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“Ensinar é um exercício de imortalidade. 

De alguma forma continuamos a viver 

naqueles cujos olhos aprenderam a ver 

o mundo pela magia da nossa palavra. 

O professor assim, não morre jamais.” 

“O corpo é o lugar fantástico onde mora, 

adormecido, um universo inteiro… 

Tudo adormecido. O que vai acordar é 

aquilo que a Palavra vai chamar… 

As palavras são entidades mágicas, 

potências feiticeiras, poderes bruxos que 

despertam os mundos que jazem dentro 

dos nossos corpos, num estado de 

hibernação, como sonhos… 

A este processo mágico pelo qual a 

palavra desperta mundos adormecidos se 

dá o nome de educação." 

 

               Livro "A alegria de ensinar"                                 

Rubens Alves 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

            O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 01 da Estrutural, foi 

elaborado coletivamente, em coordenação pedagógica, contando com a 
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participação da equipe gestora, professores e pais de alunos, contemplando 

todas as reivindicações da comunidade escolar e retratando o que temos o que 

somos e o que queremos para uma escola de qualidade. Partimos do 

pressuposto de que a elaboração do PPP “[...] requer uma reflexão profunda 

sobre as finalidades da escola, sobre o reconhecimento de sua historicidade e 

sobre um processo de autoavaliação que possibilite construir uma nova 

organização do trabalho escolar” (SILVA, 2007, p. 139).  

  Vislumbrou a realização dos projetos listados com vistas na melhoria da 

qualidade do ensino ofertado e especialmente na concretização da 

aprendizagem na prática, para que ela extrapole os muros da escola e seja 

instrumento de transformação social na vida de nossas crianças e de toda a 

sociedade. 

 Os grandes desafios da escola este ano continuam em torno da redução 

do número de repetência, diminuição da evasão escolar e implementação da 

política da paz, a fim de reduzir os episódios de violência na escola.  

 Nossa intenção primeira é garantir ao estudante um ambiente favorável 

à aprendizagem significativa, lúdica, emancipante e desprovida de qualquer 

tipo de preconceito e/ou discriminação de qualquer natureza. 

 

"A principal meta da educação é criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o 

que outras gerações já fizeram. Homens que sejam 

criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 

propõe."JEAN PIAGET 

 

 

 

 

2 HISTÓRICO 

 

 A Cidade Estrutural, localizada às margens da DF095 (Estrada Parque 

Ceilândia), conhecida como Via Estrutural, surgiu em torno do lixão, que 
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passou a funcionar naquele local logo após a inauguração de Brasília. Os 

primeiros catadores de lixo reciclável fixaram seus barracos em volta do lixão e 

logo à Vila foi fundada. 

 Apesar de ser considerada área imprópria para habitação por se tratar 

de aterro sanitário, por estar próximo ao Parque Nacional de Brasília e por ser 

área por onde passa o gasoduto, os barracos foram surgindo de forma cada 

vez mais rápida e desordenada. 

Em meados dos anos 70 foi aberta a rodovia, DF-095, Estrada Parque 

Ceilândia – EPCL, administrada pelo DER-DF, para interligar a Estrada 

Indústria e Abastecimento – EPIA, na altura da Cidade do Cruzeiro à 

Taguatinga, DF-001, hoje conhecida como Pistão Norte. Seguindo em frente 

chega-se à Ceilândia, já na BR-070, que integra o Sistema Viário Nacional, 

rodovia radial, com sentido de Brasília a Cuiabá-MT, uma Via  da Estrutural. 

Em 1989, foi criado o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 

– SCIA em frente à Vila, época em que se previa a remoção da invasão, para 

outro local. Tentativas foram realizadas neste sentido, mas sem sucesso. 

No início dos anos 90 aquele conjunto de barracos foi-se ampliando e 

transformando na “Invasão da Estrutural”. No início pouco menos de 100 

domicílios encontravam-se fincados no local. A conhecida invasão ampliou-se e 

mais tarde foi transformada em Vila Estrutural pertencente à Região 

Administrativa do Guará. Em janeiro de 2004 a Lei nº 3.315 cria o Setor 

Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA que foi transformado em 

Região Administrativa XXV e a Vila Estrutural como sua sede urbana, hoje com 

população estimada em 35.801 habitantes. 

Embora os últimos anos tenham proporcionado à comunidade inúmeras 

melhorias, como asfalto em boa parte da cidade, legalização da maioria dos 

lotes e moradias, outras escolas, vila olímpica, programas sociais e outros 

benefícios, a cidade carrega consigo as características clássicas de outras 

comunidades semelhantes: ruas estreitas, saneamento básico precário, 

serviços como saúde, segurança e escolas insuficientes, o que favorece a 

criminalidade e a violência em suas diversas vertentes. 
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 A Escola Classe 01 Vila Estrutural foi a primeira escola da Cidade 

Estrutural, outrora conhecida como Vila Estrutural, foi fundada no dia oito de 

agosto do ano de dois mil e três, quando funcionava em prédio provisório de 

madeira localizado na entrada da cidade. 

 Em 2008, teve um novo prédio, entregue à comunidade escolar com 

honras e festas. A escola passou a funcionar contemplando cerca de hum mil e 

duzentos alunos em média. 

 Em 2012, todos foram surpreendidos com a interdição do prédio pela 

defesa civil por causa do grande acúmulo de gás metano no solo embaixo do 

prédio. Segundo os laudos apresentados posteriormente, o risco de explosão 

eram de cem por cento. 

 A escola foi desocupada às pressas e dividida em três espaços distintos: 

Escola Classe 315 Sul, Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em 

Educação – EAPE na 907 Sul e Centro Educacional 04 do Guará, na QE 04 

Área especial. 

 Nossas crianças tiveram que se adaptar às mudanças repentinas como 

alterações de horários, os espaços diferenciados e inadequados e o transporte 

escolar, que passou a fazer parte da rotina de todos e logo se tornou outro 

grande problema. 

 As consequências reais disso foram os altos índices de reprovação por 

faltas, às dificuldades de adaptação de muitos de nossos alunos que 

resultaram tanto no abandono quanto na diminuição do rendimento e na 

desmotivação do grupo de professores diante das tantas dificuldades. 

 Em 2013, a escola permaneceu dividida em duas, ocupando os prédios 

da Escola Classe 315 Sul e o da EAPE, 907 sul. O grande desafio era oferecer 

a nossos alunos condições de sanar a falta de pré-requisitos mínimos para a 

série. A comunidade escolar continuou pagando o preço da interdição do 

prédio original da escola e os resultados finais não foram diferentes de 2012. 

 Em 2015, iniciamos nossos trabalhos apenas na EAPE, 907 Sul e assim 

permanecemos até setembro, quando mudamos para o Sia Trecho 2 lotes 
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1815/1825, um prédio alugado pela Secretaria de Educação, onde 

permanecemos até dezembro de 2016.  

 Em 2017 a escola foi reaberta com a liberação da defesa civil, no antigo 

endereço, Praça Central S/N Setor Central na Cidade Estrutural - DF cep. 

71300999 e  número do inep 53013980.  

           Iniciamos o ano letivo com muita satisfação, em um prédio nosso, com 

as condições necessárias para realizarmos a nossa função. Esperamos 

conseguir minimizar as consequências da falta de condições de trabalho pelas 

quais a escola passou e amenizar os déficits pedagógicos de nossas crianças. 

Outro desafio vencido pela escola, além do espaço físico, é a questão 

financeira que foi regularizada e desde 2015 e contamos com a verba do PDAF 

para suprir as necessidades financeiras da escola.  

             A estrutura física e patrimonial da escola é boa, porém não atende 

todas as nossas necessidades, precisamos de uma sala maior para os 

professores, o refeitório não comporta a quantidade de alunos e não temos 

salas próprias para a educação integral. Os banheiros precisam ser adaptados 

para a educação infantil e precisamos também melhorar a aquisição de 

equipamentos e bens duráveis, visto que nos últimos dois anos as escolas 

públicas do DF, não receberam verbas para compra de capital, apenas de 

custeio. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FÍSICOS E INSTALAÇÕES 

Salas 

  São 24 salas de aulas bem ventiladas, com quadro branco e armários. 
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 01 sala Serviço de Orientação Educacional 

 01 sala de recursos 

 01 sala da EEAA 

  01 sala de professores com armários e cozinha 

  01 sala de coordenação 

  01 sala da direção e assistência administrativa 

 01 secretaria com armários e computadores 

  01 biblioteca 

  01 laboratório de informática; 

  01 brinquedoteca/ psicomotricidade; 

  01 Cantina com o depósito de alimentos 

  01 refeitório  

  01 Depósito de Materiais de Limpeza 

  01 Pátio coberto 

Sanitários 

  02 femininos para estudantes 

  02 masculinos para estudantes 

  02 adaptados  

  01 servidor feminino  

  01 servidor masculino 

  01 Quadra descoberta 

  01 Parquinho de areia 

  01 playground para educação infantil. 
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           A Escola Classe 01 da Estrutural atente a Comunidade Escolar do 1° e 

2º Períodos da Educação infantil e 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental I. A 

equipe gestora da escola, selecionada através do processo de Gestão 

Democrática (Lei 4.036/2007), foi eleita para o triênio 2017/2019, por meio de 

eleição ocorrida no final de 2016. Em conformidade com o dispositivo legal, 

essa equipe apresentou proposta de gestão para o triênio a comunidade 

escolar e compôs a única chapa a concorrer ao cargo de Gestão Escolar. 

Foram eleitas a Diretora e a Vice-Diretora que escolheram os demais cargos 

comissionados. 

         Na escola trabalham 47 (quarenta e sete) professores em regência de 

classe. Nesse grupo contamos com 26 (vinte e seis) efetivos e 21 (vinte e um) 

temporários e 01 readaptado. São 4 (quatro) profissionais da Carreira de 

Assistência, sendo que um deles é supervisor administrativo e 17 (dezessete) 

funcionários de empresas terceirizadas (merenda, conservação e limpeza). Os 

professores temporários substituem professores membros da equipe gestora, 

exercendo coordenação pedagógica ou em licença médica ou gestante. 

          O corpo de funcionários da Escola Classe 01 da Estrutural no que se 

refere às carreiras de magistério e assistência à educação assim como os 

professores temporários são alvo de ações de capacitação em serviço. Os 

professores e especialistas participam semanalmente das coordenações 

coletivas, um espaço que a escola reserva para informes e deliberações 

coletivas, mas que também concentram atividades de leituras, oficinas, 

palestras de especialistas convidados e momentos de integração grupal.  

            Esse grupo é alvo ainda de ações de capacitação provenientes da 

Secretaria de Estado através da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação), do CRA (Centro de Referência em Educação) que 

oferece encontros de estudo e oficinas periódicas. A CRE Guará promove 

cursos, seminários, fóruns, oficinas e eventos.  

             Os professores participam em horário de coordenação de cursos para 

ampliação de sua formação. Muitos possuem pós-graduação e os cursos de 

aperfeiçoamento em instituições educacionais públicas e particulares são 
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inúmeros, pois garantem progressão na carreira e vantagens na distribuição de 

carga horária.   

               A Escola Classe 01 da Estrutural é escola inclusiva e atende os 

alunos com necessidades especiais em dois tipos de turma: 

 02 Classes comuns com redução: turma com três alunos com 

necessidades especiais com máximo de 22 alunos; 

 02 Classes de Integração Inversa: Turmas diferenciadas, constituídas 

por alunos sem necessidades especiais e por três alunos com 

necessidades educacionais especiais (ANEE), com no máximo 18 

alunos. 

            A Escola atende nos turnos matutino e vespertino com jornada de 5 

horas, oferecendo, conforme projeto específico, educação integral em parceria 

com o MEC e a LBV Legião da Boa Vontade. 

            Ainda não temos Associação de Pais e Mestres, porém pretendemos 

implementar e buscar parceria com as famílias, objetivando formar a identidade 

da escola e também para que a comunidade escolar atue de maneira 

participativa juntamente com o conselho escolar. 

