
 
 

 

 

  

 

 

 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

ESCOLA CLASSE 06 

 

Brasília -DF 

“Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem de responder às 

marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim, é que pode funcionar o processo 

educativo, ora como força estabilizadora, ora como fator de mudança. Às vezes, 

preservando determinadas formas de cultura. Outras, interferindo no processo 

histórico instrumental.” 

FREIRE, 1986, p. 23 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Classe 06 do Paranoá, além de ser 

uma exigência legal, expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, e as Portarias entre outros documentos, da SEEDF – Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, permite a revelação da identidade da Instituição, 

de suas concepções e de seus sonhos. Além disso, define a natureza e o papel 

socioeducativo, cultural, político e ambiental da Escola, bem como sua organização e 

gestão curricular para subsidiar o seu Regimento Escolar e sua Proposta Pedagógica, 

documentos que são os balizadores das ações educativas.  

A importância do PPP da Escola Classe 06 do Paranoá leva em conta a trajetória 

da sua comunidade escolar, a sua história e cultura, não só para garantir um percurso 

formativo de sucesso para as crianças e os estudantes, como também para cumprir o seu 

compromisso com a sociedade. É um documento de suma importância, pois reflete a 

realidade da escola, sendo um clarificador da ação educativa em sua totalidade  

A Escola Classe 06 do Paranoá tem buscado maneiras de sistematizar as 

concepções pedagógicas e as formas de materialização de suas ações e vem trabalhando, 

desde sua inauguração em defesa de uma educação com qualidade social. Esse documento 

procura também acomodar as exigências legais para o funcionamento satisfatório da 

escola e os anseios e contribuição de sua comunidade escolar.  

Esse Projeto Político Pedagógico nasceu de uma construção coletiva dentro da 

escola e atende os princípios apontados por VEIGA (1995) que são igualdade, qualidade, 

gestão democrática, liberdade, valorização do magistério. Igualdade no sentido de 

garantir não só o acesso, a permanência e o êxito, mas, sobretudo, a qualidade pedagógica 

e política, ou seja, qualidade para todos os alunos. Além disso, é preciso estabelecer os 

princípios da gestão democrática como meio de repensar a escola em seu processo de 

inclusão e possibilidade de participação da comunidade escolar garantindo a 

transparência das decisões, e o encaminhamento pedagógico coletivo. O princípio da 



 
 

liberdade ligado à construção da autonomia segundo VEIGA (1994) p. 19 “a autonomia 

remete-nos para regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, 

sem imposições externas”, embora essa liberdade e autonomia precisem respeitar os 

limites da lei. O princípio da valorização do magistério que é muito importante pois ele 

na verdade vai garantir o encaminhamento do projeto político pedagógico já que a maioria 

das ações está diretamente vinculada ao trabalho do professor em sala de aula e desta 

forma a formação do professor deve estar sempre no foco do próprio professor e da escola. 

Sua finalidade é assegurar e fundamentar todo o funcionamento da Escola, sua 

estrutura física funcional e também pedagógica, assim como dar garantia e legitimidade 

para que “a escola seja palco de inovações, investigações e grandes ações fundamentadas 

num referencial teórico metodológico que permita a construção de sua identidade e exerça 

seu direito à diferença, à singularidade, à transparência, à solidariedade e à participação” 

(Veiga, 1996)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HISTÓRICO DA ESCOLA/COMUNIDADE 

 

              A Escola Classe 06 do Paranoá surge para a atender a demanda criada a partir da 

inauguração do conjunto habitacional Paranoá Parque, com moradores oriundos das 

diversas regiões administrativas do DF e também do entorno, como Cidade Ocidental, 

Águas Lindas de Goiás, Formosa, entre outras localidades. 

A escola foi inaugurada no dia 5 do mês de setembro de 2016 em um prédio 

reformado e alugado pela SEEDF onde antes funcionava uma fábrica de forros de PVC. 

Em sua inauguração a escola contava com vinte salas de aulas, dez banheiros, recepção 

(direção e secretaria), sala de recursos, pátios externo e interno, mecanografia, depósitos 

de limpeza, cozinha e material de consumo pedagógico e cozinha. As atividades 

pedagógicas iniciaram funcionando nos turnos matutino e vespertino. 

              Esses três meses e meio de aula serviram para introdução das crianças ao mundo 

das letras e adaptação dos/as alunos/as à escola e a nova realidade, além de reinserir 

centenas de crianças, que se encontravam sem vaga, na rede pública do DF. 

 Com o constante crescimento da comunidade escolar e a busca cada vez maior 

por vagas na escola, aos poucos fomos abrindo novas turmas e matriculando os/as 

alunos/as. A escola encerrou seu primeiro ano de funcionamento com quase 700 

estudantes matriculados.  

 

DIAGNÓSTICO 

A Escola Classe 06 do Paranoá atende 895 (oitocentos e noventa e cinco) 

estudantes em dois turnos de trabalho (matutino e vespertino). A escola conta com os 

monitores e educadores sociais voluntários que asseguram a oferta de uma educação de 

qualidade aos estudantes do Ensino Fundamental (1° ao 5 º anos) e da Educação Infantil 

(1º e 2º períodos). 

 Está localizada no setor de chácaras do Paranoá, à quadra 33, Módulo G, Área 

Especial, local que ainda não foi legalizado pelo Governo do Distrito Federal e que 

apresenta características típicas de uma comunidade rural, onde o acesso à escola depende 

de uma caminhada por uma pequena estrada de chão, e também próxima de uma via muito 

movimentada nos horários de pico no trânsito.  



 
 

Atendemos aos filhos e filhas dos moradores do Paranoá Parque, a maioria de 

origem nordestina, principalmente do interior, e que recebem até dois salários mínimos 

para a família de, em média, cinco pessoas.  

Os responsáveis pelas crianças de nossa comunidade têm, na maioria, a 

escolarização até anos finais do Ensino Fundamental, porém não estuda atualmente. A 

maior parte se identifica como branco ou pardos e possui uma boa relação com a escola, 

participando de reuniões e frequentando a escola quando convidados. Consideram a 

qualidade de ensino da escola satisfatória. 

Nossos estudantes são do Paranoá Parque e alguns poucos do Paranoá e Itapoã, e 

muitos estão fora da faixa etária correspondente ao ano de estudo. São crianças 

carinhosas, com uma vontade de aprender, que se respeitam e vivem coletivamente de 

forma harmoniosa, em sua maioria. Isto posto, é preciso considerar a relação tumultuada 

que grande parte das crianças tem com o sistema escolar, também por conta das mudanças 

de endereço provocadas pelas políticas públicas de habitação que, apesar de 

oportunizarem a moradia mais barata, não garantem acesso razoável aos serviços 

públicos, principalmente saúde, educação e transporte provocando assim evasão escolar, 

abandono de tratamentos de saúde, suspensão dos programas sociais, entre outras 

complicações.  

Sobre o corpo docente, a maioria dos educadores são concursados na SEDF, mas 

também contamos com professores de contrato temporário, que preenchem as carências 

dos professores efetivos bem como dos que assumiram a coordenação pedagógica. Todos 

possuem nível superior e uma porcentagem significativa já cursou pós-graduação. Alguns 

possuem duas ou mais habilitações. Todos são encorajados a participar dos cursos de 

formação continuada e as educadoras do Bloco Inicial de alfabetização – BIA, do segundo 

ciclo, participam do PNAIC – Pacto Nacional de Alfabetização pela Idade Certa, ofertado 

pelo governo federal e gerenciado pela CRE. Idealmente, todos estão comprometidos com 

o trabalho que desenvolvem e procuram desempenhá-lo da melhor maneira, por isso 

demonstram nas coordenações pedagógicas e oportunidades de planejamento coletivo, 

além de motivação para oportunizar e vivenciar experiências de ensino e aprendizagem 

satisfatórias e de qualidade. 

Os servidores da cozinha e da limpeza são terceirizados pela SEDF, porém 

agregam à escola colaborando além das suas funções. A cozinha funciona com 7  pessoas, 



 
 

todas terceirizadas pela empresa CONFERE. A merenda é de altíssima qualidade e a 

organização do espaço é consideravelmente boa devido à estrutura física. Na limpeza 

contamos com 9 pessoas terceirizadas da firma Juiz de Fora que cuidam dos espaços 

físicos, promovendo a higienização e a manutenção da ordem e da limpeza. Por se tratar 

de uma localização em área com ainda baixo investimento em saneamento básico por 

conta de sua ocupação recente, é muito importante que a limpeza seja diária e a 

manutenção, constante. 

A equipe gestora é composta de 3 servidores do quadro da SEEDF: diretor, vice-

diretora e a chefe de secretaria. As responsabilidades pertinentes à gestão escolar desta 

instituição são compartilhadas entre a equipe, que responde juridicamente por seus atos e 

observa cuidadosamente a legislação e regimentos que organizam o funcionamento desta 

Secretaria. Considerando a Lei da Gestão Democrática (Lei no. 4752/2012), registre-se 

que a primeira equipe gestora da EC06 do Paranoá foi composta por nomeação pela CRE 

Paranoá, devido à extemporaneidade da inauguração da escola e participará normalmente 

do próximo processo eleitoral, conforme prevê a legislação.   

A escola conta também com serviço de segurança terceirizada, contratada pela 

SEDF junto à empresa Global Segurança. São 4 (quatro) vigilantes que trabalham 

alternadamente cuidando do patrimônio e da segurança de todos na escola 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. 

O calendário escolar adotado pela escola é elaborado pela SEDF para todas as 

escolas públicas da rede, e também elaborado conjuntamente pela coordenação e 

professores, de acordo com este PPP e acomodando os projetos propostos pela equipe 

docente. 

Planejamos semestralmente um momento de avaliação institucional, normalmente 

debatida em coordenação coletiva e nos dias letivos temáticos, onde avaliamos nossas 

vantagens e desafios e definimos as metas de trabalho para melhorar nossos resultados e 

melhorar o desempenho pedagógico e técnico da escola. 

Os estudantes em sua maioria qualificam a escola como boa, gostam do lanche, 

das salas de aula, dos intervalos, das professoras, da equipe pedagógica, dos servidores e 

servidoras, dos eventos, enfim demonstram satisfação com a escola, o que pode ser 

aferido pelos baixos índices de ausências.   



 
 

“É mais fácil uma criança aprender a voar do que convencer um adulto a 

caminhar.”  

(Marcelo Koslowski) 

Os estudantes da educação infantil apresentam a satisfação com a escola quando 

a desenham bem grande, colorida, com o parquinho, a bicicleta e os coleguinhas ao lado. 

É fato que nesta fase de idade a escola é o local de socialização, de brincadeiras e das 

primeiras aprendizagens da vida social. A escola busca estabelecer este ambiente, na 

medida do possível, de forma lúdica e suave, respeitando a diversidade étnica, cultural, 

religiosa e linguística que as crianças apresentam e se alimentando desta mesma 

diversidade para celebrar a tolerância e a boa convivência entre crianças e adultos, 

meninos e meninas, servidores e famílias. Os conflitos são e dificuldades são abordados 

através de mediação e acompanhamento pelo SOE, EEAA, sala de recursos e equipes 

pedagógica e gestora. Para nossa escola é imprescindível que todos se tratem com respeito 

e cuidado, e fazemos questão de manter sempre boas relações com as famílias de nossas 

crianças. 

 

MISSÃO 

A educação é o processo de construção da capacidade cognitiva de um indivíduo. 

Deve estar comprometida com a sua formação plena, promovendo o despertar de sua 

criatividade e sensibilidade, o acesso à cultura e tecnologia, como também, a conservação 

do meio ambiente, para sua própria sobrevivência. 

Não se pode conceber a educação sem que considere a família, a rua, a cidade e 

demais espaços sociais onde a pessoa vivencia experiências além de construir e adquirir 

competências diferentes daquelas que são propiciadas pela escola e, nesse sentido, seria 

muito oportuno que os laços entre esses espaços fossem estreitados através de momentos 

de integração objetivando maior qualidade na formação do aluno. 

A Escola Classe 06 do Paranoá, concebida como escola pública, gratuita e de 

qualidade, assume sua função social, que é ser uma instituição voltada à socialização de 

saberes teóricos, práticos e comportamentais, visando ao desenvolvimento das 

potencialidades dos indivíduos para constituírem-se cidadãos participativos, co-

responsáveis nos processos de transformação da sociedade.  



 
 

Aos educadores incumbe a tarefa mais importante de conhecer as esperanças, 

lutas, trajetórias e especificidades culturais que caracterizam os alunos e levar em 

consideração os saberes e fazeres populares, bom senso presente no senso comum a fim 

de estabelecer diálogos pedagógicos mais interculturais, mais reflexivos e menos 

excludentes.  

Portanto, “a escola que queremos é pública, gratuita e de qualidade; democrática 

e participativa no seu gerenciamento; com um currículo organizado no sentido da 

reconstrução da cidadania e promotor do saber; preservando a identidade sócio-histórica 

dos educandos e de sua comunidade; emancipatória em suas propostas de avaliação e 

integradora na inter-relação entre os sujeitos." Deve ser fruto de um Projeto Político 

Pedagógico construído coletivamente a partir de reflexões realizadas por famílias, 

professores, equipe pedagógica, servidores, enfim, com a participação da comunidade 

escolar. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 Considerando que a escola é um dos atores responsáveis pela formação do SER 

único, porém inserido num contexto social plural, os princípios da Escola Classe 06 são 

fundamentados nos princípios da Educação Integral e, uma vez embasados neste 

entendimento, nos organizamos para oferecer uma educação de qualidade. 

 Ao serem repassados os princípios educativos que fundamentam o trabalho nesta 

Instituição Escolar foram analisados os avanços que nortearam as inovações em nosso 

Sistema Educacional. A população que ingressou, ingressa ou ingressará será pautada 

pelos seguintes princípios: 

INTEGRALIDADE: Entender os/as estudantes como seres que necessitam e anseiam 

por formação integral, isto é, além dos conteúdos e da grade curricular, ampliando e 

enriquecendo a formação humana em todos os seus sentidos.  

TERRITORIALIDADE: Expandir a escola além dos muros, buscar novos espaços de 

aprendizagem, adotar novos ambientes para a educação. Significa ultrapassar o espaço 

escolar e mapear os potenciais educativos do território, procurando estreitar parcerias 

locais. 



 
 

INTERSETORIALIDADE: Garantir que as políticas públicas de diferentes campos 

assegurem os projetos necessários e desenvolvidos pela e na escola. 

DIÁLOGO ESCOLA-COMUNIDADE: Estabelecer com mais efetividade o diálogo da 

escola com a comunidade, fortificar estes laços, pois não nos parece possível realizar 

Educação num contexto em que a escola não tenha parceria com as pessoas envolvidas 

na vida dos/as estudantes e da própria escola. É preciso concentrar esforços para que estes 

vínculos aumentem cada vez mais. É preciso manter em foco que a comunicação deve ser 

eficiente, e também é de vital importância valorizar a Gestão Democrática. Além disso, 

consideramos que a comunidade é detentora de cultura e identidades sociais que precisam 

ser conhecidas, trabalhadas e valorizadas pela escola. 

 TRABALHO EM REDE: Todos nós, professores e professoras da CRE Paranoá, e 

também nossos/as estudantes, participamos de uma rede grande de educação pública, a 

SEDF. Isto posto, é importante lembrar nosso compromisso com a educação e com a 

responsabilidade que nossa função exige e espera de todos nós que todos/as estudantes da 

rede pública de ensino do DF, estão sob a responsabilidade de todos nós.  

TRANSVERSALIDADE: A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção 

interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos estudantes e da comunidade (Currículo em Movimento-SEDF). 

A ampliação do tempo escolar exige compromisso e interesse de todos os envolvidos, 

além da necessidade da comunidade escolar de fato abranger todos os horizontes de 

aprendizagem da criança, fazendo uma coligação com o que é significativo e específico 

para o momento, e se comprometendo com a formação integral do estudante. 

