

transparência na 

condução das 

atividades 

escolares ( 

administrativas, 

pedagógicas e 

financeiras ) ao 

longo do ano 

letivo; 

conhecimentos para a 

carreira profissional e 

para melhor atender as 

necessidades 

comunidade; 

 

- gerir o trabalho e as 

decisões de acordo com 

os princípios da gestão 

democrática : 

descentralização, 

participação e 

transparência, 

compartilhando 

decisões com os demais 

segmentos. 
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PLANO DE AÇÃO  

DIMENSÃO: GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- gerir os recursos 

financeiros anuais 

destinados à I.E; 

 

 

 

 

- prestar contas dos 

recursos financeiros 

utilizados; 

- aplicação de 100% 

dos recursos 

financeiros de 

acordo com as 

necessidades da 

I.E, anualmente; 

 

 

 

- demonstração de 

planilhas das 

despesas de acordo 

com o Plano de 

Aplicação, 

quadrimestralmente. 

- elaborar o Plano 

Anual de 

Aplicação dos 

recursos 

financeiros em 

parceria com o 

Conselho Escolar 

definindo as 

prioridades da I.E/ 

aluno; 

 

-preencher 

quadros 

demonstrativos de 

despesas 

realizadas; 

A AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

DESTE PLANO 

DEVERÁ ATINGIR 

TODOS OS 

ENVOLVIDOS NO 

PROCESSO DE 

MODO A HAVER 

REFEXÕES QUE 

POSSIBILITEM  

INTERVENÇÕES 

EFICAZES PARA 

O ALCANCE DAS 

METAS.  

ACONTECERÁ  

POR MEIO DE 

-equipe gestora e 

conselho escolar; 

 

 

 

 

- equipe gestora, 

conselho escolar e 

conselho fiscal 

- anualmente; 

 

 

 

 

 

- anualmente 
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- divulgar resultado 

das despesas de 

acordo com o 

Plano de 

Aplicação; 

- realizar 

assembléias com 

todos os 

segmentos e 

Conselho Fiscal, 

apresentando os 

documentos 

comprobatórios da 

aplicação dos 

recursos; 

- encaminhar a 

CREC a prestação 

de contas anual 

REUNIÕES 

PODENDO SER 

MENSAIS, 

BIMESTRAIS E 

SEMESTRAIS, 

REGISTRADAS 

EM ATA DA I.E. 
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PLANO DE AÇÃO  

DIMENSÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- garantir um 

ambiente limpo e 

agradável no 

atendimento aos 

alunos e 

comunidade 

escolar; 

 

 

 

 

 

 

- realização de 

ações que 

favoreçam a 

limpeza e 

manutenção do 

ambiente escolar 

durante todo ano 

letivo; 

 

 

 

 

 

- aquisição de materiais de 

higiene que atendam a 

limpeza das salas de aula, 

banheiros e demais 

dependências; 

- construção de escala de 

limpeza para realização dos 

serviços parte dos auxiliares 

de conservação e limpeza ; 

- sensibilizar alunos e demais 

funcionários quanto a 

colaboração de todos na 

conservação do ambiente 

 

 

 

A AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

DESTE PLANO 

DEVERÁ ATINGIR 

TODOS OS 

ENVOLVIDOS NO 

PROCESSO DE 

MODO QUE 

HAJAM 

REFEXÕES QUE 

- equipe gestora, 

auxiliares, professores e 

alunos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- durante todo o ano 

letivo; 
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- realizar reparos 

da estrutura física 

da escola; 

 

 

 

 

- suprir as 

necessidades de 

materiais 

pedagógicos a 

serem utilizados de 

acordo com o PPP 

e demais projetos. 

 

 

 

- manutenção 

periódica da 

estrutura fica da 

escola ( elétrica, 

hidráulica e outras 

), anualmente; 

 

 

- aquisição de 

materiais  que 

atendam as 

necessidades 

pedagógicas da 

I.E, 

bimestralmente. 

escolar; 

 

- aplicar os recursos 

financeiros destinados à 

escola na manutenção física 

dos espaços de acordo com 

as necessidades/ prioridades; 

 

- relacionar os materiais 

pedagógicos necessários 

para atender as atividades ao 

longo do ano letivo que 

favoreçam a aprendizagem 

dos alunos; 

- incluir no plano de aplicação 

financeira, verba destinada a 

aquisição de materiais 

pedagógicos; 

POSSIBILITEM  

INTERVENÇÕES 

EFICAZES PARA 

O ALCANCE DAS 

METAS.  

ACONTECERÁ  

POR MEIO DE 

REUNIÕES 

PODENDO SER 

MENSAIS, 

BIMESTRAIS E 

SEMESTRAIS, 

REGISTRADAS 

EM ATA DA I.E. 

 

- equipe gestora, 

conselho escolar e 

demais segmentos 

 

 

 

 

- equipe gestora, 

conselho escolar e 

demais segmentos 

 

- ao longo do ano letivo; 

 

 

 

 

 

- ao longo do ano letivo 
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 APÊNDICE II 

 

Organização Curricular: 

 

O Currículo em Movimento da Educação Básica tem como princípios a 

integralidade, intersetorização, transversalidade, territorialidade e inclui desde 

os aspectos básicos que envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos 

da educação até os marcos teóricos que concretizam na sala de aula, 

relacionando princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento e 

ação.  

Esta Instituição desde 2013 optou pela organização curricular em ciclos  

garantindo os eixos transversais - Educação para Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

   

Ensino Fundamental de 09 Anos ( 2º Ciclo – Bloco I e II ): 

 

No Distrito Federal a organização do trabalho pedagógico possibilita o 

desenvolvimento das dimensões cognitiva, afetiva, social e motora dos alunos, 

favorecendo o letramento em seus diversos sentidos: linguístico, matemático, 

tecnológico etc. A Educação Básica de 9 anos, proposta no DF, oferecida na 

E.C. 47 dispõe da seguinte organização: anos iniciais 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. 

Os três primeiros anos do Ensino Fundamental de 09 anos integram o Bloco 

Inicial de Alfabetização – BIA e correspondem respectivamente ao Bloco I do 2º 

Ciclo e 4º e 5º Anos que correspondem ao Bloco II do 2º Ciclo. 

Os objetivos do ensino Fundamental seguem pautados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes 

Pedagógicas da 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 para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade; 
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- Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo, formação de atitudes e valores, 

permitindo vivências de diversos letramentos; 

- Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos 

processos históricos/geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema 

político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos 

humanos, e 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 coresponsabilização de papéis distintos, com 

vista a 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. 

 Em cada etapa, o currículo aponta para a aquisição de habilidades e 

competências adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade dos 

alunos, considerando suas experiências e conhecimentos prévios. A 

organização curricular , nos Anos e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

enfatiza a assimilação de conceitos, buscando desenvolver habilidades e 

competências que possibilitem aos alunos prosseguir os estudos .  

