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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento propõe clarear os princípios pedagógicos desta I.E em 

consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 

12.796/2013), o Currículo em Movimento, as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de 

Alfabetização e com o Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal. 

Pretende nortear as ações pedagógicas desenvolvidas por esta Instituição, 

tomando como base o eixo cidadania, diversidade, sustentabilidade humana e 

aprendizagens conforme PPP Carlos Mota e Currículo em Movimento, com o objetivo 

de preparar o educando para atuar de forma consciente, responsável e ativa na 

transformação do meio onde está inserido. 

A elaboração deu-se de forma participativa, envolvendo a comunidade escolar 

de forma geral. Cada parte do Projeto foi sendo elaborada durante as coordenações 

coletivas pelos profissionais de educação e por meio de questionários enviados à 

comunidade escolar. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 
 

1. MISSÃO 
 

A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como 

agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

De acordo com o grupo desta Instituição de Ensino a função da escola social 

compreende a formação do educando como um todo. Nesse sentido, a escola deve 

adotar uma educação de concepção integral, visando à formação humana em suas 

múltiplas dimensões, valorizando os saberes formais e não formais, as relações intra e 

interpessoais e a construção de relações democráticas entre as pessoas e grupos, 

integrando dessa forma, espaços, tempos, saberes e conteúdos. Uma educação 

“centrada no sujeito social, cultural, histórico, cognitivo e subjetivo, sem perder de vista 

a perspectiva das relações humanas” (Currículo em Movimento, 2013) 

 
 
 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA/MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

A Escola Classe 35 de Ceilândia, iniciou suas atividades em 08 de agosto de 

1979, situada na EQNP 9/13 do setor “P” Norte, Ceilândia – DF. É uma instituição 

pública e de tradição no setor, subordinada a Coordenação Regional de Ensino de 

Ceilândia sob a direção do professor Marcos. 

A Escola Classe 35 da Ceilândia foi inaugurada pelo Governo do Distrito Federal 

no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e nove (1979). Situa-se no setor “P” 

Norte da Ceilândia, e no ano de inauguração da IE foi o mesmo ano que foram 

entregues as primeiras casas do setor. 

Desde a inauguração passaram pela direção da escola 11 diretores, sendo 

estes: 
 
 

Maria da Penha Lucindo Lages – 1979 a 1985 

Celéria Chagas Rineiro – 1985 a 1986 

Miriam Nereci Fidelis Costa – 1986 a 1987 

Silas Dias da Silva – 1987 a 1989 



SEEDF/CREC/... 

4 

 

 

 

Dilma Maria da Silva Dantas – 1989 a 1995 

Sandra de Oliveira Dias – 1995 a 1998 

Alana Régia Novais Pimenta – 1998 a 1999 

Gecilda Grigório de Andrade – 1999 a 2004 

Doralice Carneiro Leite – 2004 a 2005 

Gecilda Grigório de Andrade – 2005 a 2013 

Lucia Helena Gomes de Melo – 2014 a 2017 

Atualmente a direção está composta por Maria Aparecida de Sousa Lopes e 

Adriana de Sousa Santos. 

A Escola Classe 35 é uma escola inclusiva, que atende estudantes da Educação 

infantil, de primeiro e segundo período, e estudantes do primeiro ao quinto ano da 

Educação Fundamental de nove anos, há também três classes especiais, distribuídos 

em dois turnos: matutino e vespertino. no turno matutino atende 489 estudantes e no 

turno vespertino: 456 estudantes. O número de estudantes por etapas/modalidade é de 

177 estudantes na Educação Infantil e 768 estudantes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental de 09 anos. 

A IE conta com auxílio do Conselho escolar composto por um representante de 

cada segmento, que realiza reuniões mensais para discussões de propostas feitas por 

comunidade escolar, sendo que essa composição atual é nova e foi eleita em março de 

2017 

A comunidade demonstra-se presente e participativa nos mais variados eventos 

escolares, tendo livre acesso à direção, secretaria e corpo docente. Esta é composta 

por profissionais de diversas áreas tais como: serviço público, comércio, profissionais 

liberais entre outras atividades econômicas. 

O maior percentual de estudantes reside nas quadras próximas à escola 

havendo um grande percentual, que a cada ano cresce mais, que advém dos setores 

de chácaras nas proximidades do Setor “P” Norte, da Expansão do Setor “O” e das 

quadras residenciais QNQ e QNR. Devido à expansão dos referidos setores que tem 

promovido a imigração, a cada ano, recebemos também estudantes provenientes de 

outros estados. 

Para atender a essa demanda de estudantes a escola conta com uma equipe de 

direção e com o seguinte quadro de profissionais: Quarenta e dois professores, sendo 

vinte e quatro professores efetivos e dezoito professores de contrato temporário; uma 

professora que está em processo de readaptação e está acompanhando o trabalho da 

equipe de coordenação; duas pedagogas destinadas a EAA; uma pedagoga destinada 
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AEE, uma pedagogo destinada a SAA, pois a EC 35 é polo no Setor P Norte deste 

atendimento, uma orientadora educacional, e cinco auxiliares de educação. 

A escola é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 

9.394/96, Estatuto da Criança e Adolescente, Regimento das Instituições Educacionais 

do DF e Normas para o sistema de ensino do DF. 

