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“A forma que os desafios são vivenciados ao longo da adolescência e vida adulta, 

de certa forma, refletem as experiências, vivências e construções realizadas no 

ensino fundamental, pois é nessa etapa que a base para educação 

 começa a ser construída”. 

“Por isso é de fundamental importância que essa fase seja vivenciada em um 

ambiente saudável, onde se tenha uma proposta com definições claras para o 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos e sociais.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Este documento contém as propostas que fazem parte do Plano de Ação da 

Escola classe 06 do Guará que se pretende implantar/implementar no ano letivo de 

2018. 

Foi concebido em uma construção coletiva a partir do conhecimento da escola 

em suas potencialidades e fragilidades de maneira transparente, por meio de 

discussões e análises realizadas por todos os segmentos da comunidade escolar e 

por meio de questionários respondidos pelos diferentes segmentos. O trabalho será 

desenvolvido passo a passo, estimulando-se a autonomia da prática educacional 

com engajamento ético. 

Por tratar-se de uma Escola Inclusiva, a elaboração do PPP pautou-se pelo 

respeito às determinações legais que regem a área de educação, como: a 

Constituição Federal do Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as Políticas Públicas do Distrito Federal, 

pautada no Currículo em Movimento elaborado pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. 

Este documento torna-se um importante instrumento norteador das atividades 

a serem desenvolvidas no ano letivo de 2018, cujo objetivo é garantir o sucesso do 

estudante na escola, contribuindo assim para a elevação da qualidade do ensino no 

Distrito Federal, melhorando os índices escolares em quaisquer instrumentos de 

medida locais e federais, reduzindo a evasão escolar e fazendo da escola um 

ambiente prazeroso e acolhedor. 

Todos os projetos e ações aqui apresentados buscam embasamento teórico 

nos documentos norteadores da educação elaborados pela Secretaria de Educação 

do Distrito Federal e trazem expectativas na ideia de formação do aluno como ser 

integral e na ideia de uma efetiva Educação Inclusiva sem quaisquer preconceitos. 

Fundamentam-se nos princípios dos direitos humanos que garantem o 

respeito à dignidade humana, ressaltando a importância da autonomia individual, a 

liberdade de fazer suas próprias escolhas, o protagonismo, a independência, a 

acessibilidade, a igualdade de oportunidades, enfim, o exercício pleno de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas. 
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HISTÓRICO 

A Escola Classe 06 do Guará, situada à EQ 24/26 – Área Especial A – Guará 

II, Telefone - 3901.3702, foi construída e entregue a Fundação Educacional do 

Distrito Federal – FEDF, em 25 de janeiro de 1977. Foi inaugurada e começou a 

funcionar em 05 de maio de 1977. 

Os documentos que regulamentam sua criação são: Resolução nº 81 

Conselho de Educação de 31/03/77, DODF nº 69, de 13/04/77 e A. N. da FEDF vol. 

II. Foi criada com a denominação Escola Classe 06 do Guará. 

O Parecer nº 98 – CEDF, de 09/11/77 aprovou o plano de funcionamento 

desta escola e pela Portaria nº 04 – SEC, de 08/01/79 foi autorizado o seu 

funcionamento. 

Em 1997 iniciou-se a reforma da parte física, a partir da qual foram criados 

novos espaços como: sala de artes (atual Sala de Recursos), depósito de materiais 

pedagógicos e de limpeza, sala de coordenação pedagógica, sala de orientação 

educacional, entre outros espaços. 

Ofereceu até 2001 a Educação de Jovens e Adultos e ao término do ano 

letivo a modalidade de ensino foi transferida para o Centro de Ensino Fundamental 

07 do Guará, atendendo o objetivo da Secretaria de Educação de destinar as 

Escolas Classes apenas as crianças de 06 a 14 anos, ou seja, do pré-escolar à 4ª 

série do Ensino Fundamental. 

Em 2004, a Portaria que autorizava o credenciamento das Instituições 

Educacionais da Rede Pública foi alterada pra Portaria nº 03, de 12/01/2001 e foi 

publicada no DODF nº 14 de 21/01/2004. 

No ano de 2005, esta Instituição tornou-se Escola de Educação Inclusiva, 

sendo polo de Deficiência Física. 

Em 2006 atendemos estudantes com diversas necessidades educacionais 

especiais. 

Em 2007 foi implantado o BIA – Bloco Inicial de Alfabetização, 

compreendendo as Etapas I, II e II (6,7 e 8 anos respectivamente). 

No ano de 2008 iniciou-se o Ensino Fundamental de 09 anos de acordo com 

a LDB e as etapas do BIA passaram a denominar-se 1º, 2º e 3º ano 

respectivamente. No mesmo ano implantou-se o Projeto “Acelera Brasil” com o 

objetivo de corrigir a distorção idade/série para as crianças alfabetizadas, bem como 

a Educação Integral para os alunos da 4ª série. 
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Em 2009 foi feita a ampliação da Educação Integral, atendendo os alunos de 

3ª e 4ª séries, ou seja, 4º e 5º ano. Implantou-se o Programa de distorção 

idade/série para crianças não alfabetizadas – “Se liga”. 

No ano de 2010, a escola atendeu Educação Integral para alunos do 3º, 4º 

ano e 4ª série nos turnos matutino e vespertino, de 2ª a 5ª feira. 

Em 2011, a escola atendeu na Educação Integral alunos do 3º e 4º ano, nos 

turnos matutino e vespertino de 3ª a 6ª feira. 

No ano de 2012, atendeu na Educação Integral alunos do 4º ano, nos turnos 

matutino e vespertino de 3ª a 5ª feira e, nas vagas remanescentes, atendeu os 

alunos de 3º ano. 

Em 2013 e 2014, a escola atendeu alunos da educação infantil (4 anos) ao 4º 

ano do ensino fundamental. Trata-se de uma escola inclusiva que garante, ainda, a 

educação especial (classes especiais para alunos com TGD). A escola abriga e 

oferta os atendimentos da Sala de Recursos Generalista, Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem, Equipe de Atendimento aos Transtornos Funcionais além da 

Educação Integral, onde atende alunos do 4º ano, nos turnos matutino e vespertino 

de 3ª a 6ª feira e, nas vagas remanescentes, os alunos de 3º ano. Foram 

contratados dois professores para atuar com esse alunado e quatro jovens 

educadores, para atuação nas áreas de educação ambiental, cultura, artesanato e 

informática. 

Em 2016 e 2017 a escola atendeu a Educação Infantil com 01 turma de 4 

anos e duas de 05 anos. Por ser uma escola que trabalha na perspectiva da 

Inclusão trabalha também com os eixos transversais e adotou o 2º ciclo nas turmas 

de 4º e 5º anos, trouxe ainda para o ano uma atualizada nos Projetos Banheiros que 

educam e no Baú de segredos da vovó, que atende a Educação Infantil e resgata 

brincadeiras de roda, esse segundo projeto é voltado para as classes de educação 

infantil da escola. 
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DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

Quantidade Descrição Estado de Conservação 

13 Salas de aula Bom 

01 Sala de leitura Bom 

01 Salão multiuso Bom 

01 Sala de recursos Bom 

01 Sala de professores Bom 
01 Sala de projeto interventivo Bom, mas insuficiente (espaço dividido). 

01 Sala de material pedagógico/Meca Bom 

01 Sala de direção Bom 

01 Sala da EEAA Bom 

01 Sala de orientador Bom 

01 Secretaria  Bom 
01 Sala de Apoio à Aprendizagem/ 

Transtornos Funcionais 
Bom 

01 Laboratório de informática Ruim 

01 Sala de auxiliares Bom 

01 Copa  Bom 

01 Cantina Bom 

01 Depósito de merenda Bom 

01 Depósito de material Adaptado 

01 Pátio coberto Regular 

01 Quadra esportiva Bom 

01 Parque infantil Bom 

02 Banheiro professores Bom 

02 Banheiro Ed. Infantil Bom 

01 Banheiro ANEE Bom 

02 Banheiro auxiliares Bom 

01 Estacionamento  Regular 

 

DADOS DA EQUIPE GESTORA 

Diretora:  Rizenilda Gomes Moreira 

 

Vice-Diretor:  Jorge Machado Vieira Neto 

 

Supervisor administrativo:  Rogério Moreira de Albuquerque 

 

Chefe de Secretaria:  Natália Ananias de Oliveira 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

 

A Escola Classe 06 do Guará atende atualmente aproximadamente 530 

estudantes, sendo 36 com Necessidades Especiais, entre aquelas com deficiência e 

com transtornos funcionais, distribuídas em 26 turmas da Educação Infantil (04 e 05 

anos) ao 5º ano do ensino fundamental de nove anos e em classes especiais. 

Nossa clientela, em sua maioria,  é formada por alunos oriundos do Setor de 

Chácaras Águas Claras e demais quadras do Guará. 

O poder econômico da comunidade escolar é bem heterogêneo. Temos 

famílias com bom poder aquisitivo e outras com poder aquisitivo muito baixo. A 

renda familiar varia de 01 a 05 salários mínimos por família. Deparamo-nos 

constantemente com a falta de estrutura familiar e em consequência desta, 

procuramos desenvolver projetos especiais envolvendo toda a comunidade escolar 

de forma a amenizar tais problemas, como por exemplo, o Projeto Valores, onde 

trabalhamos autoestima, respeito, amor ao próximo, paz, solidariedade, cooperação 

e outros temas relacionados.  

Nossos profissionais procuram estar atentos de forma a atender as 

necessidades imediatas dos estudantes. No ano letivo de 2018, o tema do Projeto é: 

“Eu, você e a paz: um pacto que se faz!” 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

 
A Escola Classe 06 do Guará integra o conjunto de Estabelecimentos de 

Ensino Públicos administrados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. Segue portanto a metodologia aplicada e às normas e diretrizes por ela 

definidas. Tais diretrizes, bem como esse projeto político pedagógico objetivam: 

 

 Construção do cidadão ético, reflexivo, crítico, participativo e transformador. 

 Democratização das ações, possibilitando a liberdade e o pluralismo de 

ideias. 