A concepção de alfabetização para E.C 47  se apresenta baseada numa 

concepção de língua interacionista, funcional e discursiva, buscando entender 

o “ como “ e o “ quando “ se estabelecem as relações no ato de aprender a ler 

e a escrever na construção deste código alfabético, com vistas ao uso social da 

língua escrita e falada. 

Através dessa concepção, o  objetivo geral  é garantir à criança, a partir 

dos 06 anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva 

da ludicidade e do seu desenvolvimento global, com vistas à formação do 

leitor e do escritor proficientes. 

  A aprendizagem para determinados estudantes com deficiências ou 

transtornos globais do desenvolvimento dar-se-á através de apoio como a 

adequação curricular, que visa ofertar a eles a possibilidade  de serem 
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avaliados tendo como referência e como parâmetro o seu próprio 

desenvolvimento. 

Os princípios do trabalho pedagógico do 2º Ciclo  são: 

  

Formação Continuada 

A formação continuada  objetiva instrumentalizar  o professor para 

atender às diversidades e perspectivas da instituição educacional inclusiva e 

compreender o processo de desenvolvimento humano e a forma como o 

indivíduo constrói o conhecimento.  

A SEDF conta com uma estrutura de apoio pedagógico para subsidiar a 

formação continuada: EAPE; Coordenações pedagógicas individuais e 

coletivas, PNAIC; 

 Reagrupamento 

É um princípio  que  se efetiva como uma  estratégia  de trabalho  em 

grupo, que 

atende todos os estudantes do ciclo e permite o avanço continuo das 

aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos que contemplem as 

possibilidades e necessidades de cada aluno, durante o ano letivo. 

 Projeto Interventivo/Reforço de aprendizagem 

Sabe-se que a prática educacional de desenvolvimento é rica de 

possibilidades formativas por possibilitar a participação, a reflexão e a 

intervenção na realidade na busca de transformá-la. 

 Assim, como prevê a proposta do Bloco Inicial de Alfabetização (2006) 

 “o projeto interventivo constitui-se em um princípio 

do BIA com o objetivo de promover o repensar de 

concepções e práticas pedagógicas, oportunizando 

um ambiente dinâmico que atenda aos alunos da 

Etapa III com defasagem idade/série, 

proporcionando-lhes uma efetiva alfabetização 

numa perspectiva inclusiva”. 

 

Portanto, a elaboração do Projeto Interventivo/reforço de aprendizagem 

na E.C. 47 se dará a partir da parceria dos professores e da equipe pedagógica 



 

 

 

 

71  

71 

da escola, que fará uma observação pormenorizada dos interesses e 

necessidades de aprendizagens  dos alunos no ciclo. O Projeto será articulado 

pela professora readaptada Ana Suely do N. Brito. 

Entretanto, para que este projeto alcance êxito é necessário observar 

as características principais que o permeiam e fazem parte da proposta  que 

são: 

 A contextualização, a interdisciplinaridade e a autenticidade; 

 O caráter temporário e a avaliação processual em sua 

implementação; 

 A intencionalidade de atender às necessidades dos alunos 

defasados idade/série; 

 A flexibilidade no uso de diversos tipos de estratégias 

pedagógicas e tempos/espaços escolares: horário contrário às 

aulas, reforço escolar  entre outros; 

 O envolvimento de outros profissionais e/ou alunos nas 

intervenções, oportunizando a interação social, base da 

construção do conhecimento; 

 A compreensão da importância da ludicidade nas ações 

educativas, oportunizando aos alunos um ambiente prazeroso de 

aprendizagem. 

 

 Avaliação Formativa 

A avaliação no ciclo tem a função de diagnosticar os processos de 

ensino e de  

aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento que auxilia a 

melhoria da qualidade do ensino. Deve ser um ato de valorização e de 

potencialização das aprendizagens e não de exposição. 

Repensar práticas avaliativas e ressignificá-las é proposta do ciclo para  

que a partir desta concepção de avaliação formativa possamos garantir uma 

instituição educacional voltada à aprendizagem de todos. 

 

 Áreas de Conhecimento 
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Linguagens 

O trabalho com a linguagem  nos anos iniciais  do Ensino Fundamental 

pressupõe a articulação entre Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, 

expressões verbais ou não que, devidamente trabalhadas, contribuem com as 

aprendizagens e o desenvolvimento dos estudantes. 

Ressalta-se que a finalidade precípua do ensino da Língua Portuguesa é 

propiciar a estudantes a competência comunicativa, ou seja, a capacidade de 

expressar-se adequadamente em qualquer situação, de forma oral e escrita, 

portanto, ler e escrever proficientemente de modo a resolver problemas da vida 

cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar participação plena no 

mundo letrado. 

 Portanto, o desenvolvimento da leitura, escrita, oralidade, apropriação e 

aprofundamento de conhecimento lingüísticos e trato com a literatura na E.C 

47, se dará por meio do trabalho com textos concretizados nos mais variados 

gêneros e suportes, que circulam na sociedade, cumprindo funções específicas 

de comunicação 

 

 Matemática 

O conhecimento matemático é imprescindível à humanidade e ao 

desenvolvimento de cada sujeito dentro e fora da escola. Os conteúdos 

propostos e a forma como serão tratados em sala de aula é que darão 

condição ao cidadão de resolver problemas de seu dia a dia e desenvolver o 

raciocínio lógico, compreendendo a matemática como uma ferramenta para tal, 

ou seja, ela deve ser um elemento de inclusão social. 

 Nesse contexto,  matemática nesta Instituição Educacional é trabalhada 

como uma ferramenta que ajuda os estudantes a resolverem situações do 

cotidiano para compreenderem o mundo. Esse trabalho ultrapassa o estudo 

mecânico de números e operações e a hierarquização de conteúdos, propondo 

atividades bem planejadas e instigantes que envolvam a observação, a 

exploração de semelhanças, diferenças e regularidades, a formulação de 

conjecturas, a produção de registros próprios e sua socialização. Tais 

atividades devem ser acompanhadas de uma intervenção pedagógica e  
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acolhedora do professor para que o aluno possa alfabetizar-se 

matematicamente. O professor desafia e acolhe, caminha junto e ao 

mesmo tempo desafia os estudantes para caminhar só: é a busca da 

autonomia intelectual. 

 

Ciências Humanas 

Os estudos na área de Ciências Humanas compreendem que o 

conhecimento é construído sócio-historicamente na relação entre homens e 

destes, com contexto social, político, econômico, cultural, natural e tecnológico 

em constante transformação envolvendo diretamente o cotidiano de 

professores e estudantes. 