Fisicamente a escola contém 4 blocos sendo 2 com 5 salas e 2 com 6 salas, 

sendo estas salas extras nos blocos A e D que foram construídas devido a necessidade 

de mais salas na escola, sendo 21 salas para regência (todas com carteiras e cadeiras 

para alunos, mesa, cadeira e armário para o professor, quadro branco e um aparelho 

de TV + DVD e um ventilador); sendo uma sala pequena usada para as classes 

especiais de TGD e DMU. As 2 salas restantes são destinadas à: sala de leitura e sala 

de reforço. A escola dispõe de outras dependências: 

- Laboratório de informática 

- Secretaria 

- Sala de supervisão pedagógica 

- Sala de coordenação 

- Sala dos professores 

- Depósito de material de uso pedagógico 

- Depósito para material de limpeza 

- Cozinha para funcionários 

- Banheiros, masculino e feminino, para funcionários. 

- Parquinho 

- Banheiro, masculino e feminino, para alunos. 

- Banheiro adaptado para ENEE 

- Pátio 

- duas Quadras poliesportivas 

- cantina E depósito para alimentos 

- Sala para auxiliares com cozinha e banheiro 

- Sala para o SOE 

- Sala para o EAA 

- Sala para o SAA 

- Sala para o AEE 

A instituição utiliza os recursos financeiros provenientes de programas de 

incentivos governamental tais como PDAF e PDDE, e de eventos promovidos ao longo 

do ano letivo, tais como passeios, festas, bazares, galinhadas e outros, sendo que no 
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ano letivo de 2018 estão previstas a culminância de quatro projetos com a presença da 

comunidade na escola – Feira de Ciências, Festa Junina, Café Literário e Feira Cultural. 

A escola funciona nos períodos matutino e vespertino, com 21 turmas no período 

matutino e 21 turmas no período vespertino. 

Existem três serviços de apoio: Serviço de Orientação Educacional, Sala de 

Recursos e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. 

O SOE trabalha em uma perspectiva preventiva com a realização de diferentes 

projetos. 

O SEAA, no âmbito da SEDF atua objetivando a superação das dificuldades 

encontradas no processo de ensino aprendizagem, por meio da consideração das 

múltiplas variáveis que podem interferir no desempenho acadêmico dos estudantes, 

com e sem necessidades educacionais especiais. 

Está embasado em diferentes documentos; Declaração universal dos direitos 

humanos (ONU 1948), Declaração universal dos direitos da criança (ONU1959), 

Declaração mundial de educação para todos (UNESCO 1990), Conferência mundial 

sobre necessidades educacionais especiais (UNESCO 1994), Constituição Federal, 

ECA, LDB 9394/96, Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, 

Avaliação para a identificação das necessidades educacionais especiais, Saberes e 

praticas na inclusão, Portaria 245 de 12/12/2008 da SEDF, portaria 255 de 12/12/2008 

da SEDF, Resolução nº001/2009 de 16/06/2009 da SEDF e Regimento interno das IE’S 

da rede pública de Ensino do DF. 

No índice do IDEB de 2015 a escola teve como avaliação 5,6. 

 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
Os estudantes pertencem a uma comunidade pouco participativa na vida escolar 

dos filhos, devido ao fato de trabalharem nos centros e se ausentarem dos lares durante 

o dia, deixando os filhos com os irmãos mais velhos ou mesmo sozinhos em casa. Hoje 

muitos também ficam com avós. Porém, em datas comemorativas, reuniões, eventos, 

os pais têm uma participação significativa. É composta por profissionais de diversas 

áreas tais como: serviço público, comércio, profissionais liberais entre outras atividades. 

Quanto aos aspectos culturais, percebe-se que há pouca participação em eventos 

dessa natureza, uma vez que eles ocorrem nos centros, tornando difícil a locomoção e 

o acesso a eles. 
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O maior percentual de estudantes reside nas quadras próximas à escola, sendo 

que este quantitativo a cada ano cresce mais, devido à expansão dos setores de 

chácaras e das quadras residenciais, limítrofes a escola. 

A comunidade desenvolve um bom relacionamento com professores e direção 

da Instituição. Seja através do Conselho Escolar ou mesmo se dirigindo a escola levam 

suas demandas. A relação pais e professores é tranquila. Reuniões são marcadas 

sempre que as partes acham necessárias e isso se faz no horário de coordenação dos 

professores. Desta forma família e escola estão sempre unidas e empenhadas para o 

avanço escolar das crianças. 

Os estudantes poderiam ter tido um melhor rendimento nas avaliações do IDEB, 

porém muitas vezes as dificuldades de comparecem a escola, para o reforço ou algum 

projeto de intervenção pedagógica, não propicia que melhorem seus resultados e não 

avancem no processo pedagógico. 

O IDEB da escola nos últimos anos foram: 
 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado  2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Distrito Federal 4.4 4.8 5.4 5.4 5.6 5.6 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 

 

E os índices do INEP apresentados para o 5º ano: 
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II- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

- Escola como espaço de socialização e transformação. 
 

A escola, no desempenho de sua função social de formadora de sujeitos históricos, 

precisa ser um espaço de sociabilidade que possibilite a construção e a socialização 

do conhecimento produzido, tendo em vista que esse conhecimento não é dado a priori 

. Trata-se de conhecimento vivo e que se caracteriza como processo em construção. 

 
“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em 

torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, 

instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público 

mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar 

intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como 

educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado 

debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos 

atores sociais que buscam apoiá- la no exercício dessas novas 

funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a 

companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, 

ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, 

p. 10). 