 Valorização e formação permanente de professores, por meio de otimização 

do tempo nas coordenações pedagógicas e outros. 

 Estudo do Currículo em Movimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, organizando os conteúdos significativos. 

 Sistematização do conteúdo no ritmo próprio do aluno. 

 Adequação curricular quando necessário. 

 Adequação do material didático. 
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PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

 

LEI Nº 4.751, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012.  

(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

CAPÍTULO III DA AUTONOMIA DA ESCOLA PÚBLICA  

Seção I Da Autonomia Pedagógica   

 Art. 4º Cada unidade escolar formulará e implementará seu projeto político-pedagógico, em 

consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal. Parágrafo único. Cabe à unidade escolar, considerada a sua identidade e 

de sua comunidade escolar, articular o projeto político-pedagógico com os planos nacional e distrital 

de educação. 

 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a 

serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução 

das ações de Educação Integral são:  

• 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. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao 

longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), por 

meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais 

como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola 

participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto 

político-pedagógico, repense a formação de seus alunos de forma plena, crítica e 

cidadã.  

• 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. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão 

participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se 

necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos do 

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

buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil organizada 

e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e ao 

melhor aproveitamento das possibilidades educativas.  

• 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.  

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, 

sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso 

porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes 

populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas 

refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 

estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF.  
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PRINCIPIOS 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.  

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. Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma 

visão articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e 

de ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos 

conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido libertário quando 

passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção.  

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, com 

vistas à apropriação e/ou 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 
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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, 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.  

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio 

componente curricular, quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (artes, 

literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que irão auxiliar 

ou favorecer a discussão específica do conhecimento do componente curricular. Já 

entre os componentes curriculares, busca-se a integração existente entre os 

diferentes conhecimentos. O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo 

entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades 

de relações entre diferentes conhecimentos e áreas.  

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

necessário se faz 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.  

  

FORMAÇÃO INTELECTUAL DOS ESTUDANTES  

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a 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. 



14 
 

 

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 

perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos 

comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e experiências 

construídas em espaços sociais diversos.  

Nessa perspectiva de ressignificação dos saberes e flexibiização do currículo, 

ao nível do alcance social e geográfico da unidade escolar, na semana pedagógica 

que antecede o início do ano letivo, a direção da escola, professores, orientador 

educacional e coordenadores se reúnem com o objetivo de traçar metas e 

estratégias para o desenvolvimento do trabalho durante o ano e para organizar o 

calendário de atividades. 

 

A escola adota o trabalho com projetos pedagógicos para nortear o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas, além de proporcionar a 

interdisciplinaridade e uma aprendizagem mais significativa e prazerosa aos alunos. 

Baseado nas vivências e experiências dos professores, temos a oportunidade 

de discutir e definir juntos os temas que consideramos apropriados e elegemos 

estratégias para desenvolvimento dos mesmos.  

Para o ano letivo de 2018, o tema “Eu, você e a paz: um pacto que se faz!” 

será o nosso lema norteador de todos os trabalhos a serem executados durante o 

referido ano e compreende todo um universo de situações que envolvem o dia-a-dia 

da escola. 

 

Durante as coordenações pedagógicas coletivas, vão nascendo subprojetos e 

os mesmos vão tomando forma. A avaliação da aprendizagem do aluno é realizada 

a cada dia e, ao final do bimestre, os professores fazem o registro do relatório de 

desenvolvimento individual do aluno evidenciando o seu avanço e as dificuldades 

encontradas. A vivência do dia-a-dia, os exercícios diários, as provas e as outras 

atividades servem de parâmetro para avaliar o desenvolvimento da aprendizagem do 

aluno. 

 

Com o objetivo de atender as diferenças encontradas no decorrer do trabalho 

o professor tem oportunidade de trabalhar de forma diversificada em sala de aula e 

ainda, convidam o aluno para o reforço escolar, no turno contrário. A escola tem 

buscado alternativas para as crianças que residem longe da escola, facilitando 

assim, a sua frequência ao reforço escolar. Com vistas a elevar suas metas de um 

modo geral, realiza as seguintes ações: projeto interventivo, reforço escolar e projeto 

de leitura. 
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OBJETIVOS  

Em janeiro de 2006, o Senado Federal aprovou o Projeto de lei n° 144/2005 
que estabelece a duração mínima de nove anos para o Ensino Fundamental. Essa 
mudança acabou por acrescentar um ano a mais na formação dessa etapa do 
ensino brasileiro. Na mesma ocasião, também foi aprovada a matrícula obrigatória a 
partir dos seis anos de idade. 

Já no mês de fevereiro do mesmo ano, o Presidente da República, na época 
Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei n° 11.274 que regulamenta o Ensino 
Fundamental de nove anos. De acordo com o texto da lei, até o ano de 2010, todas 
as escolas do território nacional já deveriam seguir as novas determinações do 
ensino.  

O Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 publicado no DOU no dia 9/12/2010 e a 

Resolução CNE/CEB Nº 07/2010 de 14 de dezembro de 2010 recomendam 

enfaticamente que os três primeiros anos do Ensino Fundamental seja organizado 

em um único ciclo pedagógico, mesmo para as escolas que praticam o sistema 

seriado, o que significa dizer que nesses anos iniciais do Ensino Fundamental não 

haverá retenção dos alunos. 

A este respeito diz o Parecer CNE/CEB Nº 11/2010; 

“ … A proposta de organização dos três primeiros anos do Ensino Fundamental em 

um único ciclo exige mudanças no currículo para melhor trabalhar com a diversidade 

dos alunos e permitir que eles progridam na aprendizagem. Ela também questiona a 

concepção linear de aprendizagem que tem levado à fragmentação do currículo e ao 

estabelecimento de sequências rígidas de conhecimentos, as quais, durante muito 

tempo, foram evocadas para justificar a reprovação nas diferentes séries. A 

promoção dos alunos deve vincular-se às suas aprendizagens; não se trata, 

portanto, de promoção automática. Para garantir a aprendizagem, as escolas 

deverão construir estratégias pedagógicas para recuperar os alunos que 

apresentarem dificuldades no seu processo de construção do conhecimento. 

Entre as iniciativas de redes que adotaram ciclos, muitas propostas terminaram por 

incorporar algumas das formulações mais avançadas do ideário contemporâneo da 

educação, com vistas a garantir o sucesso dos alunos na aprendizagem, combater a 

exclusão e assegurar que todos tenham, efetivamente, direito a uma educação de 

qualidade. Movimentos de renovação pedagógica têm-se esforçado por trabalhar 

com concepções que buscam a integração das abordagens do currículo e uma 
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relação mais dialógica entre as vivências dos alunos e o conhecimento 

sistematizado.  

Os ciclos assim concebidos concorrem, juntamente com outros dispositivos da 

escola calcados na sua gestão democrática, para superar a concepção de docência 

solitária do professor que se relaciona exclusivamente com a sua turma, 

substituindo-a pela docência solidária, que considera o conjunto de professores de 

um ciclo responsável pelos alunos daquele ciclo, embora não eliminem o professor 

de referência que mantém um contato mais prolongado com a classe. Aposta-se, 

assim, que o esforço conjunto dos professores, apoiado por outras instâncias dos 

sistemas escolares, contribua para criar uma escola menos seletiva e capaz de 

proporcionar a cada um e a todos o atendimento mais adequado a que têm direito. 

Para evitar que as crianças de 6 (seis) anos se tornem reféns prematuros da cultura 

da repetência e que não seja indevidamente interrompida a continuidade dos 

processos educativos levando à baixa autoestima do aluno e, sobretudo, para 

assegurar todas as crianças uma educação de qualidade, recomenda-se 

enfaticamente que os sistemas de ensino adotem nas suas redes de escolas a 

organização em ciclo dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, abrangendo 

crianças de 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade e instituindo um bloco 

destinado à alfabetização. 

Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem 

opção pelo regime seriado, é necessário considerar os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de 

interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de 

sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para 

o prosseguimento dos estudos. 

Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 

a) a alfabetização e o letramento; 

b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim 

como o aprendizado da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia; 

c) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental 
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como um todo, e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de 

escolaridade e deste para o terceiro. 

Ainda que já dito em termos mais gerais, vale enfatizar que no início do Ensino 

Fundamental, atendendo às especificidades do desenvolvimento infantil, a avaliação 

deverá basear-se, sobretudo, em procedimentos de observação e registro das 

atividades dos alunos e portfólios de seus trabalhos, seguidos de acompanhamento 

contínuo e de revisão das abordagens adotadas, sempre que necessário…” 

 Em 2013, o Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), pelo Parecer 

225/2013, aprovou o projeto de organização escolar em ciclos para os 4º e 5º anos. 

A rede pública de ensino do Distrito Federal universalizou a implantação do Bloco 

Inicial de Alfabetização desde o ano de 2008 em todas as unidades escolares que 

ofertam a alfabetização e iniciou no ano de 2013.  

BIA e 2º Bloco -  a implantação gradativa do 2º Bloco (4º e 5º anos) por meio 

da adesão esclarecida e voluntária das escolas. A organização escolar ciclada dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental é a seguinte:  

1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização (três primeiros anos do Ensino 

Fundamental);  

2º Bloco – 4º e 5º anos.  

  Visando o alcance dos objetivos já previstos em normas legais e pensando 

sempre no aprimoramento individual intrínseco do aluno, desde 2011, ano a ano, 

esta unidade de ensino tem buscado constantemente: 

 rever periodicamente seu Projeto Pedagógico no sentido de adequá-lo as 

novas exigências legais, isto é, elaborar a proposta de ensino (prevendo os 

momentos de recuperação contínua e paralela) dos três primeiros anos de tal 

forma que atendam o princípio da continuidade visando abolir a ruptura que 

há entre os anos prevista no regime seriado; o mesmo princípio é levado ao 

2º bloco; 

 alterar o Regimento Escolar no sentido de abolir a retenção nos 1º, 2º e 4º 

anos do Ensino Fundamental;  

 auxiliar o professor no processo de capacitação e incentivar suas práticas 

pedagógicas positivas no sentido de acompanhar os alunos durante todo o 

ciclo e na transição de blocos;  
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 auxiliar o professor na busca por um material didático modificado que atenda 

o ciclo pedagógico;  

 

Os anos escolares, bem como os ciclos e blocos, são exemplos de 

sequências recorrentes que servem como unidades de referência para o cotidiano e 

para a comunidade escolar. As séries, os anos e ciclos adquirem o status de 

significar o tempo escolar.  