              Apesar de todos os esforços da escola, ainda registramos perdas 

educacionais causadas por abandono e excesso de faltas. A omissão familiar é 

uma das causas dessas perdas. E ainda que a escola notifique as famílias e 

denuncie os casos mais graves ao Conselho Tutelar, ainda temos essa dura 

realidade. 

 

 

 

 

3  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
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Segundo o mapeamento realizado para a elaboração de políticas 

educacionais e sociais no Projeto Político Pedagógico – Carlos Motta foi 

realizado uma pesquisa sobre a situação de vulnerabilidade social. Diante o 

resultado foi possível fazer um mapeamento que dividiu as regiões do DF em 

33 TEVS (Território em Situação de Vulnerabilidade Social no DF).  

A Escola Classe 01 da Estrutural está em situada em uma região onde 

esse índice é de 60,1% em uma escala que vai de 74,2% a 50,6%, ocupando 

um dos últimos lugares no DF. Estamos na cidade onde mais vivem crianças e 

adolescentes, conforme levantamento da Companhia de Planejamento do 

Distrito Federal (Codeplan) de 2006. São 40% de pessoas entre zero e 14 

anos, enquanto a média do DF é de 25%. Apenas 3% dos moradores da 

SCIA/Estrutural têm mais de 60 anos. 

Ao todo, são 45 mil moradores distribuídos entre cerca de 8 mil 

residências. A principal atividade econômica da cidade é o comércio, 

espalhado nas principais avenidas (Luiz Estevão, Deputado José Edmar e 9 de 

Julho) e nas entre quadras. Há mais de 2 mil estabelecimentos comerciais 

ativos. 

A RA XXV é formada pelo Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento (SCIA) e pela Vila Estrutural, que antes pertencia ao Guará. O 

primeiro existe desde 1989, e a segunda começou a ser ocupada poucos anos 

depois da inauguração de Brasília, tendo nos anos 1990 menos de cem 

domicílios. Em janeiro de 2004, o SCIA transformou-se em Região 

Administrativa, tendo a Vila Estrutural como sede urbana. 

Como outras Regiões Administrativas, a Estrutural também faz parte da 

cultura do DF. Mulheres artesãs, com o apoio do SEBRAE, fazem arte, expõem 

seus produtos periodicamente e espera um dia abrir o próprio negócio. A 

associação Assoartes ganhou recentemente espaço e reconhecimento na 6ª 

Feira Internacional de Artesanato, realizada no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães. 
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O projeto Ecoclasse movimenta a Estrutural com a oferta de oficinas de 

artesanato envolvendo reciclagem de materiais. A intenção é disseminar 

questões ligadas ao meio ambiente, como a destinação correta do lixo e a 

economia da água. As aulas são ministradas no Centro Comunitário. 

O Centro Olímpico da Estrutural oferece cerca de quatrocentas vagas 

para comunidades em diferentes modalidades de esporte. Entre as opções, 

futebol, atletismo, basquete, ginástica acrobática, capoeira e vôlei. O local 

comporta 2,2 mil pessoas e conta com campos de grama, pista de corrida, 

quadra coberta e piscinas. Além disso, a região oferece campo sintético e 

prevê a construção de pista para caminhada e de ciclovias. 

A estrutura urbana do SCIA/Estrutural conta com quatro escolas 

públicas, cinco postos de saúde, um centro de saúde, uma Delegacia da 

Polícia Civil (8ª DP), uma biblioteca comunitária, uma praça central com dois 

Pontos de Encontro Comunitário (PEC).  

A região foi contemplada nos últimos meses com melhorias na 

infraestrutura urbana – foi inaugurada a Agência do Trabalhador; foi 

reorganizada a feira livre por meio do cadastro dos feirantes; foram realizados 

o projeto Saúde na Praça e oficinas de capacitação e fabricação de hortas 

comunitárias e lixeiras ecológicas. Além disso, houve o início das obras de 

pavimentação e uma importante conquista na área de saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

4  FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
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 Tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nacional estabelecem que “a 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. A escola é, 

por excelência, um espaço privilegiado onde os saberes se interlaçam. Diante 

da comunidade com tão alto índice de vulnerabilidade social e pela falta de 

oportunidades, a escola pode e deve oferecer a todos os alunos o acesso a um 

ensino de qualidade, educação emancipatória e igualdade de direitos. 

 Pretendemos melhorar os índices dos indicadores nacionais, bem como 

fortalecer os processos de letramento e o raciocínio lógico matemático de 

nossos alunos com vistas na redução da repetência e evasão escolar. Um dos 

problemas gerados pela divisão e estadia longe da comunidade nos últimos 

anos foram déficits pedagógicos e que tiveram como resultado o baixo 

rendimento e os altos índices de repetência e evasão escolar.  

A meta precípua da escola é oferecer ensino de qualidade em situações 

de aprendizagem que permitam ao aluno desenvolver suas capacidades, 

construindo os conhecimentos necessários à sua inserção no mundo do 

trabalho e das relações sociais, acatando os conhecimentos prévios dos 

estudantes, proporcionando lhes consciência crítica e reflexiva de forma a 

exercer a cidadania, fortalecendo a responsabilidade com a Diversidade, a 

Cidadania, os Direitos Humanos e a Sustentabilidade.  

Dentro de uma perspectiva integral e multidimensional, valorizando o ser 

humano e os direitos coletivos, com foco na aprendizagem significativa, 

visando atingir os letramentos necessários para a formação integral dos 

estudantes. 

 A garantia do direito de aprendizagem deve permear toda a práxis da 

Escola, com a função de valorizar o ser multidimensional, promovendo a 

mobilidade social e incentivando o comprometimento de diversos entes sociais 

a participarem da formação integral do aluno, cabendo à Escola fazer a 
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princípio o elo do diálogo entre escola-comunidade, ampliando os horizontes de 

formação e a ressignificação de valores que aos poucos foram destituídos 

socialmente, como por exemplo, a participação efetiva da família na vida do 

estudante. 

 A educação deve ser entendida num sentido amplo, não se restringindo 

apenas a escolarização, com a transmissão de conteúdos, a escola deve ter a 

função socializadora, formadora da pessoa na sua totalidade. 

A SEDF entende que a educação deve ser referenciada 

pela formação integral do ser humano. Em outras palavras, 

a educação deve contemplar as diversas dimensões que 

formam o humano, não apenas os aspectos cognitivos. 

Deve reconhecer que, como sujeitos de direitos e deveres, 

é imprescindível que se oportunize aos estudantes o 

despertar de outras dimensões, entre elas: a ética, a 

artística, a física, a estética e suas inter-relações com a 

construção social, mental, ambiental e integral do 

desenvolvimento humano. (PPP Professor Carlos Mota, 

SEDF, 2012, pág.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  PRINCÍPIOS 
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O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 01 da Estrutural foi 

embasado de acordo com os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento 

da Educação Básica do Distrito Federal, entendo como efeito didático dentro do 

trabalho que norteia a Secretária de Educação no DF é possível pensar na 

Educação para os Direitos Humanos fundamentada em quatro grandes linhas 

que se relaciona entre si. Sendo elas Educação para Promoção, Defesa, 

Garantia e Resgate de Direitos Fundamentais, Educação para Diversidade, 

Educação para a Sustentabilidade e Formação Humana Integral.  

Princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito 

Federal  

 Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o 

papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de 

discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a 

educação integral a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. 

Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

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

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais.  

 Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

 Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas 

formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos 

trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma 

concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos 

interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 
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        Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da 

educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade 

(BRASIL, 2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola 

num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do 

mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como um 

polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais 

dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes 

próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares. 

 Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade 

como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao 

ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, 

salões de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, 

associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e 

atores.  

 Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências 

e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas 

as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, 

mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do 

educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz 

parte da equipe da escola e da rede de ensino. Pensar e desenvolver um projeto de 

educação integral para o Distrito Federal pressupõe reconhecer as fragilidades de 

um modelo de educação que tem dificultado o acesso ao conhecimento em todas 

suas formas de manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social entre os 

estudantes da escola pública.  

           Para Boaventura de Sousa Santos,  

Este é o momento de despedida desse modelo com algumas 

resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e 

epistemológicos, porém não mais convincentes e adequados ao 

tempo presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida melhor 

a caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais fundado e a 

racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a 

ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 58). 
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Princípios epistemológicos 

 Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar 

desses princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF 

nos remete ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, 

aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: 

conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da 

perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: teoria e 

prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.  

Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a 

múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar.  

 Princípio da unicidade entre teoria e prática. Na prática pedagógica criadora, 

crítica, reflexiva, teoria e prática - Processos como: leitura, escrita, pesquisa 

orientada, problematização, exploração de objetos, mapas, globos, resolução 

de problemas, etc. juntas ganham novos significados.  

Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é 

importante, também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, 

assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio 

de uma unidade indissociável.  

Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade 

entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia 

e a dependência de uma em relação à outra; 

entretanto, essa posição da prática em relação à teoria 

não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, 

tendo em vista que a teoria, com sua autonomia 

relativa é indispensável à constituição da práxis e 

assume como instrumento teórico uma função prática, 

pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um 

processo futuro que lhe permite ser um instrumento – 

às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” 

(idem, p. 215).  
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Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade 

na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam 

reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a 

construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula 

teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada de consciência, 

revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações 

desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as 

atividades.  

Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a 

disposição para repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), 

com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e 

como avaliar? São os elementos articuladores entre as áreas de 

conhecimentos/ componentes curriculares e atividades educativas que 

favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-

lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, com vistas à 

apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam 

o currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas 

existentes no contexto social.  

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização. A 

interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de 

um currículo integrado.  

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das 

partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes 

curriculares, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento.  

A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação 

entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e 

sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 
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conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os espaços 

sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir.  

A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação 

próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão 

e favorece as aprendizagens dos estudantes. Destacamos que a determinação 

de uma temática, interdisciplinar ou integradora, deverá ser resultante de uma 

discussão de base curricular, visto que são os conhecimentos científicos 

pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa ação rompe com 

a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os conhecimentos 

em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração 

que não existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares na 

escola. 

Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é 

fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho 

que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e 

questões que preocupam em cada sociedade” (p.65), 

contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, 

ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo 

entre os professores.  

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, faz-

se necessário que os professores dialoguem, rompendo com a solidão 

profissional característica das relações sociais e profissionais na modernidade. 

Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos 

concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as 

coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação 

continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

           Princípio da Flexibilização.  Em relação à seleção e organização dos 

conteúdos, este Currículo define uma base comum, mas garante certa 

flexibilidade para que as escolas, considerando seus projetos político-

pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho 

com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual 

dos estudantes. A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a 
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diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o 

desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as 

novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de 

cidadãos críticos e criativos.  

Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao 

favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível 

e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização 

das grades curriculares repletas de pré-requisitos. A flexibilidade do currículo é 

viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao projeto 

político-pedagógico da escola.  

Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor 

torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes 

científicos e os do senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do senso 

comum são transformados com base na ciência, com vistas a “[...] um senso 

comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do saber” 

(SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e 

social.  

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os 

saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão 

sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa 

síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos 

espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que 

protagonizam e compartilham com professores saberes e experiências 

construídas em espaços sociais diversos.  

 

 

 

________________ 

Texto adaptado do livro Pressupostos Teóricos pag. 28 a 30 e 66 a 70. 
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PRINCÍPIOS 

Princípios éticos 

           Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 

culturas, identidades e singularidades. O trabalho educativo organiza-se e 

estrutura-se de modo a assegurar às crianças a manifestação de seus 

interesses, desejos e curiosidades, a valorização de suas produções, o apoio à 

conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades, de modo a 

viabilizar:  

• ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de 

mundo e de si próprio;  

• construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a 

autoestima e os vínculos afetivos;  

• combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying;  

• conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; • 

aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais;  

• aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a 

liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as 

pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade a 

grupos vulneráveis política e economicamente;  

• respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de 

racismo, machismo, sexismo e homofobia; 

 • respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a 

preservação dos recursos naturais;  

• cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 
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Princípios políticos 

Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de 

cultura, é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações 

que estabelece com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das 

múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição deve proporcionar-lhe:  

• formação participativa e crítica; 

 • contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, 

questionamentos;  

• situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a 

opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um 

conflito;  

• experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o 

alcance de aquisições afetivas e cognitivas;  

• ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, 

comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e 

trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e 

conflitos que se apresentam às mais diferentes idades.  