 
 
 

Nesse contexto, o dirigente escolar, o professor, os pais de alunos e a 

comunidade em geral precisam entender que a escola é um espaço contraditório e, 

portanto, se torna fundamental que ela construa seu Projeto Político-Pedagógico. Cabe 

ressaltar, nessa direção, que qualquer ato pedagógico é um ato dotado de sentido e se 

vincula a determinadas concepções (autoritárias ou democráticas), que podem estar 

explícitas ou não. Assim, pensar a função social da educação e da escola implica 

problematizar a escola que temos na tentativa de construirmos a escola que queremos. 

Nesse processo, a articulação entre os diversos segmentos que compõem a escola e 

a criação de espaços e mecanismos de participação são prerrogativas fundamentais 

para o exercício do jogo democrático, na construção de um processo de gestão 

democrática. 

 
 

III- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

IV- 

A educação tem por princípio e finalidade a formação de cidadãos que sejam de 

fato capazes de exercer e usufruir dos direitos e deveres inerentes à sua condição. 

Segundo a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB a 
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educação é “dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(PPP – Carlos Mota – SEDF/2012). 

A escola atual está povoada de sujeitos contemporâneos, moldados pela cultura 

moderna no contexto de uma sociedade que vivencia profundas mudanças sociais, 

históricas e culturais. É a cultura das diversas linguagens e dos símbolos que define o 

perfil do educando do século XXI. É fruto também de uma sociedade que vivencia a 

falência das instituições responsáveis pela disseminação dos princípios básicos da 

humanidade e que valoriza o consumismo como fonte de felicidade imediata. 

Como não poderia ser diferente, o aluno contemporâneo também sofreu muitas 

mudanças. Hoje ele quer participar, manifestar seus anseios, conhecer e vivenciar seus 

direitos. Além disso, é extremamente ativo sobre o mundo que o cerca, pois em sua 

realidade depara-se com informações mil de acesso facilitado. Por isso, ele passou de 

receptor do conhecimento para construtor de seu próprio saber. Segundo Fávero 

Sobrinho (2010) 

O aluno que está em sala de aula já não corresponde a nenhuma 
das representações propostas pela cultura escolar de natureza 
iluminista, porque, hoje, na posição de sujeito do conhecimento, 
ele é, sobretudo, um sujeito histórico, que traz para a sala de aula 
um repertório de experiências constitutivas da cotidianidade da 

sociedade contemporânea. 
 

Diante dessa realidade encontramos os desafios de educar e formar cidadãos 

conscientes e aptos a transformar sua realidade. Uma escola transformadora deve 

pautar-se em uma educação que valorize a realidade do educando e promova a 

reflexão dos conhecimentos construídos ao longo da história da humanidade. 

Deve ainda,conectar os saberes construídos historicamente, 
associados aos saberes construídos pela comunidade, e que 
incorporam uma nova mentalidade, um novo jeito de ser, estar e 
se relacionar com o mundo, para que nela adquiram sentido e 
sirvam como mobilizadores de ações e atitudes, visando à 
formação solidária fundada no respeito, na autonomia, a favor do 
bem comum e da transformação social, numa perspectiva de 
construção de consciências de corresponsabilidade para com o 
futuro do planeta e a sobrevivência das gerações futuras (PPP – 
Carlos Mota – SEDF/2012). 

 
Ao se pensar em escola transformadora é preciso pensar em um modelo de 

educação que leve em consideração as diversas dimensões que formam o ser humano 

integral e que “oportunize aos estudantes o despertar para outras dimensões, entre 

elas: a ética, a artística, a física, a estética e suas inter-relações com a construção 
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social, mental, ambiental e integral do desenvolvimento humano” (PPP – Carlos Mota 

– SEDF/2012). 

Além disso, um trabalho com esse direcionamento deve contar com o 

envolvimento de toda a comunidade escolar com a finalidade de garantir aos 

estudantes o direito às aprendizagens, sustentado nos princípios da ética e da 

responsabilidade com vistas a “formação de uma sociedade mais justa e mais 

desenvolvida nos aspectos sociais, culturais e econômicos” (Currículo em Movimento 

– SEDF/2013). 

Contudo, faz-se necessário pensar em uma educação que propicie a vivência de 

valores e atitudes indispensáveis ao exercício da cidadania, como o cumprimento de 

obrigações, o senso de responsabilidade, o zelo pelo patrimônio público, o respeito à 

diversidade e à pluralidade cultural. 

De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, publicada pela 

Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC, em abril de 2009, o Projeto Político 

Pedagógico da escola deve contemplar o AEE como uma das dimensões da escola. 

Neste sentido, é preciso planejar, organizar, executar e acompanhar os objetivos, 

metas e ações traçadas, em articulação com as demais propostas da escola comum. 

A democracia se exercita e toma forma nas decisões conjuntas do coletivo da 

escola e se reflete nas iniciativas da equipe escolar. Nessa perspectiva, o AEE integra 

a gestão democrática da escola. No PPP (plano de ação da sala de recursos), devem 

ser previstos a organização e recursos para o AEE: Espaço adequado para o 

atendimento, recursos lúdicos pedagógicos para trabalhar com os alunos nos 

atendimentos e no trabalho articulado com o professor regente. 

O Plano de ação da sala de recursos prevê ações de acompanhamento e articulação 

entre o trabalho do professor do AEE e os professores das salas comuns, ações de 

monitoramento da produção de materiais didáticos especializados, bem como recursos 

necessários para a confecção destes. 