 

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO 

Objetivo Geral:  

 

Viabilizar uma ação pedagógica que propicie ao corpo discente da escola um 

desenvolvimento amplo em relação ao conhecimento de si e do mundo, 

estimulando sua capacidade crítica, ética, cognitiva, afetiva e cultural, visando a 

inserção social e a busca do exercício da cidadania. Oferecendo um ensino de 

qualidade, para que os estudantes tornem-se cidadãos conscientes dos problemas 



 
 

da comunidade local, da sociedade, do país e do mundo, atuando como agentes 

transformadores de sua história, possibilitando ao aluno apropriar-se dos recursos 

culturais relevantes para a intervenção e participação ativa e coerente na vida em 

sociedade, dominando a língua falada e escrita, os princípios da reflexão 

matemática, as coordenadas espaciais e temporais que permitam a percepção de 

mundo, os princípios científicos, as condições de desenvolvimento da arte e 

tecnologia, o domínio do saber acumulado pela humanidade que estão presentes 

nas várias concepções do papel da educação do mundo democrático entre outras 

exigências presentes no mundo atual. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Considerando o diagnóstico da situação presente, a equipe escolar define os 

objetivos específicos coerentes com desafios apontados e eles refletem as 

prioridades da escola: 

 

 Melhorar a qualidade do aprendizado e dos indicadores externos e internos; 

 Proporcionar o conhecimento da diversidade sócio-cultural brasileira e de 

outras nações ressaltando a necessidade e a importância do respeito às 

diferenças étnicas, culturais, religiosas, de classe social, de gênero e outras 

características individuais e sociais; 

 Elevar a qualidade de resultados da escola;  

 Diversificar os espaços de aprendizagens; 

 Favorecer a utilização das diferentes formas de linguagem como canal para 

produzir, expressar, comunicar, interpretar e usufruir as idéias e produções 

culturais, em contextos públicos e privados, atendendo as diferentes intenções 

e situações de comunicação; 

 Fortalecer a cultura e saberes locais; 

 Fortalecer as políticas de proteção social; 

 Despertar, elevar e aprimorar a dedicação e compromisso do corpo docente; 

 Elevar o interesse e desempenho acadêmico dos alunos; 

 Desenvolver práticas corporais que permitam ao aluno experimentar e 

expressar um conjunto de características de sua personalidade, de seu estilo 



 
 

pessoal de jogar, dançar e brincar reconhecendo a importância da Educação 

física na superação de limites e desenvolvimento do respeito mútuo; 

 Conscientizar os pais para o a participação ativa na escola; 

 Conscientizar pais e alunos da necessidade do acompanhamento das 

atividades extraclasse; 

 Diminuir o índice geral de retenção e o índice de faltas escolares; 

 Promover a educação ambiental; 

 Flexibilizar o calendário e horário escolar de acordo com as necessidades da 

comunidade local; 

 Valorizar a inclusão como forma essencial de educação e de compensação 

histórica. Desenvolver ações pedagógicas que intensifiquem a educação 

inclusiva e a educação em e para os direitos humanos. 

 Promover a integração com a comunidade escolar, a fim de favorecer a 

construção de atitudes de respeito, de tolerância, contra os preconceitos e a 

favor da liberdade, da solidariedade, da boa convivência e do cuidado com o 

meio ambiente. 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Embasamos o trabalho pedagógico e administrativo nas legislações vigentes que 

versam sobre a educação, destacando a Constituição Federal, LDB 9394/96 o Plano 

Pedagógico e Político Carlos Mota, o Currículo em Movimento, o PNE - Plano Nacional 

da Educação, o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 4.751/12 – Gestão 

democrática, e demais circulares, portarias, entre outros instrumentos legais e acadêmicos 

que orientam a educação do DF. 

Considerando a LDB, que apresenta uma perspectiva da formação do cidadão 

pleno para o exercício da cidadania e os eixos do Currículo em Movimento, que são: 

Educação para a Diversidade e Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade, a Escola Classe 06 compreende o estudante como um 

ser único, com prioridades e características próprias, devendo ser compreendido como 

um agente necessário ao convívio social para a formação de uma sociedade plural. Nesse 

sentido, observando o artigo 26,26 A e 79 da LDB e a lei 11.645/2008 assumimos o 



 
 

compromisso com a obrigatoriedade do ensino sobre a História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena, como forma de garantir os estudos do povo brasileiro e o resgate de uma 

cultura de extrema riqueza que nos faz atípicos diante do mundo.  

 A LDB, em seu artigo 23, define que “a organização do tempo escolar poderá 

ser em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 

estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, 

ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. ” A Escola Classe 06 do Paranoá atende em ciclos, 

1° Bloco – Ed. Infantil; 2° Bloco dividido em duas etapas, 1ª Etapa/BIA – Bloco Inicial 

de Alfabetização (1º ao 3º Ano) e 2ª Etapa (4º e 5º Anos). 

Toda criança precisa gostar da escola, querer estar na escola. A escola precisa 

ser convidativa. Tirar a criança da rua pode ser consequência desse fato, mas não um 

objetivo em si, poderia redundar numa visão de enclausuramento. A escola não pode ser 

vista como um depósito de crianças para ocupar tempo ocioso ou para passar o tempo. 

Existe uma intencionalidade educativa. (MAURÍCIO,2009). 

Baseados nos estudos do Currículo em Movimento, a escola classe 06 intenciona 

privilegiar as oficinas de estudos e atividades extracurriculares com função cultural e 

social, para possibilitar a oferta de oportunidades de experiências pedagógicas 

diversificadas e socialmente relevantes a nossos estudantes, no sentido de integrar o 

currículo escolar com as experiências individuais. 

Com isso esperamos favorecer o encontro interdisciplinar, bem como evitar a 

valoração entre um tempo de alegria caracterizado por atividades não 

convencionalmente escolares, e um tempo de tristeza, caracterizado pelo conteúdo 

formal e acadêmico, pois a Educação Integral não pretende rachar a escola ou levantar 

um muro temporal conturbado e fragmentado. (Currículo em Movimento) 

Assim o exercício inicia- se principalmente com os educadores, pais, servidores e 

gestores e nesta ordem somos os responsáveis para fazer que os estudantes os entendam 

como um ser complexo em sua formação e ao mesmo tempo como um ser social, isto é 

que vive em sociedade e tem suas particularidades necessitando ser formado em sua 

totalidade nos aspectos humanos, sociais e financeiros e com respaldo nas culturas e nas 

questões da sustentabilidade. 



 
 

Segundo Saviani, a pedagogia histórica-crítica, embora consciente da 

determinação exercida pela sociedade sobre a educação, fato que a torna crítica, 

acredita que a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a 

sua própria transformação, fato que a torna histórica.( Saviani,1991). 

 A pedagogia histórica-crítica é um marco na educação brasileira, porém pouco 

praticada no cotidiano escolar pois a melhoria da qualidade do ensino é indispensável, 

todos tem isso em mente, mas a maioria não sabe como fazê-lo. As tendências 

pedagógicas podem ser um caminho para essa superação, pois se baseiam em movimentos 

sociais, filosóficos e antropológicos, atendendo ao momento histórico no qual estão 

inseridos. 

Em se tratando da educação de hoje, em qual momento estamos inseridos? Qual a 

sociedade que nossos estudantes devem ser preparados para participarem ativamente?. 

Assim trabalhamos com a pedagogia que é crítica e histórica pois nossa visão do 

estudante é um ser social que age e contribui para a construção da história da sociedade. 

Isso é a parte complexa do educador que precisa estar além da concepção de que a 

educação só ensina o currículo, mas é indispensável o entendimento motivador de que o 

estudante em sua complexidade é indispensável para a sociedade e que todas as 

legislações citadas acima nos remetem à formação plena do cidadão. Plena em todos os 

sentidos. Por fim, é preciso assinalar que a escola pode agir sobre a sociedade, no sentido 

de transformá-la, é incompatível com o determinismo histórico. Se a escola pode fazer 

uma diferença acerca de como ser uma sociedade, ela afeta o futuro e o futuro, não pode 

estar determinado. 

O educador, conhecendo a teoria que sustenta a sua prática pode suscitar, 

transformações na conscientização dos educandos e demais colegas, chegando até aos 

condicionantes sociais, tornando o processo de ensino e aprendizagem em algo realmente 

significativo, em prol de uma educação transformadora que supere os déficits 

educacionais e sociais. 

Segundo Durkheim a educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança 

estados físicos e morais que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto. (A 

Evolução Pedagógica, 1991) 



 
 

 Desta forma, acredita-se que a sociedade seria mais beneficiada pelo processo 

educativo. A educação pode ser vista como a socialização da jovem geração pela geração 

adulta. 

 O indivíduo é social não com resultado das circunstâncias externas, mas em 

virtude de uma necessidade interna. (Wallon, 1990) 

 Em nossa visão, é impossível não citar as relações humanas e afetivas defendidas 

por Wallon. Compreendemos que sem que educador e educandos tenham relações 

afetivas não há possibilidade de aprendizagem, assim como entendemos que é senso 

comum dizer e que a escola deve proporcionar formação integral (intelectual, afetiva e 

social). Complementarmente, é importante considerar o impacto causado pela teoria 

pedagógica de Henri Wallon, cujos estudos versavam sobre o fato de que o 

desenvolvimento intelectual vai muito além do nível cerebral. Novamente voltamos ao 

estudante complexo em si e com função social. 

No tocante à educação, acreditamos que é preciso e possível inovar, construindo 

propostas educativas e curriculares organizadas para formar não só para as exigências do 

novo padrão tecnológico, mas que também possibilitem uma educação para a vida e para 

a construção de uma sociedade mais alinhada com os rumos e as demandas postas pelas 

transformações contemporâneas das formas de produção do trabalho e de reprodução da 

vida e para a vida. 

A escola deixa de ser apenas lugar de aquisição de habilidades competências e 

conhecimentos para o exercício do trabalho, e torna-se espaço privilegiado de produção 

de cultura, de valorização de saberes, práticas e conteúdo que desenvolvam a consciência 

de classe. 

Sobre o Ensino Especial, o artigo 208 da Constituição Federal estabelece o direito 

das pessoas com necessidades especiais receberem educação, preferencialmente, na rede 

regular de ensino (inciso III do art. 208 da CF), visando a plena integração dessas pessoas 

em todas as áreas da sociedade e o direito à educação, comum a todas as pessoas, através 

de uma educação inclusiva, em escola de ensino regular, como forma de assegurar o mais 

plenamente possível o direito de integração na sociedade. 

 Sobre o Plano Nacional de Educação: dentre as vinte metas do PNE a serem 

cumpridas pelo governo no próximo decênio, a meta 4 traz a seguinte redação:  



 
 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes 

com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação na rede regular de ensino. (Estratégias: 4.2) implantar salas de recursos 

multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o atendimento 

educacional especializado complementar, nas escolas urbanas e rurais. 

Inseridos no contexto educacional de todos os procedimentos da inclusão, a sala 

de recursos da escola é muito valorizada e contribui para que possamos oferecer o mínimo 

aos nossos estudantes, quando dizemos mínimo queremos destacar a dificuldade de 

atendimento de equipes multidisciplinares que realmente consigam emitir relatórios de 

acompanhamento, a dificuldade de atendimentos especializados garantidos em lei aos 

portadores, mas indisponíveis devido a burocracia do atendimento dentre outros. 

A Resolução 04/2009 do CNE-CEB tem como artigo inicial a indicação: 

                                     Art. 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os 

sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, com transtornos globais 

do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação em classe comum de escola de 

ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de 

recursos multifuncionais ou centros de Atendimento Educacional Especializado da Rede 

Pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos.  

 Para Zimmermann e Strieder (2010), a educação inclusiva deseja compreender e 

aceitar o outro na sua singularidade. Implica mudança de perspectiva educacional e abre 

horizontes para o desenvolvimento de sociedades inclusivas. A Escola Classe 06 possui 

desde sua fundação uma Sala de Recursos Generalista equipada e em funcionamento. Este 

local é adequado aos atendimentos dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

pois conta com pelo menos uma professora especialista. "O professor deve ter formação 

inicial que o habilite para o exercício da docência e a formação específica para a Educação 

Especial" (Art. 12). 

A Escola Classe 06, em seu primeiro ano de funcionamento, conta com espaço 

para abrigar as demandas da Orientação Educacional (LDB no art. 8° e 9°), com 

profissional especializada, voltada diretamente para a formação permanente no que diz 

respeito a valores, atitudes, emoções e sentimentos, sempre discutindo, analisando e 

criticando.   



 
 

As concepções teóricas, sociais e pedagógicas da EC06 são ricas, criativas e 

polifônicas. Isso também quer dizer que nossos sonhos são otimistas e nossos horizontes, 

extensos.  Desejamos que o trabalho pedagógico e coletivo seja o mais nobre que 

possamos construir, com a visão de um trabalho mútuo, formador das PESSOAS, seres 

que vivem em sociedade e convivem com o pluralismo em todas as referências possíveis.  

Desejamos e acreditamos que podemos ser responsáveis uns pelos outros. E que 

podemos ser responsáveis pelo futuro. 

“It takes a village to raise a child.” / “É preciso uma cidade inteira para criar 

uma criança.” 

(African Proverb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

“Tudo o que os alunos e alunas 

aprendem mediante um modelo de ensino e 

aprendizagem específico é determinado por 

variáveis sociais, políticas e culturais que 

interagem em um determinado espaço geográfico 

e em particular momento histórico”. 

(Santomé, 1988,p.29). 

 

 

 



 
 

 

Pensar a Organização do Trabalho Pedagógico-OTP no processo educativo e, em 

especial, na alfabetização requer entendimento e articulação de diferentes aspectos, tais 

como:  

 o que entendemos por ensinar e aprender;  

 que concepções de ensino e de aprendizagem norteiam nossas práticas 

e a organização das atividades escolares;  

 que sujeitos queremos formar;  

 que recursos didáticos podem favorecer a compreensão de 

determinados conceitos escolares e a apropriação dos conhecimentos 

pelos estudantes;  

 que livros didáticos e demais materiais de apoio podem ser utilizados 

e de que modos podem ser utilizados;  

 qual a intencionalidade pedagógica presente na seleção de cada um dos 

recursos disponíveis, dentre tantos outros aspectos.  

 refletir e aprofundar conhecimentos sobre esses elementos, essenciais 

à prática educativa 

A Organização do Trabalho Pedagógico-OTP, visa proporcionar ao professor um 

repertório de saberes que possibilitem desenvolver práticas de ensino que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos. 

A elaboração e execução dessas práticas requer que se pense em modos de 

organização do trabalho pedagógico que situem o aluno em um ambiente de atividades, 

possibilitando que ele aprenda, além de codificar e decodificar os Sistema de Escrita 

Alfabético e os Símbolos Matemáticos, a realizar variadas leituras de mundo, levantar 

conjecturas e validá-las, argumentar e justificar procedimentos. 

A sala de aula que vise à Alfabetização do aluno como todo, tal como concebida 

no Currículo, deve ser vista como um ambiente de aprendizagem pautado no diálogo, nas 

interações, na comunicação de ideias, na mediação do professor e, principalmente, na 

intencionalidade pedagógica para ensinar de forma a ampliar as possibilidades das 

aprendizagens discentes e docentes. Tal intencionalidade requer um planejamento 

consistente do professor, uma sala de aula concebida como uma comunidade de 

aprendizagem e uma avaliação processual e contínua do progresso dos alunos, bem como 

dos vários fatores intervenientes no processo como: a prática do professor, o material e a 

metodologia utilizados, dentre outros. 

No primeiro ciclo de alfabetização a sala de aula é um ambiente formativo que 

ocupa uma posição central no processo de alfabetização para as crianças do Ensino 

Fundamental. Além disso, deve-se considerar que o direito à alfabetização é um processo 

social e cultural mais amplo que inclui, além da aprendizagem da Leitura e da Escrita, a 

Alfabetização Matemática.  



 
 

A sala de aula deve se constituir como um espaço no qual as crianças ficarão 

imersas no processo de apropriação da leitura e da escrita da língua materna, bem como 

da linguagem matemática, com ampla exposição dos alunos aos materiais impressos que 

nos envolvem cotidianamente e possibilitam explicitar a função social da escrita.  

As brincadeiras e as expressões culturais da infância precisam estar presentes na 

sala de aula de modo a tê-la como um ambiente formativo/alfabetizador privilegiado e 

como um local em que ocorrem interações e descobertas múltiplas, repletas de 

significação. Nesse sentido, é importante que o professor, no momento de organizar a sala 

como um espaço para a Alfabetização, considere que brincar, imaginar, expressar-se nas 

múltiplas linguagens são direitos da criança, que contribuem para a aprendizagem e para 

o desenvolvimento delas.  

Esse movimento de trazer para as aulas as experiências vividas é imprescindível, 

pois é conhecendo e respeitando as culturas da infância que o professor terá melhor 

condição para dar sequência às falas dos alunos. É nesse sentido que se entende a sala de 

aula como uma comunidade de aprendizagens, onde alunos e professores aprendem de 

forma colaborativa.  

Pensar a organização do trabalho pedagógico para a Alfabetização envolve as 

diferentes formas de planejamento, desde a organização da sala até o fechamento da aula, 

entendidos de forma articulada e que orientam a ação do professor alfabetizador. O 

planejamento pode ser pensado como espaço de antecipação do que deverá ser feito – o 

planejamento anual – ou ainda como espaço de revisão continuada do que ocorre em sala 

de aula (planejamentos bimestrais e similares), chegando ao planejamento semanal. 

Veremos em seguida cada uma dessas formas de planejamento e, depois, na continuação, 

trataremos da abertura da aula, da organização da sala e do fechamento das atividades. 