Princípios estéticos 

Referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade 

e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da 

criança com as manifestações artísticas oportuniza-lhe o desenvolvimento da 

imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da capacidade de 

expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, 

escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e pela leitura 

e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. Para isso, é 

necessário que haja:  
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• valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação 

em experiências diversificadas;  

• organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, 

que desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover 

competitividade;  

• possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que 

circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em 

relação aos objetivos definidos pelo projeto político-pedagógico em 

desenvolvimento; 

 • oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição 

a adultos e outras crianças. Ressalte-se que esses princípios também devem 

guiar as relações dos adultos (profissionais e famílias) para que lhes sejam 

dados suportes na consolidação da Educação Infantil.  

Ressaltamos que também temos também o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), na Lei da Gestão Democrática do Sistema de Ensino 

Público do Distrito Federal 4751/2012, como referência ao nosso trabalho 

pedagógico. 

Pensar a aprendizagem perpassa 
compreender o estudante como um sujeito 
complexo, que constrói hipóteses e que para ir ao 
encontro do seu pensamento importa acolhê-lo, para 
enfim trazer situações didáticas e pedagógicas de 
intervenção para contribuir no sentido de que 
repense seu próprio pensamento, nem a mais, nem a 
menos daquilo de que são capazes. (Vigotski, 2009)  

A Escola Classe 01 da Estrutural oferece a Educação infantil e as séries 

iniciais do ensino fundamental de nove anos do primeiro ao terceiro ano, nos 

moldes dos Ciclos para a aprendizagem. A escola se enquadra na Gestão 

Democrática, busca facilitar a formação continuada dos profissionais da 

Educação, zela pela reorganização dos espaços-tempos para o direito de todos 

os estudantes de aprender, do fortalecimento dos espaços da coordenação 

pedagógica e do conselho de classe, da articulação entre os três níveis da 

avaliação: aprendizagem (avaliação do desempenho dos (as) estudantes pelos 
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professores), institucional (avaliação do trabalho pedagógico) e de larga escala 

(avaliação externa), bem como busca fortalecer a atuação do conselho escolar. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela escola prima fortalecer o 

processo de alfabetização e letramento. 

As coordenações pedagógicas acontecem de acordo com aportaria 12 

de 29 de janeiro de 2014. 

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da 

problematização, que instiga, questiona e desafia o educando, orienta o 

trabalho do (a) professor (a) com vistas ao alcance dos objetivos de 

aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a serem adotados e 

trabalhados por meio da aquisição, significação e recontextualização das 

diferentes linguagens expressas socialmente. 

  

A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando 

os conteúdos numa experiência coletiva de colaboração produz a 

instrumentalização dos (as) estudantes nas diferentes dimensões dos 

conceitos cotidianos e científicos, que por sua vez possibilitará outra expressão 

da prática social (catarse e síntese). Tal processo de construção do 

conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética para a 

prática social (prática social final). 
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6 OBJETIVOS 

 

 Atender a educação integral, principalmente crianças com dificuldade de 

aprendizagem, repetência e alto índice de vulnerabilidade social. 

 

 Elaborar, executar e acompanhar projetos de ensino voltados para o 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao educando a 

intervenção transformadora na realidade que o cerca. 

 

 Utilizar recursos públicos, com transparência a fim de dar condições 

“físicas”, equipamentos, mobiliário, acervo bibliográfico e materiais 

pedagógicos que garantam qualidade e eficiência na operacionalização do 

currículo em movimento. 

 

 Construir práticas pedagógicas que levem o aluno a compreender o 

mundo e suas transformações, reconhecendo a importância do currículo em 

nossa vida, sendo capaz de relacionar teoria e prática em cada componente 

curricular e em suas vivências e interações pessoais. 

 

 Elaborar ações voltadas para o enfrentamento da redução do numero de 

alunos que se encontram em distorção serie/idade. 

  

 Oportunizar e garantir espaços de dialogo entre a família e os 

profissionais de educação acerca dos processos educativos e avaliativos, 

superando a avaliação classificatória e excludente. 

 

 Oportunizar os alunos através de ações diárias, situações que o levem a 

desenvolver relações de amizade, para a construção do respeito, partilha e 

solidariedade. 
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Objetivos Específicos 

 

 Fazer com que a criança desenvolva uma imagem positiva de si, 

atuando de forma cada vez mais independente e confiante em suas 

capacidades; 

 Estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças, 

fortalecendo sua autoestima e ampliando gradualmente suas possibilidades de 

comunicação e interação social; 

 Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo 

articulares seus interesses e pontos de vista, interagindo com os demais, 

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

 Garantir a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 

em classes comuns e de integração inversa de acordo com as deliberações do 

Serviço de Orientação Educacional, do Serviço Especializados de Apoio à 

Aprendizagem, do Atendimento Educacional Especializado / Sala de Recursos, 

da coordenação em pedagógica e do corpo docente. 

 Proporcionar as adequações curriculares às peculiaridades de cada 

caso, no âmbito dessa proposta, do currículo desenvolvido em sala de aula e 

individualmente, tendo o currículo em movimento da SEDF como referência. 

 Encaminhar ao Ministério Público, Conselho Tutelar e Conselho 

Comunitário de Segurança os casos de alunos vítimas de maus tratos, 

omissão, violência física e / ou psicológica, abandono e / ou abuso sexual. 

 Manter vínculo permanente com o Batalhão Escolar, para garantir o 

policiamento ostensivo no perímetro da escola e / ou intervenção no caso de 

ilícitos promovidos por alunos ou contra os mesmos e / ou qualquer outro 

membro a comunidade escolar. 

 Implementar o Conselho Escolar, para que seja atuante e participativo 

em todas as ações, buscando uma escola democrática, com a participação de 

todos; 

 Cumprir o calendário Escolar, garantindo o cumprimento dos mínimos de 

dias letivos e carga horária estabelecida em lei. 
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 Intervir pedagogicamente, de maneira intencional de forma a provocar o 

debate sobre temas como uso indevido de drogas, violência no trânsito, bullyng 

inclusão, contribuição culturais das matrizes indígena e africana, consumo 

consciente e respeito ao meio ambiente. 

 Promover eventos relacionados às datas significativas para a 

comunidade escolar: carnaval, Dia Internacional da Mulher, Festa da Família, 

Páscoa, Dia do índio, Semana do Meio Ambiente, Festa Junina, Dia dos Pais, 

Dia do Estudante, Semana do Folclore, Semana da Pátria, Dia da Criança, Dia 

do Trabalhador em educação, Dia da Consciência Negra, Natal... 

 Conscientização quanto ao envolvimento e comprometimento da 

família com a criança e sua escolarização. 

 Orientação ao educado sobre sua responsabilidade quanto à 

conservação e preservação do planeta e seus recursos naturais, a começar 

pelo ambiente onde vive. 
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7 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

              Na Pedagogia Histórico-Crítica a educação escolar é valorizada, tendo 

o papel de garantir os conteúdos que permitam aos alunos compreender e 

participar da sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum. A 

ideia é socializar o saber sistematizado historicamente e construído pelo 

homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as condições necessárias 

para a transmissão e a assimilação desse saber.       

             Compreende-se que desde que nascemos somos dependentes 

socialmente das outras pessoas, e entramos em um processo histórico, que de 

um lado, nos oferece o que o mundo oferece e as visões sobre ele e, de outro, 

permite a construção de uma visão pessoal sobre este mundo que o cerca. 

 

             É importante destacarmos que Vygotsky com sua teoria trouxe muitas 

contribuições para a educação e a aprendizagem, pois através de seus estudos 

pode-se perceber como a cultura e a história de um indivíduo podem interferir 

no seu processo de ensino-aprendizagem.  

A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 

chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte 

da prática social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, 

ocupando, porém, posições distintas, condição para que travem uma relação 

fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos 

pela prática social, cabendo aos momentos intermediários do método identificar 

as questões suscitadas pela prática social (problematização), dispor os 

instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução 

(instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da 

própria vida dos alunos (catarse).  

A Psicologia Sócio-Histórica tem como base a teoria de Vygotsky que 

afirma que o desenvolvimento humano se dá por meio das relações sociais em 

que o indivíduo mantêm no decorrer de sua vida. Neste contexto entende-se 
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que o processo de ensino-aprendizagem também se desenvolve por meio das 

interações que vão se desenrolando durante esse tempo. 

Compreende-se que desde que nascemos somos dependentes 

socialmente das outras pessoas, e entramos em um processo histórico, que de 

um lado, nos oferece o que o mundo oferece e as visões sobre ele e, de outro, 

permite a construção de uma visão pessoal sobre este mundo que o cerca. 

 

           É importante destacarmos que Vygotsky com sua teoria trouxe muitas 

contribuições para a educação e a aprendizagem, pois através de seus estudos 

pode-se perceber como a cultura e a história de um indivíduo podem interferir 

no seu processo de ensino-aprendizagem. 

Para tornar realidade uma educação dentro dos parâmetros 

educacionais de acordo com o que estabelece o currículo em movimento da 

educação básica da SEEDF/201 norma para o Sistema de Ensino do Distrito 

Federal em observância às disposições da Lei N.º 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 e Resolução 02/98 de 06 de julho de 1998, a Escola Classe 01 da 

Estrutural, respeitada as hierarquias e competências; fundamenta-se nos 

seguintes princípios: 

 Princípio da individualidade e da construção coletiva, pelo qual a escola 

deve conscientizar-se de que a educação é a construção existencial de 

indivíduos e da coletividade, onde cada cidadão tem o direito de ser o 

que é, e ao mesmo tempo, completar a realização do grupo; 

 Princípio da igualdade de oportunidades, pelo qual se garantirá em 

quantidade e qualidade, equitativamente, o ensino a todos os alunos do 

sistema; 

 Princípio da cidadania e do respeito à ordem democrática, pelo qual o 

sistema contribui para a participação do educando na vida em 

sociedade, por meio de ações pedagógicas que o levem à compreensão, 

criticidade, ética, responsabilidade, solidariedade e ao respeito ao bem 

comum; 

 Princípio da democratização do saber, pelo qual se possibilitará ao aluno 

a apropriação e a transformação dos conhecimentos historicamente 
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acumulados, como condição necessária à construção de uma escola 

sintonizada com seu tempo e comprometida com uma sociedade em 

mudança, mais justa, fraterna e solidária; 

 Princípio do dinamismo e melhorias progressivas, pelos quais o sistema 

de ensino tenderá a tornar-se laboratório de experiências pedagógicas 

em um movimento permanente de interação com a realidade, visando 

aperfeiçoar-se qualitativamente; 

 Princípio da gratuidade e obrigatoriedade da educação pública; 

 Princípio da fraternidade humana e solidariedade nacional e 

internacional, pelo qual a escola colaborará para o desenvolvimento, no 

educando, da consciência de convivência pacífica e ética entre os 

homens e as nações; 

 Princípio da historicidade entre o passado e o presente, pelo qual se 

renovará constantemente o sistema de ensino, e se preservarão os 

valores mais significativos das tradições brasilienses e nacionais; 

 Princípio do respeito à pessoa do educando, pelo qual é considerado 

centro de toda ação educativa, como ser ativo e participante, construtor 

do seu presente e futuro, na perspectiva do desenvolvimento máximo de 

suas potencialidades; 

 Princípio da coparticipação, pelo qual família, escola e comunidade 

envolver-se-ão efetivamente na discussão e na definição de prioridades, 

estratégias e ações do processo educativo enquanto instrumento 

essencial para a defesa da dignidade humana e da cidadania; 

 Princípio da transcendentalidade, pelo qual a escola contribuirá para a 

discussão dos fins transcendentais da passagem do homem na terra, 

firmando um sistema de valores éticos que, livre de quaisquer 

sectarismos e preconceitos, considerem a essencialidade da natureza 

humana; 

 Princípio da valorização dos profissionais da educação, pelo qual o 

sistema de ensino oferecerá condições para o crescimento profissional e 

realização pessoal, uma vez que é agente de promoção de garantia na 

qualidade da educação. 
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A Escola Classe 01 da Estrutural desenvolve um trabalho em 

consonância com a equipe pedagógica da Diretoria Regional de Ensino do 

Guará e aliado ao Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, 

partindo do pressuposto de que o educando aprende pensando e 

desenvolvendo um raciocínio lógico, dentro de um mundo de estímulos dos 

mais variados, saindo do concreto para o abstrato, podendo assim interiorizar 

seus conhecimentos e levando-o a construir o seu próprio saber.           