 
IV- CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na 

Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é 

compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o meio social 

e natural que o cerca. Desse modo, o educador que possui uma visão clara e sintética 
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da realidade busca entender e posicionar a visão sincrética que os educandos possuem 

acerca da temática para assim alavancar o percurso trilhado no entendimento que 

compreende o conhecimento como uma produção humana, a partir dos modos de 

produção social. 

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

para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações 

entre os seres humanos e a natureza. 

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

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

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

os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam como 

agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido. 

Assim, o currículo escolar pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo 

fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e 

local. O primeiro passo dessa caminhada pedagógica - prática social inicial do 

conteúdo - é o momento em que o educador apresenta aos educandos o tema a ser 

estudado, contudo sem conceituá-lo. Busca-se neste momento desafiar o educando, 

estimulá-lo, sacudi-lo, sensibilizá-lo acerca do objeto de conhecimento. Para tal feito 

faz-se necessário conhecer as aspirações que os educandos possuem acerca da 

temática a ser trabalhada. Deve-se construir uma relação entre os conceitos empíricos 

dos aprendizes com os conteúdos escolares. 

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o 

processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano. 

Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas 

do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da 

realidade. Nesse sentido, tem como princípios: a) unicidade entre teoria-prática; b) 

interdisciplinaridade e contextualização; c) flexibilização. 

O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de estratégias 

pedagógicas e o planejamento coletivo. 

Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função formativa da 

avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e 

emancipatória. A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua 

finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. 

Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento 
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com o processo; de modo que o compromisso é com o processo e não somente com o 

produto. Ademais, a avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do 

desempenho dos estudantes, sendo realizada permanentemente. 

 

V- OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

1. Objetivos 
 

 
Dimensão OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 

 
Gestão 
Pedagógica 

Maior número de estudantes 
alfabetizados; 

Reagrupamento BIA e 4º e 
5º anos; 

Maior aproveitamento de estudos 
por parte dos estudantes; 

Projeto interventivo; 

  

Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Participação ativa da comunidade 
escolar; 

Projetos envolvendo toda 
a comunidade; 

Envolvimento  de  todos os 
servidores nos projetos  e 
atividades pertinentes aos 
estudantes; 

Palestras com temáticas 
de relevância para toda a 
comunidade escolar; 

  

  

 
Gestão 
Participativa 

Participação e envolvimento da 
comunidade em todo o contexto 
escolar; 

Participação e 
envolvimento do Conselho 
Escolar em todas as 
decisões escolares; 

  

  

 

Gestão de 
Pessoas 

Melhorar o atendimento dos 
servidores e toda a comunidade 
escolar, atingindo diretamente os 
estudantes desta I.E. 

Participação dos 
estudantes nas decisões 
por meio das assembleias 
escolares; 

  

  

 
Gestão 
Financeira 

Aplicação dos recursos públicos 
em atividades e projetos onde o 
interesse e prioridade sejam os 
estudantes; 

Projetos que sejam 
discutidos com todas as 
instancias escolares; 

  

  

 

Gestão 
Administrativa 

Maior agilidade na documentação 
e um melhor atendimento da 
comunidade escolar. 

Facilitado pela Gestão. 
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Metas 
PDE 

Nº meta 
Nº METAS 2016 2017 2018 2019 

2  Garantir o acesso universal, assegurando a 
permanência e as aprendizagens dos 
estudantes a partir dos 6 (seis) anos de idade 
ao Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 
assegurando, também, a conclusão dessa 
etapa até os 14 (quatorze) anos de idade até 
o último ano de vigência deste PDE. 

   x 

5  Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até 
o final do 3º (terceiro) ano do Ensino 
Fundamental 

   x 

7  Fomentar a qualidade da Educação Básica 
em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem 
de modo a atingir as médias do IDEB para o 
DF, dando uniformidade aos processos de 
avaliação das escolas. 

   x 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

VI- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
 

A I.E. contempla Educação Infantil (1º e 2º segmentos), BIA (Bloco Inicial de 

Alfabetização) e 4º e 5º anos 2° Bloco. 

O trabalho didático está baseado nas Unidades didáticas, e a partir deste 

trabalho desenvolvem-se as sequencias didáticas por segmentos. 

O planejamento é realizado, semanalmente e coletivamente, com 

coordenadores e professores de acordo como os segmentos, baseando-se no Currículo 

em Movimento, nas diretrizes pedagógicas do  BIA  e  nos  Direitos  de 

Aprendizagem, utilizando a sequencia didática como instrumento, partindo de um tema 

gerador. Conforme orientação das diretrizes pedagógicas do BIA, o planejamento é 

“uma forma efetiva de acompanhar, de prever, de organizar, de interagir e de avaliar as 

ações e as estratégias pedagógicas adequadas a cada estudante ou grupo de 

estudantes” (Diretrizes Pedagógicas p. 20). 
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A organização do trabalho pedagógico é realizada com a intenção de conferir 

unidade e qualidade às ações educativas. Segundo Vilas Boas, 2004, apud Diretrizes 

Pedagógicas, “uma das funções mais importantes do planejamento é assegurar a 

unidade e coerência do trabalho pedagógico da escola como um todo e o de cada turma 

em particular”. As coordenadoras, uma vez, por semana, coordenam as ações 

pedagógicas com cada seguimento, separadamente, visando a unidade e o coletivo. 

Os conteúdos são organizados de forma sequenciada com o objetivo de 

promover aprendizagem “específica e definida” (Diretrizes Pedagógicas p. 24). 