As crianças, mesmo antes de entrarem para a escola, já terão tido contato com 

muitas formas de escrita, pois vivemos em um mundo no qual as formas de escrita 

circulam em diferentes suportes como, por exemplo, embalagens, livros, revistas, jornais, 

placas, cartazes, televisão etc. Dessa forma, crianças que vivem em contextos em que a 

escrita faz parte de inúmeras atividades cotidianas possivelmente conseguem 

compreender que as escritas significam algo, mesmo que ainda não consigam entender 

como funciona o nosso sistema de escrita. Por isso, ao entrarem na escola, conseguem 

compreender com mais facilidade usos e funções sociais da escrita, especialmente aqueles 

dos quais participa no seu cotidiano familiar e social. 



 
 

Sabe-se, também, que as crianças, independente de suas condições de vida, 

convivem ou participam de situações de usos da escrita no seu cotidiano. Isto é, elas 

vivem imersas em um mundo de escrita, e vivenciam práticas de leitura e de escrita 

diversas, pelo fato de conviverem com pessoas que utilizam a leitura e a escrita. Mesmo 

assim, há crianças cujas vivências ficam restritas, por exemplo, a presenciar assinaturas 

de documentos ou a leitura de pequenas instruções que as orientem em alguma ação 

imediata. Para essas crianças, a escola é o lugar privilegiado para vivência de variadas 

situações de uso da escrita mais complexa. De modo geral, a escola é o lugar privilegiado 

para a aprendizagem da leitura e da escrita, para resolução de problemas matemáticos, 

socialização, desenvolvimento do raciocínio lógico, entre outras aprendizagens. Na 

escola, a criança aprenderá a ler e a escrever, não só para atender a necessidades básicas 

e imediatas do cotidiano, mas também para se comunicar com os outros com quem 

convive, para registrar ideias, para buscar informações, para solucionar problemas, para 

ampliar as possibilidades de participação na vida social, para se divertir, para desenvolver 

a criticidade. Independente da quantidade ou qualidade das vivências das crianças com e 

em práticas de uso da leitura e da escrita, a escola pode contribuir para aproximar a 

aprendizagem da leitura e da escrita dos seus usos sociais na vida, fazendo com que a 

educação escolar não se distancie das práticas sociais e históricas dos indivíduos. 

No interior da escola, a sala de aula não se constitui como o único espaço de 

aprendizagem da leitura e da escrita, assim como a escola não é o único lugar de 

“ensinoaprendizado”. Crianças e professores ensinam e aprendem em diferentes espaços 

e tempos: na escola, na biblioteca, na sala de informática, nos laboratórios de 

aprendizagem, no pátio, na praça perto da escola, no supermercado, no cinema. Assim, 

ensina-se a ler e a escrever em diferentes “espaçostempos”, rompendo-se com o 

paradigma do ensino somente voltado para a sala de aula, e possibilitando aos alunos que 

observem configurações que a escrita assume no mundo escolar e social. 

Desse modo, é importante explorar as escritas que existem na comunidade: 

letreiros em lojas, placas de trânsito, nomes de ruas, placas de ônibus, propagandas, bem 

como outras formas de escrita que aparecem no entorno da escola (GONTIJO, 2008). Se 

possível, levar as crianças a esses espaços e dialogar com elas sobre essas escritas e seus 

significados, seus usos, para que servem etc. Vale destacar que, nas comunidades onde 

existem poucas possibilidades de exploração da escrita nas ruas, é possível fotografar 

outros espaços em que as crianças circulam para, em sala de aula, conversar com elas 



 
 

sobre o sentido da linguagem escrita presente nesses espaços e, nesse contexto, buscar 

conhecer as experiências das crianças com a linguagem escrita e, sobretudo, as 

expectativas que têm em relação a essa aprendizagem. 

Assim, para uma organização adequada do trabalho pedagógico, o diálogo é o 

elemento central nas práticas. Pelo diálogo com as crianças, o professor poderá saber 

sobre os usos que se fazem da escrita no meio social em que vivem, compreender suas 

ideias, entrar nos jogos construídos por elas, com base em sua imaginação, e entendemos 

como elaboram o discurso alheio etc. 

É importante destacar que, para as crianças ou pessoas em fase de alfabetização, 

a escrita é uma forma especial de linguagem, na medida em que o aprendizado da 

linguagem escrita possibilita a apropriação de novas formas de expressão e de 

comunicação. Esse é um princípio fundamental que deve ser levado em consideração na 

organização da ação docente no Ciclo de Alfabetização, pois aprender a ler e a escrever 

é possibilitar o domínio da modalidade de linguagem escrita, para dialogar com o outro. 

O AMBIENTE PROPÍCIO À APRENDIZAGEM 

Ao professor, cabe criar um ambiente que venha a desafiar, instigar os alunos e 

assim propiciar as aprendizagens, uma comunidade de aprendizagens compartilhadas por 

professor e alunos. Tal comunidade pode ser entendida como um cenário de investigação, 

tal como proposto por Skovsmose (2000), que defende um espaço de aprendizagem em 

que os alunos possam formular, criticar e desenvolver maneiras de entender o mundo. 

Nesse ambiente desafiador, “os alunos podem formular questões e planejar linhas de 

investigação de forma diversificada. Eles podem participar do processo de investigação” 

(ALRO; SKOVSMOSE, 2006, p. 55). 

Investigar é experimentar coletivamente, ler, escrever e discutir, levantar 

hipóteses, buscar indícios, observar regularidades, registrar resultados provisórios, 

compartilhar diferentes estratégias, variar procedimentos, construir argumentos, como 

também ouvir os argumentos dos colegas, buscar generalizar, conceituar. Professor e 

alunos participam desse movimento questionando, apresentando seu ponto de vista, 

oferecendo contraexemplos, argumentando. A comunicação acontece por meio da 

dialogicidade. 



 
 

Para Freire (2005), ensinar é criar possibilidades para a produção e construção de 

conhecimento. Nesse sentido, a dialogicidade é o caminho para se constituir essas 

possibilidades. A relação dialógica que necessita ser estabelecida em sala de aula envolve 

a compreensão de que, em uma investigação, todos se envolvem em uma relação 

horizontal, em que todos aprendem, professores e alunos, em que o que detém mais 

experiência ou mais conhecimento sobre um assunto contribui com o seu saber e ajuda os 

outros a avançar. Freire ainda afirma, a dialogicidade é uma prática (práxis) libertadora.  

Além disso, aprender em um ambiente colaborativo é importante para a leitura e 

a escrita. Ler e escrever são ações não somente restritas ao campo da linguagem e da 

alfabetização em língua. Compreender um texto em língua materna, ou em linguagem 

matemática, exige um conhecimento pelo aluno para além da decodificação da língua. 

Nesse sentido, os conceitos vão sendo construídos pelos alunos por meio das 

investigações e problematizações, a fim de comunicar ideias ou mesmo servir de 

instrumento de reflexão do conhecimento produzido. Dessa forma, é importante valorizar 

a leitura e escrita em todas os momentos em sala, como possibilidade de acesso a uma 

cultura escrita, ao letramento. 

Toda escrita pressupõe um leitor, seja ele um leitor possível ao qual está sendo 

endereçada a escrita, seja ele um leitor presencial que assume o papel de interlocutor no 

momento da escrita. A existência desse elemento impulsiona as crianças a pensarem sobre 

quais elementos necessitam estar presentes em seus registros. Quando o aluno lê, escreve 

ou desenha, revela não apenas os procedimentos, as estratégias que estão sendo 

desenvolvidas, como também os conceitos que domina e as dificuldades que encontra. 

“Quando as crianças escrevem ou desenham o que vivenciaram, elas estão em intenso 

letramento com gestos, sons (enativos), grafismos, como desenhos, rabiscos (icônicos) e 

letras, números e fórmulas lógicas.” (KISHIMOTO, 2004, p. 365). 

As várias formas de registro possibilitam a produção de sentidos próprios do 

objeto pelas crianças, a produção de significados compartilhados entre alunos e o 

professor no contexto de aulas e a reflexão do professor sobre sua prática. “O saber dizer 

depende do saber fazer, e o saber escrever, do saber interiorizado da criança” (BRUNER 

apud KISHIMOTO, 2004, p. 365). Nessa direção, o dizer relaciona-se à ação vivenciada 

e o escrever depende de uma reflexão pela criança. Com relação ao desenho, é importante 

valorizá-lo como forma de registro de modos de pensar do aluno. O que acontece na 

maioria das vezes é que, à medida que os alunos avançam na escolaridade, o desenho 



 
 

passa a deixar de ser reconhecido como uma forma de registro de ideias. No entanto, há 

de se considerar a sua importância como um esboço que pode contribuir para organizar 

outras escritas. 

Vale lembrar que a alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema de 

escrita alfabética e ortográfica, mas também é um processo permeado por práticas de 

leitura e de produção de textos orais e escritos, considerando as diferentes formas e modos 

de constituição dessas práticas na sociedade. A configuração do espaço escolar de modo 

a permitir a leitura e a produção de textos é essencial.  

Esse modo de conceber a alfabetização atribui à prática alfabetizadora o caráter 

de constituir-se também como um trabalho de “ensinoaprendizagem” que leva em conta 

o domínio do sistema alfabético de escrita, a aprendizagem das convenções ortográficas 

(regulares, diretas, contextuais, morfológico-gramaticais e irregulares), a inserção do 

sujeito que aprende e ensina em práticas de leitura e de produção textuais, da produção e 

resolução de problemas matemáticos, bem como o domínio dos mais diversos e amplos 

usos que se fazem da leitura e da escrita em diferentes contextos socioculturais. 

ACESSIBILIDADE 

Quanto à acessibilidade, a escola dispõe de rampa na entrada da escola e no acesso 

às salas de aula, além de portas e banheiros adaptados para os estudantes com deficiência 

física. Entretanto, o acesso até à escola é realizado por estrada de terra batida, o que 

representa transtorno e dificuldade de acesso, principalmente aos familiares mais velhos, 

crianças muito jovens, e estudantes portadores de necessidades especiais. Além disso, 

infelizmente a SEDF e a CRE Paranoá ainda não puderam disponibilizar transporte 

escolar gratuito para as crianças. A razão alegada é falta de dotação orçamentária para 

este fim, visto que a escola foi inaugurada em setembro, após a distribuição de linhas 

entre os fornecedores deste serviço terceirizado para o GDF. 

 A RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE 

A relação escola- comunidade não é como o desejado. Professores reclamam da 

transferência das mães e pais com educação dos filhos e os pais acham que a escola 

deveria fazer ainda mais. Sabedoras que somos de que este conflito não é atípico e sim 

um problema nacional, pois o mais desafiador à gestão é como fazer os pais participarem 

da escola de seus filhos, ajudando-os nos afazeres escolares.  



 
 

A convivência é sempre negociada para que possamos usar a mesma fala e 

priorizar de fato a formação integral do estudante. Os pais quando solicitados aparecem 

na escola e possuem um diálogo favorável e respeitoso o fato é que o perfil são de pais 

que confiam plenamente na formação dos filhos dada pela escola, sendo necessário em 

todas as reuniões estarmos evidenciando que a escola sem a comunidade fica fraca e deixa 

de crescer e a comunidade sem a escola fica evasiva e com dificuldades de formação 

cultural este pensamento acaba parafraseando Paulo Freire que afirma: “Se a Educação 

sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (Paulo 

Freire) 

 É necessário criar mais espaços para a participação comunitária, para que a Escola 

Classe 06 possa buscar parcerias e assim trabalharmos de modo digno e prazeroso com 

os alunos, além de ampliarmos os espaços de aprendizagem e também de lazer e esporte 

para integrar a família com a escola. 

 Através dos outros, nos tornamos nós mesmo (Lev Vygotsk), e como não 

trabalhar a inclusão? Apesar da palavra nos ser bem familiar e bem discutida nos espaços 

escolares ainda há um fantasma que nos assombra quando nos deparamos com a 

necessidade de vivenciá-la. A Inclusão na Escola Classe 06 é muito discutida e adotada 

por todos como um dos pilares da educação. Nossas salas de aula são inclusas, o trabalho 

pedagógico é preparado nas coordenações, aos poucos vamos aprendendo a lidar com 

mais habilidade com a inclusão. Tais situações já não nos causam espanto e as trocas de 

vivências e sugestões são bem aceitas. Durante a Semana de Educação para a Vida 

discutimos e apresentamos ações voltadas para a acessibilidade e para a inclusão de uma 

forma generalista. Isso é uma conquista. O fato de termos salas inclusas também 

contribuem para que os estudantes aprendam o conviver com a inclusão social. "O único 

'bom aprendizado' é aquele que vem para o avanço do desenvolvimento." Lev Vygotsky 

e assim vamos valorizando todos os estudantes e a comunidade escolar como pessoas em 

desenvolvimento, em continua aquisição de aprendizagem e como agente na formação do 

outro. Isso é um olhar de inclusão. Todos são necessários e indispensáveis no crescimento 

pedagógico. 

 

SALA DE RECURSOS 

 A Escola Classe 06 conta com Sala de Recursos, destinada ao atendimento de 

estudantes que apresentam necessidades educacionais específicas, a saber: Deficiência 



 
 

Intelectual, Deficiência Física, Transtorno Global do Desenvolvimento, entre outras. 

Oferecemos atendimento personalizado com professora generalista, buscando assim 

contribuir para o trabalho educativo e possibilitar a escolarização de todas as crianças. 

A Sala de Recursos inicia seus atendimentos a partir de uma avaliação diagnóstica 

do estudante. Esta avaliação e o planejamento coletivo com equipe pedagógica 

possibilitam que se desenvolvam as estratégias que serão elaboradas para atingir as 

necessidades específicas de cada indivíduo. 

No ano de 2016 atendemos cerca de 40 alunos com diagnóstico concluído.  

Entretanto, a demanda por diagnóstico é cada dia maior e mais significativa, portanto a 

escola encaminha regularmente estudantes à Equipe Especializada de Apoio e 

Aprendizagem/EEAA da CRE para diagnóstico. Considerando as particularidades da 

comunidade atendida pela escola (as famílias contempladas com os apartamentos no 

Paranoá Parque tiveram prioridade por possuírem crianças com necessidades especiais, 

portanto a procura por serviços especializados nesta região é significativamente superior 

à média do DF), esperamos poder contar com mais uma sala de apoio para acomodar a 

EEAA aqui em nossa unidade escolar em 2017.  

Durante o ano de 2016, constatadas as disfunções sistêmicas e a alta procura pelo 

atendimento especializado, optamos enquanto equipe gestora e colegiado de professores 

sugerir uma atuação mais presencial da sala de recurso para todos os alunos. O 

atendimento passou a ser realizado pela professora generalista, tanto para os estudantes 

categorizados já inclusos, como os estudantes em processo de avaliação pela Equipe. Isso 

se deu em razão de muitos estudantes apresentarem graves necessidades educativas como 

baixa memorização, dependência para desempenho de comandos nas atividades propostas 

escritas e orais, baixa atenção e concentração, dificuldades auditivas, dificuldades de 

processamento das informações, dependência nas habilidades fisiológicas e alimentares, 

dificuldades nas habilidades de convívio social, baixo desempenho psicomotor, entre 

outras. Em linhas gerais este atendimento qualificou muitos dos estudantes em processo 

de avaliação, permitindo que ampliassem suas aprendizagens. 

Cabe à Sala de Recursos orientar a equipe pedagógica sobre as atividades 

educativas nas suas funções e finalidades, bem como aplicá-las sob uma orientação 

inclusiva, na qual os estudantes com necessidades específicas, bem como aqueles em 

processo de avaliação, conseguem apresentar e desempenhar suas potencialidades de 

aprendizagem e desenvolvimento com a atuação efetiva da instituição educacional. 



 
 

Este reflexo das intenções educativas fundamentados pela inclusão apresenta-se 

em um processo organizado com orientações que se flexibilizam conforme as 

necessidades e potencialidades do ser, visando à aprendizagem que forma indivíduos 

críticos, conscientes e autônomos, além de academicamente capazes. Além disso, 

considerando os eixos transversais do currículo em movimento, é importante para a EC06 

favorecer a educação para a diversidade e cidadania, a educação em e para os direitos 

humanos e a educação para a sustentabilidade. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

A Educação Infantil é organizada de acordo com calendário específico enviado 

pela SEDF, que também contempla esta etapa do ensino, compreendendo 5 horas diárias 

de permanência na escola, que são planejadas para acomodar atividades lúdico-culturais, 

psicomotoras e de letramento. Os espaços utilizados para tais atividades são as salas de 

aula, a sala dos professores e os espaços externos, além do pátio interno. 