Ao considerar potencialidades e possibilidades de estudantes, aprender 

e ensinar Ciências Humanas perpassam pela construção de conhecimentos de 

dois componentes curriculares: História e Geografia. 

Nessa perspectiva, a E.C 47 aborda o trabalho com a área de Ciências 

Humanas compreendendo sociedade, tempo e espaço, trabalho, diversidade 

socioculturais e religiosas ( gênero, sexualidade, religiosidade, geracionais e 

étnico-raciais ), democracia, nação, paisagem, espaço geográfico e terriotório. 

Vale ressaltar, que a partir da Lei nº 10.639/03, tornou-se obrigatório a 

inclusão dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Essas habilidades são desenvolvidas ao longo do ano letivo e a 

culminância se realiza no XI ano do projeto Orgulho e Consciência Negra ( 

que segue em anexo ). Já para o ano letivo de 2010 a partir da Lei nº 11.645, 

também se torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena . 

 

 

Ciências da Natureza. 

Em tempos atuais, o novo desafio é usar o ensino das Ciências como fio 

condutor para a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade com abordagens 

sobre ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural e 

consumo. Sendo assim o trabalho com este componente curricular vai  ao 

encontro de aprendizagens quando voltado para as necessidades do cidadão, 
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ampliação de sua visão de mundo e alcance de melhorias em sua qualidade de 

vida. 

A organização curricular  proposta para o ensino da Ciências apresenta 

temas ao estudante com possibilidades de desenvolvê-los  e consolida-los em 

tempos diferentes, porém integrados de forma linear. Os conteúdos são 

apresentados a partir de temáticas mais amplas e integradas. São elas:  

Ambiente: trabalho pedagógico com objetivo de demosntrar a 

responsabilidade humana quanto ao bem-estar comum e quanto ao uso 

adequado dos recursos naturais para minimizar problemas ambientais, sociais 

e econômicos. 

 Ser Humano e Saúde: O principal enfoque  é ter maior conhecimento 

do próprio corpo e percepção das necessidades biológicas, afetivas, sociais e 

culturais em todas as fases do desenvolvimento. 

 Recursos Tecnológicos: Visa o desenvolvimento de conteúdos de 

forma integrada e por meio do processo investigativo no ensino das Ciências, 

que inclui levantamento de saberes, formulação de hipóteses, investigação 

teórica, observação, experimentação e conclusão. 

Assim , o ensino das Ciências nos anos iniciais tem como objetivo a 

alfabetização científica, momento em que se percebe diferentes campos da 

ciência tecnológica, bem como o letramento científico em que o estudante 

consegue utilizar os princípios científicos em seu dia a dia, por meio de práticas 

sociais que envolvem a ciência ( KRASILCHIIK; MARANDINO, 2004 ). 

É importante ressaltar que esse processo deve ser desenvolvido de 

forma lúdica, permitindo que as aprendizagens aconteçam de maneira 

prazerosa, criativa e significativa. 

 

 Ensino Religioso 

A Constituição Federal instituiu o Estado como laico e ao mesmo tempo 

obrigou as escolas públicas a ofertarem o Ensino Religioso, no sentido de 

permitir que os estudantes conheçam a existência de religiões e crenças 

diferentes das praticadas por seus familiares e aprendam a respeita-las. 

Considera-se as temáticas Alteridade e Simbolismo Religioso, como 

função de relacionar os conteúdos em uma teia integral e integradora. A 
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Alteridade desenvolve-se a partir do conceito ethos, em uma perspectiva 

familiar, comunitária e social. O Simbolismo Religioso desenvolve-se a partir 

dos conceitos de Ritos, Mitos, Sagrado e Transcendente. 

A convivência com o diferente e com o próximo é a base da ética. Sendo 

o outro diferente de mim, tenho que ser capaz de viver e aceitar o diverso, a 

singularidade de quem vive e convive comigo. Há que se considerar dessa 

forma, as mais diversas manifestações religiosas presentes no Brasil, dando-

lhes o mesmo grau de importância. 

Sendo assim o trabalho na E.C 47 é voltado a valorização de conceitos 

como tolerância, paz, diversidade, amizade, respeito, autoestima, caráter, 

honestidade, humanidade e ética. 

Algumas ações farão parte do desenvolvimento desses conceitos como: 

o Projeto Orgulho e Consciência Negra e o Projeto Gentileza. 

 

Projetos Específicos/subprojetos 

 

1. Projeto Gentileza 

Buscamos com este trabalho, alcançar uma proposta pedagógica que 

permita passar para um método educacional voltado à valorização do ser 

humano como um todo, reforçando palavras que repercutam positivamente no 

seu dia-a-dia. 

As atividades propostas são: 

. Sensibilização através do conhecimento da vida e das atitudes do 

Profeta Gentileza/ Música “ Gentileza” ( Marisa Monte ) 

. Palavras, frases e pensamentos positivos serão trazidos por 

professores e alunos e trabalhados diariamente em sala de aula, levando todos 

a refletirem sobre o significado dos mesmos no nosso dia a dia. No Momento 

Cívico realizado semanalmente pela escola, alunos e professores terão a 

oportunidade de apresentar músicas, dramatizações, jograis e outros ,  

enfatizando o que foi trabalhado. 

. Regras de Convivência serão construídas pelos alunos em sala de 

aula com auxílio do professor. Tais regras ficam expostas em sala através de 

cartazes. Após a construção das regras de convivência das turmas, os alunos 
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selecionam 1 ( uma ) de cada turma para fazer parte do “Mural dos 

Combinados” da escola. 

. Momento da Família na Escola também possibilita essas reflexões a 

medida que integra ALUNO-ESCOLA-FAMÍLIA . Serão ministradas palestras 

para os pais com os seguintes temas: 

- Limites na educação dos filhos 

- Diálogo 

- Valor da vida 

- Drogas 

- A escola e a família 

- Bullying 

- Adolescência e suas características 

- Alcoolismo e Violência Doméstica 

Desta forma poderemos constatar no nosso cotidiano mudanças 

gradativas de comportamentos, nos fazendo crer que vale a pena acreditar no 

ser humano completo, com sentimentos, emoções e razão. Um ser humano 

com direito a erros e acertos na construção de sua felicidade. 
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2. Recreio Dirigido 

 

Este momento busca oportunizar atividades que direcionem o horário 

do recreio da escola com o planejamento prévio por parte do professor, 

buscando a integração e o divertimento dos alunos, evitando assim 

desavenças, correrias e acidentes a fim de estabelecer a paz e a alegria. 

Após anos de observação, verificamos que durante o recreio na nossa 

escola, havia vários registros em ata de acidentes envolvendo alunos ( cortes, 

ferimentos, lesões, fraturas e outros que nos levavam a encaminhá-los ao 

hospital ) além de brigas, discussões e entrada de pessoas estranhas pelo 

muro. Diante da situação, pais, professores, direção e funcionários se reuniram 

e sugeriram este projeto com o objetivo de reduzir as ocorrências citadas e 

garantir a segurança de nossos alunos. 