Ainda segundo as orientações das Diretrizes, a sequência didática é realizada com o 

objetivo de atender a necessidade de alfabetizar letrando, a partir do texto, levando a 

formação de um leitor e escritor competente. O planejamento envolve as atividades 

permanentes, a sequência didática e os projetos de trabalho. Contempla ainda as 

estratégias utilizadas no reagrupamento e no projeto interventivo. 

 

 
VII- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO- APRENDIZAGEM 

 
 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 
A avaliação deve ser formativa e processual, com o objetivo de garantir ao 

discente a oportunidade de construir, retomar e refletir sobre o conhecimento. Além 

disso, deve subsidiar a prática docente no processo ensino aprendizagem, propiciando 

a organização do trabalho pedagógico e a promoção das aprendizagens, com vistas ao 

desenvolvimento integral do educando. 

Segundo as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial da Alfabetização uma 

avaliação com função formativa necessita ser diagnóstica (conhecer as competências 

e habilidades que os estudantes apresentam ou não), ser objeto de reflexão (analisar 

os dados para (re) orientar o ensino possibilitando uma aprendizagem mais efetiva) e 

interventiva (a partir das informações levantadas, elaborar intervenções adequadas às 

necessidades de aprendizagens dos estudantes). 

A avaliação ocorrerá continuamente por meio de diversos instrumentos, sendo 

que o principal deles será a observação e o registro sistemático do desenvolvimento de 

cada educando. O teste da psicogênese/mapeamento ortográfico será realizado, 

periodicamente visando favorecer o processo de aquisição da linguagem escrita. O 

reagrupamento e o projeto interventivo serão avaliados a cada bimestre, objetivando 

acompanhar as particularidades de cada aluno, seus avanços e dificuldades. 
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O relatório descritivo será utilizado como documento formal de registro, “onde os 

dados coletados são organizados de forma a tornar visível as necessidades de 

aprendizagens dos estudantes e que orientarão o planejamento, a elaboração e 

execução das intervenções pedagógicas.”(Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial da 

Alfabetização, 2012). Entretanto, outras formas de registros poderão ser utilizadas, 

conforme critério e necessidade do professor. Esses registros deverão estar acessíveis 

aos responsáveis a fim de informar sobre o desenvolvimento do estudante, sempre que 

necessário. 

 
 

2. Conselho de Classe 

 
O conselho de Classe nesta I.E. acontece um duas etapas interligadas: Num 

primeiro momento acontece o Pré Conselho, com a equipe pedagógica e SOE, este 

ocorre uma ou duas semanas antes do Conselho. Nesta fase, a equipe pedagógica, no 

período de coordenação e individualmente, discute com cada professor sobre os alunos 

que apresentaram alguma dificuldade maior no decorrer do bimestre. Além disso, 

conversamos sobre o processo de avaliação, identificando aspectos positivos ou que 

precisavam melhorar, analisando os instrumentos utilizados que podem favorecer o 

trabalho. O professor também reporta a respeito dos problemas de indisciplina que 

estavam ocorrendo. Em seguida, convidamos o professor a comentar outros problemas 

que ocorrem no andamento geral da escola e que atrapalham o trabalho pedagógico. 

Todos os dados são anotados para encaminhamentos no Conselho. 

No Conselho de Classe, os professores reúnem-se juntamente com a direção e 

a equipe pedagógica. A pauta do Conselho de Classe é apresentada. Antes de 

iniciarmos cada Conselho de Classe se esclarece que o enfoque principal não é a 

discussão de questões pessoais dos alunos, mas os problemas apresentados 

relacionados a questões do pedagógico/cognitivo. Pois, os demais assuntos foram 

temas do Pré Conselho e já estão na pauta para encaminhamentos. 

Os professores em conjunto ouvem sobre os alunos e ali no Conselho já se 

delibera intervenções que podem ser feitas por toda a equipe pedagógica para avanço 

das turmas ou de um grupo de alunos. 
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VIII- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO- 
PEDAGÓGICO 

 

A construção/reformulação/avaliação do Projeto Político-Pedagógico necessita 

de uma ação conjunta. Direção escolar e equipe pedagógica devem prever momentos 

coletivos para este fim. Geralmente, é durante o início do ano letivo, após as férias de 

julho e no encerramento do ano letivo que estes momentos são pensados e previstos 

pelas escolas. Porém, não são suficientes, é necessário discuti-lo também, na hora 

atividade dos professores, reuniões de pais, conselhos de classe, reuniões 

pedagógicas, reuniões do Conselho Escolar. 
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APÊNDICE I 
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO- 
PEDAGÓGICO 

 
Ano: 2018 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação 
das ações 

Responsá 
veis 

Cronogra
ma  

Gestão 
Pedagógi
ca 
Gestão 
das 
aprendiza 
gens e 
dos 
resultado
s 
educacion 
ais 

Desenvolvi 
mento 
efetivo dos 
estudantes 

Envolvimento de 
todos os 
profissionais da 
escola nos 
projetos escolares; 

Pela 
participação 
de todos os 
envolvidos 
no 
processo: 
alunos e 
profissionai 
s; 

Supervisão 
Pedagógica 

Anual 

Melhorar 
índices de 
aprendizag 
ens 

Projetos 
interventivo, 
reagrupamento no 
BIA, 4º e 5º anos 

   

 

Gestão 
Participati 
va 

Participaçã 
o efetiva 
dos 
membros 
do 
Conselho 
Escolar; 

Promover reuniões 
periódicas com o 
Conselho Escolar 
e com a 
participação da 
Comunidade. 