A lógica temporal escolar foi sendo socialmente construída para chegarmos à 

seriação, ao ano letivo, ao semestre, ao bimestre, à hora-aula. Para Fernandes 

(2003), o rompimento com a estrutura seriada ou a busca de alternativas exigem, em 

primeira instância, uma rescisão com uma disposição interna e com a segurança que 

o modelo tradicional de escola produz. Os princípios orientadores de um currículo 

que se quer integrado- unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilização – apresentam grandes possibilidades de serem 

incorporados ao dia a dia das instituições de Educação Infantil.  

A reorganização dos tempos e dos espaços exige mobilização de todo o 

corpo docente no sentido de encontrar soluções, discutir estratégias e tomar 

decisões quanto ao que ensinar, o porquê ensinar, como ensinar e como avaliar. A 

responsabilidade da construção desse projeto de escola cabe a todos os docentes e 

a cada um em particular, uma vez que todas as decisões são o resultado das 

discussões de todos os envolvidos no processo, buscando concilia-los com a política 

educacional do governo vigente. Mais que uma escola organizada em ciclos, esta é 

uma escola que se reinventa, buscando mudar, inovar, no sentido de garantir o 

sucesso educacional  em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.  

A escola deve proporcionar: 

• a utilização de diferentes linguagens (corporal, artística, oral/escrita, digital, 

matemática) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de 

forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e avançar em seu 

processo de construção de significados, enriquecendo sua capacidade expressiva; 

 • conhecimento, respeito e participação de manifestações culturais, 

valorizando a diversidade, ampliando, assim, os conhecimentos sobre a natureza e a 

cultura;  

• compreender a função social da leitura e da escrita;  

• construir noções matemáticas por meio da resolução de situações problema 

e da participação em atividades que requeiram tais conhecimentos;  
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• brincar diariamente, individual e ou coletivamente, de forma dirigida e ou 

livremente, para expressar e elaborar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos 

e necessidades;  

• desenvolver o pensamento crítico e reflexivo acerca do contexto histórico-

social;  

• conhecer, respeitar e valorizar a diversidade étnico-racial, etária, de gênero, 

cultural, religiosa, a biodiversidade, as deficiências, entre outras;  

• interagir com diferentes recursos tecnológicos, de modo a desenvolver sua 

autonomia e o pensamento crítico.  

• Utilizar diferentes linguagens para comunicar desejos, interesses e opiniões;  

• adquirir gradativamente o domínio sobre si (autocontrole); 

• desenvolver atitudes de respeito e cuidado de si mesmo, do outro e do meio 

ambiente;  

• manipular, explorar e conhecer diferentes tipos de texto;  

• exercitar movimentos motores com lápis, giz, carvão, bastão, entre outros 

materiais riscantes;  

• participar de atividades que envolvam noções matemáticas, tais como a 

manipulação de diversas quantidades de objetos e materiais, brincadeiras de 

contagem, etc.;  

• manusear objetos planos e tridimensionais, objetos com pesos, 

comprimentos, dimensões e de tamanhos diversos; • ouvir e apreciar histórias, 

vídeos, etc.;  

• participar de atividades artísticas e culturais: músicas, danças, desenhos, 

pinturas, modelagens etc.;  

• desenhar de forma livre ou dirigida, com diversos materiais e suportes, 

objetos, pessoas, situações do cotidiano e outras;  

• manipular, ainda que de modo elementar, os recursos tecnológicos e 

midiáticos;  

• explorar o espaço com mais domínio por meio de movimentos, como pegar, 

levar à boca, rolar, sentar, engatinhar, andar, correr, saltar, subir e descer, chutar, 

empilhar, encaixar, lançar, etc.;  

• participar de atividades com regras por meio de atividades lúdicas.  

Objetivos Específicos da Pré-escola - 04 a 06 anos  
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• estabelecer relações comparativas (mais que, menos que, tanto quanto, 

igual, diferente, maior que, menor que, etc.);  

• desenvolver atitudes de preservação e cuidado com o meio ambiente, com o 

outro, com os animais, com a vida;  

• manipular, explorar e conhecer diferentes portadores de texto;  

• participar ativamente de práticas de letramento;  

• desenhar de forma livre ou dirigida, com diversos materiais e suportes, 

situações do cotidiano que representam sua leitura de mundo;  

• exercitar e estimular a leitura e a escrita espontâneas;  

• participar de atividades que envolvam noções matemáticas, tais como a 

manipulação de diversas quantidades de objetos e materiais, brincadeiras de 

contagem, realização de estimativas, comparações, notações numéricas em 

diferentes contextos, etc.;  

• trabalhar com símbolos e signos;  

• contar, recontar, criar, encenar histórias, récitas, roteiros etc.;  

• apreciar, produzir e refletir sobre histórias, músicas, encenações, pinturas, 

danças, etc.; 

• estabelecer relações lógicas cada vez mais complexas;  

• organizar-se e trabalhar de forma colaborativa em grupos; 

• observar, realizar e registrar experimentos científicos simples;  

• desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, danças, 

ginásticas (atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes 

implementos – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos etc.) e brincadeiras;  

• manifestar-se através do jogo simbólico (situações-problema cotidianas) e 

outros;  

• participar de momentos organizados com o propósito de explorar as 

manifestações culturais e as atividades previstas no calendário escolar. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

  

 Historicamente, a educação das crianças pobres servia para atender 

ao mundo do trabalho e as ricas eram vistas como miniaturas dos adultos e 

continuadoras da cultura do poder. Nos séculos XIX e XX, há uma inflexão na 

direção dos direitos das crianças, prerrogativas de cidadania, teorias do 

desenvolvimento, periodicidade da vida infantil, iniciativas da Medicina, da Psicologia 

e da Pedagogia formulam discursos e sustentam diversas práticas da educação. 

 No Brasil, especificamente culminou com os avanços registrados na 

Constituição de 1988 que passa a considerar a criança como sujeito de direitos: 

direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, 

liberdade, convivência familiar e comunitária. Uma das consequências da 

valorização da infância é o reconhecimento da Educação Infantil como dever do 

Estado e direito da criança. Se a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990 foi um dos primeiros marcos nessa direção, é a LDB, 

promulgada em dezembro de 1996, que firma o elo entre o atendimento das 

crianças de zero a seis anos e a educação.  

 A infância pode ser arquitetada de modos diferentes dentro de diversas 

sociedades, no mesmo período histórico. Além disso, temos muitos estudos que 

dizem respeito às crianças burguesas, enquanto crianças de classes menos 

favorecidas foram esquecidas ao longo da história. A concepção de infância e, 

consequentemente de educação, deve ser engendrada na perspectiva da superação 

de desigualdades e da guarida da alteridade, para a transformação histórico-social 

da humanidade. Destaque-se, então, que a concepção de infância(s) que norteia a 

primeira etapa da Educação Básica decorre de determinações sociais mais amplas 

de âmbito político, econômico, social, histórico e cultural, ou seja, consiste em 

considerar a criança, no contexto das práticas pedagógicas, como aquela que tem 

necessidades próprias, que manifesta opiniões e desejos, de acordo com seu 

contexto social e sua história de vida.  

 O ponto de vista que norteia o atual Currículo aposta justamente nas 

imensas possibilidades e potencialidades das crianças e das infâncias, conhecê-las 

em seus fazeres, linguagens, invenções, imaginações, brincadeiras e cuidados. 

Assim, a Educação Infantil precisa oferecer as melhores condições e os recursos 

construídos historicamente para a criança porque ela é um ser que se humaniza por 

estar aberta ao mundo, por portar desejos, por interagir com outras pessoas, por 

significar e atuar sobre o mundo, por fazer história e cultura, por ser memória, 

presente e futuro, por ser um corpo que fala por ser um novo começo para a 

humanidade. Um ser que vai constituindo-se nas e pelas relações objetivas e 

subjetivas de sua trajetória no mundo. 
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 A instituição de Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as 

crianças tenham acesso a oportunidades de compartilhar saberes, de reorganizar e 

recriar suas experiências, de favorecer vivências provocativas, inovar e criar a 

cultura de ter contato e incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade. 

Todavia, crianças de mesma idade podem apresentar desenvolvimento distinto. 

Cresce em importância o papel da instituição educacional que constitui, assim, o 

lócus onde as conquistas já efetivadas levam àquilo que deve ser alcançado, à 

“emergência do novo”, às aprendizagens e, portanto, ao desenvolvimento.  

 A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, delibera em seu artigo 9º que as 

práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Assim sendo, a 

SEEDF adota como eixo integrador do Currículo da Educação Infantil a junção de 

elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas: 

Educar e cuidar, brincar e interagir.  

 Tanto no atendimento da creche quanto da pré- escola, a elaboração 

da proposta curricular precisa ser pensada de acordo com a realidade da instituição: 

características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades 

pedagógicas, de modo a estabelecer a integração dessas experiências. Para tanto, 

é necessário que as instituições, em seu projeto político-pedagógico e em suas 

práticas cotidianas intencionalmente elaboradas: 

  I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação 

de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

  II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, 

verbal, plástica, dramática e musical;  

 III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação 

e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e 

gêneros textuais orais e escritos;  

 IV - recriem relações quantitativas, medidas, formas e orientações de 

espaço temporais em contextos significativos para as crianças;  

 V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas; 

  VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 

elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-

organização, saúde e bem-estar;  
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 VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e 

grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 

diálogo e reconhecimento da diversidade;  

 VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo 

físico e social, ao tempo e à natureza;  

 IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com 

diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, dança teatro, poesia e literatura;  

 X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 

da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais;  

 XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 

manifestações e tradições culturais brasileiras;  

 XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos;  

 XIII - Promovam práticas nas quais a criança perceba suas 

necessidades em oposição às vontades de consumo. O eixo integrador específico 

da Educação Infantil - Educar e cuidar, brincar e interagir - precisa ser considerado 

juntamente com os eixos gerais do Currículo da Educação Básica da SEEDF: 

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

Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

 Nesse sentido, o trabalho pedagógico com a infância implica considerar 

esses eixos, ensinando a formar opinião, levando em consideração a base familiar e 

valores éticos e sociais. O cotidiano escolar está repleto desses eixos concretos, 

emergentes e que reclamam ações sobre questões, como: diversidade cultural e 

biodiversidade, diversidade em relação à religião, orientação sexual e configurações 

familiares, diversidade étnico-racial, inclusão das crianças com deficiência, 

atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens, 

infâncias vividas ou roubadas, convivências entre as gerações etc.  