As atividades durante o recreio são acompanhadas pelos professores e 

uma equipe de alunos que fazem a distribuição, orientação e recolhimento do 

material ( bolas, cordas, bambolês, jogos e outros ). 

O recreio é realizado a cada três turmas, por um período de 15  

(quinze) minutos, podendo ser por blocos uma vez por mês desde que haja 

planejamento prévio. 

Há ainda um cantinho para leitura de revistas em quadrinhos, bem 

como são passadas músicas que proporcionam um ambiente alegre e saudável 

para as crianças. 

 A partir do momento em que colocamos o projeto em execução, 

observamos a redução de 90% no índice de violência, ferimentos e entrada de 

pessoas estranhas o que contribuiu significativamente para o real objetivo do 

recreio que é proporcionar um ambiente agradável de lazer, harmonia e 

integração saudável dos nossos alunos. 
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4.Projeto de Leitura  

 

 

Projeto de Leitura: Viajando na Leitura 

 

 “Um país se faz com homens e livros.” 

Monteiro Lobato 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Os livros desenvolvem a imaginação, a criatividade, objetivando o contato com 

a literatura. Ser capaz de imaginar, criar, conhecer outras vidas e outros 

mundos é a grande aventura de encontrar um sentido para nossa existência. A 

partir de histórias simples, a criança começa a reconhecer e interpretar sua 

experiência da vida real. Ouvir e contar histórias desde a primeira infância é, 

sem dúvida, o aprendizado das palavras, o estímulo para criar, pela fala e pela 

escrita, e dominar com propriedade a linguagem. Contar história é uma arte, 

então, não podemos mais pensar em ensino de qualidade sem elaborarmos e 

incluirmos no nosso planejamento um bom Projeto de Leitura para a nossa 

escola. As dificuldades dos alunos, com relação à leitura, devem ser 

trabalhadas e enfatizadas, em todas as disciplinas, de maneira interdisciplinar, 

visto que o aluno se utiliza da leitura em todas as matérias proporcionadas no 

currículo escolar. Lê-se para entender e reconhecer, para sonhar viajar na 

imaginação, por prazer ou curiosidade; lê-se para questionar e resolver 

problemas. O individuo que lê participa de forma ativa e efetiva na construção e 

reconstrução da sociedade e de si mesmo, enquanto ser humano integral.   

São inúmeras as queixas dos professores acerca da problemática tanto na 

aquisição quanto no gosto pela leitura. Enquanto educadores precisamos de 

ações que disponibilizem o processo de aquisição da leitura no cotidiano desse 

aluno, mostrando-a como entretenimento, no ambiente escolar, bem como fora 

dele.  
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O trabalho para minimizar essa realidade deve dar-se de forma 

conscientizadora para os educadores e de conquista para os alunos. Diante a 

tantas possibilidades com relação ao mundo da leitura, é preciso despertar 

esse interesse em nossos alunos, onde deveremos ler com eles e para eles 

aflorando e ampliando suas mentes para o gosto pela leitura. Os alunos devem 

encarar a leitura como algo comum, que podemos fazer. Devemos mostrar 

amor pela leitura. Não gosto, nem hábito, mas amor.  

Assim, faz-se necessário que o professor crie uma interação entre os alunos e 

a leitura e prepare o ambiente, conquistando esse processo aos poucos, e não 

só proporcionando espaços de leitura na sala e na escola, mas também 

permitindo o contato direto com o “livro” através da Sacola Literária, na qual o 

aluno levará para casa uma vez por semana. Esperamos que através do 

PROJETO VIAJANDO NA LEITURA, consigamos ter na EC 47 de Ceilândia, 

alunos apaixonados pela leitura, críticos, imaginativos e conscientes de seus 

papeis enquanto cidadãos.  

 

2. JUSTIFICATIVA:  

 

Considerando a realidade sociocultural dos alunos com relação ao processo 

ensino-aprendizagem, observamos que é de fundamental importância repensar 

na educação do futuro como formação do conhecimento e não somente como 

informação compartimentada no preparo do cidadão. Quem lê adquire cultura 

passa a escrever melhor, tem mais senso crítico, amplia o vocabulário e tem 

melhor desempenho escolar, dentre muitas outras vantagens. Evidenciando 

essa realidade, consideramos de fundamental importância elaborar este 

projeto, com a finalidade de formarmos sujeitos do conhecimento despertando 

nos alunos o prazer pela leitura, podendo dessa maneira proporcionar a 

possibilidade de acesso a essa gama de conhecimentos efetivada nos livros 

disponíveis através da Sacola Literária, a qual estará atendendo à família 

como um todo. Sabemos que o comportamento da família influencia 

diretamente os hábitos da criança. Se os pais leem, a tendência natural é que a 

criança também adquira o gosto pelos livros. A família tem o papel, portanto de 

mostrar para a criança que a leitura é uma atividade prazerosa, e não apenas 
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uma obrigação, algo que deve ser feito porque foi pedido pela escola. No 

entanto, para incentivar o desenvolvimento do “hábito da leitura” na 

comunidade escolar, serão desenvolvidas durante o ano letivo, atividades 

envolvendo professores, coordenadores, equipe de direção, sala de leitura e o 

aluno na interatividade com o livro, despertando e estimulando o gosto pelo 

livro e pela leitura. 

 

3. OBJETIVOS GERAIS:  

 

 Desenvolver uma prática pedagógica que motive os alunos ao hábito de 

leitura, percebendo quais os interesses da turma, proporcionando momentos 

extrovertidos e agradáveis de leitura, provocando o gosto pela diversidade 

textual; 

  Promover na comunidade escolar, o envolvimento de professores, alunos e 

funcionários para a construção e desenvolvimento de ações que proporcionem 

o resgate da leitura pelo prazer de ler;  

 Proporcionar a interatividade dos alunos, professores e funcionários com as 

literaturas infantis, infanto-juvenis e clássicas, despertando o gosto e o prazer 

pela leitura; Intensificar na escola interesse pela leitura tornando uma prática 

prazerosa e constante nas atividades cotidianas;  

 Sensibilizar os alunos através do contato com a leitura de obras diversas, 

motivando-os para a descoberta da importância da leitura como fonte de 

ampliação de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades; 

 Incentivar o desenvolvimento dos processos da comunicação, da criatividade 

e da imaginação através do debate sobre o lido, da contação de história, dos 

20 minutos de pura informação e da produção literária.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Estimular a leitura por prazer, por meio de atividades lúdicas. 