Partindo deste princípio, pode-se afirmar que o conhecimento é uma 

construção coletiva dentro e fora da escola, e é no contexto do aprender a 

conhecer que se busca a sensibilização dos mesmos. 

E no que se refere aos Princípios Educacionais, associados à visão 

pedagógica do sistema, fundamenta-se na Teoria Construtivista, considerando 

que o conhecimento resulta de um processo de construção e contribuindo para 

que o educando seja capaz de pensar a realidade em que vive e transformá-la. 

E, finalizando, baseia-se, também, na Metodologia Ativa e Participativa, 

coerente com a concepção do conhecimento no mundo atual e centrada na 

pessoa do educando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto adaptado do livro Pressupostos Teóricos pag. 21a 35. 



Projeto Político Pedagógico – E. C. 01 da Estrutural 
 

33 
 

8  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 Tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional estabelecem que “a 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”. 

A escola é, por excelência, um espaço privilegiado onde os saberes se 

interlaçam. Diante da comunidade caracterizada pela pobreza e pela falta de 

oportunidades, a escola pode e deve oferecer a todos os alunos o acesso a um 

ensino de qualidade, educação emancipatória e igualdade de direitos. 

 Pretendemos melhorar os índices dos indicadores nacionais, bem como 

fortalecer os processos de letramento e alfabetização matemática de nossos 

alunos com vistas na redução dos déficits pedagógicos oriundos das 

dificuldades enfrentadas pela escola nos últimos anos e que tiveram como 

resultado o baixo rendimento e os altos índices de repetência e evasão. 

Conforme levantamento realizado no início deste ano letivo pela a nova 

equipe gestora, constatou-se que a crise educacional da Escola em anos 

anteriores, como mostra no quadro abaixo era bastante preocupante. 

2011 
1213 alunos 

APROVADOS REPROVADOS TOTAL DE 
ALUNOS 

1º ano 240 17 257 

2º ano 210 16 226 

3º ano 300 108 408 

4º ano 280 42 322 

 

2012 

1179 alunos 
APROVADOS REPROVADOS TOTAL DE 

ALUNOS 

1º ano 142 29 171 

2º ano 214 28 242 

3º ano 163 93 256 

4º ano 366 144 510 
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2013 

823 alunos 
APROVADOS REPROVADOS TOTAL DE 

ALUNOS 

1º ano 114 05 257 

2º ano 112 12 226 

3º ano 164 79 408 

4º ano 267 70 322 

 

2014 
902 alunos 

 
APROVADOS 

 
REPROVADOS 

     TOTAL DE 
ALUNOS 

1º ano  138 16 (abandono) 154 

2º ano  122 16 (abandono) 138 

3º ano  141 70 211 

4º ano  323 15 338 

 

 

 

           2015 

719 alunos 

APROVADOS REPROVADOS TOTAL DE 

ALUNOS 

1° ano  204 18 222 

2° ano 107 14 121 

3° ano 128 44 172 

4° ano 190 14 204 

 

           2016 

869 alunos 

APROVADOS REPROVADOS TOTAL DE 

ALUNOS 

1º ano 275 6 281 

2º ano 173 11 184 
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3º ano 111 152 263 

4º ano 130 11 141 

 

        2017 

1.127 alunos 

Aprovados Reprovados Total 

1º Período   152 

2º Período   256 

1º ano 228    09 237 

2º ano 247    09 256 

3º ano 136    48 184 

PAAE 

 

34 

 

   08   42 

  

           Visto a grave situação educacional, a Escola Classe 01 da Estrutural 

optou em implantar a modalidade de Ensino em Ciclos de formação por 

entender que desta forma conseguirá de fato atender de forma individualizada 

os alunos inclusivos, também tentar minimizar a repetência e evasão escola, 

que ocorria com freqüência em nossa Instituição de Ensino. 

Esta reorganização tem como objetivo propiciar maiores oportunidades 

de escolarização voltada para a alfabetização efetiva das crianças, mediante 

uma nova organização do trabalho pedagógico e na formação continuada de 

seus professores. 

Pressupõe-se que a Organização Escolar em Ciclos possibilita a Escola 

ter um olhar diferenciado a cada aluno, tornando assim o sistema educacional 

mais democrático e igualitário.  
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Para que ocorra com sucesso se faz necessário que os professores 

entendam a importância da aprendizagem significativa. Conscientizando-se 

que o Planejamento Pedagógico de suas ações em sala de aula, seja o 

instrumento fundamental para sua prática, possibilitando acompanhar, prever, 

organizar, interagir e avaliar as ações e estratégias pedagógicas adequadas a 

cada aluno ou grupo de estudantes. 

Criando desta forma, mais possibilidades de se conseguir progressos 

significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das 

práticas pedagógicas à diversidade dos aprendizes. Porque é o aluno que se 

adapta ao novo conhecimento e só ele é capaz de regular o seu processo de 

construção intelectual. 

Em nosso Projeto Político Pedagógico procuramos diagnosticar através 

de Atendimento Especializado a demanda de nossos alunos e somente após 

verificar quem são esses alunos, onde vivem e quais são suas necessidades 

especiais, nos possibilitou a elaborar Projetos Interventivos que reflitam a 

melhor forma de atendê-los. 

Muitas de nossas crianças chegam à escola fazendo uso do transporte 

escolar. São recebidas no pátio, onde recebem orientações, avisos 

importantes, Hora Cívica e outros eventos, antes de serem encaminhadas à 

sala de aula. 

Seguem a rotina de cinco horas/aula conforme normatização da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  E o ensino integral, 

atendendo alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem com 

atividades no turno contrário (reforço escolar, informática e recreação). 

Em parceria com a Secretaria da Criança, a Secretaria de Educação e a 

Legião da Boa Vontade desenvolveram o projeto Futuro no Presente, que 

prevê o atendimento de cento e oitenta das nossas crianças no turno contrário 

de aula no prédio da LBV, onde recebem benefícios como uniforme, material 

escolar, mochila e participam de oficinas diversas. Noventa delas vão no turno 

da manhã, quando recebem o café da manhã e o almoço; as outras noventa 

vão à tarde e recebem o almoço e o lanche da tarde. 
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Segundo GUARÁ 2006, embora a educação Integral apareça como uma 

alternativa de prevenção ao desamparo das ruas, além da expectativa de 

cuidado e proteção dos filhos, há, nas famílias, o desejo de que o tempo maior 

de estudo seja uma abertura às oportunidades de aprendizagem, que são 

negadas para grande parte da população infanto-juvenil em situação de 

pobreza ou de risco pessoal e social. 

 

Os trabalhos em tornos das atividades de combate à violência são 

constantes, haja vista os recorrentes episódios de agressões nas suas 

diferentes esferas: física, moral, psicológica. Implementar a convivência 

pacífica e a política da paz talvez seja o maior desafio da escola. Apesar da 

falta de recursos, o intervalo conta com aparelho de som ligado com músicas 

em sua maioria sugeridas pelas crianças e também algumas sugeridas pelos 

professores e funcionários, a fim de fazer com que as crianças tenham acesso 

aos diferentes estilos musicais que compõem o repertório nacional. 

A escola também conta com o apoio do Batalhão Escolar que promove 

ações periódicas de cunho educativo, palestras e intervém quando é solicitado 

a fim de identificar e reprimir o uso e o tráfico de drogas, o porte de armas e 

atitudes de apologias ao crime e violência contra a polícia. 

Os marcos legais que incluem as demandas da diversidade na educação 

vão desde a Constituição Federal, em seus artigos 5º, I; 210; 206, I, § 1°; 

242;215 e 216, passam pela Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em seus artigos 3º, XII; 26; 26-A e 79-B, asseguram o 

direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, garantem igual direito 

às histórias e culturas que compõem a nação brasileira e o direito de acesso às 

diferentes fontes da cultura nacional. E, chega a Lei Orgânica o Distrito Federal 

em seu artigo 1º, § único, da garantia de direitos às pessoas, independente 

deidade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião; 

artigo 246, § 1º da difusão dos bens culturais, bem como a lei Nº 4.920, de 21 

de agosto de 2012, que dispõe sobre o acesso dos (as) estudantes da rede 

pública de ensino do Distrito Federal ao patrimônio artístico, cultural, histórico e 

natural do Distrito Federal, como estratégia de educação patrimonial e 

ambiental e a Resolução nº 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito 
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Federal – CEDF, artigo 19, incisos I e VI, que traz a obrigatoriedade do ensino 

de história e cultura afro-brasileira e indígena, bem como dos direitos da mulher 

e de outras questões de gênero como componentes curriculares obrigatórios 

da educação básica. 

 

Outros documentos normativos que merecem destaque são: o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM; o Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT (2009); o Parecer 

nº03/2004 do Conselho Nacional de Educação/Câmara Plena – CNE/CP; a 

Resolução nº 01/2004 do CNE, o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Portanto, há um 

arcabouço legal robusto, que orienta e direciona o trabalho da educação para a 

diversidade. 

 

No decorrer do ano letivo, os projetos e eventos são elaborados e 

executados e avaliados pelos envolvidos de acordo com o planejamento anual. 

 

O plano de ação do coordenador pedagógico estar em consonância com 

o Projeto Político-Pedagógico escolar; articulando ações pedagógicas que 

viabilizem a qualidade do desempenho do processo de ensino aprendizagem, 

buscando uma coordenação pedagógica mais efetiva e um corpo-a-corpo junto 

aos professores, contando com um suporte técnico de materiais didáticos e um 

grau de comprometimento para que haja sucesso na implementação de seu 

plano e uma real capacitação dos professores. 

  

Deverá também desenvolver um processo de avaliação de desempenho 

como instrumento de acompanhamento do trabalho desenvolvido, visando 

registrar os avanços da aprendizagem do aluno; mantendo-se atualizado 

quanto às novas metodologias educacionais; trabalhar o Currículo voltado para 

a realidade do aluno; comunicar aos órgãos e setores competentes depois de 

esgotados todos os recursos os casos de maus tratos a alunos, evasão escolar 

e reiterada faltas; estimular a criatividade dos professores. 
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Dentre suas ações ele deve contemplar as atividades pedagógicas; 

trabalhar em cima de dados estatísticos dos resultados de desempenho do 

aluno, visando à melhoria do processo ensino e aprendizagem; O coordenador 

deve estar sempre estimulando a participação dos professores em seminários, 

capacitações e programas de formação continuada; zelar pelo cumprimento do 

calendário escolar; disponibilizar informações e apoio às necessidades dos 

professores no planejamento curricular; promover na escola a formação 

continuada. 

 

No momento estamos sem a Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem e sem psicóloga escolar.   O Serviço de Orientação Educacional 

prevê a ação de dois profissionais na nossa escola por causa da quantidade de 

alunos. Porém, no momento temos apenas um orientador educacional na 

escola. 