 Nesse sentido, é importante a instituição, em seus planos e ações: 

 • contemplar as particularidades dos bebês e das crianças pequenas, 

as condições específicas das crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e a diversidade social, religiosa, 

cultural, étnico-racial e linguística das crianças, famílias e comunidade regional;  

 • considerar que as crianças do campo possuem seus singulares 

encantos, modos de ser, de brincar e de se relacionar. As crianças do campo têm 
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rotinas, experiências estéticas e éticas, ambientais, políticas, sensoriais, afetivas e 

sociais próprias. O contexto rural marca possibilidades distintas de viver a infância;  

 • promover o rompimento das relações de dominação de diferentes 

naturezas, tais como: a dominação etária (dos mais velhos sobre os mais novos ou o 

contrário); a socioeconômica (dos mais ricos sobre os mais pobres); a étnico-racial 

(dos que se dizem brancos sobre os negros); de gênero (dos homens sobre as 

mulheres); a regional (dos moradores de certa área sobre os que nela não habitam); 

a linguística (dos que dominam uma forma de falar e escrever que julgam a correta 

sobre os que se utilizam de outras formas de linguagem verbal); a religiosa (dos que 

professam um credo sobre os que não o fazem)14;  

 • cumprir os artigos 6º e 7º das DCNEIs, o que significa compreender 

os seres humanos como parte de uma rede de relações. Relações que possibilitam a 

preservação da Terra, os processos de autorregulação, novos modos de 

sociabilidade e de subjetividade voltados para as interações solidárias entre 

pessoas, povos, outras espécies;  

 • compreender que a sustentabilidade depende de novos valores, 

pautados numa ética em que os humanos se reconheçam como iguais e valorize 

flora, fauna, paisagens, ecossistemas; 

 • prover condições para a construção de uma cidadania ativa, o que 

significa a não conformidade com a estrutura social e o sim à luta no sentido de 

contribuir para a mudança social.  

 • reconhecer a criança como sujeito de direitos e dizer que ela é cidadã 

desde já e não apenas no futuro. Trabalhar a cidadania na infância é colaborar com 

o presente e o futuro de todos, inclusive por meio da promoção da participação ativa 

da criança, ouvindo sua voz e mostrando-lhe seus direitos e responsabilidades;  

 • exercer sua função social de ser o lócus privilegiado do saber 

sistematizado ao materializar o direito ao conhecimento, como propulsor do 

desenvolvimento infantil (ARCE, 2007). Esse desenvolvimento demanda e é 

mediado pelas aprendizagens. É fruto, portanto, de uma atuação planejada, 

qualitativa, afetuosa e compromissada dos profissionais de educação. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Em janeiro de 2006, o Senado Federal aprovou o Projeto de lei n° 144/2005 
que estabelece a duração mínima de nove anos para o Ensino Fundamental. Essa 
mudança acabou por acrescentar um ano a mais na formação dessa etapa do 
ensino brasileiro. Na mesma ocasião, também foi aprovada a matrícula obrigatória a 
partir dos seis anos de idade. 

Já no mês de fevereiro do mesmo ano, o Presidente da República, na época 
Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei n° 11.274 que regulamenta o Ensino 
Fundamental de nove anos. De acordo com o texto da lei, até o ano de 2010, todas 
as escolas do território nacional já deveriam seguir as novas determinações do 
ensino.  

O Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 publicado no D.O.U no dia 9/12/2010 e a 

Resolução CNE/CEB Nº 07/2010 de 14 de dezembro de 2010 recomendam 

enfaticamente que os três primeiros anos do Ensino Fundamental seja organizado 

em um único ciclo pedagógico, mesmo para as escolas que praticam o sistema 

seriado, o que significa dizer que nesses anos iniciais do Ensino Fundamental não 

haverá retenção dos alunos. 

 A possibilidade de se (re) organizar em ciclos, de adotar o currículo 

integrado e de assumir modificações faz a instituição educacional mover-se, 

deslocar-se, repensar-se porque uma escola que se depara com a mudança é o 

momento de sair da zona de conforto, vivenciada ao longo dos anos, e iniciar novo 

momento de inquietação, de questionamentos no que diz respeito à avaliação, à 

didática aplicada, ao processo de apropriação do conhecimento.  

 A reorganização dos tempos e dos espaços exige mobilização de todo 

o corpo docente no sentido de encontrar soluções, discutir estratégias e tomar 

decisões quanto ao que ensinar, o porquê ensinar, como ensinar e como avaliar. A 

responsabilidade da construção desse projeto de escola cabe a todos os docentes e 

a cada um em particular, uma vez que todas as decisões são o resultado das 

discussões de todos os envolvidos no processo. Mais que uma escola organizada 

em ciclos, esta é uma escola que se reinventa, buscando mudar, inovar, no sentido 

de garantir o sucesso educacional em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica.  
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2018 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 06 – GUARÁ 

Responsáveis pelas informações: Coordenadoras Pedagógicas Locais - Professoras Maria Áurea e Liceia - 

Professora Reginalva e Diretora Rizenilda Gomes Moreira. 

TEMA 
Será objeto de 
estudo. 

OBJETIVOS 
Resultados que quer 

atingir com o estudo 
do tema. 

JUSTIFICATIVA 
Porque estudar o tema? 

ESTRATÉGIAS 
Ações que 

possibilitarão o 
alcance dos objetivos. 

 

RESPONSÁVEIS 
Quem executará ou 

participará? 

AVALIAÇÃO 
Apreciação dos 

resultados parciais e 
finais. 

 
 

Projeto Político 
Pedagógico 

(PPP 
 

Propiciar relação de 
parceria entre escola 

e família; 
Aprimoramento/ 
adequação das 

necessidades da 
comunidade escolar 
ao Projeto Político 

Pedagógico 

O Projeto Político 
Pedagógico (PPP) é 
um documento de 

interesse de todos os 
membros envolvidos 

no processo de 
aprendizagem dos 

educandos; 
Propicia o exercício 

democrático e 
participação da 

comunidade escolar 

 
 

Reunião com a 
comunidade em dia 

letivo temático e 
durante as 

Coordenações 
Pedagógicas 

Coletivas 

 
 
 

Todos os 
seguimentos desta 
Unidade de Ensino 
juntamente com a 

comunidade escolar 

 
 
 

Por meio de 
discussões, 

questionários e 
tomada de 
decisões. 

 
 
 

REGIMENTO 
ESCOLAR 

 

Propiciar relação de 
parceria entre escola 
e família; Possibilitar 

o repasse de 
informações; 
Construção de 

novas estratégias 
para melhoria do 
atendimento às 

necessidades da 
comunidade escolar. 

 

Este trabalho visa 
propiciar o exercício 

democrático e 
participação da 

comunidade escolar, 
além do facilitar a 

divulgação de 
informações 

importantes sobre a 
organização da nossa 

escola. 
 

 
 

Reunião com a 
comunidade em dia 

letivo temático e 
durante as 

Coordenações 
Pedagógicas 

Coletivas 

 
 

Todos os 
seguimentos desta 
Unidade de Ensino 
juntamente com a 

comunidade escolar 

 
 

Por meio de 
discussões, 

questionários e 
tomada de 
decisões. 

 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
 

Apresentar ao grupo 
integrante desta 

escola 
conhecimentos sobre 

o tema Terapia 
Ocupacional. 

Proporcionar um 
alto grau de 
autonomia e 

independência nas 
atividades diárias de 

todos da equipe 
escolar, tendo a 
prevenção de 
doenças e de 

transtornos como 
medida mais 

importante e eficaz 
do que a posterior 

reabilitação. 

A terapia ocupacional é 
destinada à prevenção, 

tratamento e 
reabilitação de 

indivíduos portadores 
de alterações 

cognitivas, afetivas, 
perceptivas e 
psicomotoras, 

decorrentes ou não de 
distúrbios genéticos, 

traumáticos ou de 
doenças adquiridas por 
meio da utilização da 

atividade humana como 
base de 

desenvolvimento de 
projetos terapêuticos 

específicos. Como 
atualmente, muitos 

servidores apresentam 

 
 
 
 

PALESTRA 
Dra. Juliana 
(psicanalista) 

 
Executada pela Dra. 
Juliana (psicanalista), 

com a participação 
da Coordenação, 

Direção, SOE, SAA, 
Sala de Recursos, 
monitores, e corpo 

docente desta 
Unidade de Ensino. 

 
Diálogos, 

perguntas e 
respostas ao final 

da palestra. 
Observação e 
orientação aos 

servidores durante 
todos os momentos 

necessários no 
decorrer do ano 

letivo. 
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doenças que os 
impedem ou limitam 

suas atividades 
laborais, considera-se o 

tema de suma 
importância para todo 

o grupo desta UE. 

 
 
 

Educação 
Empreendedora 

 

 
Desenvolver 
atitudes e 

mentalidade 
empreendedoras, 

para a resolução dos 
diversos problemas 

surgidos no dia-a-dia. 
Incentivar a 

resolução de 
problemas. 

Motivar as pessoas 
a não focarem nas 

dificuldades / 
obstáculos que 

surgirem, mas sim, 
na busca de 

soluções. 