 Desenvolver estratégias de leitura/produção de textos coerentes. 
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 Oferecer tempos e espaços de leitura diferentes na escola, não somente em 

sala, mas em espaços externos, para que os alunos possam adquirir o prazer 

pela leitura. 

 Fomentar o gosto pela leitura, em educadores e alunos, implementando 

práticas leitoras ricas e diversificadas em todas as áreas do conhecimento. 

 Desenvolver as capacidades das habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e 

escrever. 

 Propor situações de práticas leitoras com os diferentes tipos e gêneros 

textuais, fazendo relações entre a literatura e outras áreas do conhecimento. 

 Aproximar os alunos do universo escrito e dos portadores de escrita (livros, 

revistas, gibis e jornais) para que eles possam manuseá-los, reparar na beleza 

das imagens, relacionarem texto e ilustração, manifestar sentimentos, 

experiências, ideias e opiniões, definindo preferências e construindo critérios 

próprios para selecionar o que vão ler. 

 Fazer com que construam o hábito de ouvir e sentir prazer nas situações 

que envolvem a leitura de estórias. Serão desenvolvidas atividades pela escola 

e atividades pela professora de cada turma. 

 

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA: 

 

a) Divulgação do projeto na data agendada para o inicio do projeto, será 

realizada na primeira reunião de pais do ano letivo de 2017; 

b) Confecção da Sacola Literária para que cada aluno tenha a sua própria 

“Biblioteca Itinerante”, na qual levará para casa uma vez por semana, com o 

intuito de que seus familiares também possam criar o hábito de ler e desfrutar 

do prazer da leitura junto com seu (sua) filho (a). 

c) 20 MINUTOS DE PURA INFORMAÇÃO. Este é o momento em que todos 

os presentes se envolvem na divertida arte de ler. Neste momento a escola 

inspira e transpira imaginação, criatividade, entretenimento, compartilha 

informações e por que não dizer SABEDORIA.  

d) Contação e dramatização de estórias uma vez por bimestre por parte da 

coordenação, supervisão pedagógica, responsável pela da sala de leitura, 
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professores regentes e equipe de apoio à aprendizagem para todos os alunos 

da escola. 

e) Convite a outros profissionais ou pais que apresentem alguma habilidade em 

declamação, música, dança, teatro, contação de histórias, paródias entre 

outras para que apresentem aos alunos e demais pais. 

f) LEITOR NOTA 10 - Empréstimo de livros com o objetivo de motivar nos 

alunos o hábito de leitura. Será confeccionada carteirinha de sócio da Sala de 

Leitura e os alunos que tiver maior número de empréstimo de livros durante o 

mês será homenageado e receberá uma lembrança como reconhecimento.  

g) Organização da Feira Literária no dia 30 de setembro. 

h) “CONCURSO DE TEXTOS”, com o objetivo de motivar os alunos a criaram 

as suas histórias, contar um fato que chamou a atenção, falar de suas vidas, 

suas expectativas... PARA ENRIQUECER A FEIRA LITERÁRIA. 

 

6.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROFESSOR: 

a) Nomear a turma com autores da literatura infantil, infanto-juvenil e clássica 

brasileira. São 28 turmas distribuídas nos turnos matutino e vespertino. São 

elas: Ziraldo, Maurício de Souza, Ruth Rocha, Eva Furnari, Ana Maria 

Machado, Jonas Ribeiro, Silvia Ortof, Vinicius de Moraes, Monteiro Lobato, 

Rubens Alves, Cecília Meireles, Elias José, Tatiana Belinky, Madu Costa,  

Pedro Bandeira, Bia Bedran, Gerusa Rodrigues Pinto, Therezinha Casasanta, 

James Misse, Eva Furnari, Sônia Junqueira, Guto Lins, Irmão Grimm, Ângela 

Lago, Nye Ribeiro, Telma Guimarães, Fernando Carraro, Marcelo Barreto, 

Patativa do Assaré, entre outros. 

b) Personalizar e nomear a Sacola Literária para cada aluno. Nessas sacolas 

serão colocados 3 (três) opções de diversos gêneros textuais (livros, 

reportagens, gibis, receitas, entre outros) que irão para casa uma vez por 

semana, para que o aluno e a sua família possam escolher e realizar a leitura 

juntos. Também, acompanhará a Sacola Literária, o Caderno do Projeto, 

contendo a atividade que deverá ser realizada juntamente com a família. Na 

segunda feira, o aluno deverá retornar com o Kit de Leitura, e entregar ao seu 

professor.         
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c) Uma vez por semana durante a aula o professor escolherá um aluno para 

que o mesmo faça a apresentação para a turma do livro lido durante o seu final 

de semana.  

d) Uma vez por semana, na Sala de Leitura, o professor realizará atividades 

destinadas à prática de leitura. 

d) Promover atividades que envolvam a leitura durante os 20 minutos de pura 

informação despertando nos alunos o gosto pela leitura (as turmas juntamente 

com seu professor poderão se organizar e apresentar para outra turma uma 

contação de história, uma música que combine com a história que foi lida, 

dramatizar a história, etc.)  

 

DICAS: Fazer a leitura em voz alta, alunos e professor 

intercalando a leitura e criando curiosidade quanto ao resto da 

história. É muito mais divertido que uma leitura solitária, ou só do 

aluno ou só do professor. 

 

PARA OS PEQUENOS – Fazer com que se sintam encantados 

pela história que estão ouvindo, para eles, ouvir é muito mais fácil 

do que ler, então, o professor, com as modulações da voz, as 

expressões faciais, o movimento corporal ajuda a tornar esse 

momento mais compreensível, mais interessante. 

 

e) Apresentar as atividades desenvolvidas durante o ano para a comunidade 

escolar, principalmente para os pais através de trabalhos escritos, confecção 

de livros, contação de histórias, leitura de poesias, criação de desenhos e 

apresentação na Culminância da Feira Literária no mês de setembro. 

 

 

7. Recursos 

 

 Humanos: professores regentes, professora responsável pela 

sala de leitura, equipe de apoio e aprendizagem, equipe 

coordenação e supervisão. 
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 Materiais: sacola literária, livros, textos, histórias em quadrinho, 

ficha literária e outros gêneros textuais. 

 

   

 

8. Avaliação 

 

 A avaliação do projeto acontece durante todo o ano letivo, por meio da 

realização das fichas de leitura, da participação doa alunos nos momentos 

destinados à leitura e da participação na Feira Literária. 
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5 . Momento Cívico 

 Momento em que estaremos realizando a Hora Cívica com hasteamento 

da Bandeira Nacional, manifestando atitudes de respeito à nossa pátria e às 

diversidades culturais. 

 É realizado todas as sextas-feiras no turno matutino e vespertino. Na 

última sexta-feira de cada mês, alunos apresentam poesias, dramatizações, 

paródias, acrósticos, musicais e outros referentes às datas comemorativas do 

mês e ao projeto Gentileza.  É importante destacar a participação dos ENEEs 

nestas atividades. 