  

A Sala de Recursos deveria contar com dois professores de acordo com 

a quantidade de alunos. Mas conta com apenas uma professora. Suas ações 

são embasadas na Orientação Pedagógica das Salas de Recursos 

normatizada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

A secretaria da escola conta com quatro profissionais efetivos e lida com 

o sistema IEDUCAR, normatizado pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. 

             A equipe da limpeza e conservação é composta por onze funcionários 

terceirizados por meio de licitação sob-responsabilidade da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal.  

 

A equipe da cozinha conta com seis merendeiros terceirizados que 

regem a cozinha de acordo com as normas técnicas de higiene e padrões de 

conduta estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação, contratadas 

sob-responsabilidade da mesma. É oferecida aos estudantes duas refeições 

em cada turno, sendo que no matutino são servidos lanche e almoço e no 

vespertino o lanche e a jantar. 
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A escola conta com a colaboração de dezoito Educadores Sociais 

Voluntários, sendo que são oito para a Educação Integral, cinco para 

acompanhar a Educação Infantil e cinco para os alunos especiais. Eles 

contribuem no dia a dia da escola, ajudando, acolhendo e acompanhando os 

alunos nas rotinas da escola sob a supervisão e coordenação, dos gestores e 

professores. 

 

Neste ano de 2018, implementamos as turmas de Educação no período 

Integral. Os estudantes que integram essas turmas continuam na escola, no 

turno contrário, onde recebe alimentação, aula de reforço, aula de artes, aula 

de informática e recreação. Estamos buscando novas parcerias para melhorar 

a qualidade e oferecer a esses alunos outras atividades para motivar a sua 

permanência nessas turmas. 

           O recreio caracteriza-se como uma atividade escolar destinada à 

socialização. Neste momento o educando é orientado a utilizar o pátio e o 

banheiro. Mesmo estando sob a observação de educadores, o intervalo é 

período em que o estudante pode interagir com os alunos das outras turmas, 

estabelecendo novas amizades, reforçando a importância das regras e dos 

limites para a convivência em grupo. Assim, os estudantes têm a possibilidade 

de reorganizar as suas experiências, reconstruindo os conhecimentos.  

          Durante o intervalo é possível que alunos 

brinquem com jogos, em pequenos grupos ou 

individualmente; que realize atividades com corda, bola, 

bambolê ou outros recursos disponíveis. A hora do 

recreio, com atividades livres ou dirigidas, tem potencial 

educativo, permitindo aos alunos conviver e lidar com as 

diferenças, promovendo o desenvolvimento integral do 

sujeito. Vygotsky (1984). 

 

               Ressaltamos a importância da hora do recreio na escola, pois, ao 

brincar a criança elabora hipóteses para a resolução de seus problemas; busca 

alternativas para transformar a realidade; aprende sobre si mesmo e sobre o 

mundo que a cerca; realiza seus sonhos, desejos, criando e recriando as 

situações que ajudam a satisfazer algumas necessidades interiores presente; 

experimentam emoções, ganham autoconfiança; aprendem a reforçar seus 
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laços afetivos; desenvolvem a linguagem; criam oportunidades para o 

aprendizado, a criatividade e a comunicação da criança. (MOYLES, 2002 p. 19 

a 23).  

 

              Sempre que necessário, o educador responsável por este momento de 

descontração e responsabilidade, deve intervir, seja para orientar, reforçar as 

regras ou auxiliar na situação-problema que se coloca em questão. Conclui-se 

assim que a hora do recreio escolar colabora com a formação social dos 

nossos educandos exercitando a cidadania (conhecimento dos direitos e 

deveres e capacidade de lidar com a diversidade). 
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9  ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

      A avaliação formativa foi adotada como concepção e prática norteadora 

para toda a Educação Básica e suas respectivas modalidades e, neste caso, 

para o Ensino Fundamental, independentemente da organização escolar 

seriada ou em ciclos e fundamenta-se na utilização de diferentes instrumentos 

e procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens de todos na escola.  

 

Essa modalidade de avaliação possibilita análise e apreciação do 

processo de ensino e de aprendizagem, oportunizando a progressão 

continuada e assistida das aprendizagens de todos os estudantes de maneira 

responsável. Com base nessa concepção, torna-se possível corroborar 

avanços, progressos e a continuação de aprendizagens durante toda a 

trajetória dos estudantes. 

 

Para que se sustente a avaliação formativa, o 

estímulo às práticas como autoavaliação para 

estudantes e demais profissionais da unidade 

escolar, bem como o feedback constituem-se 

elementos imprescindíveis para tornar o 

processo avaliativo em um espaço-tempo das 

aprendizagens de todos no interior da escola 

(LIMA, 2012). 

 

A função formativa, independentemente do instrumento ou 

procedimento utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos 

aprendendo (HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os níveis: da 

aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de larga 

escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou 

humilhar os estudantes por meio da avaliação. 

 

O planejamento e desenvolvimento das práticas avaliativas contam 

com a participação da equipe gestora e de apoio (SEAA, SOE, Sala de 

Recursos), coordenadores pedagógicos, professores, estudantes numa relação 

dialógica e recíproca.  
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O Conselho de Classe acontece ao final de cada bimestre, período 

ou quando a escola julgar necessário, com o objetivo de analisar de forma ética 

aspectos pertinentes à aprendizagem dos estudantes: necessidades 

individuais, intervenções realizadas, avanços alcançados no processo ensino-

aprendizagem, além de estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, projetos 

interventivos e reagrupamentos.  

 

Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, 

algumas práticas podem ser realizadas a partir do planejamento individual e ou 

coletivo dos professores: a. Análises reflexivas sobre evidências de 

aprendizagens a partir de questionamentos como: o estudante apresentou 

avanços, interesses, desenvolvimento nas diferentes áreas de conhecimento? 

As tarefas avaliativas e as observações feitas permitem perceber avanços em 

que sentido? O estudante ou grupos de estudantes precisam de mais tempo ou 

de mais atenção dos professores para alcançar as aprendizagens necessárias? 

Que tipo de intervenção é necessária para que isso ocorra?  

  

 Registrar os aspectos que permitem acompanhar, intervir e 

promover oportunidades de aprendizagem a cada estudante sem perder a 

atenção ao grupo como um todo. Os registros podem ser feitos por 

profissionais do SOE, SEAA, Sala de Recursos, Coordenação Pedagógica e 

professores ou pelos próprios estudantes em um processo de autoavaliação.  

 

 È importante à observação e anotação do que os estudantes “ainda” 

não compreenderam, do que “ainda” não produziram, dos aspectos que “ainda” 

necessitam de maior atenção e orientação, por meio de registros no Diário de 

Classe e em outros instrumentos, como por exemplo, o portfólio construído 

com essa finalidade.  

 

Utilizando a observação como procedimento avaliativo permitiu 

assim, localizar cada estudante ou grupo de estudantes em seu momento e 

trajetos percorridos, alterando o enfoque avaliativo e as “práticas de 
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recuperação”, além das atividades desenvolvidas no Projeto Interventivo, Parte 

Diversificada e Reagrupamentos.  

 

Para isso, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal 

(SEEDF) apresenta as Diretrizes de Avaliação Educacional (2014) que 

articulam os três níveis de avaliação educacional: avaliação em larga escala ou 

em redes de ensino, realizada pelo Estado; avaliação institucional da escola, 

desenvolvida por ela mesma; e avaliação da aprendizagem em sala de aula. 

 

A SEEDF adota o termo Avaliação para as aprendizagens (VILLAS 

BOAS, 2012) porque nos situa no campo da educação com a intenção de 

avaliar para garantir algo e não apenas para coletar dados sem 

comprometimento com o processo. A avaliação da aprendizagem se sustenta 

no paradigma positivista e, portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa 

“neutralidade”.  

 

                A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes 

demanda acompanhamento sistemático de seu desempenho por meio de 

avaliação realizada permanentemente. É esse processo avaliativo formativo 

que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da escola a 

repensarem o trabalho desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem sua 

melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem evidenciadas 

pelos estudantes.  

 

                     Essa progressão acontece por meio de mecanismos como: 

reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando em conta suas 

necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir com diferentes 

professores e colegas; avanço dos estudantes de um período a outro, durante 

o ano letivo, se os resultados da avaliação assim indicarem.  

 

 Neste sentido, a avaliação torna-se uma categoria central para a 

organização do trabalho pedagógico. Entendemos que a função formativa é a 

que melhor se adapta ao processo democrático de ensinar e aprender. Isso 
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porque nossa crença ratifica o compromisso de uma avaliação comprometida 

com as aprendizagens de todas as crianças. 

  

Nessa linha, compreendemos que a coerência entre o projeto político 

pedagógico da instituição educacional, o currículo praticado e a observância 

aos espaços promotores da qualidade tornarão possíveis uma avaliação que 

seja qualitativa e, sobretudo, reveladora do processo e do alcance da função 

social da escola. Entendemos que a coordenação pedagógica e, sobretudo, o 

conselho de classe são, por excelência, espaços privilegiados para pensar, 

planejar, avaliar, avaliar-se e promover o encontro dos processos de ensinar e 

aprender com o alcance da desejada qualidade.  

 

A família e a instituição educacional envolvidas nesse processo 

podem encontrar-se amistosamente nos espaços do conselho de classe e nas 

reuniões com os responsáveis a fim de assegurar com lisura, transparência e 

ética a realização da avaliação. Esses espaços podem ser momentos de 

estímulo para crianças, famílias e profissionais.  

A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões 

educativas, para observar a evolução e o progresso da criança e para planejar 

se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações ou 

atividades na aula. A avaliação que caminha nesse sentido poderá produzir 

informações para aqueles que, ao avaliar, também aprendem. Para Villas Boas 

(2008), a avaliação é formativa e também informativa, porque retroalimenta o 

processo de ensino e de aprendizagem. 

  

 

Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser largamente 

utilizados ao longo do período letivo. Esses instrumentos de avaliação devem 

permitir ao professor colher informações sobre a capacidade de aprendizado 

dos alunos, medida, em especial, pela competência dos mesmos para resolver 

problemas e instrumentalizar o conhecimento para a tomada de decisões. 

 

Cabe ao professor da disciplina, definir os instrumentos que serão 

utilizados para melhor acompanhar o processo de aprendizado de seus alunos. 
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Não existem instrumentos específicos de avaliação capazes de detectar 

a totalidade do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. É diante da 

limitação que cada instrumento de avaliação comporta que se faz necessário 

pensar em instrumentos diversos e mais adequados com suas finalidades, para 

que dêem conta, juntos, da complexibilidade do processo de aprender.  

            (Currículo em movimento da Ed. Inf: pag 74 a 78).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Político Pedagógico – E. C. 01 da Estrutural 
 

47 
 

 

 

10 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 01 da Estrutural está 

articulada com os eixos estruturantes do currículo em movimento da SEEDF e 

traz como definição de eixos, conforme Santomé (1998, p. 125), permitindo 

uma organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais 

e relevantes socialmente, em regra geral, deixados à margem do processo 

educacional. (Currículo em Movimento, SEDF, livro 1, p.23) 

Cidadania 

Para Pedro Demo (1995, pag3), “a cidadania é, assim, a raiz dos direitos 

humanos, [...] competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história 

própria, coletivamente organizada” “Segundo o marco normativo brasileiro, é 

princípio e finalidade da educação a formação de cidadãos. Tanto a 

Constituição Federal como a LDB estabelecem que a educação, dever da 

família e do Estado.” (Currículo em Movimento, SEDF, livro 1, p.25) 

Sustentabilidade Humana 

A integração harmônica do humano consegue mesmo, com o outro - em 

qualquer dos ‘reinos’ naturais - e com o ambiente exige a formação de outra 

consciência planetária, algo que só é possível por meio da educação contínua 

e permanente do ser; de seu devir que impõe a necessidade de pensar as 

interfaces entre sustentabilidade humana e educação.” (Currículo em 

Movimento, SEDF, livro 1, p.32) 

Aprendizagens 

González Rey (2009, p. 133) nos permite compreender que “a 

aprendizagem não é uma reprodução objetiva de conteúdos ‘dados’, é uma 

produção subjetiva que tem a marca do sujeito que aprende”. (Currículo em 

Movimento, SEDF, livro 1, p.36) 

Diversidade 
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“A diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são 

diversos em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e 

são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Seres humanos 

apresentam, ainda, diversidade biológica. Algumas dessas diversidades 

provocam impedimentos de natureza distinta no processo de desenvolvimento 

das pessoas (as comumente chamadas de portadoras de necessidades 

especiais’). Como toda forma de diversidade é hoje recebida na escola, há a 

demanda óbvia por um currículo que atenda a essa universalidade.” Elvira de 

Souza Lima ( 2006, pag.17). ( Currículo em Movimento, SEDF, livro 1, p.41) 

Diversidade: Educação das Relações Étnico-Raciais 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

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

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

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

anos de atraso escolar. Por sua vez, segundo dados do Censo de 2010, a 

população indígena hoje representa cerca de 0,4% da população brasileira e 

está distribuída em algumas áreas urbanas e em 683 terras Indígenas.” 