PLANO DE AÇÃO – EEAA/SALA de RECURSOS 

Unidade Escolar: Escola Classe 06 do Paranoá 

CRE: Paranoá/Itapoã 

Profissionais do EEAA: Alessandra Gonçalves de Miranda Gabarão (Pedagoga) e Ana 

Caroline Santos Calazans Vilasboas (Psicóloga)  

Profissional AEE:  Rita de Cassia Farias Vasconcelos  

Profissional SOE: Não temos profissional do SOE até o fechamento deste plano de ação. 

PLANO DE AÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

Entende-se por Equipe de Apoio a integração dos três Serviços de Apoio aos estudantes na 

unidade escolar: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; Orientação Educacional e 

Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos, que atuarão de forma integrada e 

fundamentados teórico- metodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural.  

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, intitulada EEAA, é multidisciplinar, composta 

de profissionais com formação em Pedagogia e em Psicologia, que tem como objetivo principal 

contribuir para a superação das dificuldades presentes no processo de ensino e escolarização, 

por meio de uma atuação institucional. 

A Orientação Educacional é o serviço especializado, desempenhado pelo Pedagogo-Orientador 

Educacional, para o acompanhamento e o apoio dos profissionais da educação, dos estudantes, 



 
 

seus familiares e a articulação da comunidade escolar e da rede externa “Rede Social ou Rede 

de Apoio”, quanto ao processo de ensino e aprendizagem e das relações humanas que o cercam.  

O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recurso caracteriza-se como serviço de 

natureza pedagógica conduzido por professor especializado, que suplementa no caso de 

estudantes com Altas Habilidades/Supedotação, e complementa no caso de estudantes com 

deficiência e TGD, o atendimento educacional realizado em classes comuns em todas as etapas 

e modalidade da Educação Básica. Tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que elimine as barreira para a plena participação dos estudantes 

no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades especiais. A Escola 

conta com a sala de recurso no caráter generalista. 

Objetivo Geral do Plano de Ação: Estabelecer ações que serão desenvolvidas ao longo do ano 

letivo de 2018, de forma integrada,  com objetivo de promover uma atuação institucional 

visando o sucesso escolar. 

Dimensão 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL/ ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Metas Estratégias Períodos Responsáveis 

 Realizar o 

Mapeamento 

Institucional. 

 

 

 

 Elaborar o Plano 

de Ação Anual a 

partir da demanda 

da Instituição de 

Ensino que irá 

para o PP da 

escola. 

 Participar da 

elaboração e 

implementação do 

Projeto Político 

Pedagógico – PPP 

na unidade escolar 

 

 

 

 Apresentar as 

atribuições dos 

serviços EEAA, 

SOE e AEE com 

objetivo de 

informar as áreas 

de atuação e suas 

 Entrevista com 

professores, gestores, 

auxiliares para 

conhecer as 

concepções, formação, 

expectativas e 

metodologia 

utilizadas. Além de 

sugestões de formação. 

 Reuniões com a equipe 

gestora e supervisão 

pedagógica para 

alinhar as ações e 

elaborar o documento 

 Análise da 

documentação vigente; 

promover reuniões 

com a comunidade 

escolar para levantar 

dados e demandas para 

implementar e 

construir o Projeto 

Político Pedagógico. 

 Apresentação por meio 

de material audiovisual 

referente a atuação da 

equipe e aproveitar o 

momento para 

 O ano todo 

 

 

 Semana 

Pedagógica 

 

 

 

 

 Primeiro 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma 

Coordenação 

Coletiva 

 EEAA 

 

 

 

 

 Gestão 

Escolar, 

Supervisão 

Pedagógica, 

EEAA e 

AEE 

 

 Gestão 

Escolar, 

Supervisão 

Pedagógica, 

EEAA, AEE 

e 

Comunidade 

Escolar. 

 

 

 EEAA e 

AEE 



 
 

ações na unidade 

escolar 

 

apresentar as metas 

para 2018. 

 

  Dimensão 2 – ASSESSORAMENTO AO TRABALHO COLETIVO 

Metas Estratégias Período Responsáveis 

 Participar das 

Coordenações 

Pedagógicas 

locais, 

intermediárias e 

central. 

 

 Participar da 

elaboração e 

implementação 

das ações de 

formação 

continuada, com 

vistas à 

ressignificação 

das práticas 

pedagógicas. 

 

 Proporcionar e 

organizar o 

planejamento da 

Semana Distrital 

de Consciência e 

Promoção da 

Educação 

Inclusiva aos 

alunos com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais.  

 Auxiliar no planejamento 

e na execução das 

coordenações 

pedagógicas. 

Instrumentalizar os 

debates e as decisões 

levantadas no coletivo. 

 Montar formações sobre 

temas levantados no 

mapeamento 

institucional:  

Psicogênese, Letramento 

Matemático, Produção 

Textual, Bullying e 

Sexualidade. 

 

 

 

 Apresentar dicas de 

livros, filmes e pequenos 

curtas que tratam sobre o 

tema de crianças com 

necessidades 

educacionais especiais 

para professores; 

Apresentar o filme Meu 

nome é rádio para os 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas 

Coletivas 

de Quarta. 

 

 

 

 

 

 

 Semana 

dos dias 

05 à 09 de 

março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestão 

Escolar, 

Supervisão 

Pedagógica, 

EEAA, AEE 

e SOE. 

 

 

 EEAA e 

Supervisão 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 AEE, 

Supervisão 

Pedagógica 

e Gestão 

Escolar. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participar e 

colaborar com os 

eventos temáticos 

da escola: Semana 

de 

Conscientização 

da água, Páscoa, 

Dia do Estudante, 

Festa Junina, 

Festa da Família e 

Culminância do 

dia da 

Consciência 

Negra. 

 Elaborar e 

promover a 

Semana de 

Educação para a 

Vida por meio de 

um projeto 

pedagógico 

envolvendo a 

professores levantando a 

temática para discussão e 

o repensar das práticas 

pedagógicas e a inclusão 

dos alunos no contexto 

escolar e Apresentação 

do Teatro Contação de 

Histórias para 

culminância dos 

trabalhos realizados ao 

longo da semana. 

 Participar das reuniões 

com sugestões e 

disponibilidade de tempo 

para fazer parte das 

oficinas e barracas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover e 

instrumentalizar os 

professores para uma 

semana de debates em 

salas e palestras para as 

famílias e estudantes com 

participação da rede 

colaborativa ao longo da 

semana. Tema: A 

importância da Saúde 

Física e Mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo 

do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semana 

dos dias 

07 à 11/05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestão 

Escolar, 

Supervisão 

Pedagógica 

e 

Comunidade 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EEAA e 

Gestão 

Escolar 

 

 

 

 



 
 

comunidade 

escolar 

 Elaborar e 

promover a 

Semana de Luta 

da pessoa com 

deficiência por 

meio de um 

projeto 

pedagógico. 

 Participar dos 

Conselhos de 

Classes   

 

 

 Colaborar e 

participar da 

implantação e 

manutenção do 

Projeto Bullying 

na escola. 

 

 

 Organizar e promover 

uma semana onde o tema 

será: Respeitar é preciso. 

Trabalhar as deficiências 

com filmes, slides e por 

meio de trabalho 

 

 

 Promover reflexões sobre 

o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos 

estudantes. 

 

 

 

 Participar das formações, 

convidar palestrantes 

para formação dos 

professores e alunos. 

 

 

 Semana 

dos dias 

17 a 21 /09 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AEE e 

Gestão 

Escolar 

 

 

 

 Gestão 

Escolar, 

Supervisão 

Pedagógica, 

EEAA e 

AEE. 

 Gestão 

Escolar e 

Supervisão 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dimensão 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM 

Metas Estratégias Período Responsáveis 

 Orientar e 

acompanhar a 

prática pedagógica 

dos professores que 

buscam suporte 

para o 

desenvolvimento do 

trabalho com os 

estudantes que 

apresentam 

dificuldades de 

escolarização. 

 Cooperar com a 

elaboração de 

instrumentos e 

procedimentos nas 

intervenções 

didático- 

metodológicas que 

auxiliem no 

processo de ensino 

aprendizagem. 

 Realizar o 

acompanhamento 

sistemático 

individual e ou em 

pequenos grupos, 

dos estudantes que 

 Observação em sala, 

Conversas de roda, 

Conselho de Classes e 

no atendimento 

individual aos 

professores no 

momento de 

coordenação e na 

construção do 

mapeamento 

institucional. 

 

 Reuniões pedagógicas 

com a gestão, 

supervisão pedagógica 

e professores 

apresentando sugestões 

e colaborando na 

confecção dos 

instrumentos. 

 

 

 Atendimento aos 

alunos em atividades 

interventivas e 

avaliativas seguindo os 

níveis do PAIQUE. 

Iniciando com 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 O ano 

todo. 

 

 

 

 

 

 EEAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestão 

Escolar, 

Supervisão 

Pedagógica 

EEAA e 

AEE. 

 

 

 

 EEAA 

 

 

 

 

 

 



 
 

apresentam 

dificuldades mais 

acentuadas no 

processo de 

escolarização. 

 Desenvolver junto 

as famílias, quando 

necessário, ações 

com vistas à 

coresponsabilização 

do processo de 

escolarização dos 

estudante 

 Realizar processos 

avaliativos e 

interventivos na 

perspectiva da 

avaliação formativa 

com vistas a 

enturmação 

adequada e/ou 

atendimentos 

complementares 

 

 

 

 

 Elaborar Relatórios 

de Avaliação e 

Intervenção 

Educacional, 

Pareceres e outros 

pertinentes quando 

observação em sala e na 

intervenção 

institucional.  

  

 Entrevistas com as 

famílias para melhor 

compreender a 

dinâmica familiar e dar 

as orientações 

necessárias buscando o 

sucesso do aluno por 

completo 

 Intervenção 

pedagógica, 

reformulação de 

estratégias de 

aprendizagem, 

aplicação de 

instrumentos de 

avaliação validados e 

necessários para ajudar 

no levantamento das 

necessidades 

individuais de cada 

criança em situação de 

queixa. 

 Redação de relatórios 

após a conclusão da 

intervenção e avaliação 

dos alunos 

encaminhados por 

queixa de dificuldades 

de escolarização. 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EEAA 

 

 

 

 

 

 

 EEAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EEAA 

 

 

 

 

 

 



 
 

solicitado pela 

gestão. 

 . Identificar, 

elaborar, produzir e 

organizar serviços, 

recursos 

pedagógicos, de 

acessibilidade e 

estratégias, 

considerando as 

necessidades 

específicas dos 

estudantes da 

Educação Especial. 

 

 

 Elaborar e executar 

o Plano de 

Atendimento 

Educacional 

Especializado, 

avaliando a 

funcionalidade e a 

aplicabilidade dos 

recursos 

pedagógicos e de 

acessibilidade.  

 

 

 

 Organizar o tipo e o 

número de 

atendimento aos 

estudantes da Sala 

de Recursos. 

 

 

 

 

 

 Analisar as 

documentações dos 

alunos, mapear as 

demandas da escola e as 

necessidades de 

ampliação e ajustes 

para melhor atender as 

crianças com 

necessidades 

educacionais especiais 

dentro das suas 

limitações; 

Proporcionar reflexões 

e debates com a 

comunidade escolar 

afim de levantar 

soluções para as 

dificuldades 

encontradas pela IE. 

 

 Organizar os espaços e 

as necessidades 

educacionais de cada 

estudante montando 

seu plano de 

atendimento individual. 

Fazer o documento para 

deixar na pasta do 

aluno. 

 

 Analisar as 

necessidades de cada 

aluno, reunir as 

famílias e montar o 

quadro de atendimento 

de forma a atender a 

Estratégia de Matrícula. 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primeiro 

bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 Primeiro 

mês de 

aula 

(Fevereiro) 

 

 

 

 

 

 

 AEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AEE 

 

 

 

 

 



 
 

 Realizar os 

atendimento 

sistemático dos 

alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais de acordo 

com o cronograma 

de atendimento. 

 

 Acompanhar a 

funcionalidade e a 

aplicabilidade dos 

recursos 

pedagógicos e de 

acessibilidade na 

sala de aula comum, 

bem como em 

outros espaços da 

unidade escolar 

 

 Orientar 

professores e 

familiares sobre os 

recursos 

pedagógicos e de 

acessibilidade 

utilizados pelo 

estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estabelecer 

articulação com os 

professores da sala 

de aula comum, 

visando à 

disponibilização 

dos serviços, dos 

 Atendimento individual 

ou em grupo com o 

objetivo de 

complementar o 

atendimento 

pedagógico realizado 

na classe comum. 

 

 Observações em sala, 

conversas com 

professores e 

familiares.  

 

 

 

 Levar para 

coordenação coletivas 

formações e 

orientações para 

debater com os 

professores os recursos 

e melhores estratégias 

para um trabalho 

efetivo com os alunos 

com necessidades 

educacionais especiais. 

Participar das reuniões 

de pais com palestras e 

reflexões. 

 Participando das 

coletivas com formação 

e troca de experiências. 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O ano todo 

 

 

 

 AEE 

 

 

 

 

 

 

 

 AEE 

 

 

 

 

 

 

 AEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AEE 

 

 

 



 
 

recursos 

pedagógicos e de 

acessibilidade, e das 

estratégias que 

promovem a 

participação dos 

estudantes nas 

atividades 

escolares. 

 Observações do 

estudante em todo 

os espaços escolares 

a partir da queixa; 

 Realizar estudos de 

casos, com a 

participação da 

Equipe de Apoio, 

quando houver 

previsão de 

mudança no tipo de 

enturmação e ou 

para casos omissos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunião e elaboração 

de registros para 

encaminhar para os 

departamentos 

necessários e compor o 

dossiê das crianças na 

secretária da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo 

Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestão, 

AEE, 

EEAA, 

Supervisão 

Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR (SOE) 



 
 

 

O Serviço de Orientação Escolar - SOE é de suma importância para a elaboração 

e desenvolvimento da proposta pedagógica, pois lida sempre com as relações humanas, 

indispensável para que a gestão de pessoas possa acontecer. 

Dentro do espaço escola é o SOE quem tem a primeira conversa com as famílias, 

orientando-as sobre a melhor maneira de evoluirmos no trabalho pedagógico e na 

formação integral de nossos estudantes. 

 O SOE também auxilia a equipe pedagógica no planejamento os intervalos, 

sugerindo atividades e projetos para que estes minutos sejam, além de relaxamento, 

também de exercício da coletividade, da convivência pacífica e curiosa, da generosidade 

e do cuidado consigo mesmo e com o outro. Os jogos de tabuleiros e cartas, os jogos 

esportivos, a dança, a corda, a bicicleta, as bolas, as brincadeiras tradicionais e outras 

propostas pelas crianças, tudo isso é encorajado mediante acordos coletivos e com regras 

pré combinadas que levem em consideração o direito de acesso de todos ao material 

compartilhado, e a integridade física de todas as pessoas da escola. Há sempre um 

educador social escalado para acompanhar o horário do recreio coletivo. 

As parcerias com órgãos que observam o cumprimento das Leis que protegem as 

crianças e os adolescentes são feitas pelo Serviço de Orientação Escolar, o que faz o 

Conselho Tutelar e outras organizações da rede social do Paranoá/Itapoã muito presentes 

na escola. 

O OLHAR do Orientador Escolar para a escola nos garante viver os direitos 

sociais e manter com mais respeito às relações humanas. 

 

A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A Escola Classe 06 tem características muito dinâmicas e o trabalho pedagógico 

é planejado coletivamente pela equipe gestora, pelas coordenadoras pedagógicas e equipe 

docente, com a participação regular dos outros serviços da escola. 

A rotina de trabalho dos professores é de 40 horas semanais, sendo 25 horas em 

sala de aula e 15 horas em coordenação pedagógica, como preconiza a Portaria nº 



 
 

445/2016. Nestas 15 quinze horas de coordenação são realizados os planejamentos da 

rotina escolar, preparados os materiais pedagógicos, e discutidas as intervenções 

necessárias para o desenvolvimento satisfatório dos trabalhos. Durante a coordenação são 

acordados e planejados os projetos e estratégias coletivas para sua execução, e são 

encaminhadas as demandas necessárias para que o trabalho pedagógico possa ser 

viabilizado da melhor forma possível. Queremos garantir que nossos estudantes tenham 

acesso a aprendizagens significativas, que identifiquem dificuldades e avanços, e que 

estejam alinhadas com as Diretrizes para a Educação no DF, com o Currículo em 

Movimento e com a Educação Em e Para os Direitos Humanos. 