 

 

6. Galeria de Artes 

Objetivo: 

  Despertar o interesse do aluno pela arte e o fazer criativo, além de 

formar um público capaz de compreender as diversas formas artísticas e 

leitores de imagens cotidianas. 

Através das obras de arte os professores proporcionam momentos de 

aprendizado e profundo prazer, pois os alunos tentam reproduzi-las fazendo 

uma releitura das mesmas, ou seja, colocando o seu entendimento e o seu 

jeitinho de fazer. 

 Por meio das obras pode-se trabalhar o contexto histórico, detalhes 

como roupas, fisionomias, lugares, estações do ano, hora em que foi retratada 

a imagem e ainda levar o aluno a fazer uma referência em relação à 

atualidade. O trabalho contempla a interdisciplinaridade perpassando pelos 

eixos norteadores do currículo em movimento. 

Nossa escola ficou incrivelmente mais interessante após a inauguração 

da Galeria de Artes, pois o aluno se sente motivado, homenageando, 

prestigiado ao ver sua obra exposta próxima a salas da direção e dos 

professores. Este subprojeto é dirigido pela Professroa readaptada Francimeire 

L. de Assis Ribeiro, que conta sempre o entusiasmo e competência do 

professor regente em oferecer obras de artes para a exposição, bem como 

levar os alunos para as visitas. 
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7. 20 minutos de pura informação 

  

A Escola Classe 47 de Ceilândia pára todas as segundas feiras, após 

ouvir uma música clássica: este é o momento em que todos os presentes se 

envolvem na divertida arte de ler, são os 20 minutos de pura informação, neste 

período a escola inspira e transpira imaginação, criatividade, entretenimento e 

por que não dizer SABEDORIA.  

 

8.Projeto Orgulho e Consciência Negra  

 

 

I – Identificação 

 

Nome: Escola Classe 47 de Ceilândia 

Endereço: EQNP 22/26 Área Especial – Ceilândia 

Telefone/Email: (61) 390168 79/ ec47cei@gmail.com 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Turnos de Funcionamento: Matutino e Vespertino 

Modalidades de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental de 09 

anos com turmas inclusivas. 

Reconhecimento: Portaria nº 42-SEC, de 10/08/81 ( DODF 156, de 18/08/81) 

 

Projeto Orgulho e Consciência Negra 

 

   

        II – Apresentação 

 

 A escola Classe 47 em consonância com a Proposta Pedagógica 

da Secretaria de Ensino do DF, tem como missão cumprir a função social de 

garantir o pleno exercício da cidadania, de modo a propiciar a construção do 

conhecimento que resulta no sucesso escolar. O Projeto Orgulho e 

Consciência Negra têm como objetivo refletir a temática na EC 47, através da 

mailto:ec47cei@gmail.com
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história da África e dos afros- descendentes, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra na formação da sociedade nacional e suas contribuições para o 

desenvolvimento do nosso país, o combate ao racismo e ainda assegurar o 

que está previsto na Lei n° 10.639/2003. A comunidade pela qual trabalhamos 

é basicamente formada por alunos oriundos de baixa renda que moram em 

chácaras, favelas, invasões, assentamentos e quadras situadas nas 

proximidades da escola, sendo que muitos deles vivem em situação econômica 

de baixa renda e desestrutura familiar. 

A escola vem adequando-se as necessidades da comunidade 

promovendo projetos que visam melhorias no ensino-aprendizagem e em sua 

formação integral. 

 

III – Justificativa 

 

Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE) o percentual de jovens 

negros em Ceilândia chega a 65% região conhecida por sua baixa renda. 

Quanto ao nível de instrução verificam-se menores percentuais de jovens 

negros nos níveis mais altos, apenas 7,8% deles tem ensino superior completo 

enquanto, entre os jovens não negros essa proporção é de 18,8%. O 

percentual de jovens sem instrução ou com ensino fundamental incompleto é 

maior entre os negros, 24,6%, enquanto 14,2% dos não negros estão na 

mesmo situação.  

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

– PNAD – (1988), os negros apresentam em todas as faixas etárias maior 

proporção de pessoas com atraso escolar. Aos 14 anos, 35% dos brancos e 

72% dos negros (pretos e pardos – censo IBGE) apresentam mais de dois 

anos de atraso escolar.   

Diante da realidade estatística e das necessidades desta comunidade se 

faz necessário um trabalho voltado para formação de atitudes, postura e 

valores que eduquem pessoas orgulhosas de seu pertencimento ético racial. 
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    IV – Objetivos  

 

Objetivos Gerais: 

 

      Construir atitudes, posturas e valores que formem pessoas orgulhosas de 

seu pertencimento étnico-racial, conscientizando a importância da igualdade de 

direitos em consonância com a Lei 10639/2003. 

  

      Objetivos Específicos: 

 

• Compreender que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a 

grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, 

igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação brasileira, 

sua história; 

• Conhecer, refletir e valorizar a história dos povos africanos e da cultura 

afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; 

• Desconstruir, por meio de questionamentos e análises críticas, ideias e 

comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito 

da democracia racial, que tanto mal fazem a negras e brancas; 

• Conhecer e refletir sobre a verdadeira luta do povo negro contra as 

injustiças da escravidão e opressão racial. Compreender a história e a 

luta do movimento negro por melhores condições de vida, bem como 

valorizar suas conquistas; 

• Adquirir o orgulho de pertencimento a seu grupo étnico-racial; 

 

 

  V - Metodologia 

 

 Estratégias 
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     O projeto será desenvolvido com estudantes da Educação Infantil ao 5º 

anos do Ensino Fundamental e será realizado durante todo ano letivo, a partir 

de temas que serão debatidos  mensalmente. 

   

 Palestras sobre a temática voltada para todos envolvidos no 

processo (comunidade escolar); 

 Oficinas temáticas voltadas para todos envolvidos no processo ( 

comunidade escolar); 

 Formação Coletiva (professores, equipe de direção, equipe de 

apoio a aprendizagem e carreira assistência); 

 

No primeiro bimestre trabalha-se a formação da população brasileira 

(índios, brancos, negros, orientais, migrantes) e suas influências na 

formação de diferentes famílias e levantamento sócio antropológico da 

comunidade escolar. 

 

Temas do bimestre: 

 

1. Mês de março: Construindo a nossa Identidade (ao longo de todo ano). 

A partir da construção do gráfico das raças / étnico. 