Contínua Diretora e 
Presidente 
do 
Conselho 

Anual 

Participaçã 
o da 
comunidade 
nos projetos 
do 
Conselho 
Escolar; 

    

Participaçã 
o efetiva 
dos 
membros 
do 
Conselho 
Escolar; 

Promover reuniões 
periódicas com o 
Conselho Escolar 
e com a 
participação da 
Comunidade. 

Contínua Diretora e 
Presidente 
do 
Conselho 

Anual 

 

Gestão de 
pessoas 

     

Agilidade no 
atendiment 
o da 
comunidade 
escolar; 

Professor  de 
Laboratório; 
Professor para 
sala de leitura; 

Desempenh 
o dos 
estudantes 

Direção Durante 
o ano 
todo 
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 Melhor 

aproveitam 
ento dos 
estudantes 
no 
laboratório 
e nos 
espaços da 
escola, 

Um coordenador 
pedagógico para 
cada segmento; 
Um apoio 

 
pedagógico/admini 
strativo. 

Melhoria do 
atendiment 
o a 
comunidade 
e 
professores 
em todos os 
espaços da 
escola. 

  
 
 
 
 

. 

 

Gestão 
Financeir 
a 

Desenvolvi 
mento 
integral dos 
projetos 
educacionai 
s; 

Maior autonomia 
na aplicação dos 
recursos; 

Na 
concretizaç 
ão dos 
projetos. 

Diretora e 
Conselho 
Escolar. 

Durante 
03 anos. 

Prestação de 
contas 
simplificada; 

  Recebimento dos    

  recursos em tempo    

  hábil;    

  Recursos    

  diferenciados para    

  os alunos ANEES,    

  por turma.    

 

Gestão 
Administr 
ativa 

Agilidade 
nos 
processos e 
documentos 

Liberação de um 
servidor para o 
cargo de 
supervisor 

Desenvolvi 
mento dos 
serviços 
burocráticos 

Direção Durante 
03 anos. 

 solicitados administrativo. e   

 pela SEDF  administrati   

 e pela  vos.   

 comunidade     

 escolar.     

 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
 

Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada escola deve 
apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a 
relação da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho com os temas 
transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os 
Direitos Humanos; Educação 
para a Sustentabilidade. Desenvolvimento de programas e projetos específicos 
(Centros de Iniciação Desportiva, Educação 
com Movimento, Programa Saúde na Escola, entre outros). 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe 35 de Ceilândia 

Título do Projeto: Feira de Ciências 

Etapas: Ed Infantil ao 5º ano Total de estudantes envolvidos: 
987 

Áreas de conhecimento: Todas as áreas 

Equipe responsável: 
Todos os segmentos estão envolvidos com o projeto 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Envolvimento as temáticas Meio Ambiente, Uso sustentável da Água e Alimentação 
Saudável. 

O projeto sobre o meio ambiente tem por princípio básico conscientizar os estudantes e a 
comunidade escolar sobre a necessidade de se construir uma prática social baseada na 
preservação do ambiente, isto é, para ter consciência de que para estar no mundo é 
necessário cudiar, não poluindo e criando formas de efetivar ações e atitudes de respeito e 
preservação ao meio ambiente. 
Outro eixo do projeto é a conscientização dos estudantes quanto ao uso da água. Quanto a 
necessidade da utilização racional da água, sua importância e o que ocasiona a poluição 
das águas. 
A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel 
fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação. 
Desta forma busca-se trabalhar com estudantes e também suas famílias a alimentação 
saudável e como a mudança de pequenos hábitos pode influenciar a saúde de toda a família. 
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CONTEÚDOS 

 

 
 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 
 

Implantar práticas sustentáveis na escola. 
Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua 
contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e 
educativa. 

 

ESPECÍFICOS 
- Analisar e reconhecer o nosso entorno. 
- Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos 
hábitos com relação à utilização dos recursos naturais. 
- Identificar e promover atitudes sustentáveis no coletivo e, 
individualmente, agir coerentemente com elas. 
- Desenvolver atitudes diárias de respeito ao ambiente e à 
sustentabilidade, apoiadas nos conteúdos trabalhados em sala de aula. 
- Ampliar o interesse por projetos ambientais e se integrar em sua 
organização e implantação. 
- Favorecer a reflexão sobre a responsabilidade ética do ser humano 
com o próprio planeta. 
Pesquisar e registrar sobre a alimentação da família; 
Buscar informações em diferentes fontes de forma a verificar e comprovar 
hipóteses feitas sobre o assunto; 
Identificar semelhanças e diferenças entre os hábitos alimentares dos alunos; 
Refletir sobre as sua ações diárias em relação a sua saúde, o que engloba 
cuidado e preservação com o meio ambiente e com a higiene; 
Valorizar atitudes relacionadas à saúde e ao bem estar individual e coletivo; 
Valorizar o momento reservado à alimentação. 

 

 

Como a escola poderia estabelecer parcerias com a comunidade local para solucionar 
problemas? 

Quais as ações que poderiam ser coletivamente pensadas e implantadas na comunidade? 
Como a escola poderia estabelecer parcerias com a comunidade local para solucionar 
problemas? 

Quais as ações que poderiam ser coletivamente pensadas e implantadas na comunidade? 
Como é a alimentação de nossas crianças? 
E o que deveriam de fato fazer parte de sua alimentação para favorecer seu crescimento 
de maneira saudável? 
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- Envolvimento na questão ambiental, com construção de novas práticas e valores e a 
realização de interferências na paisagem. 
- Desenvolvimento de habilidades que contemplem a preocupação ambiental nos âmbitos 
de energia, água, resíduos e biodiversidade. 