HORÁRIOS DE COORDENAÇÃO / REGÊNCIA DE CLASSE  

TURNO COORDENAÇÃO REGÊNCIA DIAS 

MATUTINO 13:30 às 16:30 07:15 às 12:15 SEGUNDA A SEXTA 

VESPERTINO 09:00 às 12:00 13:00 às 18:00 SEGUNDA A SEXTA 

 

A Portaria nº 561 e 562 de escolhas de turmas do ano de 2018, rege que as 

coordenações pedagógicas individuais acontecem nas segundas e sextas feiras, podendo 

ser cumpridas fora da escola (coordenação externa). Nas terças e quintas feiras podem ser 

realizadas atividades de formação continuada na EAPE ou outras instituições conveniadas 

com a SEEDF, uma vez por semana e de acordo com a oferta. Nas quartas-feiras a 

coordenação é coletiva e realizada preferencialmente dentro do espaço da escola 

(coordenação interna). Eventualmente a CRE poderá convocar as equipes docentes para 

realizar esta coordenação coletiva em outros espaços, de acordo com as demandas da 

SEDF.  

 

CONSELHO DE CLASSE  

 

É um órgão colegiado e deliberativo, presente na organização da escola, em que 

professores, membros das equipes gestora e pedagógica, e representantes do Conselho 

Escolar reúnem-se para refletir, avaliar e propor ações no acompanhamento do processo 

pedagógico da escola. 



 
 

Os Conselhos de Classe bimestrais são realizados após o período de avaliações, 

no horário da coordenação pedagógica. Todos os segmentos participam para compartilhar 

experiências e resultados com os professores de cada turma, bem como a avaliação do 

desenvolvimento da aprendizagem de cada estudante. É importante ressaltar que o 

Conselho deve considerar cada estudante individualmente. O produto final destas 

reuniões é um quadro diagnóstico abrangente dos desenvolvimentos dos estudantes e das 

turmas, com conhecimento das dificuldades e progressos, cujo objetivo é auxiliar no 

planejamento de estratégias para atingir as metas de aprendizagem da escola, e de seus 

estudantes e famílias. 

Nestas ocasiões também são discutidos os assuntos referentes ao Projeto Político 

Pedagógico e quaisquer assuntos administrativos necessários ao desenvolvimento 

pedagógico da escola. O calendário escolar tem três dias ao longo do ano para que todos 

os segmentos que compõem escola possam se reunir e participar da avaliação 

institucional. Este planejamento também é feito no horário da coordenação. 

 

CONSELHO ESCOLAR 

 

 É a instituição que cotidianamente coordena a gestão escolar. É o órgão 

responsável pelo estudo e planejamento, debate e deliberação, acompanhamento, controle 

e avaliação das principais ações do cotidiano da escola tanto no campo pedagógico, como 

administrativo e financeiro. É formado por um grupo de representantes de pais, 

professores, alunos, funcionários, direção, equipe pedagógica e comunidade organizada, 

eleitos por dois anos, que reunem-se para sugerir medidas e soluções ou para tomar 

decisões.  

O Conselho Escolar trabalha em conjunto com a direção, além de ajudar a pensar 

a organização escolar e os projetos da escola, também contribui na validação das 

propostas pedagógicas e institucionais da escola. Reunem-se de acordo com as 

necessidades da escola a partir da convocação da Direção. 

A Escola Classe 06 não realizou eleições para o Conselho Escolar em 2016 devido 

à sua tardia inauguração, porém deverá incluir esta importante ação em seu calendário 

para 2017. 



 
 

 

CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo dessa Unidade de Ensino buscará a promoção de avaliação 

qualitativa e formativa, reveladora do processo e do alcance da função social da escola, 

realizada com a participação de representantes da comunidade escolar, conselhos de 

classe, as coordenações pedagógicas e reuniões periódicas com as famílias para pensar, 

planejar, avaliar, auto avaliar-se e promover a intersecção dos processos de ensinar e 

aprender.  

Relevante salientar que a avaliação está diretamente relacionada ao conselho de 

classe. Esse espaço precisa ser ressignificado e a sua real função resgatada, promovendo 

e favorecendo discussão dos avanços, progressos, necessidades dos estudantes, trocas 

educativas entre os professores e traçando estratégias de atuação em conjunto, estudando 

desafios decorrentes da prática e resgatando a dimensão coletiva do trabalho docente.  

É indispensável o acompanhamento e valorização das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças. A avaliação, fundamentalmente, é realizada pelo docente, 

como também pelos outros profissionais e adultos que participam e interagem com as 

crianças, e pelas próprias crianças. Com objetivo de alcançar a desejável qualidade 

educacional desta instituição de ensino, a participação da comunidade escolar assegurará 

a transparência, lisura e ética à realização do processo educativo. Para Villas Boas (2008), 

a avaliação é formativa e também informativa, porque retroalimenta o processo de ensino 

e de aprendizagem. 

A avaliação buscará responder SE e QUANDO os objetivos, diretrizes e qualidade 

se têm efetivado a contento. O procedimento avaliativo permeará o processo sensível, 

sistemático e cuidadoso que terá como premissa avaliar para incluir, incluir para aprender 

e aprender para crescer (LIMA, 2011). O processo avaliativo dessa instituição de ensino 

e sua finalidade estão embasados, nas diretrizes de educação da SEEDF, o Currículo em 

Movimento da Educação Básica do DF. A finalidade básica da avaliação é servir para 

tomar decisões educativas, para observar a evolução e o progresso da criança e para aferir 

a necessidade de intervenção ou mudança de determinadas situações, relações ou 

atividades na escola. A avaliação que caminha nesse sentido poderá produzir informações 

para aqueles que, ao avaliar, também aprendem. (Currículo em Movimento da Educação 

Básica- Educação Infantil, 2013). 



 
 

 O art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), na 

Seção II, Da Educação Infantil, recomenda: “a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo 

para o acesso ao ensino fundamental”. As adequações curriculares dar-se-ão por meio de 

atividades lúdico-pedagógicas. 

Um dos pressupostos do processo de avaliação está voltado à contemplação dos 

registros avaliativos como avaliação formal, informal e processual. A avaliação formativa 

priorizará a observação do desempenho e progressos da criança em relação a ela mesma, 

jamais em comparação com seus pares, ou seja, não deve haver caráter classificatório e 

excludente. Esta acontecerá por meio da construção de portfólios, instrumentos e 

estratégias registradas de acompanhamento dos progressos e evoluções dos educandos. 

São fundamentais para a avaliação formativa a observação, os registros sistemáticos e o 

cuidado na escolha das intervenções e dos instrumentos. Para Freire, o classificar, o 

selecionar, o ordenar, o comparar, o resumir, possibilitam a interpretação dos 

significados lidos. Nesse sentido o olhar e a escuta envolvem uma ação altamente 

movimentada, reflexiva, estudiosa (FREIRE, 1996: s/p). 

Na trajetória do atendimento aos estudantes com necessidades educacionais 

específicas a avaliação formativa apresenta, em senso comum, no processo educativo, 

caminhos para abordagens educativas formadoras e que reflitam sobre o processo de 

ensino e aprendizagem.  

Para atender essa clientela específica, a rede pública de ensino do Distrito Federal 

utiliza o Currículo Funcional, bastante difundido e assim definido pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal, no art. 41 da Resolução nº 01/2012 sustentada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 96) que recomenda em seu art. 24, parágrafo 

V, que sejam observados os seguintes critérios: “avaliação contínua e cumulativa do 

desenvolvimento do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. 

A inclusão de crianças com necessidades educacionais específicas é contemplada 

nos normativos que regem a educação nacional, expressa em legislação e aceita pela 

sociedade como desejável e positiva, o que assegura, em nossa Escola, o processo 

educativo de pessoas com necessidades específicas como deficiências, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação. 

O currículo para uma escola inclusiva não se restringe a adaptações feitas a 

estudantes com deficiências ou demais necessidades educacionais específicas. Antes 



 
 

disso, é o fator essencial para se alcançar a educação de qualidade que admita a diferença 

e ofereça igualdade de oportunidades. Esse paradigma está vinculado à nova concepção 

curricular, que dará conta da diversidade do alunado da escola.  

É necessário avaliar como condição para a mudança de prática e para o 

redimensionamento do processo de ensino aprendizagem. Os instrumentos, necessários 

meios para estas mudanças, serão usados no processo de avaliação e devem, portanto, 

partir de uma especificação muito clara do que pretendem avaliar estando coerentes com 

os propósitos do ensino e construídos com a finalidade de acompanhar a aprendizagem 

dos estudantes desta unidade de ensino com: a avaliação dos estudantes de forma 

processual e formativa e por meio de testes da Psicogênese para todos que não alcançaram 

o Sistema de Escrita Alfabética – SEA (para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental), 

e com a utilização de diferentes instrumentos que demonstrem o ensino e aprendizagem 

neste processo educativo; provas trimestrais, portfólios, observação com registros 

reflexivos (professor e estudante), relatórios dos estudantes sobre seus conhecimentos 

(desenhos e escrita); e a percepção das diferentes formas de agir, em diferentes ambientes 

e a autoavaliação. 

Desse modo, nas instituições educacionais, “a avaliação deixa de ser um momento 

terminal do processo educativo (como hoje é concebida) para se transformar na busca 

incessante de compreensão das dificuldades do estudante e na dinamização de novas 

oportunidades de conhecimento” (HOFFMANN,2003, p.19). Dentre as funções que 

desempenha, destaca-se a identificação de conhecimentos e habilidades do estudante, 

bem como as potencialidades e necessidades de sua aprendizagem, de modo que o 

professor organize seu trabalho pedagógico. Nesse contexto, a autoavaliação deve ser 

igualmente explorada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, visando 

criar no estudante o hábito de refletir e agir conscientemente sobre sua trajetória de 

aprendizagem. Além disso, esta rede de educação dispõe de mecanismos como os 

Sistemas de Avaliações Nacionais, o SAEB, as avaliações externas, como a Provinha 

Brasil para os alunos do 2º ano, a Avaliação Nacional de Alfabetização, para os alunos 

no 3º ano e Prova Brasil, para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, que passaram 

a ser implementados no Brasil ainda nos anos 90 e que cumprem a função de traçar para 

professores, pesquisadores e para a sociedade em geral um panorama da situação da 

educação no país, em seus diversos níveis de ensino. 

 



 
 

Em suma, as formas de avaliação utilizadas por essa instituição de ensino para 

diagnosticar e avaliar os processos de aprendizagem serão as seguintes: 

 Observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 

das crianças no cotidiano; 

 A utilização de diversos registros realizados por adultos e crianças 

(fotografias, desenhos, relatórios, álbuns etc.); 

 Autoavaliação realizada pelos estudantes; 

 Sondagens avaliativas, escritas e/ou orais, trimestrais, que contemplem as 

habilidades trabalhadas; 

 Portfólios para acompanhamento do crescimento individual dos e pelos 

próprios estudantes, objetivando análises e intervenções específicas por 

educadores, equipes e famílias;  

 Avaliações institucionais, periódicas; 

 Teste da psicogênese bimestral para os alunos que não alcançaram SEA. 

Por conseguinte, a avaliação servirá para (re)conhecer as crianças, para que elas se 

conheçam e também, para compreendermos o mundo infantil e as interações com a 

realidade (Currículo em Movimento da Educação Básica- Educação Infantil, 2013). 

 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

               

              A Escola Classe 06 implementa a proposta curricular baseada no Currículo 

em Movimento que estabelece que “a proposta de trabalho no Ensino Fundamental, 

com as diferentes áreas do conhecimento, requer ação didática e pedagógica 

sustentada em eixos transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF): Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade. Considerando a importância da articulação de componentes 

curriculares de forma interdisciplinar e contextualizada, o currículo propõe ainda 

eixos integradores: alfabetização, somente para o Bloco Inicial de 

Alfabetização(BIA),letramentos e ludicidade para todo o Ensino Fundamental.” 



 
 

             A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 05 anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e comunidade. 

           O objetivo principal da etapa é impulsionar o desenvolvimento integral das 

crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à construção de conhecimentos e à 

aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, a interação 

com seus pares etários, com as crianças de diferentes faixas etárias e com os adultos. 

             Desta forma temos consciência de que, para que o currículo seja realmente 

vivenciado, é necessária uma organização curricular feita pela escola com utilização 

de estratégias didático- pedagógicas desafiadoras e provocadoras, levando em conta a 

construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas 

apresentados. 

            Vale ressaltar que a organização curricular desta rede está ancorada na 

perspectiva da pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, e este fato, 

em nossa visão, empodera a comunidade escolar em geral, e educadores 

especificamente, no sentido de promover a aprendizagem com uma organização 

curricular que vá além da sala de aula. Os projetos desenvolvidos na escola são 

planejados e executados preferencialmente pelo coletivo, daí a relevância de se 

valorizar o espaço da coordenação pedagógica. Os grupos são organizados por ano, e 

os debates e planejamento são realizados na coordenação por blocos, favorecendo a 

troca de experiências e o compartilhamento de informações.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROPOSTAS CURRICULARES 

A Educação Infantil é organizada de acordo com calendário específico enviado 

pela SEEDF, que também contempla esta etapa do ensino, compreendendo 5 horas diárias 

de permanência na escola, que são planejadas para acomodar atividades lúdico-culturais, 

psicomotoras e de letramento. Os espaços utilizados para tais atividades são as salas de 

aula, a sala dos professores e os espaços externos, além do pátio interno. 



 
 

A proposta curricular pedagógica para a Educação Infantil dessa instituição de 

ensino baseia-se nos pressupostos de que a criança é um sujeito histórico e de direitos e 

parte integrante da cultura, onde as infâncias são plurais em suas expressões étnicas, 

estéticas e éticas.  Por meio das interações e práticas cotidianas que vivenciadas, constrói 

sua identidade pessoal e a do grupo onde vive. 

Por isso, objetivamos uma formação integral por meio das aprendizagens, tendo 

na ação pedagógica a necessidade, interesse, realidade e os conhecimentos infantis como 

ponto de partida.  

Compreendemos como objetivos gerais da Educação Infantil: o cuidado consigo 

e com o outro, a ampliação da capacidade de autoconhecimento e da capacidade de 

comunicar-se e interagir socialmente, estabelecendo vínculos afetivos positivos com 

outras crianças e adultos. Esses objetivos poderão ser atingidos a o se Desenvolver a 

Linguagem Corporal, que implica em exploração das habilidades físicas, motoras e 

perceptivas do próprio corpo a fim de adquirir a independência nos movimentos e na 

expressão corporal; desenvolver as Linguagens Oral e Escrita, Matemática, Artística e 

Tecnológica / Digital, que  implica em apropriar-se dos conhecimentos e bens culturais 

constituídos historicamente, utilizando as diferentes linguagens e construindo 

significados que permitam elaborar e reelaborar essas aprendizagens. O objetivo das 

Interações com a Natureza e a Sociedade: possibilitando uma aproximação ao 

conhecimento das diversas formas de representação do mundo social e natural para que 

possa ser estabelecida progressivamente a diferenciação entre as explicações do senso 

comum e do conhecimento científico. 

No cuidado consigo e com os outros, ocorrerá a organização necessária, o 

planejamento prévio, a previsão de materiais e ambientes, a criação de regras, limites e 

combinados - com as crianças - para que haja organização no ambiente escolar a fim de 

serem estabelecidos os momentos de falar, de prestar atenção, de respeitar o colega, entre 

outras coisas. O objetivo da mediação é questionar, instigar, verificar e participar de todas 

as atividades (incluindo as brincadeiras), o que torna o momento mais prazeroso e 

significativo e leva ao desenvolvimento infantil em um ambiente coletivo, no caso, a 

instituição educacional.  

 

 



 
 

EIXOS E LINGUAGENS 

Na Linguagem Oral e Escrita o trabalho se baseará na articulação das palavras 

e os sons para que as crianças percebam as vibrações, as diferenças e semelhanças entre 

um som e outro por meio de músicas, parlendas, dramatizações, rodas de conversa, relatos 

vividos, faz de conta, entre outros. Devem evitar o uso frequente do diminutivo, gírias, 

abreviações e organizar atividades na frente do espelho, em dupla e ou em grupo, para 

observar a boca, a língua, as vibrações (MARINGÁ, 2012). 

 Fazer um gesto, desenhar, pintar, apreciar uma gravura, um movimento, uma 

dança, uma escultura, uma maquete, brincar de faz de conta, decifrar rótulos, seriar 

códigos, ouvir histórias, elaborar listas, discutir notícias de jornal, elaborar cartas, 

trabalhar com receitas, realizar visitas a bancos, museus e supermercados, conviver com 

impressos, ouvir música são linguagens que antecedem e, ao mesmo tempo, impulsionam 

as formas superiores da linguagem escrita (MARTINS FILHO, 2012: s/p). 

Na Linguagem Matemática, as crianças têm a possibilidade de interagir com 

noções numéricas, espaciais, formas, tamanhos, cores, agrupamentos, vivenciando os 

conceitos presentes em seu cotidiano, na exploração de materiais e atividades lúdicas. Os 

conhecimentos matemáticos serão apresentados e explorados de forma significativa e 

prazerosa por meio de situações concretas, histórias, músicas, jogos e brincadeiras. Para 

tanto, as mediações pela palavra e as interações entre as próprias crianças são 

fundamentais, inclusive porque a mais desenvolvida auxilia nas aprendizagens das outras, 

beneficiando a todas.  