(Curriculo em Movimento, SEDF, livro 1, p.41) 

Diversidade: Educação do Campo 

A base fundamental de sustentação da Educação do Campo é que o 

território do campo deve ser compreendido para muito além de um espaço de 

produção agrícola. “O campo é território de produção de vida; de produção de 

novas relações sociais; de novas relações entre os seres humanos e a 

natureza; de novas relações entre o rural e o urbano.” Currículo em Movimento, 

SEDF, livro 1, p.44 

Diversidade: Educação em Gênero e Sexualidade 

“A diferença biológica é apenas o ponto de partida para a construção 

social do que é ser homem ou ser mulher. O sexo é atribuído ao biológico, 

enquanto o gênero é uma construção social e histórica. A noção de gênero 
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aponta para a dimensão das relações sociais do feminino e do masculino. 

(BRAGA, 2007) Currículo em Movimento, SEDF, livro 1, p.45 

Diversidade e Direitos humanos 

“A SEDF trabalha na implementação de políticas públicas de promoção 

e defesa de direitos que garantam a inclusão e a permanência das populações 

historicamente excluídas e ou em vulnerabilidade pessoal e social na escola.”  

Currículo em Movimento, SEDF, livro 1, p.36  

Organização Curricular na Educação Infantil 

A criança é sujeito histórico e de direitos que, nas interações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e a do grupo onde 

vive. A Pré-escola deve proporcionar às crianças uma formação integral 

através das aprendizagens, tendo na ação pedagógica a necessidade, 

interesse, realidade e os conhecimentos infantis como ponto de partida:  

• O Cuidado consigo e com o outro manifesta-se por níveis mais 

avançados de sociabilidade, formação da conduta arbitrada, desenvolvimento 

das instâncias morais e éticas dos comportamentos, capacidade para análises, 

sínteses e generalizações primárias, percepção mais acurada de si e de seu 

entorno, aprimoramento da capacidade de estabelecer conexões entre motivos, 

finalidades e sentimentos. 

 • As Interações com a Natureza e a Sociedade possibilitam à criança 

estabelecer relações entre o meio social e natural do qual faz parte, 

proporcionando assim a compreensão da importância dos cuidados com a 

saúde, preservação do meio ambiente, bem como o respeito e a construção 

dos vínculos afetivos para uma boa convivência. 

 • Neste sentido, a aprendizagem da Linguagem Oral e Escrita na Pré-

escola é considerada fundamental na ampliação da capacidade de inserção e 

comunicação no mundo letrado pelas crianças, elemento fundamental para a 

formação do sujeito crítico que se encontra em constante processo de 

construção do conhecimento e desenvolvimento. 
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 • Por meio da Linguagem Artística, as crianças conhecem e exploram 

diversas possibilidades e diferentes materiais com a intenção de ampliar a 

capacidade de expressão e comunicação. A arte proporciona às crianças 

situações que favoreçam o desenvolvimento da observação, percepção e 

criatividade na perspectiva não somente da apreciação, mas também da 

produção. 

 • A Linguagem Matemática na Pré-escola proporciona condições de 

aprendizagem em situações com números, relações de quantidade e noções 

de tempo e espaço, entre outras, tornando a criança autônoma na resolução de 

problemas de sua vida cotidiana. 

 • Por meio da Linguagem Corporal, as crianças vão adquirindo maior 

controle sobre o corpo, desenvolvendo formas de ação, conhecimento e 

interação. As atividades rítmicas e expressivas são incorporadas às 

brincadeiras e jogos com regras, como temas a serem trabalhados, pois as 

crianças da Pré-escola já possuem a capacidade de representação mental para 

entenderem regras simples. 

 • A Linguagem Digital vem para favorecer a inclusão digital, propiciando 

a interatividade, a liberdade de criação e compartilhamento de novas 

informações e conhecimentos através de atividades pedagógicas.  

(Educação do Currículo referente à Educação Infantil, pags.95 a 97). 

Na educação Infantil são trabalhados: 

 • O Cuidado Consigo e com o Outro manifesta-se por níveis mais avançados 

de sociabilidade, formação da conduta arbitrada, desenvolvimento das 

instâncias morais e éticas dos comportamentos, capacidade para análises, 

sínteses e generalizações primárias, percepção mais acurada de si e de seu 

entorno, aprimoramento da capacidade de estabelecer conexões entre motivos, 

finalidades e sentimentos. 

 

 • As Interações com a Natureza e a Sociedade possibilitam à criança 

estabelecer relações entre o meio social e natural do qual faz parte, 



Projeto Político Pedagógico – E. C. 01 da Estrutural 
 

51 
 

proporcionando assim a compreensão da importância dos cuidados com a 

saúde, preservação do meio ambiente, bem como o respeito e a construção 

dos vínculos afetivos para uma boa convivência. 

 

 • Neste sentido, a aprendizagem da Linguagem Oral e Escrita na Pré-escola é 

considerada fundamental na ampliação da capacidade de inserção e 

comunicação no mundo letrado pelas crianças, elemento fundamental para a 

formação do sujeito crítico que se encontra em constante processo de 

construção do conhecimento e desenvolvimento. 

 

 • Por meio da Linguagem Artística, as crianças conhecem e exploram diversas 

possibilidades e diferentes materiais com a intenção de ampliar a capacidade 

de expressão e comunicação. A arte proporciona às crianças situações que 

favoreçam o desenvolvimento da observação, percepção e criatividade na 

perspectiva não somente da apreciação, mas também da produção. 

  

• A Linguagem Matemática na Pré-escola proporciona condições de 

aprendizagem em situações com números, relações de quantidade e noções 

de tempo e espaço, entre outras, tornando a criança autônoma na resolução de 

problemas de sua vida cotidiana. 

 

 • Por meio da Linguagem Corporal, as crianças vão adquirindo maior controle 

sobre o corpo, desenvolvendo formas de ação, conhecimento e interação. As 

atividades rítmicas e expressivas são incorporadas às brincadeiras e jogos com 

regras, como temas a serem trabalhados, pois as crianças da Pré-escola já 

possuem a capacidade de representação mental para entenderem regras 

simples.  

• A Linguagem Digital vem para favorecer a inclusão digital, propiciando a 

interatividade, a liberdade de criação e compartilhamento de novas 

informações e conhecimentos através de atividades pedagógicas. 

Apresentamos, outrossim, objetivos para cada um dos componentes da 

Organização Curricular que devem estar articulados aos objetivos gerais da 

Educação Infantil e aos objetivos específicos: 
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• Objetivo do cuidado consigo e com o outro: ampliar a capacidade de 

autoconhecimento e, consequentemente, de comunicar-se e interagir 

socialmente, estabelecendo vínculos afetivos positivos com outras crianças e 

adultos.  

• Objetivo da Linguagem Corporal: explorar as habilidades físicas, motoras e 

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

e na expressão corporal. 

 • Objetivo das Linguagens Oral e Escrita, Matemática, Artística e Tecnológica / 

Digital: apropriar-se dos conhecimentos e bens culturais constituídos 

historicamente, utilizando as diferentes linguagens e construindo significados 

que lhes permitam elaborar e reelaborar essas aprendizagens. 

 • Objetivo das Interações com a Natureza e a Sociedade: possibilitar uma 

aproximação ao conhecimento das diversas formas de representação e 

explicação do mundo social e natural para que possa ser estabelecida 

progressivamente a diferenciação entre as explicações do senso comum e do 

conhecimento científico. 

 

 

 

 

 



Projeto Político Pedagógico – E. C. 01 da Estrutural 
 

53 
 

11 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/METAS 

ESTRATEGIAS 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 - Melhorar o desempenho 

escolar dos estudantes dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental.  

 - Reduzir os índices de evasão e 

repetência com a adoção de 

práticas avaliativas formativas.  

- Implementar metodologias em 

sala de aula que garantam uma 

participação mais efetiva do 

estudante na construção do 

conhecimento. 

   - Assegurar o sucesso da 

aprendizagem dos estudantes, 

em consonância com o Projeto 

Político Pedagógico da escola. 

 

    - Formar o estudante como ser 

- Reduzir, ao final do 
ano letivo a 
reprovação e evasão 
nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental; 

 - Valorização do 
Projeto Politico 
Pedagógico como 
norteador das práticas 
pedagógicas e da 
organização do 
trabalho da escola. 

- Promover estudos 
sobre temáticas 
relacionadas ao 
processo ensino e 
aprendizagem 
durante o ano letivo 
de 2018, com o 
envolvimento de 
todos os profissionais 
da escola. 

 Fórum de debates 

 Coordenações 
Setorizadas  

 Teste psicogênese 

 Teste 
interdisciplinar  
Reagrupamentos 
intraclasse e 
interclasse. 

Toda comunidade escolar 

 
  

Durante todo ano 

letivo, com avaliação 

periódica das ações 

desenvolvidas.  
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integral, respeitando o processo 
individual na construção de 
conhecimento; 
- Garantir ao estudante o direito 
ao ensino de qualidade. 

 
- Socializar com funcionários e 
professores todas as 
informações obtidas: Leis, 
Instruções, Normas que 
regulamentam o processo 
educacional e informações 
passadas pela SEEDF. 

 
  

 

 

 

 

 - Reuniões 
quinzenais 
setorizadas, para 
estudar a 
Psicogênese da 
Linguagem Escrita 
nos encontros 
mensais durante o 
ano letivo de 2018, 
com especialistas e 
professores da área 
de alfabetização.  
  - Articular o Projeto 
Interventivo 
Institucional, 
Projetos 
Interdisciplinares, 
Reagrupamentos e 
Avaliação processual  
continua. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS 

ESTRATEGIAS 

AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

  Planejamento, 
aplicação e 
prestação de contas 
dos recursos 
públicos oriundos 
de diferentes fontes. 

 Utilizar os recursos 
públicos de maneira 
correta, objetivando 
a melhoria na 
qualidade de 
ensino. 

 Dar condições para 
a realização de 
eventos como festa 
da família, feira de 
Ciências, festa 
Junina e outros, 
para maior 
integração entre 
alunos pais, 
docentes e 
funcionários. 

 

 Garantir a 
implementação de 
políticas e 
programas 
educacionais. 

 

 Tornar os espaços 
físicos da escola  
ambientes 
acolhedor e 
favorável a 
aprendizagem. 
 

 
 

  

Reuniões periódicas 

com todos os 

componentes do 

conselho fiscal e 

escolar, juntamente 

com a equipe gestora 

para fazer a 

prestação de conta.   

Elaborar o plano de 

aplicação das verbas 

de maneira 

transparente para que 

seja aplicada para o 

bem comum. 

Reuniões 

pedagógicas, 

durante a 

coordenação 

coletiva com 

os 

professores, 

afim de sanar 

as demandas 

da escola. 

 

Equipe gestora, 

professores, 

conselho escolar 

e conselho fiscal. 