Metodologia: A partir da leitura e reflexão da história “Por que somos de 

cores diferentes” da autora Carmen Gil, “Romeu e Julieta” da autora Ruth 

Rocha e “Minha mãe é negra sim” da autora Patrícia Santana, trabalha-se 

com a construção do gráfico das raças / etnias, como o intuito de levar os 

educandos a compreenderem que nosso país é formado por diferentes 

etnias e que, cada pessoa possui uma identidade própria que é construída 

ao longo de toda a nossa vida, proporcionando aos mesmos adquirir o 

orgulho de pertencimento a seu grupo étnico-racial. Nesse sentido é de 

fundamental importância que busquemos valorizar todas as contribuições e 

os aspectos positivos (história de luta, traços de beleza, cultura, etc.) de 

todas as matizes que formaram a nossa sociedade. 
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2. Mês de abril: Conhecendo e valorizando os povos indígenas e as suas 

histórias.  

 

No segundo bimestre trabalha-se o regionalismo; religiosidade; 

influência cultural (culinária, vestimenta, musicalidade, linguística) de 

todas as matizes que formam o país. 

 

1. Mês de maio: Mulheres brasileiras (uma luta em prol da igualdade).  

2. Mês de junho: A Diversidade do povo brasileiro (Homem do campo, da 

cidade e os ribeirinhos). 

 

No terceiro bimestre trabalha-se a influência da literatura de todas as 

matizes que formam o país, através da leitura e exploração de contos, 

fábulas, lendas de todos os grupos étnicos; leitura de textos, artigos, 

reportagens que trabalham a temática racial. 

 

1. Mês de agosto: Conhecendo e valorizando a cultura popular brasileira, 

através do folclore (contribuições afro-brasileiras).  

2. Mês de setembro: Cidadania (A situação do negro: passado e 

presente).  

No quarto bimestre fazem-se pesquisas mais aprofundadas sobre a 

África; líderes que lutaram contra a escravidão; quilombos; Zumbi dos 

Palmares; o motivo do dia 20 de novembro. 

 

1. Mês de outubro: Cidadania (A situação do negro: passado e presente).  

2. Mês de novembro: África e Brasil (uma viagem por nossas origens).  

 

 Vale ressaltar além dessas ações desenvolvidas nos bimestres outras 

devem ser desenvolvidas durante todo o ano letivo sendo elas: a leitura 

de livros que ressaltam a diversidade brasileira (contos, lendas, fábulas de 

todas as matizes que formam o país) durante o projeto de 20 minutos de 

pura informação; filmes, músicas e apresentações teatrais que destaquem 

a temática racial; resgate de jogos e brincadeiras de todos os grupos que 
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formam o Brasil; visita a exposições que destaquem a temática; visita a 

um Quilombo, entrevistas e palestras com militantes do movimento negro.     

 

 

 

 VI - Recursos 

 

 Humanos: professores, equipe de apoio e aprendizagem, equipe 

de direção, coordenação e palestrantes. 

 

 Materiais: textos, filmes, livros, dramatizações, músicas e outros. 

 

       VII – Avaliação 

 

 A avaliação do projeto acontece durante todo o ano letivo, através da 

construção do portfólio por meio de ações que visem pesquisas históricas da 

formação da população brasileira e da comunidade, em busca de identidades e 

reconhecimento de um país pluriétnico. 

          Tais ações são desenvolvidas em todos os bimestre aproveitando temas 

que acontecem mensalmente. 

 

VII – Anexos 

 

Sugestões de atividades para as turmas de Ed. Infantil 

 

• Calendário; 

• Expressão oral e literatura; 

• Bonecas; 

• Brincadeiras diversas; 

• Músicas; 

• Contos; 

• Corpo Humano; 

• Decorando e informando; 
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• Filme (KiriKu); 

• Gráfico étnico-racial.  

 

Sugestões de atividades: 

 

1. Língua Portuguesa 

 

• Estudo de palavras de origem africana; 

• Trabalho com diferentes gêneros textuais que destaquem a temática; 

• Biografia de líderes negras que lutaram e lutam contra a opressão; 

• Pensamento do dia (provérbios); 

• Momento Griot (ouvir e contar histórias); 

• Reflexões sobre a imagem da população negra presente na tv; 

• Júri simulado a partir de esquetes, para refletir sobre o racismo 

institucional; 

• Produções de textos voltados para temática.  

 

 

2. Matemática 

 

• A história da matemática; 

•  Gráficos e tabelas que destaquem a diversidade étnico-racial ; 

• Bandeiras africanas simétricas e não simétricas; 

• Estudo de senso demográfico para auxiliar na compreensão da 

porcentagem; 

• Reprodução de artes africanas fazendo uso de escala; 

• Comparar a média de rendimento mensal de uma família branca (R$ 

1.538,00) com uma família negra (R$ 834,00), questionando o motivo 

dessa diferença; 

• Jogo de tabuleiro africano (Mancala); 

• A geometria presente nos símbolos da cultura Adinkra e de outras 

culturas africanas. 
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3. Artes 

 

• Estudo sobre a arte africana; 

• Reprodução de símbolos da arte yorubá; 

• Confecção de estamparia em tecidos (ou papel) usando moldes 

vazados; 

• Grupos de teatro com a proposta de interpretar/encenar textos que 

reflitam as questões raciais; 

• Fazer o levantamento e análise de obras de artistas negras ou que 

trabalham com a temática étnico-racial, estudando suas obras e suas 

biografias; 

• Instrumentos musicais de origem africana; 

• Pesquisa sobre festas e danças regionais, sobretudo aquelas ligadas à 

cultura negra. Apresentar estas pesquisas para a comunidade; 

• Trabalhar com mitos africanos, montando representações teatrais e 

peças com fantoches; 

• Fazer levantamentos e ouvir, interpretar e debater acerca de músicas 

que tratem de maneira positiva a pessoa negra; 

• Pesquisar a influência da arte africana no cubismo; 

• Estudo e confecção de máscaras africanas;  

 

4. História 

 

• Contar mitos africanos, indígenas e asiáticos dando outra visão à 

criação de mundo; 

• Trabalhar a história da África antes da colonização e invasão europeia, 

destacando os reinos, as civilizações, os estados políticos e as cidades 

yorubá; 

• Promover debates sobre o continente africano como berço da 

humanidade, portanto espaço de desenvolvimento tecnológico, 

civilizatório e intelectual; 

• Levantar reflexões sobre a África vilipendiada pelo continente europeu; 

• Questionar as diásporas africanas; 
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• Quebrar paradigmas sobre a escravidão africana e colonial; 

• Pesquisar a descolonização e os novos estados políticos africanos; 

• Compreender os quilombos como espaço de resistência;  

• Pesquisar a realidade da população negra no Brasil no período pós-

abolição e na atualidade; 

• Pesquisar líderes que lutaram e lutam contra a escravidão e a opressão; 

• Fazer com que as alunas percebam-se como sujeitos históricos capazes 

de transformaram seu espaço e seu tempo. 