A Linguagem Corporal é fundamental nessa faixa etária, pois o corpo é para a 

criança seu canal de comunicação com o meio e com o outro. O profissional, no 

desenvolvimento da ação pedagógica com a criança da educação infantil, deve estimular 

o movimento corporal utilizando os jogos e as brincadeiras. 

A Linguagem Artística estimulará o desenvolvimento da criança. O processo 

educativo envolverá produção, apreciação e a reflexão, elevando a criança à condição de 

conhecedora, produtora e apreciadora. O trabalho da Arte na Escola desenvolverá não 

apenas a dimensão estética e o apuramento da sensibilidade como também estarão voltado 

à valorização das produções infantis e do direito à criação e expressão. Possibilitando a 

participação em experiências desafiadoras e a convivência respeitosa entre as crianças. 



 
 

Para possibilitar a apropriação que a criança faz das diferentes culturas, serão 

organizadas e propostas atividades para estimulação, onde as crianças possam: 

• vivenciar diversas manifestações culturais, como brincadeiras, jogos e canções 

tradicionais de sua comunidade e de outros grupos; 

• pesquisar o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos e canções tradicionais de sua 

comunidade; 

• assistir a apresentações de teatro profissional e popular com fantoches, sombras ou 

atores, ou de música ou dança; 

• ter acesso a informações sobre outras culturas e sobre a sua própria; 

• identificar relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e de outros 

grupos; conhecer e valorizar as manifestações de sua comunidade, como parte do 

patrimônio cultural da humanidade (visitar museus, centros de artesanato, feiras 

tradicionais, festas, etc.); 

• refletir sobre sua identidade como indivíduo e membro de diversos grupos; 

• conhecer a diversidade artística e cultural afro-brasileira e indígena, explorando-a e 

valorizando-a. 

Nas Interações com a Natureza e com a Sociedade, as crianças aprenderão sobre 

o mundo físico e natural pelas interações que farão com o meio, mediante a 

experimentação e a relação com diferentes conceitos, valores, ideias, objetos e 

representações dos inúmeros temas acessíveis a sua vida cotidiana. Ao construir sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, as crianças vão produzindo cultura. As crianças serão 

estimuladas a brincarem nos diversos espaços da escola (pátio, parque, e etc...), e viver 

experiências de semear, plantar e colher, permitindo a construção de uma relação de 

identidade, reverência e respeito para com a natureza.  

Serão ainda, trabalhados nesse processo: a relação com o meio ambiente, as 

relações entre seres humanos e a natureza, modos de transformação e uso de recursos 

naturais em diferentes culturas, seres vivos, fenômenos da natureza, relação do homem 

com seu espaço físico, entre outros. A práxis pedagógica realizada na Educação Infantil 

desta unidade escolar é estruturada e inspirada pelos eixos transversais do currículo, que 

são a Educação para a Diversidade e Cidadania, a Educação Em e Para os Direitos 



 
 

Humanos e a Educação para a Sustentabilidade, estando assim, em consonância com o 

Currículo Em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil- Elaborado pela 

SEDF. 

No eixo Linguagem digital e midiática, será estimulada e mediada a curiosidade 

infantil sobre os elementos tecnológicos e midiáticos disponíveis e permitir que as 

crianças incorporem elementos básicos dessas tecnologias, na produção de imagens e 

narrativas. É possível, por exemplo, usar diferentes artefatos tecnológicos - microfones, 

gravadores, filmadoras, máquinas fotográficas, projetores, aparelhos de som. 

 

DIMENSÃO RELIGIOSA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A educação para a dimensão religiosa deve buscar, desde os primeiros anos de 

vida, desenvolver atitudes que viabilizem a existência de um mundo melhor, formando 

crianças capazes, competentes, ativas e que têm opiniões e escolhas, abertas ao diálogo, 

ao respeito e à convivência com as diferenças e com a diversidade.  

O Currículo da Educação Infantil busca ser flexível e dinâmico, mas estas 

características podem não ser suficientes para superar as restrições do sistema 

educacional ou compensar as limitações reais das crianças com deficiência, transtorno ou 

altas habilidades/superdotação. Desse modo e na atual conjuntura, entende-se que as 

adequações curriculares se fazem ainda necessárias. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As contribuições da psicologia histórico-cultural para a educação vão além da 

utilização dos níveis de desenvolvimento da aprendizagem. Luria realizou experimentos 

que possibilitaram a compreensão do processo de desenvolvimento da escrita na criança 

e Leontiev estudou sobre o desenvolvimento da psique infantil e sobre os princípios 

psicológicos da brincadeira pré-escolar. Ambos os autores da teoria histórico-cultural 

contribuíram para a melhoria do sistema de aprendizagem escolar. 



 
 

            Segundo Saviani (2005) faz-se necessário retomar um discurso crítico, onde se 

leve em consideração às relações entre educação e condicionamentos sociais, de maneira 

em que não se possa dissociar prática social de prática educativa. O objetivo da prática 

educativa é que o aluno compreenda o saber historicamente produzido e que o homem 

não nasce sabendo, ele se torna homem conforme se apropria do que foi produzido pelas 

gerações que o antecederam. Nas próprias palavras do autor:  

[...] O homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, 

vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e agir; 

para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o trabalho educativo 

(SAVIANI, 2005 p. 7)  

               Para Vygotsky (2006) o auxílio de um adulto é importante para o 

desenvolvimento da criança, visto que para ele “o que a criança pode fazer hoje com o 

auxílio dos adultos poderá fazê-lo amanhã por si só” (VIGOTSKI, 2006 p.113). Essa 

afirmação de Vygotsky atribui ao adulto o compromisso responsável de possibilitar o 

processo do desenvolvimento infantil. Nessa mesma perspectiva, considerando que o ser 

humano desenvolve-se a partir da relação com outros, Duarte (1996) analisou que para 

Vygotsky cabe à escola transmitir aos alunos o que foi historicamente produzido, 

mediante os conteúdos abordados no processo pedagógico e baseados no nível do 

desenvolvimento próximo.  

 

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta organização 

da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de 

processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 

aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e 

universal para que se desenvolvam na criança essas características humanas não-naturais, 

mas formadas historicamente (VIGOTSKY, 2006, p. 115)   

O currículo é o meio pelo qual a escola se organiza e propõe os caminhos para a 

prática pedagógica. É o espaço onde se lançam perguntas tais como: O que ensinar? Para 

quem ensinar? Quando e como avaliar?  

O trabalho pedagógico visa nortear a prática pedagógica na perspectiva da 

construção de uma escola pública de qualidade para todos, contemplado no PPP e 

fundamentado no Currículo em Movimento, que embasa a educação do Distrito Federal. 

O currículo como um instrumento plural e flexível, deve trazer uma concepção 



 
 

educacional comprometida com a aprendizagem significativa, com a formação geral do 

educando e com a formação de sujeitos críticos e atuantes. 

A Escola classe 06 privilegia a pedagogia de projetos, na qual sequências didáticas 

possibilitam a relação teoria com a prática, tornando possível contextualizar e promover 

uma aprendizagem significativa para nosso educando, com vistas à compreensão critica, 

reflexiva e participativa da realidade. 

 

REVISITANDO A PRÁTICA DOCENTE  

  

Considerando os estudos realizados, neste momento propõe-se a retomada do 

plano de ensino interdisciplinar e outros documentos de referência e registro, que 

permitirá ao professor relacionar os textos propostos para estudo com a sua ação 

educativa, evidenciando que a teoria e a prática devem caminhar juntas, uma suprindo as 

deficiências da outra e ambas contribuindo para a formação de uma ação educativa coesa 

e consistente. A prática precisa ser entendida como ponto de partida e de chegada. Como 

ponto de partida, porque é por meio dela que o professor expressa os seus valores, suas 

concepções e seus saberes acerca do ensinar, do aprender e de tudo que se refere à 

profissão docente. Como ponto de chegada permite a reflexão sobre essa prática 

possibilitando ações inovadoras e emancipatórias, que permitam a transformação dos seus 

saberes e de suas experiências em pratica criativa, intencional e consciente. 

  

AVALIAÇÃO  

   

A partir da avaliação, teremos condições de retomar as propostas de roteiros para 

os planejamentos quinzenais, bem como avaliar a necessidade de mudança de 

metodologia. Permitirá rever propostas/planos, reconhecer as fragilidades e apontar para 

novas e outras possibilidades, visando detectar as dificuldades específicas em relação aos 

roteiros propostos, as dificuldades técnicas, relacionadas com a utilização dos recursos, 

além de evidenciar os aspectos positivos. Enfim, possibilitar uma melhor comunicação 

com e entre os professores, por meio de sugestões, trocas de experiências e opiniões a fim 

de que a prática cotidiana seja alvo de reflexão coletiva e sistemática. 

 

 

 



 
 

 INTERDISCIPLINARIDADE 

 De modo a articular teoria e prática, currículo e vida, experiências individuais e 

coletivas, é importante que a equipe participando do planejamento considere: 

 Integrar os conteúdos através de projetos e sequencias didáticas;  

 Passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento; 

 Superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa a partir 

da contribuição das diversas ciências; 

 Compreender o processo ensino-aprendizagem numa perspectiva de que aprendemos ao 

longo de toda a vida, e o tempo todo. 

 A ação pedagógica através da interdisciplinaridade propicia a construção de uma 

escola participativa e decisiva na formação social do indivíduo, bem como uma prática 

coletiva e solidária na organização da escola. Um projeto interdisciplinar de educação 

deverá ser marcado por uma visão geral da educação, num sentido progressista e 

libertador.  

 Segundo Piaget, a interdisciplinaridade seria uma forma de se chegar à 

transdisciplinaridade, etapa que não ficaria na interação e reciprocidade entre as ciências, 

mas alcançaria um estágio onde não haveria mais disciplinas. 

 

 A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

 

O caráter pedagógico compreende todos os aspectos envolvidos com as 

finalidades que se pretende a educação. A Pedagogia, segundo Libâneo (2000), ocupa-se 

da educação intencional, que investiga os fatores que contribuem para a construção do ser 

humano como membro de uma determinada sociedade, e aos processos e aos meios dessa 

formação. Ter clara a compreensão de que Pedagogia se está falando, pra qual escola, que 

aluno, que ensino, ou seja, que conceitos fundamentam as finalidades educativas que se 

pretende alcançar é imprescindível para “orientar a prática educativa de modo consciente, 

intencional, sistemática, para finalidades sociais e políticas cunhadas a partir de interesses 

concretos no seio da práxis social”.  

 A maioria dos professores têm imensas dificuldades para estabelecer uma relação 

entre a teoria e prática. “A prática escolar consiste na concretização das condições que 

asseguram a realização do trabalho docente.” (LIBÂNEO, 1987). 



 
 

A escola necessita de um Planejamento, onde organizará seu trabalho e sua prática 

pedagógica, de modo que as ações implementadas se articulem, promovendo uma 

educação de qualidade, conforme o proposto no Projeto Político Pedagógico, e para isso 

precisamos conhecer as teorias educacionais e os marcos legais que embasarão a nossa 

prática.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E OS EIXOS TRANSVERSAIS 

 

 Ao falar em contextualização, estamos falando em “identificação da ruptura”, ou 

seja, estamos rompendo com as grandes narrativas da ciência e da pedagogia moderna 

que são os princípios da formalidade abstrata e de universalidade, da concepção 

tradicional e colonizadora da educação, ao mesmo tempo reafirmando que a educação 

precisa fazer sentido na realidade das pessoas no lugar onde estão. Martins (2002:31) 

 Contextualizar, portanto, é esta operação mais complicada de descolonização. 

Será sempre tecer o movimento de uma rede que concentre o esforço em soerguer as 

questões “locais” e outras tantas questões silenciadas na narrativa oficial, ao status de 

“questões pertinentes” não por serem elas “locais” ou “marginais”, mas por serem elas 

“pertinentes” e por representarem a devolução da “voz” aos que a tiveram usurpada, 

roubada, negada historicamente. 

A sala de aula deve ser um espaço de intercâmbio, onde o conhecimento prévio 

do aluno pode e deve contribuir para a construção dos saberes. Cada educando traz 

consigo um saber adquirido através dos seus grupos de convívio social: família, amigos, 

igreja e os meios de comunicação que precisa ser valorizado e mais aproveitado através 

de uma prática pedagógica integradora. 

No intuito de estabelecer as inter-relações entre as disciplinas de forma segura e 

significativa, buscaremos problematizar situações reais, questões de interesse geral, bem 

como utilizaremos as disciplinas como ferramentas para compreensão das questões 

levantadas em sala, além de observar a legislação moderna, que estabelece marcos legais 

para orientar o planejamento escolar na perspectiva dos Eixos Transversais. 

 

  A PEDAGOGIA DE PROJETOS  

 

 Nogueira (2003 p. 89) nos diz que “Praticamente todas as escolas trabalham ou 

dizem trabalhar com projetos nos dias de hoje, e a falta de conhecimento sobre esta 



 
 

prática tem levado o professor a conduzir atividades totalmente insipientes denominadas 

de projetos. Qualquer cartaz pendurado na parede com desenho de três patinhos já é 

denominado: “Projeto Animais” – reduzindo desta forma um projeto a mera elaboração 

de cartazes.”  

 Fazer projetos é natural, intrínseco ao ser humano. Realizamos projetos para 

buscar soluções de problemas cotidianas ou não, para desenvolver pesquisas de toda a 

natureza, mas queremos aqui romper com a visão reducionista que, muitas vezes, é 

atribuída ao desenvolvimento de projetos. 

  Certamente sempre que temos uma intenção, um objetivo, uma vontade de 

conhecer mais, de investigar a respeito de algum assunto, temos também um problema a 

resolver e, por consequência, temos algumas certezas ou crenças, algumas dúvidas, 

questões a responder, e isso é ir muito além de desenvolver um tema. Em outras palavras 

a chave para se ter um projeto é ter problemas para resolver, ter questões, levantar dúvidas 

e propor hipóteses de soluções. 

 

A APLICAÇÃO DOS PROJETOS INTERVENTIVOS E OS 

REAGRUPAMENTOS 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) instituiu-a 

possibilidade de os sistemas de ensino adotar o regime de ciclos, ocorrendo à reprovação 

apenas ao final de cada um deles. Tinha-se como objetivo trabalhar com o aluno um 

período maior do que um ano para que suas dificuldades fossem sanadas e conseguisse 

avanços em sua aprendizagem.  

A LDBEN, no artigo 23, estabelece: “A educação básica poderá organizar-se em 

séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 

grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem 

assim o recomendar.”  Tal abertura para os sistemas de ensino, tendo como foco o 

interesse no processo de aprendizagem, deve visar ao sucesso escolar. Segundo Perrenoud 

(2004), o ciclo de aprendizagem é a reordenação de uma sequência de séries (ou níveis) 

anuais. O ciclo de aprendizagem é uma estrutura capaz de evitar o fracasso escolar e a 

desigualdade de alunos que não atingem os objetivos propostos em um ano e necessitam 

de mais tempo e de caminhos diferenciados para alcançá-los. Não cabe rotular esses 

alunos como lentos e, sim, reconhecer que todos podem atingir os objetivos propostos, 



 
 

mas cada um necessita de um tempo para que isso ocorra. Antes, esses alunos eram 

simplesmente reprovados, que atingia sua autoimagem e não resultava em ganhos 

qualitativos no que diz respeito à aprendizagem. O aluno, ao refazer a mesma série, não 

estava em um nível mais avançado de aprendizagem do que aqueles que a cursavam pela 

primeira vez.  

“Nós saberemos que educação inclusiva foi completamente atingida quando 

designações como “escola de inclusão”, “sala de aula inclusiva”, “o estudante de 

inclusão” já fizerem parte de nosso vocabulário educacional. A inclusão somente 

sobrevive como um assunto enquanto alguém é excluído.” (GIANGRECO, citado por 

MITLER, 2003, p.163)  

Não reprovar não basta para que esse aluno esteja realmente incluído no espaço 

escolar, tendo sucesso em sua aprendizagem, ou seja, esteja realmente aprendendo.  

O Projeto Interventivo e os Reagrupamentos são duas estratégias propostas pelo 

Currículo em Movimento para atender às necessidades educativas dos alunos, permitindo 

acompanhamento mais individualizado e observando a progressão em ciclos. É um 

trabalho diversificado em grupos que visa a superação da prática de trabalho 

individualizado em sala de aula e de práticas rígidas e homogêneas. 