 

 

2 

 

SEEDF/CREC/... 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 Discutir e criar formas alternativas de ação, cuidada e melhor do meio 
ambiente 

Todos os 
estudantes e 
professores. 

 Final do 
bimestre. 

 Divulgar os trabalhos realizados durante o projeto    

 Trabalhar textos, histórias, músicas com a temática ambiental    

 Atitudes concretas: plantio de árvores; coleta seletiva de lixo; passeio 
ecológico 

Todo o grupo 
docente e 
discente. 
Equipe 
pedagógica. 

Livros, revistas, 
jornais, 
pesquisas em 
internet, 
entrevistas, 
filmes. 

Durante um 
bimestre letivo. 

 Palestras com pessoas envolvidas com a questão ambiental    

 Confecção de cartazes, murais    

 Pinturas, modelagens etc    

 Reciclagem e reaproveitamento de materiais. (Oficinas de sucata).    

 Organização de um livro de receitas baseado na história "A Cesta da 
dona Maricota" 

   

 Conversa e registro (desenhos) sobre a alimentação preferida das 
crianças; 

   

 Registro dos alimentos mais consumidos na família;    

 Construção de jogo da memória a partir de imagens de frutas, 
verduras e legumes recortadas pelos alunos; 

   

 Utilização da horta para plantação das hortaliças de rápido 
crescimento, fazendo a avaliação semanal com registro; 

   

 Preparação e degustação de receitas saudáveis;    

 Promover pesquisas na internet de figuras e dicas de alimentação 
saudável; 

   

 Promover concursos de lanches saudáveis;    
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REFERÊNCIAS 

 

AVALIAÇÃO 

 

Pela participação dos estudantes; 

Pelos desempenhos individuais e em grupo; 

Pelo interesse nos assuntos abordados e a partir de suas dúvidas. 

A avaliação será de forma processual e observando-se a participação e interesse dos 

educandos e toda a comunidade escolar envolvida. 
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CONTEÚDOS 

Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe35 de Ceilândia 

Título do Projeto: Recreio Legal 

Etapas: Todos os alunos da escola Total de estudantes envolvidos: 
987 

Áreas de conhecimento: Interdisciplinar 

Equipe responsável: Todos os segmentos 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Constatou-se grande necessidade de orientação das crianças durante o período do recreio, 
pois percebe- se muita agitação, acidentes leves, brincadeiras violentas. Assim 
desenvolveu-se o projeto com brinquedos e brincadeiras na hora do intervalo. 

 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O que fazer para diminuir esses incidentes? 

 

 
OBJETIVOS 

 
GERAL 

Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis durante o recreio 
através de jogos, brincadeiras, brinquedos construídos, cantigas de roda 
e uso de materiais diversos; 

 

ESPECÍFICOS 
Construir uma cultura da brincadeira em detrimento do ato de “correr”, 
sem objetivo específico; 
Desenvolver laços de amizade, partilha, solidariedade, ajuda mútua, 
coleguismo... de acordo com a proposta pedagógica da escola; 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 Envolver diretamente as docentes que farão, no seu dia-a-dia escolar, 
um trabalho de conscientização e instrumentalização dos alunos para o 
desenvolvimento de atitudes coerentes ao ambiente escolar bem como 
o resgate de brincadeiras e brinquedos com materiais alternativos. 

   

 Escolha de monitores (entre os alunos), crianças que ajudarão a 
organizar as brincadeiras e os brinquedos durante os intervalos. 

   

     

 
 
 

AVALIAÇÃO 

 

Observar a participação dos alunos e a mudança de comportamento durante o recreio 

 
 
 

 
 

 



 

 

CONTEÚDOS 
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Estrutura de Projeto Integrador 

SEEDF/CREC/... 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe 35 de Ceilândia 

Título do Projeto: Café Literário 

Etapas: Ed Infantil ao 5º ano Total de estudantes envolvidos: 
987 

Áreas de conhecimento: Interdisciplinar 

Equipe responsável: Todos os segmentos estão envolvidos com o projeto 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Incentivar o gosto pela leitura por meio de evento com a participação e presença, a cada 
ano, de um escritor. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Como incentivar as crianças a ler e conseqüentemente escrever melhor! 

 

 
OBJETIVOS 

 

GERAL 
Desenvolver o prazer pela leitura. 

 

ESPECÍFICOS 
Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do 
aluno; 
Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a 
estabilização de formas ortográficas; 
Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando 
efetivar enquanto processo a leitura e a escrita. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 Leitura de livros, textos;    

 Produção de murais; bibliografias;    

 Confecção de livros com produções próprias dos estudantes;    

 Exposição dos trabalhos para toda a comunidade escolar.    

     

     

 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

Exposição para toda a comunidade escolar. 
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Estrutura de Projeto Integrador 
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IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe 35 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de Transição 

Etapas: Ed Infantil para 1º ano 
5º ano para 6º ano 

Total de estudantes envolvidos: 
estudantes matriculados na 
educação infantil e 5º anos 

Áreas de conhecimento: Todas as áreas estarão envolvidas 

Equipe responsável: Os professores da educação infantil e do 5º ano, bem como 
coordenadores dos segmentos. 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Promover o processo de transição, amenizando o nível de ansiedade e expectativa em relação à 
nova etapa, colaborando para a eficácia do ensino aprendizagem 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Como será esse novo espaço que esses estudantes irão encontrar? Os educadores estão 
prontos para  recebê-los? 