 

 

5. Geografia 

 

• Quadro ambiental do passado e pré-história, destacando temas 

fundamentais do passado geológico e geográfico da África; 

• O meio ambiente atual e o espaço africano anterior aos “grandes 

descobrimentos”; 

• A diáspora africana: o tráfico negreiro e a colonização do território – 

tratar nesse tópico as novas formas de relação entre os seres humanos 

e entre estes e a natureza;  

• As estruturas espaciais da África contemporânea e os conflitos das 

fronteiras históricas e as europeias; 

• Através de mapas descobrirem quais os quilombos mais próximos do 

DF; 

• Construção de maquetes destacando o espaço geográfico africano e 

construções de maquetes destacando os quilombos no Brasil.  

 

6. Ciências 

 

• Pesquisas aprofundadas sobre o desenvolvimento científico apontam o 

continente africano como primeiro em algumas descobertas; 

• No campo da biologia o olhar do (a) educador (a) pode recair sobre os 

estudos de epiderme, gene, constituição capilar, questões específicas 

da saúde da população afrodescendente, tais como pressão arterial 
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elevada e os males que causa, além da anemia falciforme. Parte das 

doenças que acometem a população negra de nosso país decorre de 

problemas sociais, entre eles o racial, ou seja, são decorrentes de 

discriminação racial, de racismo institucional. Pesquisar as origens 

dessas doenças e a maneira de evitá-las é construir conhecimentos 

significativos.  

 

7. Ed. Física 

 

• O corpo é o suporte da história, de relações com o entorno, é portador 

de sinais do cotidiano, é uma boca que fala e uma mão que escreve 

gestos e expressões. É importante discutir o corpo tratado pela 

educação física, a biologia, química, física. Como cuidar desse corpo? 

Como dizer ao mundo por meio do corpo? Seja nas relações familiares, 

seja no grupo de amigos, seja no ambiente do mundo do trabalho. 

Entender o corpo como suporte de linguagem e saberes pode ajudar a 

desfazer equívocos, tais como o que diz que a população negra é mais 

habilidosa para as atividades esportivas. Desenvolver pesquisas sobre 

atividades físicas trazidas pelos africanos, entre outras culturas, e 

(re)construídas no Brasil, originando expressões tais como a capoeira, 

pode ser o início de uma boa sequência de atividade significativas 

envolvendo as áreas do conhecimento. 

 

8. Religiosidade 

 

• Contar mitos africanos, indígenas e asiáticos dando outra visão à 

criação de mundo (paralelo a outros mitos e a explicação científica); 

• trabalhar com mitos africanos, indígenas e asiáticos  montando 

representações teatrais e peças com fantoches; 

• a geometria presente nos símbolos da cultura Adinkra e de outras 

culturas africanas; 

• pensamento do dia (provérbios); 

• estudo e confecção de máscaras africanas; 
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• músicas; 

• estudo de palavras de origem africana; 

• a diáspora africana: o tráfico negreiro e a colonização do território – 

tratar nesse tópico as novas formas de relação entre os seres humanos 

e entre estes e a natureza;  

• entender o corpo como suporte de linguagem e saberes; 

• pesquisas sobres as religiões presentes no  Brasil.  

 

Literatura  

 

A menina e o tambor – Sônia Junqueira. 

A lenda da pemba – Márcia Regina da Silva. 

Amigo do rei – Ruth Rocha. 

A botija de ouro – Joel Rufino. 

Ana e Ana – Célia Godoy. 

As tranças de Bintou – Sylviane Diouf. 

Berimbau mandou te chamar – Mariana Massarani. 

Bruna e a galinha d’angola – Gercilda de Almeida. 

Cadarços desamarrados – Madu Costa. 

Chico Rei – Renata Lima. 

Contos da lua e da beleza perdida – Denise Nascimento. 

Do outro lado tem segredos – Ana Maria Machado. 

Estórias quilombolas – coleção caminho das pedras vol. III. 

Gosto de África, estórias de lá e daqui – Joel Rufino. 

História da Preta – Heloisa Pires Lima. 

História do tio Jimbo – Nei Lopes. 

João Cândido, herói do brasileiro – Maurício Pestana. 

Koumba e o tambor diambê – Madu Costa. 

Luana a menina que viu o Brasil neném – Aroldo Macedo. 

Luiz Gama, a luta de cada um – Myriam Fraga. 

Meninas negras – Madu Costa. 

Meus contos africanos – Nelson Mandela. 

Minha princesa africana – Márcio Vassallo. 
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O amuleto perdido e outras lendas africanas – Magdalene Sacranie. 

O cabelo de Lelê – Valéria Belem. 

O Congo vem aí – Sérgio Capperelli. 

Os chifres da hiena e outras história da África Ocidental – Mamadou 

Diallo. 

Palmares – Luiz Galdino. 

Palmares. A luta pela liberdade – Eduardo Vetillo. 

Que cor é minha cor – Martha Rodrigues. 

Um passeio pela África – Alberto da Costa e Silva. 

Um safári na Tanzânia – Laurie Krebs, Júlia Lairns. 

Valentina – Márcio Vassallo.   

 Zumbi dos Palmares – Renato Lima. 

Zumbi o último herói de Palmares – Carla Caruso. 

 

 

Músicas: 

África – Palavra Cantada. 

Alma da Capoeira – Namastê. 

Alma Negra – Namastê. 

Canta Brasil – Alcyr Pires Vermelho. 

Canto das três raças – Clara Nunes. 

Carta a mãe África – GOG. 

Guia Olodum – Olodum. 

Haiti – Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

Lavagem Cerebral – Gabriel, o Pensador. 

Identidade – Jorge Aragão. 

Ile aye – Gilberto Gil.  

Kizomba, Festa da Raça – Luiz Carlos da Vila. 

Lágrimas do sul – Milton Nascimento. 

Mão da limpeza – Gilberto Gil. 

Mama África – Chico César. 

Navio Negreiro – Manastê. 

Negro é lindo – Cidade Negra. 
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Negro Rei – Cidade Negra. 

Olodumaré – Antônio Nóbrega. 

Pérola Negra – Daniela Mercury. 

Respeitem meus cabelos brancos – Chico César. 

Retrato em Claro e Escuro – Racionais MC’s. 

Sorriso Negro – Dona Ivone Lara. 

Tributo a Martin Luther King – Elza Soares. 

Zumbi – Gilberto Gil. 

300 anos de Zumbi – Bom gosto 
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Projeto de Transição:  

          Tem como objetivo articular ações em parceria com Unidades de Ensino 

que receberão os nossos alunos do 5º ano e que irão para o 6º ano do Ensino 

Fundamental: 

. Palestras informativas; 

. Relato de alunos que passaram pela transição; 

. Visitas às escolas; 

. Período de vivência( uma semana ) ao final do ano com troca de professores. 