O SEBRAE atua em 
conjunto com 

professores e alunos 
em busca de 
desenvolver 

potencialidades por 
meio do Programa 

Nacional de Educação 
Empreendedora 

(PNEE). Nós 
entendemos ser 

importante o 
desenvolvimento do 

tema como ampliação 
de conhecimentos, 

além de desenvolver 
atitudes positivas no 

ambiente de trabalho. 

 
 
 
 
 

PALESTRA 
(SEBRAE) 

 

 
 
 
 

Executado pelo 
SEBRAE, com a 
participação da 
Coordenação, 

Direção, SOE, SAA, 
Sala de Recursos e 
corpo docente desta 

instituição. 

 
 
 

Diálogos, 
perguntas e 

respostas ao final 
da palestra. 

Orientações e 
apoio para as 

decisões tomadas 
na prática ao longo 

do ano de 2018 
 
 

 
 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

 
 

 
Motivar o 

desenvolvimento de 
hábitos alimentares 

saudáveis; 
Desenvolver o 

senso crítico quanto 
a informações, 
orientações e 

mensagens sobre 
alimentação 

veiculadas em 
propagandas 
comerciais. 

Escola e família, 
juntos, podem construir 
uma mentalidade mais 
crítica e em favor da 

alimentação saudável. 
Portanto, é necessário 

orientar sobre a 
importância de diminuir 

o consumo de 
alimentos 

processados, e de 
evitar o consumo de 

alimentos 
ultraprocessados. A 

alimentação saudável 
favorece a 

manutenção da saúde. 
A saúde favorece a 

aprendizagem. 

PALESTRA 
NUTRICIONISTA 
LÍVIA (UNIAE); 

 
Orientações para 
todos sobre dar 
preferência por 

refeições feitas na 
hora; 

 
Promover discussões 
nas salas de aulas e 

dar suporte às 
atividades realizadas 

pelos alunos e 
professores; 

 
Incentivar o debate 

do assunto 
Alimentação 

Saudável no meio 
familiar dos 
educandos. 

 
 
 

Executado pela 
nutricionista LÍVIA – 
UNIAE– e alunos do 

curso de Nutrição 
com a participação 
da Coordenação, 

Direção, SOE, SAA, 
Sala de Recursos, 

auxiliares da 
educação, monitores, 
Educadores sociais, 

corpo docente e 
discente desta 

escola. 

Desenvolvimento, 
exercícios e 
partilha de 
habilidades 
culinárias. 

Mudança de 
hábitos 

alimentares. 
Observação (na 

prática) da 
aprendizagem 

quanto a comer 
com regularidade e 

atenção em 
ambientes 

apropriados. 

 
 
 

SEMANA 
DISTRITAL DE 

CONSCIENTIZA
ÇÃO E 

PROMOÇÃO DA 
EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA AOS 
ALUNOS COM 

NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS 

Promover o debate 
acerca do tema 

inclusão; 
 

Incentivar e 
desenvolver a 

conscientização de 
que a educação é um 

direito de todos; 
Promover no 

ambiente escolar o 
desenvolvimento da 

ética da inclusão com 
o respeito às 
diferenças. 

Os temas envolvendo 
inclusão dos alunos com 
necessidades especiais 

são sempre importantes 
e atuais. Não se esgotam 

em si. Sempre surgem 
ideias, conflitos, 
polêmicas, lutas, 

conquistas... Enfim, é 
necessário que sempre 

estejamos abertos a 
discussões e buscas por 

melhoria de qualidade de 
vida e de respeito às 

pessoas com deficiência. 

Discussão em grupo, 
na coordenação 

coletiva e em sala de 
aula; 

 
Palestras; 

 
Atividades em sala 

de aula com os 
alunos; 

 
Realização de 

dinâmica organizada 
e executada pela 

Orientadora 
Educacional (SOE) e 

 
 

Executado pelo SOE 
e Sala de Recursos, 
com a participação 
da Coordenação, 

Direção, SOE, SAA, 
Sala de Recursos, 

monitores, 
Educadores sociais, 
professores e alunos 

desta instituição. 

Por meio de 
diálogos com os 

educandos e 
professores 

envolvidos nas 
atividades; 

Mudança (positiva) 
de hábitos e 

atitudes no dia-a-
dia com relação 
aos colegas com 

necessidades 
especiais; 

Confecção de 
murais sobre a 

dinâmica de grupo 
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Por isso, a proposta é de 
que haja discussões para 

que, dentre outros 
objetivos, se desenvolva 

no coletivo a ideia do 
direito à igualdade de 

oportunidades 
educacionais. “Devemos 

tratar igualmente os 
iguais e desigualmente 
os desiguais, na medida 
de sua desigualdade”. 

(Aristóteles) 

a Professora da Sala 
de Recursos desta 

escola. 
 

Vídeos e músicas 
(turmas com 

professor regente em 
sala) 

 
 
 
 
 
 

PROJETO 
LEITURA 

 
 

Desenvolver gosto e 
o hábito pela leitura; 

Propiciar diálogos 
acerca da 

importância da leitura 
como forma de 
libertação e de 

crescimento pessoal; 
Promover o 

desenvolvimento da 
curiosidade e do 

interesse sobre os 
diversos tipos de 
textos existentes. 

A leitura amplia 
horizontes, desenvolve 
o vocabulário, propicia 

a criatividade e 
desenvolve o gosto 

pelos diversos gêneros 
textuais. 

Algumas vezes, as 
famílias não 

incentivam a leitura em 
casa, devido a vários 

fatores. 
Por isso, a escola 

exerce papel 
fundamental no 

desenvolvimento do 
hábito da boa leitura. 

Apresentação do 
projeto de leitura 
inicialmente na 

coordenação coletiva 
para os professores 
e, posteriormente, 
para os alunos em 

sala de aula; 
Montagem de 
calendário de 

apresentações que 
acontecerão no 
decorrer do ano 

letivo; 
Apresentação de 

sugestões de 
escritores brasileiros; 
Projeto com gêneros 
textuais em sala de 

aula. 

Executada pela 
Coordenação local e 

Direção. 
Participação do 

SOE, SAA, Sala de 
Recursos, monitores, 
Educadores sociais, 
professores e alunos 

desta instituição. 

Desenvolvimento e 
avaliação das 

atividades 
desenvolvidas: 
leitura, escrita, 

artísticas, manuais, 
artesanais... 

Diálogo com os 
educandos e 
professores; 

Apresentações dos 
alunos no pátio da 

escola; 
Mudança de 

atitudes quanto à 
leitura. 

 
 

PROJETO 
VALORES 

(CAMINHADA 
PELA PAZ) 

Construir ações 
práticas e concretas 
para implantação da 
paz na escola e nos 
ambientes que nos 
quais convivemos; 
Ampliar o conceito 

de paz como 
oposição a tudo que 

fere a dignidade 
humana em sua 

integridade física, 
psicológica e social... 

O mundo está muito 
violento; vemos a 

violência crescer em 
todos os locais. 
Portanto, se faz 

necessário que cada 
pessoa comece a 

desenvolver práticas 
de paz por meio de 
atitudes simples do 

dia-a-dia. A paz 
começa em cada um 

de nós. É importante a 
participação da família 
e escola no processo 

de educação 
direcionada para a paz 

e para o bem da 
coletividade. 

Apresentação do 
projeto valores pela 

Orientadora 
Educacional desta 

Escola (SOE); 
Eleição do tema para 

este ano 
(professores); 
Concurso de 
desenho para 

estampar a camiseta 
da caminhada pela 

paz (alunos); 
Orientação aos 

professores para 
instigar os alunos a 
debaterem sobre o 

assunto “paz”; 
Realização da 

Caminhada pela paz 
com a participação 
de toda a equipe 
escolar, alunos e 
comunidade local. 

 
Executado pelo SOE 
e Sala de Recursos, 
com a participação 
da Coordenação, 

Direção, SAA, 
auxiliares da 

educação, monitores, 
Educadores sociais, 

corpo docente e 
discente desta 

escola. 

Debate e tomada 
de decisões sobre 

ações que afetam a 
convivência entre 

os seres humanos; 
 

Avaliação verbal 
sobre a realização 

das atividades 
desenvolvidas e 

sobre a Caminhada 
Pela Paz 

 
 
 
 
 

USO 
SUSTENTÁVEL 

DA AGUA 

 
Possibilitar a 

discussão do uso 
consciente da água, 
por meio de ações 

práticas da vida 
cotidiana, 

incentivando o uso 

O tema se mostra atual 
e importante devido à 

crise hídrica no mundo, 
com atenção especial 

ao Distrito Federal. 
O Presidente do 

Conselho Mundial da 
Água, Benedito Braga, 

Desenvolver 
discussão em grupo 

na coordenação 
coletiva; 

Dar subsídios 
teórico-

metodológicos para a 
realização de 

 
 
 

Executada pela 
Coordenação local e 

Direção. 
Participação do 

SOE, SAA, Sala de 

Mudança de 
hábitos no dia-a-dia 
na escola, em casa 

e em outros 
ambientes; 

 
Diálogo com os 

educandos e 
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 racional da água; 
Incentivar toda a 

equipe e comunidade 
escolar a participar, 
conhecer e vivenciar 
experiências no 8º 
Fórum Mundial da 

Água, realizado em 
Brasília, do dia 
17/03/2018 a 
23/03/2018. 

 

recentemente 
ressaltou que: 
“É o momento 

importante para 
motivar a todos a dar 

importância à água” ... 
“A crise hídrica no 

nordeste brasileiro é 
um alerta para que 

fiquemos atentos para 
o uso consciente da 

água e nos 
adaptarmos com a 
falta de água”...  “O 
objetivo principal do 
Fórum Mundial da 

Água é saber 
compartilhar água”. 

atividades 
relacionadas ao uso 

consciente e 
cuidadoso da água; 

Apoiar os 
professores e alunos 

na confecção e 
pesquisa de material 

para trabalhar em 
sala de aula, com a 
implementação de 

ações de uso 
consciente e 

cuidadoso da água: 
material impresso; 
mídias; recursos 
vídeos; folhetos, 

indicação de sites... 