O Projeto Interventivo é uma proposta de intervenção complementar, que deve 

envolver toda a equipe escolar e se destina aos estudantes que apresentam dificuldades e 

necessitam de acompanhamento. Tem como finalidade primordial sanar as dificuldades 

por meio de estratégias diferenciadas, levando-se em conta as peculiaridades de cada 

educando. As atividades dos projetos interventivos ocorrerão de acordo com 

planejamento coletivo realizado no âmbito da coordenação pedagógica. Idealmente, os 

estudantes serão atendidos em grupo e individualmente uma vez por semana, por um 

período de três horas no contraturno. 

Os Reagrupamentos são estratégias pedagógicas que empregam ações 

diferenciadas de acordo com a necessidade dos estudantes, que serão organizados em 

grupos, com o intuito de favorecer o acesso à leitura e escrita compartilhando experiências 

com outros estudantes sob a supervisão e orientação dos professores. O reagrupamento 

se dará, preferencialmente, de duas formas:  

 Intraclasse - duas vezes por semana, com atividades diversificadas que atendam às 

necessidades individuais de cada aluno. 

 Interclasses – ocorrerá duas vezes por semana de acordo com o nível da Psicogênese da 

língua escrita entre as turmas. 



 
 

A Escola Classe 06 propõe a seguinte organização do espaço e tempo das atividades de 

reagrupamento e projetos interventivos: 

   

 REAGRUPAMENTO INTRACLASSE 

 SEGUNDA QUARTA SEXTA 

1º. Ano X   

2º. Ano  X  

3º. Ano X  X 

4º. Ano  X  

5º. Ano X   

Os reagrupamentos intraclasse acontecem no turno de regência de cada professor. 

 

PROJETO INTERVENTIVO 

 SEGUNDA SEXTA SÁBADO 

1º. Ano X   

2º. Ano X   

3º. Ano  X  

4º. Ano   X 

5º. Ano   X 

 

Os projetos interventivos também acontecem semanalmente ou quando se fizer 

necessário, desde que detectado o não vencimento da dificuldade apresentada pelos 

estudantes. 

 

REAGRUPAMENTO INTERCLASSE 

  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MATUTINO T1: 9h30h 

às 12h00 

 X    

 T2: 9h30h 

às 12h00 

   X  

VESPERTINO T3: 13h30 

às 16h 

 X    



 
 

 T4: 13h30 

às 16h30 

   X  

 

Os reagrupamentos interclasse acontecem em contraturno, durante o período de 

coordenação e de acordo com planejamento coletivo. 

 

 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

A avaliação no contexto do processo de construção do projeto pedagógico é 

concebida como acompanhamento da qualidade das decisões. Essas decisões são 

basicamente de dois tipos:  

1)  em nível dos atos situacional e conceitual (momento da concepção do projeto 

pedagógico) - são  decisões pedagógicas, epistemológicas e metodológicas, implicando 

levantar questões para um profundo conhecimento da situação a fim de possibilitar a 

identificação de quais finalidades precisam ser reforçadas e priorizadas;  

2)  em nível do ato operacional (momento de execução do projeto pedagógico) – 

são decisões que visam acompanhar a operacionalização do projeto pedagógico.  

Como produto, a avaliação pressupõe a coleta, a análise e a apresentação de 

informações, sendo da maior importância utilizar instrumentos que possam entender as 

causas dos problemas e descobrir oportunidades para aperfeiçoar os processos. Nesse 

sentido, o acompanhamento sistemático das ações propostas pela EC06 são de 

fundamental importância para garantir um ensino de qualidade.  Assim, a avaliação do 

PPP será feita no decorrer do processo, utilizando planilhas especificas para anotações e 

observações no decorrer do ano letivo, e que serão apresentadas para a análise do coletivo 

da escola e da comunidade, ao final de cada semestre, pelo menos. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP-  

A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

POLITICO PEDAGÓGICO 

(Dimensões de gestão) 



 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS ACÕES 

RESPONSÁVÉIS CRONOGRAMA 

Gestão 

pedagógica: 

   Equipe Gestora, 

Coordenação, Sala de 

Recursos, EEAA 

 

Gestão de 

resultados: 

   Equipe Gestora, 

Coordenação 

 

Gestão 

participativa 

   Equipe Gestora, 

Coordenação, Equipe 

Docente, Comunidade 

Escolar, Conselho 

Escolar 

 

Gestão de 

pessoas 

   Equipe Gestora  

Gestão 

financeira 

   Equipe Gestora  

Gerir os valores 

repassados pelos 

PDAF 

 

Aplicar os 

valores 

repassados na 

aquisição de 

materiais 

Reunir o 

Conselho 

Escolar 

Selecionar o 

que será 

adquirido com 

o PDAF 

Com a reunião do 

Conselho Escolar 

para aprovação da 

PCA 

Equipe Gestora, Caixa 

Escolar e Conselho 

Fiscal 

 

 

Gerir a prestação 

de contas de 

todas as verbas 

Aplicar os 

valores 

recebidos, 

Montar a PCA 

no prazo 

solicitado pela 

CRE. 

Enviar 

documentação 

à 

Contabilidade, 

Reunir o 

Conselho 

Escolar para 

aprovar 

Com a reunião do 

Conselho Escolar 

para aprovação da 

PCA 

Equipe Gestora, Caixa 

Escolar e Conselho 

Fiscal 

 

 

Gestão 

Administrativa 

   Equipe Gestora  

 



 
 

B - PROJETOS ESPECÍFICOS (Anexo I) 

 Projeto Bullying não é brincadeira 

 Projeto esportivo Luta olímpica 

 Projeto Educação com Movimento 

 Projeto Horta 

 

C - PROJETO BASE (Anexo II) 

PROJETO PEDAGÓGICO 

Escola Classe 06 do Paranoá 

Projeto Norteador para o Ano de 2018 

 

Projeto: Bulliyng não é brincadeira 

  

I – Delimitação do Tema: Bullying 

Este projeto será desenvolvido na escola Classe 06, tendo como temática central 

a reflexão sobre o Bullying tanto na escola, como na sociedade em geral, Bullying é uma 

situação que se caracteriza por agressões intecionais, verbais ou físicas, feitas de maneira 

repetitiva, por m ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem 

na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação 

em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e 

maltrato.  

II – Introdução 

Toda forma de violência representa uma ameaça ao processo de desenvolvimento 

cognitivo, psicológico e social do ser humano, gerando consequencias na vida do 

indivíduo. 

É no espaço escolar que as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo, 

onde a escola tem como função estimular o desenvolvimento das aptidões, do senso 

crítico, da aprendizagem e da formação de cidadãos que sejam capazes de conviver em 

sociedade, mas a rotina de agressões e violência no ambiente escolar tem se mostrado 

cada vez mais presente, e a escola tem se mostrado inapta a trabalhar com a efetividade 

dos educandos. Os professores demonstram desgaste emocional com seu trabalho e com 

os conflitos em seu ambiente profissional, que, no cotidiano escolar, tem sido frequente. 



 
 

Muitas vezes, devido ao estresse e ao cansanço e até mesmo a falta de informação de 

alguns professores que contribuem com agravamento do quadro, rotulando com apelidos 

pejorativos ou reagindo de forma agressiva ao comportamento indisciplinado de alguns 

estudantes. 

A palavra bullying tem sido exposta na mídia e tem sido tema de debates, artigos 

e até mesmo de novelas e filmes, porém a prevenção e até mesmo o diagnóstico tem se 

mostrando dificil de ser compreendido. Por definição, bullying envolve atitudes 

agressivas, intencionais e repetidas, que scedem sem motivação, sendo praticadas por 

estudantes contra outros, causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma 

relação desigual de poder (LOPES, 2005). 

O fenômeno bullying não é novo, expressa uma forma de violência que sempre 

esteve presente nas escolas, onde os mais “fortes” oprimem os mais “frágeis”, onde estes 

se tornam vítimas por vários motivos, mesmo os mais banais. O que mais preocupa é que 

nem sempre a agressão é percebida pelos professores, coordenadores e gestores já que os 

estudantes nem sempre levam a informação até a equipe pedagógica da escola. 

O bullying tem se mostrado cada vez mais presente no espaço escolar e os 

educadores precisam ficar atentos à identificação de agressores e agredidos de forma que 

seja preservada a integridade física, psicológica, com garantia do aprendizado na sala de 

aula. 

Devido à agressividade, à violência, ao excesso de apelidos pejorativos e a 

observação do baixo rendimento escolar dos estudantes vitimas de “brincadeiras” na 

Escola Calsse 06 é que se percebe a relevância do tema e motivou-se este trabalho de 

intervenção. 

Diante da busca de possíveis soluções ao problema descrito e diante da 

importância do assunto considerou-se como objetivo geral: Erradicar as práticas do 

Bullying na escola, por meio do debate, da reflexão e de ações promovidas no ambiente 

escolar, auxiliando os educandos e os educadores a superar a prática do bullying. 

 

III – Diagnóstico da realidade 

 Análise da realidade local 

A Escola Classe 06 do Paranoá, nesses 1 ano e meio de existência, tem procurado 

desenvolver todo um trabalho com o objetivo de criar condições para que os estdantes 

construam novas relações baseadas no respeito à diversidade e no compromisso com um 



 
 

novo mundo no qal as ações possam contribuir para a um convivência saudável entre os 

pares. 

Cumprindo com umdos seus principais objetivos que é a educação e formação cultural 

dos seus estudantes, quando prioriza como tema gerador para as atividades de 2018 “Será 

que somos tão diferentes assim?” Queremos com essa abordagem encaminhar o trabalho 

com os nossos alunos dentro dos principios de consciencia moral e cidadania, para 

atuarem na sociedade como atores e não como meros espectadores. Partindo do principio 

de somos todos responsáveis pela mudança que queremos no mundo, e baseados na nossa 

proposta pedagógica é que escolhemos o “Bullying” para ser trabalhado dentro da escola 

e fora dela, como uma questão social que vem abalando a sociedade, quando crianças e 

jovens se reúnem em lugares pré-determinados para agredir ou maltratar, ameaçando e 

coagindo como forma de prazer. 

Situando-se este projeto no âmbito da responsabilidade social, as incursões no 

universo social dever ser entendidas como uma maneira de conscientizar o ser humano a 

compreender melhor as questões e os problemas que ele enfrenta no seu coridiano. E 

conscientes que as diferenças sociais existentes em nosso país são imensas, precisamos 

encaminhar os discentes dentro da conduta da cidadania para atuarem intensamente na 

sociedade cheia de desafios. Um desses desafios é a prática do BULLYING, cada vez 

mais presente na sociedade, em nossas escolas, nos nossos alunos, o que nos causa uma 

grande preocupação. 

Não se trata somente de fazer uma revolução com relação ao BULLYING, mas sim 

de contribuir para uma melhor compreensão do tema. Assim, escolhemos este projeto 

como meio de ensinar aos alunos estratégias antibullying, oferecendo suporte moral 

através de dinâmicas, apresentação teatral, filmes elucidativos, dicumentários e palestras 

sobre como agir diante do problema, visando uma melhor convivência e harmonia entre 

os alunos. 

Este projeto, de intervenção educacional que queremos realizar é uma tentativa de 

responder aos apelos da realidade na qual a comunidade educativa está inserida. A Escola 

Classe 06 do Paranoá, está situada nas proximidades da cidade satélite do Paranoá, 

atendendo uma clientela oriunda do Itapoã e do Paranoá Parque (residencial de 

apartamentos populares com pessoas oriundas de várias partes do Distrito Federal e do 

entorno), ambos locais considerados pelos especialistas como áreas de alta 

vulnerabilidade aocial em todo o DF. 



 
 

Por causa da precariedade de muitas  moradias, das dificuldades financeiras e do baixo 

poder aquisitivo enfrentados pelo população. Os  moradores sofrem constante 

discriminação, pois a imagem projetada  para todo  o DF reforça o aspecto da violência, 

roubos, assassinatos, fome, falta de moradia, higiene, aeducação ambiental e falta de 

condições para se desenvolver um processo educativo de qualidade. 

É dentro deste contexto que consideramos importante desenvolver uma ação coletiva  

que venha contribuir para uma cultura de paz que é o sonho de toda comunidade escolar. 

 Público alvo 

Os estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 5º Anos) e da Educação Infantil (1º e 2º 

Períodos); faíxa etária entre 04 e 14 anos, pais, mães, professores e auxiliares da 

educação. 

 

IV – Descrição da ação 

 Ação a ser implementada 

 Levantamento inicial das ocorrências de situações de bullying vivenciadas 

pelos alunos da escola; 

 Contextualização do assunto entre os alunos; verificação do seu 

conhecimento prévio sobre o que é bullying, suas formas, consequências 

e as implicações dessas atitudes no ambiente escolar; 

 Atividades de sensibilização através de palestras e debates sobre o tema; 

 Aplicação interdisciplinar da temática em sala de aula, nas diferentes 

disciplinas;  os alunos serão orientados a realizarem trabalhos de pesquisa 

bibliográficas sobre o assunto; 

 Pesquisa de campo: Aplicação de questionário para todos os alunos a fim 

de livantar o percentual de estudantes que foram vítimas de bullying, os 

tipos sofridos e ainda se tiveram rendimento escolar comprometido; 

 Grupos de pais e mães das comunidades que deverão se reunir uma vez 

periodicamente para discutir problemas dos filhos com acompanhamento 

de psicólogo, incluindo a preparação de subsídios de reflexão para os pais 

e os responsáveis descobrirem como lidar com o problema; 

 Socialização das atividades realizadas: o resultado das pesquisas e 

trabalhos dos alunos será divulgado por meio de exposição em mural no 

pátio da escola. 



 
 

 Referencial teórico 

Conceituando o Bullying 

            Para que possamos compreender melhor essa problemática que tanto prejudica o 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos alunos vamos aprofundar alguns 

conceitos. 

 Fante (2005, p. 14) apresenta, em uma tradução literal de bully, como valentão, 

tirano, brutalizador ou amedrontador. 

 De acordo com Fante (2005, p. 28) o bullying é um subconjunto de 

comportamentos agressivos que envolvem intimidações, insultos, assédios, exclusões e 

discriminações de todo gênero. Para a autora, são atitudes caracterizadas pela repetição 

e, pelo desequilibrio de poder e pela violência que geralmente acontece sem motivo 

aparente, cuja finalidade é de maltratar, intimidar, provocar dor, angústia e sofrimento. 

 Pesquisas registradas por Pinheiro (2006, p. 121) revelam que muitas crianças 

estão sofrendo bullying, por meio de ataques de gênero, com brincadeiras maliciosas que 

as rotulam com características masculinas ou afeminadas, tais como: “gay”, “sapatão”, 

“lésbica”, “frutinha”, apelidos que têm a finalidade de agredir e destruir a moral do 

estudante frente ao grupo escolar. 

 É interessante analisar como esse fenômeno age sobre os alunos, a ponto de levá-

los a manifestar o desejo de desistir da escola, devido ao  sofrimento que a criança 

transporta ano após ano de sua vida escolar, pois a discriminação a acompanha ao longo 

dos anos. Podemos verificar que a manifestação do bullying etá presente no cotidiano 

escolar em atitudes corriqueiras entre os alunos, que se referem às atitudes de 

“xingamentos”, “gozação”, humilhação, “zombaria”, isolamento, situações que 

acompanham a criança por um grande período de tempo e que, muitas vezes, não são 

capazes de resolver tal situação sozinha. 

 Lopes (2005, p. 166) classifica o fenômeno bullying em três estilos: o bullying 

direto, que engloba a imposição de apelidos, assédios, agressões físicas, ameaças, roubos 

e ofensas verbais; bullying indireto, o qual envolve atitudes de indiferença, isolamento e 

difamação e o cyberbullying, que ocorre através da intimidação eletrônica por celulares 

ou internet, em quue os alunos utilizam de mensagens e e-mails difamatórios, 

ameaçadores, assediadores e discriminatórios que provocam agressões entre os mesmos. 

Convém ressaltar que os envolvidos com o bullying estão propensos a diversas 

implicações que interferem de forma negativa nas atividades sociais, por serem 

submetidos a tais formas de violência. 



 
 

 Diante da apresentação de algumas caracterísiticas de agressão que envolve o 

fenômeno, faz-se necessário analisar que o bullying não é uma mera violência, já que a 

agressividade ocorrida em suas manifestações não se limita simplesmente a um fato 

isolado. Pelo contrário, é uma agressão contínua que torna o aluno prisioneiro do agressor, 

o que pode resultar no afastamento do aluno do ambiente escolar.  

 Classificação dos envolvidos 

 Em busca de uma melhor compreensão e identificação dos envolvidos com tal 

fenômeno, serão apresentadas algumas características por meio de pesquisas discutidas 

no livro de Fante (2005) em que podemos classificá-los em: vítima típica, vítima 

provocadora, vítima agressiva, testemunhas e agressor. 