Reuniões mensais com 

todos os envolvidos 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

Acompanhar a melhoria 

dos resultados de 

desempenho da escola – 

rendimento, frequência e 

proficiência dos 

estudantes. (Senso) 

Realizar matrículas de 

acordo com o número de 

vagas e fornecer a 

transferência dos alunos 

conforme solicitação da 

comunidade. 

Organizar os processos de 

gestão de materiais, de 

estrutura física, patrimônio 

entre outros.  

Cumprir 

rigorosamente o 

Calendário Escolar, 

conforme a 

elaboração e 

instruções da SEEDF; 

 

 

Auxiliar os docentes no 

preenchimento dos 

diários de classe e nos 

relatórios dos alunos. 

Buscar Recursos 

Humanos Junto a 

Regional de ensino e 

organizar os espaços da 

escola para facilitar o 

trabalho docente; 

 Orientar professores e 

servidores quanto aos 

horários a serem 

seguidos, dias 

trabalhados, abonos, LTS 

e folhas de ponto. 

 

Coordenação 

coletiva. 

Equipe gestora e 

Equipe 

administrativa 

(Secretaria) 

Durante todo o ano 

letivo. 
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                                                                         PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

GESTÃO DE RECURSOS 

OBJETIVOS METAS 

 

AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 
Garantir a utilização dos 

recursos pedagógicos 

existentes na escola 

Proporcionar práticas 

educativas que levem os 

alunos a seu 

desenvolvimento integral. 

Proporcionar diferentes 

experiências de 

aprendizagem aos alunos. 

 

 

 

Melhoria do 
ensino-
aprendizagem. 
 
Diminuir a 
indisciplina na 
escola. 
 
Otimizar o 
trabalho 
docente. 
 
 

Utilizar os espaços físicos a 
escola (biblioteca, pátio, sala 
de informática), para realizar 
atividades diferenciadas; 
 
Praticar atividades lúdica, 
utilizar jogos, músicas, 
filmes, contação de história e 
brincadeiras para 
desenvolver a capacidade 
criativa da criança. 
 
Estimular a utilização dos 
recursos tecnológicos. 
 
 

-Reuniões mensais 

-Setorizadas 

 

Toda comunidade 

escolar. 

Durante todo o ano 

letivo 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS 

 

AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

Trabalhar em parceria com os 
professores para juntos 
detectar alunos com 
dificuldades de aprendizagem e 
fazer os devidos 
encaminhamentos. 

 
Fortalecer e acompanhar o 
trabalho da equipe pedagógica 
na identificação das causas a 
fim de buscar a melhor solução 
para os problemas. 
 
Facilitar e estimular a 

participação dos pais, alunos, 

professores e demais 

funcionários, na tomada de 

decisão e implementação de 

ações necessárias para a sua 

realização. 

 Promover a comunicação 

aberta na comunidade escolar.  

Melhor a interação entre  
comunidade e escola, o que 
exige de ambas as partes esforço 
e trabalho significativo o que será 
refletido no desempenho escolar 
dos alunos.  

 
Apontar com clareza as reais 
necessidades do aluno no 
processo de aprendizagem, 
 
O bom o desempenho dos 
professores na gestão 
participativa, já com relação aos 
gestores e a comunidade. 

 

Proporcionar ao corpo docente 
e demais funcionários, 
momentos de integração para 
dinâmicas de grupo, 
socialização de experiências 
para estimulá-los a buscar 
sempre novos desafios. 
 
Promover troca de experiência 
e bate papo para maior 
integração. 
 
Tornar a coordenação coletiva  
mais eficiente, com palestras e 
cursos de formação para 
continuada para os 
professores. 

Reunião em 

coordenações 

coletivas. 

Todos os 

envolvidos. 

Todo o ano letivo 
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Atuar como referência pessoal 

de orientação pró-ativa e 

construir equipes participativas.  

 Incentivar e orientar a 

capacitação, desenvolvimento e 

aprendizagem contínua dos 

professores, funcionários e 

alunos.  

• Criar um de clima de 

confiança e receptividade no 

ambiente escolar e comunitário.  

• Mobilizar  energia, dinamismo 

e entusiasmo.  

Nortear e organizar o trabalho 

conjunto. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS 

 

AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁ

VEIS 

CRONOGRAMA 

 

Administrar os 

comportamentos internos e 

potencializar o capital 

humano no ambiente 

escolar. 

Humanizar, envolver e 

desenvolver os 

comportamentos aceitáveis 

das pessoas no ambiente 

de trabalho.  

 Valorização de todos  os 

profissionais da escola. 

 

 

 

Manter no ambiente escolar um 
clima harmonioso e acolhedor. 
 
 
Desenvolver e colaborar para o 
crescimento da instituição e do 
próprio profissional. 

 
Contribuir para um ambiente de 
eficiência e eficácia. 

 
 

Oferecer o suporte 
necessário para que os 
funcinários desenvolvam 
novas aptidões e 
aperfeiçoem características 
que já possuem. 
 
Motivar e sensibilizar os 
professores, servidores e 
alunos, com palestras, 
cursos, dinâmicas de grupo. 
 
 
 

Reunião em 

coordenações 

coletivas. 

 Reuniões 

setorizadas. 

Autoavaliação. 

Gestores Todo o ano letivo 
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                                                      PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

                                                                                        COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
 

METAS AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO 
 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 
 

Organização escolar em 
ciclos e o currículo da 
Educação Básica 
 
 
Sensibilizar as famílias 
para maior participação 
no processo educativo 
dos estudantes. 
 
 
Relação escola e 
comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprimorar o processo 
de alfabetização dos 
estudantes, bem como 
ensinar, aprender e 
avaliar. 
 
Diminuir o número de 
repetência, e de 
evasão escolar. 
 
 
Melhorar as condições 
pedagógicas por meio 
da organização do 
tempo/espaço e do 
cotidiano escolar. 
 
 
 

- Direcionar o trabalho, definir 
metas. 
- Organizar o projeto interventivo, 
atividades diversificadas e 
reagrupamentos. 
-Conduzir as reuniões 
pedagógicas na escola. 
 
 
 
 
- Assessoria ao trabalho coletivo, 
atendimento as demandas da 
escola. Realizar reuniões, 
oficinas e grupos de vivência 
com as famílias dos alunos 
atendidos.  
- Promover ações conjuntas em 
nível institucional, atendendo as 
demandas do mapeamento 
institucional. 

Acompanhar a ação 
pedagógica do professor 
em sala de aula por 
meio de observações 
planejadas. 
 
 
 
 
 
 
Fórum,, debates, 
setorizadas. 
Acompanhar o resultado 
das aprendizagens dos 
alunos por meio das 
avaliações internas e 
externa 

Equipe diretiva, 
SOE, Sala de 
recursos e  
professores. 
 
Comunidade 
escolar com 
parcerias do 
conselho tutelar e 
equipes de saúde. 

Durante todo ano letivo 
 
Devolutivas das ações 
Realizadas  em  

reuniões com as 

famílias. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
 

METAS AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO 
 

RESPONSÁV
EIS 

 

CRONOGRA
MA 

 

- Manter um ambiente de 
trabalho saudável, e harmônico 
entre as 
partes envolvidas no processo 
Ensino – aprendizagem; 
Acompanhar a implantação e o 
desenvolvimento da Proposta 
Pedagógica do 
Estabelecimento de Ensino; 
Coordenar as ações 
pedagógicas a serem 
desenvolvidas no interior da 
Escola; 
 
- Trabalhar para que a 
solidariedade e a ética 
profissional sejam princípios 
orientadores da ação de todos 
os segmentos da escola; 
Conscientizar os profissionais 
que atuam na escola de que é 
preciso no mundo 
atual que sejamos flexíveis às 
mudanças; 
 

- Promover a adesão e 
o envolvimento das famílias 
na escola, trabalhando em 
harmonia com a direção 
e demais setores, dando 
apoio ao corpo docente, 
supervisionando e 
colaborando na elaboração, 
execução e avaliação do 
Projeto Político 
Pedagógico. 
 
 - Objetivar sempre a 
qualidade e a melhoria da 
educação, 
priorizando em seu trabalho 
o aluno e seu desempenho 
escolar. 
 
 
 
 

- Atuar, junto ao coletivo de professores, 
na elaboração de projetos de 
recuperação de estudos a partir das 
necessidades de aprendizagem 
identificadas em sala de aula, de modo a 
garantir as condições básicas para 
que o processo de socialização do 
conhecimento científico e de construção 
do 
saber realmente se efetive; 
 
- Promover e coordenar reuniões 
pedagógicas e grupos de estudo para 
reflexão 
e aprofundamento de temas relativos ao 
trabalho pedagógico e para a 
elaboração de propostas de intervenção 
na realidade da escola; 
 
- Organizar e conduzir reuniões de pais, 
de professores, de funcionários e 
pedagógicas afins; 
 
- Orientar e assessorar o professor na 
execução do Plano de Trabalho Docente 

Através do diálogo, 
reflexão , 
acompanhamento e 
levantamentos de 
dados 
junto aos professores 
do trabalho 
desenvolvido, 
discutindo sobre as 
intervenções 
didáticas, 
pedagógicas e outras 
possibilidades que 
venham 
incrementar o 
processo 
ensino/aprendizagem 

SOE e 
Direção 

Todo ano 

letivo. 
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e Proposta Curricular; 
 
- Manter a organização do horário de 
aula e hora atividade; 
 
- Coordenar o grupo de estudos 
(formação continuada) de professores e 
funcionários na Semana Pedagógica e 
Formação continuada conforme 
calendário letivo;  
-Desenvolver trabalho de 
conscientização com os alunos e os pais 
sempre 
convidando-os para participar da escola 
 
- Estar atento ao processo ensino-
aprendizagem e avaliação; 
- Participar de reuniões pedagógicas 
que se fizerem necessárias; 
- Implementar e realimentar o P.P.P. da 
escola; 
- Conscientizar todos os segmentos da 
escola para o cumprimento do 
- Regimento Escolar; 
Dar atendimento a pais e alunos em 
horário específicos; 
- Organizar reuniões pedagógicas 
bimestralmente: Pré-Conselho e - 
Conselho de 
Classe; 
Subsidiar e orientar os professores no 
desenvolvimento de atividades , que 
venham promover o avanço dos alunos 
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no processo de ensino – 
aprendizagem; 
Buscar junto com a direção da escola, 
palestras e cursos com profissionais 
específicos na área de formação 
humana, que venha favorecer o trabalho 
pedagógico e desenvolvimento integral 
de todos os alunos que freqüentam a 
escola; 
Organizar junto com os professores, 
ações para os alunos que encontram-se 
com dificuldade de aprendizagem. 
Participar do Conselho Escolar 
subsidiando teórica e 
metodologicamente as 
discussões e reflexões acerca da 
organização e efetivação do trabalho 
pedagógico escolar; 
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12  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

             A elaboração do Projeto Político-Pedagógico Escola Classe 01 da 

Estrutural pressupõe uma gestão democrática e comprometida com a 

qualidade social da educação, perpassando por decisões estratégicas do 

Gestor da Escola, sem as quais o processo ficaria comprometido. 

             O processo de Revisão e Reestruturação do PPP compreende vários 

momentos interligados. Todos esses momentos passam por um processo de 

avaliação que permitem a escola caminhar do real para o ideal, desenvolvendo 

ações possíveis de serem executadas e implementadas. 

             A escola terá momentos destinados ao planejamento, à organização do 

trabalho escolar, de sua prática pedagógica para viabilizar a operacionalização 

dos Planos de Ensino, Planos de Aula, Planos dos Servidores da Escola, Plano 

de Intervenção Pedagógica, tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino, 

a garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e os 

resultados das avaliações internas e externas. 