Recurso, auxiliares 
da Educação, 

monitores, 
educadores sociais, 
professores e alunos 

desta instituição. 

professores 
envolvidos nas 

atividades; 
 

Apresentação dos 
murais relativos ao 
tema trabalhado. 

 
NÍVEIS DA 
ESCRITA 

(Psicogênese) 
 

 
Auxiliar os 

professores na 
aplicação e avaliação 

do teste da 
psicogênese por 

meio de explicação 
sobre este 
importante 

instrumento. 

Alguns educadores 
ainda apresentam 

dificuldade na 
aplicação e na 

avaliação do teste da 
psicogênese, 

aplicando de forma 
não adequada, com 

dúvidas, ou avaliando 
os resultados de 

maneira equivocada. 
Além de que alguns 

profissionais 
demonstraram 

interesse pelo tema. 
Portanto, 

consideramos ser 
importante o 

desenvolvimento 
desse tema. 

Apresentação do 
tema pela professora 

Joelma em 
coordenação coletiva 
com os professores; 
Explicação sobre os 

níveis da escrita; 
Orientações sobre a 
aplicação e avaliação 

do teste da 
psicogênese; 

Orientações sobre o 
que e como trabalhar 

com a criança em 
cada nível. 

 

 
Executada pela 

Coordenação local. 
Participação do 
Corpo Docente, 

SOE, SAA, Sala de 
Recursos e Direção 

desta escola. 

 
Acompanhamento 

da aplicação e 
avaliação do teste 
da psicogênese. 

 
Retorno avaliativo 

verbal dos 
professores sobre o 

andamento / 
desenvolvimento 

da turma. 
 

 
 
 
 
 
 

BRASÍLIA 
 

 
Ampliar 

conhecimentos sobre 
o tema Brasília; 

 
Desenvolver 

formação crítica e 
reflexiva dos 

estudantes sobre 
Brasília atual e sobre 

a construção de 
Brasília; 

 
 

É um tema de 
fundamental 

importância por 
morarmos no Distrito 

Federal. Necessário se 
faz que incentivem a 

pesquisa e a 
interpretação reflexiva. 

Devemos formar 
cidadãos críticos e 
participativos na 

sociedade. 
Portanto, além de 
conhecer a história 
relatada por outras 

pessoas, assistir em 
documentários e 

filmes, ou realizar a 
leitura em diversos 

tipos de textos, 
devemos incentivar o 
pensamento crítico e 

criativo dos educandos 
sobre a história. 

 
 

Apresentação do 
tema em 

coordenação coletiva 
para os professores; 

Documentário em 
projetor de imagem 

(professores e 
alunos); 

Discussão em grupo; 
Apresentação de 
música, textos, 

atividades e vídeos; 
Pesquisas feitas 

pelos educandos na 
escola e em 

ambientes externos 
(casa, biblioteca...) 

 
 
 
 

Executada pela 
Coordenação local. 

Participação do 
Corpo Docente, 

SOE, SAA, Sala de 
Recursos, monitores, 
Educadores sociais, 
professores e alunos 

desta instituição 

Diálogo com os 
educandos e 

professores sobre o 
tema; 

 
Confecção de 

murais, trabalhos 
escritos, artísticos, 

manuais e 
culturais. 

 
Aula de campo: 

Descobrindo 
Brasília (passeio 

turístico) 

 
 

O CIRCO COMO 
INSTRUMENTO 

Desenvolver 
habilidades e 

conhecimentos 
relativos a atividades 

O circo, no passado, 
era atração exclusiva 
em várias cidades no 

Brasil. Porém, 

Apresentação do 
tema em 

coordenação coletiva 
para os professores; 

 
 
 

Executada pela 

 
Discussão sobre o 

tema; 
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DE EXPRESSÃO 
CULTURAL E 

POPULAR 

circenses; 
Apresentar e 

pesquisar a cultura 
do circo como 
elemento de 

entretenimento e de 
diversidade cultural 
da nossa sociedade. 

percebe-se que a arte 
circense vem 

morrendo aos poucos. 
É uma cultura rica e 

importante. Faz parte 
da nossa história e 
identidade cultural.  
Pretende-se que os 

professores trabalhem 
o tema com as turmas 
de forma motivadora e 

criativa. 

Divulgação de 
vídeos, músicas, 

fotos, material 
impresso, mídias... 

sobre o circo; 
Debate com os 
alunos sobre a 

história do circo e 
sobre as atividades 
circenses, partindo 
do conhecimento 

prévio dos alunos até 
a busca de outras 
informações pelos 

meios de 
comunicação 

existentes. 
Apresentação 

circense do grupo 
Caravana da Criança 

na nossa escola. 

Coordenação local. 
Participação do 

SOE, SAA, Sala de 
Recursos, Direção, 

monitores, 
Educadores sociais, 
professores e alunos 

desta unidade 
escolar. 

Apresentações dos 
alunos no pátio da 

escola; 
 

Confecção de 
murais, trabalhos 

escritos, artísticos, 
manuais e 
culturais. 

 
 

GUARÁ 
50 ANOS DE 

HISTÓRIA 
 

 
Resgatar a história 
de construção do 

Guará; 
 

Pesquisar sobre a 
cultura regional desta 

Região 
Administrativa; 

 
Desenvolver o 

censo de amizade, 
companheirismo e 

vizinhança. 

 
A história do Guará é 
de suma importância 
para nós moradores 

desta região; 
É a partir do 

conhecimento da 
vivência mais próxima 
da realidade que se 

anda até o 
conhecimento mais 

distante da realidade 
da criança. Partir do 
conhecimento local 

para o universal. 

Apresentação em 
Coordenação 

Coletiva do projeto 
Guará - 

50 anos de história - 
pelo senhor Rafael; 
Apresentação de 
documentários, 

vídeos, slides sobre 
o Guará em sala de 

aula; 
Realização de 

entrevistas com 
moradores antigos; 

Realização de 
atividades diversas 

sobre o Guará; 
Participação no 

desfile de 
comemoração do 

aniversário do Guará. 

 
Senhor Rafael, do 
Jornal do Guará, 
(morador e pai de 
aluno da nossa 
escola), com a 
participação da 
Coordenação, 

Direção, SOE, SAA, 
Sala de Recursos, 

monitores, 
Educadores sociais, 
professores e alunos 

desta instituição. 

Diálogo com os 
educandos e 

professores sobre o 
tema; 

 
Realização de 

debates e 
questionários; 

 
Confecção de 

materiais diversos 
sobre o tema. 

 
CONVIVENDO 

COM AS 
DIFERENÇAS 

 

Trabalhar o respeito 
às diferenças no 

ambiente 
profissional; 

Desenvolver a 
tolerância com os 
pensamentos e 

atitudes dos colegas. 

Algumas vezes 
acontecem 

desentendimentos no 
ambiente de trabalho 
por falta de respeito e 

tolerância. Por 
vivermos em 
sociedade, é 

necessário que 
desenvolvamos tais 
hábitos para uma 

melhor convivência. 

 
Leitura do texto: a 
Fábula do porco-

espinho; 
 

Discussão em grupo; 
 

Realização de 
dinâmica de grupo. 

 

Executada pela 
Direção e 

Coordenação local. 
Participação do 

SOE, SAA, Sala de 
Recursos, monitores, 
Educadores sociais, 
professores e alunos 

desta unidade 
escolar. 

 
Diálogos com toda 

a equipe; 
 

Mudanças de 
atitudes no 

ambiente escolar 
diariamente. 

 
 
 

COPA DO 
MUNDO - um 

evento mundial 
e baú de 

possibilidades 
pedagógicas. 

 
Desenvolver 
habilidades, 

conhecimentos e 
formação crítica dos 
alunos sobre o tema 

Copa do Mundo, 
analisando os 

benefícios e perdas 
da realização do 

evento, por meios de 
inúmeras 

O tema é importante 
por ser ano de Copa 

do Mundo. Este ano o 
evento será realizado 

na Rússia. É uma 
excelente oportunidade 

de engajar diversas 
atividades 

interdisciplinares e 
ampliar a 

aprendizagem, pois 
forma uma rica 

Apresentação do 
tema em 

coordenação coletiva 
com sugestões de 
estudo histórico, 

geográfico, 
atualidades, 

costumes, idiomas, 
símbolos, 

patriotismo...; 
 

Busca de sugestões 

 
 

Executada pela 
Coordenação local. 

Participação do 
SOE, SAA, Sala de 
Recursos, Direção, 

monitores, 
Educadores sociais, 
professores e alunos 

desta unidade 
escolar. 

Participação, 
colaboração e 

organização dos 
alunos durante as 

atividades 
propostas; 

Montagem de 
murais; 

Avaliação verbal 
por toda a 

comunidade 
escolar sobre as 
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CONSELHO ESCOLAR 
 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado. Tem natureza consultiva e 

deliberativa sendo o órgão máximo do estabelecimento de ensino. É composto por 

representantes de pais, professores, o especialista de educação, dos auxiliares e 

pelo diretor da escola. 

Dentre outras atividades, são atribuições do Conselho Escolar: 

 

 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do Estabelecimento de 

Ensino. 

 Fiscalizar sua execução. 

 Aprovar o plano de aplicação dos recursos financeiros alocados ao 

estabelecimento de ensino. 

 Controlar sua execução. 

 Analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados, etc. 

possibilidades 
pedagógicas. 

temática na qual 
podem ser explorados 
diversos conteúdos: 

históricos, geográficos, 
culturais, culinários e 
linguísticos, dentre 

outros. 

dos professores 
sobre a realização de 

atividades numa 
perspectiva 

pedagógica e 
cultural. 

atividades 
realizadas. 

 
 
 
 

Festa junina e 
sua influência 

na cultura 
brasileira 

 
Desenvolver e 

construir 
conhecimentos por 
meio de pesquisas, 
estudos, debates e 

realização de 
atividades sobre a 
nossa diversidade 

cultural. 
 

Compreender a 
história da festa 

junina, bem como 
seu valor dentro do 
folclore brasileiro, 
destacando seus 

aspectos sociais se 
culturais. 