 Segundo Fante(2005, p. 71) vítima típica refere-se ao indivíduo que sofre 

repetidas vezes a agressão e não resolve a situação por não conseguir se impor. Na maioria 

das vezes essa vítima é tímida, insegura, submissa e possui baixa autoestima, que a 

impede de reagir contra a violência sofrida. Esse caso retrata as caracteríscas dos 

envolvidos como uma vítima típica, sendo que a maioria dos alunos que sofrem bullying 

na escola possui o comportamento de timidez, retratação e dificuldades de socialização. 

 A vítima provocadora é caracterizada, segundo Fante (2005, p. 71), pela 

personalidade agressiva, pois tenta revidar a agressão, mas geralmente isso acontece de 

forma ineficaz e são alunos que sofrem maus tratos, apelidos, gozações e buscam resolver 

o problema sozinho. 

 Nesse caso, a autora explica que os alunos tentam revidar para conseguir libertar-

se desta violência e acabam sofrendo repressões, agressões a ponto de desistir do próprio 

direito à liberdade. 

 Existe também, conforme Fante (2005, p. 71), o caso da vítima agressora, que é o 

sujeito que sofre a violência e transfere a indignação em forma de agressão a crianças 

mais frágeis. Muitos alunos que são vítimas acabam se tornando agressores para 

repreender o sentimento de humilhação e indignação, transferindo para os colegas a 

mesma violência. 

 Assim, a vítima carrega consigo o desejo de promover o sofrimento a outras 

pessoas, já que não consegue resolver a própria situação. Tal situação apresenta indícios 

de uma vítima agressora, a qual tenta transportar o seu sentimento de humilhação e 

sofrimento através de uma outra forma de violência a outros alunos. 

 Os estudos de Fante (20055, p. 71) apontam a existência de testemunhas que são 

sujeitos que presenciam bullying, mas se calam pelo medo de tornarem-se futuros alvos 



 
 

de agressão. Essas testemunhas, acabam sofrendo pelo simples fato de não conseguirem 

acabar com o sofrimento dos colegas. 

 Pereira (2002, p. 26) utiliza-se das análes de Olweus (1978) para mencionar que 

as crianças vítimas de bullying possuem dificuldades para umas autodefesa e que 

normalmente, são ansiosas, amendrotadas e com falta de confiança ou, ainda, na maioria 

das vezes, são crianças isoladas por não possuírem habilidades de socialização. Conforme 

se observou nos casos já apresentados, estas são, geralmente, as características das 

pessoas que sofrem bullying. 

 Lopes (2005, p. 169) afirma que as crianças que sofrem o bullying estão mais 

propensas a sofrer danos à saúde, tais como: depressão, ansiedade, irritabilidade, 

agressividade, pânico, desmaios, insônia, estresse entre outros. Entendemos que tal 

situação traz serias implicações à saúde da criança e interferem tanto no desenvolvimento 

cognitivo, como também no desenvolvimento das relações sociais. 

 Com relação aos danos à saúde já apresentadados, Fante)2005, p. 79) também 

expõe uma preocupação, que é a superação desta repreensão, pois, além de causar danos 

à saúde de caráter psicossomático, também pode desencadear outras reações como a 

hiperatividade, impulsividade e agressividade quando a vítima é submetida a intenso 

sofrimento, responsável pela evolução de traumas psíquicos, que afetam o indivíduo 

durante toda a sua vida. 

 Para conhecer o agressor, será utilizada a visão de Fante (2005, p. 73) que 

caracteriza o autor do bullying pelo mau-caráter, impulsividade e por ser um indivíduo 

antissocial. 

 Segundo a autora, muitas vezes sua agressividade é movida por uma base familiar 

deficitária, com comportamentos agressivos entre os próprios familiares, um 

relacionamento que segundo Fante (2005) – Doenças psicossomáticas são disturbios 

emocionais que desenpenham um papel importante, precipitando início, recorrência ou 

agravamento de sintomas, distinguindo das doenças puramente orgânicas. Estimula a 

criança a utilizar-se da violência para impor seu poder a fim de conseguir o que deseja. 

Compreendemos que, na maioria das vezes, o agressor promove a violência acreditando 

que está agindo de forma correta, devido à concepção de valores que possui em sua vida 

frente ao mundo que o cerca. 

 Existem diversos fatores que influenciam a criança a tornar-se o agressor das 

manifestações do bullying, como afirma Lopes (2005, p. 167). A autora menciona que os 

fatores podem ser de origem familiar, como desestruturação familiar, falta de 



 
 

relacionamento afetivo, maus tratos físicos e excesso de tolerância ou através de 

características próprias do indivíduo, como impulsividade, dificuldades de atenção e 

hiperatividade. Paraa a autora, o agressor é normalmente popular entre os alunos, com 

comportamentos antissociais, agressivo, impulsivo, que tem prazer em dominar e causar 

danos sobre os outros estudantes. 

 No mesmo sentido, Fante (2005, p. 169) contribui com Lopes (2005) ao apresentar 

outros fatores que também podem influenciar o comportamento agressivo da criança, seja 

pelo contexto social em que a criança está inserida, como desigualdades sociais, pobreza 

e vioência. Ou ainda, os meios de comunicação que banalizam a violência e podem ser 

responsáveis pela formação de comportamentos agressivos e torna-se grande influência 

na formação da identidade da criança. 

 Entre tantas influências negativas que cercam a criança em seu cotidiano, 

entendemos que, ao chegar à escola, ela traz consigo ideias, pensamentos e ações próprias 

da cultura que a envolve. Com relação a este problema, analisamos a importância de a 

escola desenvolver uma formação de valores coletivos, atitudes que permitirão a 

convivência do estudante com o grupo escolar. 

  

Bullying no cotidiano escolar  

 

Na sequência abordamos o bullying no cotidiano escolar, com comportamentos, 

influências e ralacionamentos que provocam a sua manifestação naquele ambiente. Tal 

manifestação implica no desenvolvimento congnitivo e social dos alunos que vivenciam 

esse fenômeno. 

Fante (2005, p. 29) afirma que o fenômeno bullying já está na escola há muito 

tempo, porém de forma oculta e sutil, que passa despercebido ao professor, pois a maioria 

da agressões acontece longe dos adultos, tornando-se desconhecido aos olhos dos 

profissionais da escola. A autora (2005, p. 185) destaca ainda alguns fatores internos à 

escola que podem ser responsáveis pelos comportamentos agressivos, tais como: clima 

escolar, as relações interpessoais e a relação professor – aluno. Dessa forma o clima 

escolar é caracterizado pela socialização e busca pela equidade entre os alunos. 

Fante (2005, p. 190) afirma que, as crianças são mais propensas a desenvolverem 

a capacidade de relacionar-se socialmente na idade escolar, na qual o professor estará 

influenciando o desenvolvimento do caráter da criança, para socializar-se com o grupo 

escolar. Nesse contexto, podemos perceber que a escola possui um papel fundamental n 



 
 

desenvolvimento do relacionamento do relacionamento social da criança, pois o professor 

possui o papel fundamental do mediador no processo de interação, ao desenvolver a 

sociabilidade do estudante com o grupo escolar. 

Desse modo, a escola poderia contribuir com a manifestação do bullying quando 

não propicia tal desenvolvimento quanto ao relacionamento de estudantes e professores, 

seja por manter ações hostis, repressivas ou excluidoras que podem ocorrer pela falta de 

preparo do professor em lidar com situações conflituosas em sala de aula. A ausência 

desse preparo pode fomentar mais manifestações de bullyng na escola. 

Compreendemos que a escola precisa ser um local seguro, tranquilo e agradável 

que permitirá à criança aprender a socializar-se, desenvolver responsabilidades, defender 

ideais e, acima de tudo, assumir uma autonomia própria. Porém, para a escola atingir tal 

objetivo, é necessário a recuperação deste ambiente permitindo o desenvolvimento eficaz 

do processo de ensino e aprendizagem. 

Justificativa 

O espaço escolar naturalmente já se faz um ambiente de conflitos, o conflito de 

ideias e opiniões já faz parte deste contexto, mas o que se observa nos últimos tempos é 

que esses conflitos têm tomado outras direções, como agressões físicas e verbais. O 

conflito tem ido para além das opiniões divergentes, agora mais do que nunca temos que 

nos dispor a resolver problemas antigos e que estavam implícitos no ambiente escolar. 

Por isso, o presente projeto visa a construção de uma cultura de paz, que atingirá todo um 

processo de atividades, ações para promover novas relações mais humanizadas. 

Objetivo geral 

Erradicar as práticas do bullying na escola, por meio do debate, reflexão e ações 

promovidas no ambiente escolar, auxiliando os educandos a superar a prática do bullying. 

Objetivos específicos 

 Conscientizar o aluno que sofre bullying sobre a necessidade de reação e 

denuncia; 

 Evidenciar as consequencias que a prática do bullying traz tanto para a vítima 

quanto para o agressor; 

 Conceituar o bullying e suas diversas modalidades; 

 Levar a conscientização da prática do bullying e suas consequências; 

 Promover no aluno a tolerância acerca de todos os grupos que compõem a 

sociedade; 



 
 

 Propiciar ao aluno a participação em debates, geradores de reflexões, visando 

à autonomia de pensamento; 

 Tornar propício o entendimento que a sociedade é composta por múltiplas 

identidades. 

 

Metodologia 

A ação será desenvolvida por todos os professores, primeiro fazendo um 

levantamento de como os alunos vêm e sentem o bullying. Levantamento esse. Feito por 

meio de conversa, barte-papo informal dos alunos e  professor/a em sala de aula. Mediante 

as informações obtidas da conversa com os alunos, conceituar e contextualizar o bullying. 

 

Recursos 

 Vídeos; 

 Revistas, artigos e publicações em geral; 

 Questionário para pesquisa. 

 

Parcerias 

 Psicólogos 

 ONGs 

 

Resultados esperados 

 Com o projeto de intervenção educacional esperamos que os envolvidos consigam 

identificar o bullying, tomando assim as medidas necessárias para minimizar seus efeitos. 

 Espera-se que após o desenvolvimento do projeto, a comunidade escolar bem 

como todos os envolvidos atinjam a consciência do que é e como é importante evitar o 

bullying. 

  

Projeto complementar 

 

O ESPORTE: A VIVÊNCIA DA LUTA OLÍMPICA 

O projeto trabalha com duas vertentes esportivas: o esporte educacional, composto 

por atividades esportivas e lúdicas para crianças e jovens em idade escolar; o esporte de 

rendimento, com o projeto Futuro Campeão, que prepara jovens atletas para competições 



 
 

locais, regionais e nacionais (Luta Olímpica), com foco na qualidade de vida e 

socialização. 

O projeto busca contribuir para a formação educacional dos participantes, a partir 

da prática educacionais, culturais, esportivas e lazer e também visa o direito ao exercício 

da cidadania, além de capacitar e preparar os educandos para o convívio em sociedade. 

O projeto busca possibilitar a formação integral da infância e da juventude, tendo 

a educação, o esporte e a cultura como o instrumento para criação de novas referências e 

modelos positivos na vida do público atendido, bem como o bom uso da prática 

educativas, desportiva e cultural como instrumento formador de vínculos, capaz de criar 

um canal de afetividade importante entre alunos e toda a equipe de profissionais. 

Valores 

Garantir à criança:

O direito á educação integral de 

qualidade; 

Aprendizagem significativa; 

O domínio do meio; 

O exercício da cidadania; 

O intercâmbio de conhecimentos; 

As relações sociais e convivência 

com o diferente.



 
 

METAS E AÇÕES  

 

As metas deste Projeto estabelecem as estratégias e a organização didática e 

metodológica, em cada Ano do Ensino Fundamental Inicial, possibilitando e promovendo 

a escolarização, alfabetização e letramento nas áreas de conhecimento, tendo como base 

os Direitos de Aprendizagem.  

Metas que estão presentes na integração, socialização, trocas de conhecimentos 

entre família, estudantes, grupo discente e servidores da educação da Escola Classe 06 do 

Paranoá. 

As ações demandam a articulação entre o sistema de ensino e coordenações 

pedagógicas possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de suas habilidades 

escolares compreendendo as aprendizagens, contextualização e letramento nas áreas de 

conhecimento, bem como, habilidades de um cidadão planetário com a consciência 

humana voltada ao respeito a diversidade socioeconômica e cultural e ao ambiente em 

que vivemos. 

Metas da ESCOLA CLASSE 06 DO PARANOÁ 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL BIA 4º E 5º ANOS 

 Socializar e 

aprimorar o 

desenvolvimento 

psico social e motor 

dos estudantes nesta 

etapa de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alfabetizar 

todos os 

estudantes ao 

final do bloco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparar os 

estudantes por 

meio de 

conhecimento 

estruturado para 

enfrentar de 

forma 

consciente os 

desafios da 

próxima etapa 

educacional. 



 
 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação neste Projeto terá a utilidade de permitir a auto avaliação do estudante, 

e a avaliação d@ professor@ sobre o resultado do projeto.  

Em cada bimestre @ professor@, após a mediação sobre os subtemas e outras 

avaliações, poderá avaliar como o estudante aplicou seus conhecimentos de compreensão 

sobre as atividades propostas e seu uso dos subtemas sugeridos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto apresenta uma educação sobre a perspectiva de uma cultura educativa 

voltada para a construção do conhecimento do estudante pelo estudante.  

Utiliza a avaliação sobre as ações de todo o processo educativo da Escola Classe 

06 do Paranoá tendo como norteador os conceitos de respeito à diversidade étnica, 

religiosa, política, cultural e econômica do Brasil e do mundo; respeitando a natureza no 

contexto global, ensinando valores de cidadania e estabelecendo uma identidade nacional 

ao estudante, como cidadão. 

Favorece a construção das bases desse processo educativo com a gestão 

democrática, a mediação educativa dos discentes, o conhecimento do mundo que nos 

cerca e as decisões que tomamos como cidadãos.  

Propõe a construção do espaço escolar inclusivo, transformador, dialógico, 

formado por estudantes que aprendem, pensam, criam, questionam, compartilham suas 



 
 

ideias, vivências e conhecimento. Assim, gera uma tendência educativa inovadora, 

criando autonomia, avaliando as ações e contribuindo para que todos os participantes 

deste Projeto e ambiente escolar sejam ativos e amparem o desenvolvimento de umas 

práxis sobre o respeito à diversidade humana e animal e à sustentabilidade de um meio 

ambiente planetário que permite a coexistência de todos neste mundo. 
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ANEXO I 

Projeto complementar 

 

O ESPORTE: A VIVÊNCIA DA LUTA OLÍMPICA 

O projeto trabalha com duas vertentes esportivas: o esporte educacional, composto 

por atividades esportivas e lúdicas para crianças e jovens em idade escolar; o esporte de 

rendimento, com o projeto Futuro Campeão, que prepara jovens atletas para competições 

locais, regionais e nacionais (Luta Olímpica), com foco na qualidade de vida e 

socialização. 

O projeto busca contribuir para a formação educacional dos participantes, a partir 

da prática educacionais, culturais, esportivas e lazer e também visa o direito ao exercício 

da cidadania, além de capacitar e preparar os educandos para o convivio em sociedade. 

O projeto busca possibilitar a formação integral da infância e da juventude, tendo 

a educação, o esporte e a cultura como o instrumento para criação de novas referências e 

modelos positivos na vida do público atendido, bem como o bom uso da prática 

educativas, desportiva e cultural como instrumento formador de vínculos, capaz de criar 

um canal de afetividade importante entre alunos e toda a equipe de profissionais. 

 

 

Valores 

Garantir à criança:

O direito á educação integral de qualidade; 

Aprendizagem significativa; 

O domínio do meio; 

O exercício da cidadania; 

O intercâmbio de conhecimentos; 

As relações sociais e convivência com o diferente.



 
 

METAS E AÇÕES  

 

As metas deste Projeto estabelecem as estratégias e a organização didática e metodológica, em 

cada Ano do Ensino Fundamental Inicial, possibilitando e promovendo a escolarização, alfabetização 

e letramento nas áreas de conhecimento, tendo como base os Direitos de Aprendizagem.  

Metas que estão presentes na integração, socialização, trocas de conhecimentos entre família, 

estudantes, grupo discente e servidores da educação da Escola Classe 06 do Paranoá. 

As ações demandam a articulação entre o sistema de ensino e coordenações pedagógicas 

possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de suas habilidades escolares compreendendo as 

aprendizagens, contextualização e letramento nas áreas de conhecimento, bem como, habilidades de 

um cidadão planetário com a consciência humana voltada ao respeito a diversidade socioeconômica e 

cultural e ao ambiente em que vivemos. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação neste Projeto terá a utilidade de permitir a autoavaliação do estudante, e a avaliação 

d@ professor@ sobre o resultado do projeto.  

Em cada bimestre @ professor@, após a mediação sobre os subtemas e outras avaliações, 

poderá avaliar como o estudante aplicou seus conhecimentos de compreensão sobre as atividades 

propostas e seu uso dos subtemas sugeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