              A implementação do projeto será avaliada no início e término do ano 

letivo, ao final de cada semestre. Lembramos que conforme sugere o Currículo 

em Movimento da Educação Básica, a avaliação é constante e que as datas ou 

períodos sugerem um marco temporal; contudo, nas Coordenações 

Pedagógicas, nas reuniões ordinárias do Conselho de Classe, do Conselho 

Escolar e na avaliação institucional/dia letivo temático são oportunizados 

tempos, espaços, momentos e dados que servem para essa avaliação. 
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ESCOLA CLASSE 01 DA ESTRUTURAL 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGIO 2018 

CRONOGRAMA 

MÊS  ATIVIDADES  

FEVEREIRO 

05 a 09 

 

Semana Pedagógica 

- Informes gerais; 

- Escolha de 

turmas; 

- Apresentação e 

revisão do PPP; 

-Elaboração do 

Planejamento 

Pedagógico; 

- Confecção dos 

Murais e 

Ornamentação da 

sala de aula para 

recepção dos 

alunos. 

 

Equipe Diretiva, 

Sala de recursos, 

e Professores. 

15/02 Início do Ano Letivo - Acolhimento dos 

alunos; 

-Conscientização e 

elaboração das 

regras de 

convivência 

(Professores); 

- Apresentação da 

Equipe Diretiva e 

Professores. 
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escola aos alunos; 

24/02 Reunião de 

Pais/responsáveis. 

- Apresentação do 

Corpo Diretivo aos 

Pais; 

- Informes Gerais; 

- Reunião com 

Professor 

Regente; 

 

Todos envolvidos 

Março    

05 a 09/03 

 

 

14 e 15/03 

 

Obs: 08/03 dia 

da mulher 

Semana Distrital de 

Conscientização e 

Promoção de ANEE 

Passeio a sala 

funarte   ( circo) 

Sugestão de 

contação de 

história. Palestra 

(DV) 

 

Sala de recursos 

e AEE e 

professores. 

19 a 23/03 Semana da 

conscientização do 

uso sustentável da 

água. 

Conscientização e 

Confecção de 

Lembrancinhas e 

Murais. 

Professores 

    

 

26/03 a 29/03 

01/04 (Páscoa) 

 

Semana Santa 

 

 

Conscientização e 

Confecção de 

Lembrancinhas e 

 

Professores 
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09 a 13/04 

 

 

Tour por Brasília e 

Parque da cidade 

murais. 

21/04  Aniversário de 

Brasília e Tiradentes 

Atividades 

diversas 

 

 Dia do Índio Mural e Atividades 

Diversas 

Professores 

01/05 Dia do trabalhador Conscientização e 

atividades sobre 

as profissões. 

Professores 

12/05 Reunião de Pais 1º 

Bimestre 

 Todos envolvidos 

14 a 18/05 

 

Passeio Zoológico 

 

  

31/05 

 

Corpus Christi   

03/06 Dia Nacional da 

Educação Ambiental. 

Atividades 

diversas. 

Professores 

16/06 Festa junina 

Projeto Copa 

 Todos envolvidos 

06/07(sexta-

feira) 

Reunião de Pais do 

2º Bimestre 

 

 

Todos envolvidos 

09 a 26/07 Recesso escolar   
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11/08 Dia do estudante Atividades 

diversas. 

 

 

20 a 24/08 

Semana do Folclore Atividades diversas  Professores 

25/08 Festa da Família Atividades diversas e 

confecção de murais. 

Todos os 

envolvidos 

07/09 Dia da Independência 

do Brasil 

Conscientização e 

atividades 

diversas. 

Professores 

14/09 Feira de Ciências Atividades 

realizadas no 

decorrer do ano. 

Todos envolvidos 

29/09 Reunião de pais 3º 

Bimestre 

 Todos envolvidos 

08 a 12/10 Semana da criança Passeio ao cinema 

e festinha 

Todos envolvidos 

15/10 Dia do Professor   

12 a 14/11 Dia da consciência 

negra 20/11 

Conscientização e 

atividades 

diversas. 

Todos envolvidos 

15/11 Proclamação da 

República 

  

08/12 Reunião de 

Pais/Cantata de Natal 

 Todos envolvidos 
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13 PROJETOS ESPECÍFICOS 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Dimensão: Reagrupamento  

OBJETIVOS METAS             AÇÕES EESPONSÁVEIS 

 

 CRONOGRAMA 

 Atender as necessidades 
de cada aluno de forma 
que seja feita estratégias 
flexíveis dentre as ações 
lúdicas a serem aplicadas 
entre os grupos de alunos 
com dificuldades similares. 

 

 

 

 

 

  A melhoria do ensino-
aprendizagem, 

Aplicação teste da 
Psicogênese para nivelar o 
nível de escrita dos alunos 
com dificuldades na 
alfabetização. 
 
Formar grupos de alunos com 
dificuldades similares na 
escrita. 
 
Levantamento dos objetivos 
específicos a serem aplicados 
e as estratégias de trabalho do 
reagrupamento. 

Professores 
Coordenadores 
Direção 

 Durante todo 
ano letivo 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Dimensão: INCENTIVO A LEITURA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
Incentivar e propiciar a 
leitura para todos os 
alunos, integrando o 
funcionamento do sistema 
alfabético da escrita e da 
leitura de forma prazerosa. 

 

 

 

 

   
 - Melhorar o desempenho 
escolar dos estudantes dos 
Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental.  
 
 - Incentivar a leitura e propor 
ambientes favoráveis para sua 
prática.  

 

 
Ativar o uso da biblioteca 
transformando-a no espaço 
no espaço mais importante 
da escola. 
 
 Levar algumas obras para 
serem lidas com a família. 
 
 Aplicar práticas de 
estímulos à leitura em 
todas as salas de aula. 
 
  Conhecer diferentes tipos 
de textos e interpretações. 
 
Desenvolver a linguagem 
oral. 
 
 Desenvolver a percepção 
textual 

 
Durante as 
coordenações 
coletivas. 

 
Professores em 
parceria com os  
responsáveis pela 
biblioteca da 
escola.   

 
Semanalmente na 
biblioteca e nas 
rotinas de sala de 
aula. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Dimensão: INFORMÁTICA COMO INCENTIVO A ALFABETIZAÇÃO 

OBJETIVOS 

 

METAS  AÇÕES AVALIAÇÃO  

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

- Incentivar e propiciar a 
leitura para todos os 
alunos, integrando o 
funcionamento do sistema 
alfabético da escrita e da 
leitura de forma prazerosa 
utilizando a informática 
como forma de incentivo a 
leitura. 

 

 

 

- Melhorar o desempenho 

escolar dos estudantes dos 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, utilizando jogos 

pedagógicos no laboratório de 

Informática.  

 

Estimular o uso de 
novas tecnologias na 
aprendizagem. 
 
Aplicar práticas de 
estímulos à leitura 
utilizando a 
informática. 
 
Conhecer diferentes 
tipos de textos e 
interpretações. 

Coordenações 
coletivas. 

 Professores 

 Professor 
responsável 
pela sala de 
informática. 

 

 Acontecerá de 
forma processual 
e continua sendo 
observado a 
participação e 
envolvimento dos 
alunos e da 
comunidade. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Dimensão: Educação Física e Cidadania O esporte como intermediador de valores 

OBJETIVOS METAS  AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Proporcionar práticas 
conscientes de atividades da 
cultura corporal de movimento 
à comunidade escolar, 
buscando articular o 
aprendizado e aperfeiçoamento 
de diferentes esportes, 
entendendo o significado da 
alteridade, do conceito de 
saúde positiva de valores 
importantes para a formação 
de um estilo de vida.  

 

 

Vivenciar atividades 
esportivas momentos 
de autoconhecimento, 
interação, socialização 
e descontração. 
 
Contribuir com a 
questão da 
indisciplina. 
 

 
 

Propor jogos e brincadeiras ao 
ar livre, de preferência 
utilizando os espaços da 
escola com atividades 
esportiva, de 
psicomotricidade, visando a 
integração e a socialização dos 
alunos. 
Utilizar o pátio, a quadra e os 
parquinhos da escola.   
Atividades de 
psicomotricidade ao ar livre, 
de conhecimento do próprio 
corpo, bem como jogos e 
brincadeiras dirigidas.   

 Coordenações 
coletivas. 
 
 Observar a 
participação e 
envolvimento 
dos alunos. 

Professores 
Coordenador 
Educadores sociais  
voluntários 

Semanalmente 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Dimensão: DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DO INDIVÍDUO (SEMEANDO VALORES) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Estimular de forma 
adequada, o 
desenvolvimento da 
confiança e da 
criatividade. 
 
 Promover integração 
do grupo de forma 
lúdica e divertida; 
Estímulos ao senso 
crítico. 
 
Transmitir mensagens; 
Desenvolver múltiplas 
competências e 
Habilidades nos 
educandos. 
 
Teatro de Fantoches  
Aproximar a fantasia da 
realidade de uma forma 
branda e segura na 
formação 

 
 

Manter no ambiente escolar um 
clima harmonioso e acolhedor. 
 
Colaborar para a interação e a 
socialização dos alunos. 
 
 Reduzir a indisciplina na escola. 
 
 
 
 

Identificar por meio de 
teatrinho, filmes, histórias e 
músicas o valor apresentado; 
 
Explorar por meio da 
observação e diálogo a 
importância da convivência 
com o outro; 
 
Nomear as turmas com 
nomes de valores a serem 
trabalhados. 
 
Confeccionar painéis 
individuais e em grupo 
fixando-os pela escola; 
 
Teatro de Fantoches  
Aproximar a fantasia da 
realidade de uma forma 
branda e segura na 
formação 

 
 

 

Avaliar e 
registrar 
semanalmente 
os erros, 
acertos e 
mudanças 
ocorridas, bem 
como a 
evolução do 
projeto com as 
turmas, 
verificar se 
houve 
progressos, se 
não houve, 
quais os 
motivos.  

 

Professoras da 
Educação Infantil. 

Semanalmente, todas as 
segundas feiras, durante 
a entrada do turno um 
valor humano é 
trabalhado com as 
crianças. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Dimensão: EDUCAÇÃO SEXUAL  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 A diversidade de 
comportamento 
de homens e 
mulheres em 
função da época e 
do local onde 
vivem; 

 O respeito do 
outro sexo na 
figura das pessoas 
com as quais se 
convive; 

 

 

 Ensinar o respeito ao 
próprio corpo e o 
corpo do colega; 

 

 Trabalho com 
palestras em 
sala de aula; 

 Atividades de 
leitura com 
tema de 
educação 
sexual; 

 Trabalho com 
o corpo e 
respeito com o 
colega; 
 

 

- Acontecerá de 
forma processual  e 
continua sendo 
observado a 
participação e 
envolvimento dos 
alunos e da 
comunidade. 

 Professores 

 Coordenadores 

 Direção 

 SOE 

 família  
 

A partir do 2º 
Bimestre. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Dimensão: Sala de Recursos 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Atuar como docente nas 
atividades de 
complementação ou de 
suplementação curricular 
específica; 

Atuar de forma que favoreça 
a inclusão do estudante com 
deficiência em todas as 
atividades da instância 
educacional. 

Garantir a realização da 
adequação curricular; 

Promover a inserção do 
estudante com deficiência 
no mundo digital (uso básico 
do computador) 

Atuar de forma colaborativa 
com o professor da classe 
comum a fim de favorecer 
o acesso ao currículo 
escolar; 
 
Orientar as famílias no 
sentido de fortalecer o 
envolvimento e 
participação no processo 
educacional. 
 
Fortalecer a autonomia dos 
estudantes. 

Orientar o professor da 
classe comum quanto a 
elaboração de material 
didático-pedagógico; 
Promover atividades que 
favoreçam e estimulem os 
processos mentais como: 
memória, atenção, 
raciocínio, imaginação, 
criatividade e linguagem. 
Ofertar suporte pedagógico 
aos estudantes a fim de 
ampliar o repertório 
comunicativo. 
O atendimento na sala de 
recursos é feito 
preferencialmente no 
turno contrário ao da aula 
regular de acordo com as 
normas vigentes. 

Os alunos são 
avaliados pela 
observação do 
desempenho diante 
das atividades 
propostas. 

A Professora da 
sala de recursos. 

Durante todo 
o ano letivo. 
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