O Brasil é um país rico 
em diversidade 

cultural. É importante 
conhecer e compor a 

nossa identidade 
brasileira. É por meio 
das manifestações 

culturais que 
mantemos as tradições 

e costumes. Cabe a 
nós a missão de 

incentivar os alunos a 
conhecer as diversas 
representações que 

fazem parte da nossa 
cultura. A festa junina 

retrata as contribuições 
culturais de cada povo 

à cultura brasileira. 

Apresentação do 
tema em 

coordenação 
coletiva; 

Levantamento de 
sugestões para a 

realização do 
trabalho sobre festa 

junina e sua 
influência na cultura 

brasileira; 
Propostas de 

atividades 
diversificadas, de 

acordo com o nível 
de aprendizagem de 
cada turma, podendo 

ser por meio de: 
brincadeiras, 

músicas, vídeos, 
atividades escritas, 
artísticas, manuais / 

artesanais, 
pesquisas... 

 

 

Executada pela 
Coordenação local. 

Participação do 

SOE, SAA, Sala de 
Recursos, Direção, 

monitores, 
Educadores sociais, 

professores e alunos 
desta unidade 

escolar. 

 
Montagem de 

murais; 
 

Realização de festa 
junina como forma 
de desenvolver a 

descontração, 
socialização e 
ampliação de 

conhecimento; 
 

Apresentações 
características de 

festa junina. 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM e Caixa Escolar 
 

A Associação de Pais e Mestres da Escola Classe 06 do Guará, é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos e voluntários, tem como objetivo principal junto à 

comunidade, a escola e a família, buscar um desempenho mais eficiente do 

processo educativo. 

 

A arrecadação proveniente dos contribuintes é aplicada na complementação 

da merenda escolar, no conserto de máquinas e equipamentos, na melhoria do 

prédio escolar, na compra de material pedagógico, de expediente e de limpeza e 

outras necessidades emergenciais. 

 

Em virtude do pequeno número de contribuintes e arrecadação torna-se 

necessário a busca de outros recursos como: rifas, festas, mutirões, doações e 

outros a fim de que sejam realizadas benfeitorias na escola. 

 

É por meio da Caixa Escolar que a escola, enquanto participante da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, recebe os recursos financeiros oriundos do 

poder público – PDAF e PDDE. Os recursos são depositados em conta bancária 

aberta exclusivamente para este fim. Seus membros são representantes dos 

segmentos pais, professores e auxiliares de educação, além da direção da escola. 
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CRONOGRAMA DE EVENTOS ESCOLARES 

Calendário das atividades do Ano de 2018 

Fevereiro 
 

05/02 – Apresentação dos professores; 

05/02 – Escolha de turmas; 

05 a 09/02 – Encontro pedagógico; 
15/02 – Início do ano letivo. 

 

Março 
03 – 1ª reunião de pais e professores 

05 a 09/03 – Semana distrital de 

Conscientização e promoção da Educação 

Inclusiva; 
19 – Apresentação circense: Caravana da 

Criança 

19 a 23- Semana de Conscientização do 

uso sustentável da água; 
21/03 – Planejamento pedagógico com a 

comunidade escolar; 

27/03- Abertura do Projeto valores; 

29/03- Partilha da Páscoa; 

 
 

Abril 
10/04 – Entrega dos desenhos do concurso da 

Caminhada pela paz; 

11/04 – aula de campo 4º anos – Descobrindo 

Brasília. 
11/04 - Votação do desenho da camiseta da 

caminhada da paz; 

10/04- 1º dia de formação dos Educadores 

sociais 
12/04 – Abertura do Projeto de leitura; 

19/04 – 1ª apresentação do projeto de 

leitura; 

  23 a 27 – Conselho de Classe do 1º bimestre. 

30/04- Dia letivo móvel 
 

Maio 
03/05 – apresentação do Projeto Leitura; 

05/05 – reunião de pais – 1º bimestre; 

05/05 – Aniversário do Guará; 

05/05- Aniversário da Escola Classe 06; 
07 a 11/05 – Semana de Educação 

para a vida; 

09/05 – Planejamento Pedagógico com a 

comunidade escolar; 
11/05 - Caminhada pela Paz 

17/05 – apresentação do Projeto Leitura; 

29/05 – apresentação do Projeto Leitura; 

 

Junho 
01/06 – Dia letivo móvel; 

09/06 – Festa Junina; 

14/06 – Abertura da Copa do Mundo 

21/05 – apresentação do Projeto Leitura; 
 

Julho 
09/07 – Dia letivo móvel (término do 

bimestre / semestre) 

10 a 25/07 – Recesso Escolar para 

professores e estudantes; 

26/07 – Dia letivo móvel (2º sem.) 
27/07 – Dia letivo móvel (2º sem.) 

30 e 31/07 – Conselho de Classe do 2º 

bimestre. 
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Agosto 
01 a 03/08 – Conselho de Classe do 2º 

bimestre.      

04/08 – reunião de pais 

   16/08 – apresentação do Projeto Leitura; 
18/08 – reposição do dia móvel 27/07 

30/08 – apresentação do Projeto Leitura; 

  

 

Setembro 
13/09 – apresentação do Projeto Leitura; 

20/09 – apresentação do Projeto Leitura; 

15/09 – Festa da Família; 

17/09 a 21/09 - Semana de Luta da 
Pessoa com Deficiência  

21/09 – Dia Nacional de Luta das Pessoas 

com Deficiência. 

 

Outubro 

 
16 a 19/10 - Conselho de Classe do 3º 

bimestre; 

08 a 11/10 – Semana da criança; 

12/10 - Dia das Crianças; 
15/10 – Dia do Professor; 

18/10 – apresentação do Projeto Leitura; 

26/10 - Reunião de pais do 3º bimestre. 

 

Novembro 

01/11 – apresentação do Projeto Leitura; 
02/11 – Finados - feriado 

15/11 – Proclamação da República - 

feriado 

16/11 – Dia letivo móvel; 
20/11- Dia Nacional da Consciência 

Negra; Dia letivo temático. Desfile 

revelando a beleza negra; 

22/11 – apresentação do Projeto Leitura; 
30/11 – Dia do Evangélico - feriado 

 

Dezembro 

 

03 a 06/12 – Conselho de Classe do 4º 

bimestre;  

04/12 – Dia do Orientador Educacional; 
07/12 – Cantata de Natal; 

14/12 – Formatura: Educação Infantil e 5º 

anos;   

17/12 – Reunião de pais do 4º bimestre. 
 

 

 

 

ENTRADA PEDAGÓGICA 

 

Objetivo Geral 

Propiciar aos alunos e professores uma forma diferenciada de iniciar o dia de 

trabalho através de aprendizagem (música) que envolvam os aspectos: emocional, 

cognitivo, físico e social. 

 

Descrição da Atividade 

 À entrada de cada turno (7h30 e 13h), repassar aos professores e alunos os 

informes bem como propiciar um momento de calmaria através de músicas.  

 Apresentação de músicas e histórias com cunho educativo. 
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 Apresentações de números musicais e teatrais pelas turmas que desejarem. 

 

Interface 

Direção, professores e alunos. 

 

Recursos necessários 

Humanos e materiais (som, cd e microfone). 

 

Período de execução 

Diariamente, durante todo o ano letivo. 

 

 

HORA CÍVICA 

 

Objetivo geral 

Propiciar aos alunos e professores o desenvolvimento das habilidades cívicas de 

respeito e amor à Pátria, bem como os Símbolos Nacionais (Hino e Bandeira). 

 

Descrição da atividade 

 Às segundas-feiras nos horários de 7h30 e 13h, alunos, professores e direção 

se reúnem a fim de fazer a hora cívica ao som do Hino Nacional. 

 Dois alunos ficam responsáveis por estenderem a Bandeira Nacional e a de 

Brasília enquanto o Hino Nacional é entoado. 

 

Interface 

Direção, coordenadores, professores e alunos. 

Recursos necessários 

Humanos e materiais (caixa de som, microfone, cd ou pen drive com o Hino Nacional 

e a Bandeira Nacional). 

Período de execução 

Durante o ano letivo. 
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COORDENAÇÃO COLETIVA 

Objetivo geral 

Promover a formação continuada dos docentes, bem como o planejamento das 

atividades pedagógicas e administrativas integrado aos anseios e expectativas deste 

segmento da comunidade escolar a fim de que o trabalho pedagógico se enriqueça 

com as experiências que cada um vivencia, bem como através de estudos e 

encontros com especialistas da área pedagógica. 

 

Descrição da atividade 

Em consonância com as diretrizes da SEEDF, semanalmente direção, professores, 

orientadora educacional, coordenadoras se reúnem para estudar, planejar e trocar 

experiências a respeito de assuntos pedagógicos e administrativos. 

 

Interface 

Professores, direção, pedagoga, psicóloga, coordenadores e orientador educacional. 

 

Recursos 

Humanos e materiais 

 

Período de execução 

Durante o ano letivo, às quartas-feiras. 

 

 

REUNIÃO DE PAIS 

Objetivo Geral 

Promover a integração escola-comunidade, através de encontros onde é avaliado o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico da escola como um todo, a fim de que 

todos se tornem responsáveis pela aprendizagem de cada criança. 

Descrição da atividade 

 O planejamento da reunião é realizado nas coordenações coletivas, onde 

professores e direção traçam os pontos que devem ser abordados no 

decorrer da mesma. 
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 Após discussão com a comunidade escolar, a dinâmica é reavaliada a fim de 

ampliar a participação dos pais nas reuniões. A reunião é realizada no próprio 

turno de aula do aluno, porém com o cumprimento da carga horária exigida e 

sem dispensa de alunos; ou compactando o horário em um turno para 

atendimento aos pais no turno contrário. 

 O encontro inicia-se com uma mensagem e comentários da mesma. Em 

seguida, há o atendimento individualizados dos pais. A reunião é conduzida 

pelo professor regente e se encerra com a entrega das atividades realizadas 

pelos alunos durante o bimestre. 

 No dia da reunião acontecerá, concomitantemente, a exposição dos trabalhos 

realizados pelas crianças durante o bimestre. 