 

 
OBJETIVOS 

 

GERAL 
Promover um espaço de interação das crianças as vivencias que irão ter 

no ano seguinte. 

 

ESPECÍFICOS 
Identificar e analisar diferentes situações cotidianas que irão vivenciar. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 Para as crianças que irão estudar na mesma escolar (educação infantil 

para primeiro ano) possibilitar vivencias em períodos de intervalos 

juntos. 

   

 Para os estudantes que irão para os Centro de ensino fundamentais 
trazer estudantes que já estiveram em nossa escola para conversa com 
os nossos educandos, para uma troca. Onde eles possam tirar dúvidas, 
perguntar, esclarecer questões. 
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AVALIAÇÃO 
 

Pela participação das crianças nas atividades propostas. 

 

 

REFERÊNCIAS 
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe 35 de Ceilândia 

Título do Projeto: Feira Cultural 

Etapas: Ed Infantil ao 5º ano Total de estudantes envolvidos: 
987 

Áreas de conhecimento: Todas as áreas estarão envolvidas 

Equipe responsável: Tosos os profissionais 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O projeto foi pensado com o intuito de incentivar e promover ações e reflexões dentro da 
escola que valorizem a diversidade e o respeito às diferenças. 

 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Respeito ao próximo e formação do povo Brasileiro 

 

 
OBJETIVOS 

 

GERAL 
Reconhecer e valorizar a diversidade humana, partindo de um processo 

de conhecimento e respeito de nossas identidades culturais, com o 

intuito de resgatar e fomentar atitudes individuais e coletivas contra o 

preconceito e a favor do respeito às diferenças. 

 

ESPECÍFICOS 
Reconhecer e valorizar a diversidade, que está intrinsecamente ligada 

ao respeito ao outro, com suas crenças, credos e valores, superando 

assim, a intolerância e a violência entre os indivíduos; 

Compreender a relação entre a diversidade cultural e os direitos 

humanos; 

Identificar e analisar diferentes situações cotidianas que refletem a 

intolerância e o desrespeito à diversidade; 

Conhecer diferentes manifestações culturais e suas influências na 

construção das identidades dos povos. 
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 Desenvolver e divulgar, na escola e na comunidade, estudos que 

propiciem o resgate da cultura afro-brasileira e indígena; 

Identificar e analisar de forma crítica os elementos geradores das 

diferenças, objetivando o combate ao preconceito, ao racismo, fatores 

de exclusão do educando; 

Sensibilizar para a importância da temática étnico-racial, oportunizando 

discussões sobre o reconhecimento e valorização das diversidades 

culturais; 

 

 

CONTEÚDOS 



 

 

 

SEEDF/CREC/... 

 

 
PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 Solicitar que cada estudantes defina individualmente de acordo com 

seus conhecimentos prévios os termos: Preconceito, Discriminação e 

Racismo; 

   

 Trabalhar a história “A Menina Bonita do Laço de Fita”, através de leitura 

do livro, vídeo, dramatizações, desenhos, confecções de fantoches e 

reconto abordando a valorização do negro; 

   

 Leitura ou apresentação de vídeo do livro: "Diversidade". Tatiana 

Belinky. Coleção Camaleão. Editora Quinteto 

   

 Trabalhar com o vídeo KIRIKOU, abordando a valorização das 

diferenças e o preconceito; 

   

 Leitura do texto: O cabelo de Lelê (presente na coleção de cada escola), 

abordando a importância de gostarmos de nós mesmos e conhecermos 

nossas origens; 
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AVALIAÇÃO 
 

A culminância do projeto será com uma apresentação de cada turma ou segmento sobre as 
atividades ou conteúdos desenvolvidos em sala de aula em uma feira cultural que será 
desenvolvida por toda a escola e apresentada a toda a comunidade escolar. 

 

 

REFERÊNCIAS 
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe 35 de Ceilândia 

Título do Projeto: Plenarinha 

Etapas: Ed Infantil e 1º anos Total de estudantes envolvidos: 
Educação Infantil e 1º ano 

Áreas de conhecimento: Interdiscipinar 

Equipe responsável: Todos os professores da Educação Infantil e 1º ano 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Por meio do Projeto Plenarinha, os professores vão coletar e sistematizar sugestões e 
opiniões dos alunos de até 5 anos de idade, para que sirvam de subsídio para a 
elaboração dos projetos político-pedagógicos (PPP). 

 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A Plenarinha é um dos espaços abertos que permitem nas escolas as crianças exercitarem 
seus fazeres como sujeito ativo, participativo e protagonista de sua própria história 
incluindo suas diferentes visões ao contexto escolar. 

 

 
OBJETIVOS 

 

GERAL 
No ano de 2018 ocorre a VI Plenarinha com a temática “O universo do brincar” 

 
ESPECÍFICOS 

Sensibilizar para a importância da temática étnico-racial, oportunizando 

discussões sobre o reconhecimento e valorização das diversidades 

culturais; 

 

 

CONTEÚDOS 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 Promover universo de brincar utilizando brincadeiras de roda Professores Cantigas  

 Utilização de sucatas para confecção de brinquedos e brincadeiras Pais e 
responsáveis 

Latas, garrafas, 
barbante, 
tampinhas 

 

 Fantoches Coordenação Latas, tecidos  

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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AVALIAÇÃO 
 

De acordo com a temática adotada a cada ano possibilitar as crianças desenvolver atividades 
diversificadas e da voz e vez para que elas se façam autoras de suas brincadeiras e histórias. 
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