 

Interface 

Pais, professores, alunos, coordenadores pedagógicos, orientador educacional e 
direção. 
 

Recursos necessários 

Humanos e materiais (textos, produções dos alunos, etc.). 

Período de execução: Ao término de cada bimestre. 

 

 

 

SALA DE RECURSOS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESPECIALIZADO 

 

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é 

definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (CNE/CEB, 2001) como um serviço de natureza pedagógica, 

conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso de estudantes com 

altas habilidades/ superdotação) e complementa (para os estudantes com deficiência 

e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica.  

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é 

definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 
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Educação Básica (CNE/ CEB, 2001) como um serviço de natureza pedagógica, 

conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso de estudantes com 

altas habilidades/superdotação) e complementa (para os estudantes com deficiência 

e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica.  

Por ter caráter suplementar e complementar deve ser realizado, 

preferencialmente, no turno inverso ao da classe comum, na própria instituição 

educacional, instituição educacional pólo ou centro especializado que realize esse 

serviço educacional. A organização funcional das salas de recursos da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal obedece a dois modelos básicos: salas de 

recursos generalistas. A Escola Classe 06 do Guará conta com uma sala de 

recursos generalista. 

Atribuições dos Profissionais em Salas de Recursos 

• atuar como docente nas atividades de complementação ou de 

suplementação curricular específica; 

• atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com 

deficiência, TGD ou altas habilidades/ superdotação ao currículo e a sua interação 

no grupo;  

• promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as 

atividades da instituição educacional ;  

• orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no 

processo educacional;  

• informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas 

educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional;  

• participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante;  

• preparar material específico para o uso dos estudantes na sala comum e na 

sala de recursos;  

• orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possa ser 

utilizados pelos estudantes nas classes comuns do ensino regular;  

• indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais específicos, bem 

como de outros  

• responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das 

adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com 

necessidade educacional especial;  
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• realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, 

linguagem, dentre outros;  

• fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter condições de 

decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e 

motivações;  

• propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as 

diferenças e a não discriminação;  

• preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes;  

• orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a 

autonomia e o envolvimento do estudante em todas as atividades propostas ao 

grupo;  

• promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e de 

comunicação no espaço da sala de aula;  

• realizar adequações de material didático pedagógico para atender as 

necessidades dos estudantes;  

• reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as dificuldades do 

estudante; e  

• ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos 

conteúdos desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa.  

 

• promover adequações necessárias para o uso de tecnologias de informação 

e de comunicação;  

• atuar como docente nas atividades de complementação ou de 

suplementação curricular especifica;  

• atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com 

deficiência ao currículo e a sua interação no grupo;  

• promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as 

atividades da instituição educacional ;  

• orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no 

processo educacional;  

• informar à comunidade escolar quanto à legislação e às normas 

educacionais vigentes asseguradoras da inclusão educacional;  
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• participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e de tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante;  

• preparar material específico para o uso dos estudantes na sala de recursos;  

• orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possam ser 

utilizados pelos estudantes nas classes comuns; 

• indicar e orientar professores e gestores para o uso de equipamentos e de 

materiais específicos e de outros recursos existentes na família e na comunidade e 

articular, para que a proposta pedagógica da instituição educacional seja organizada 

coletivamente em prol de uma educação inclusiva;   

 

 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 

fala da presença de especialistas na escola, como o orientador educacional, o 

supervisor pedagógico, o coordenador pedagógico. A Lei 5.692,71 trazia em eu 

artigo 10º a obrigatoriedade do orientador educacional nas escolas da educação 

básica. O que se pretendia, na realidade, era confirmar um ensino profissionalizante, 

obrigatório, que através do aconselhamento vocacional, ofereceria a oportunidade 

de escolha de uma profissão futura, compatível com as necessidades do mercado 

de trabalho. Portanto, surge no contexto mundial como fruto de movimentos 

existentes em prol da psicometria, da revolução industrial, da saúde mental e das 

novas tendências pedagógicas. 

 Na instituição escolar, o orientador educacional é um dos profissionais 

da equipe da gestão escolar, dos quais fazem parte o diretor, o supervisor e o 

orientador.  

 O orientador educacional trabalha diretamente com os alunos, 

ajudando-os em seu desenvolvimento pessoal, juntamente com os professores, 

auxiliando-os a melhorar o processo de ensino aprendizagem e as relações entre 

professores e alunos, a fim de compreender o comportamento dos estudantes e agir 

adequadamente em relação a eles.  

 O papel da orientação educacional só tem sentido de existência 

quando se preocupa com a realização do ser individual mais do que com a 

realização do social, visto que este decorre do outro e não ao contrário. Cabe ao 

orientador educacional, em sua prática educativa com os professores, assessorá-los 

no acompanhamento e compreensão de sua turma, integrar-se as diversas 
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disciplinas visando ao desenvolvimento de um trabalho comum e a formulação das 

habilidades didático-pedagógicas a serem desenvolvidas com os alunos. 

 Enumeramos as principais atribuições do Orientador Educacional nesta 

Unidade de Ensino: 

 a) Planejar e coordenar a implantação e funcionamento de 

Orientação Educacional  

 b) Sistematizar o processo de intercambio das informações 

necessárias ao conhecimento global do educando.  

 c) Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos 

encaminhando a outros especialistas aqueles que exigirem assistência especial.  

 d) Coordenar o acompanhamento escolar. 

 e) Ministrar disciplinas de Teoria e Prática da Orientação 

Educacional, satisfeitas as exigências da legislação específica do ensino. 

 f)  Participar no processo de identificação das características 

básicas da comunidade; 

 g) Participar no processo de caracterização da clientela escolar;  

 h)  Participar no processo de elaboração do currículo pleno da 

escola; 

 i) Participar na composição, caracterização e acompanhamento de 

turmas e grupos;  

 j) Participar do processo de avaliação e recuperação dos alunos; 

 k) Participar no processo de integração escola-família-comunidade;  

 l)  Coordenar, supervisionar, elaborar, alterar alguns dos projetos 

específicos desenvolvidos pela Escola Classe 06 do Guará. 

 

 

ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS - ESV 

 

A Escola Classe 06 do Guará é atendida pelo programa Educador Social 
Voluntário, onde os mesmos oferecem suporte às atividades educacionais aos 
alunos com necessidades especiais e alunos da educação infantil.  



42 
 

 

Os educadores sociais voluntários atuantes nesta Unidade de Ensino são 
pessoas da comunidade com habilidades nas áreas: cultural, artística, desportiva, 
ambiental, de culinária, de serviços gerais (exceto limpeza e vigilância) e naquelas 
voltadas para a prática de atividade física, informática, audiovisual, havendo alguns 
com experiência comprovada na área de educação especial e/ou saúde.. 

Eles devem estar presentes às atividades diárias da escola de segunda a sexta-
feira. Entre as atribuições, sob a orientação do  professor titular, estão:  

 Auxiliar na organização do material pedagógico 
 Desenvolver projetos e oficinas com os estudantes 
 Acompanhar os alunos nas horas de refeições e de higiene pessoal 
 Estimular a interação social entre colegas 

Além a disso os educadores contam com uma capacitação feita na própria escola 
e com o apoio de diversos setores como sala de recursos, coordenação, monitores e 
administração da Escola. 

 

ATUAÇÃO DOS MONITORES 

A Escola Classe 06 do Guará dispõe de dois monitores concursados, 
funcionários permanentes da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os 
monitores oferecem suporte às atividades educacionais aos alunos com 
necessidades especiais e alunos da educação infantil.  

Eles estão presentes às atividades diárias da escola de segunda a sexta-
feira. Entre as atribuições, estão:  

 Auxiliar na organização do material pedagógico 
 Desenvolver projetos e oficinas com os estudantes 
 Acompanhar os alunos nas horas de refeições e de higiene pessoal 
 Orientar a atuação dos Educadores Sociais Voluntários 

 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

A Escola Classe 06 do Guará conta com uma equipe lotada na Unidade 
executando o S.A.A. Algumas de suas atribuições: 

1. Acompanhar a elaboração e a implementação do Plano de Trabalho das 
SAA em convergência com o PPP da Escola; 

2. Acompanhar e orientar, sistematicamente, os Professores Regentes de 
alunos atendidos pelos SAA na elaboração do Plano Interventivo Individual, 
propondo estratégias adequadas ao desenvolvimento dos estudantes. 
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3. Acompanhar a frequência e a movimentação dos estudantes inscritos nas 
SAA, oportunizando novas vagas.  

4. Analisar, junto aos profissionais envolvidos no acompanhamento dos 
estudantes, a liberação ou permanência dos mesmos na SAA 

5 Propiciar e garantir que diferentes estratégias pedagógicas, projetos 
interventivos e reagrupamentos aconteçam na UE, favorecendo a integralidade da 
educação de todos os estudantes, em especial aqueles a serem encaminhados para 
o acompanhamento na SAA. 

6. Oferecer, em parceria com a Unidade de Ensino, condições de estrutura 
física e materiais pedagógicos e psicológicos para a realização do trabalho do 
SEAA, assim como condições que garantam o sigilo dos registros.  

7. Garantir espaços nas coordenações coletivas locais para reflexões/estudos 
organizados pelo SEAA, visando contribuir com a formação contínua dos 
profissionais da UE.  

8. Garantir a segurança dos materiais e documentos do SEAA, favorecendo a 
guarda em locais apropriados.  

9. Realizar avaliação interventiva, na perspectiva processual, contextual e 
mediada, dos estudantes com dificuldades mais acentuadas no processo de 
escolarização.  

10. Realizar intervenções específicas com os estudantes com dificuldades 
mais acentuadas no processo de escolarização, inserindo-os e acompanhando-os 
nos diversos projetos realizados na UE.  

11. Priorizar as intervenções pedagógicas realizadas na UE e, sempre que 
possível, não encaminhar para avaliação clínica antes de verificar o que pode ser 
feito para resolver na UE.  

12. Produzir Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional, especificando 
com clareza as intervenções realizadas, as conclusões geradas durante o processo 
de avaliação interventiva, como também, os encaminhamentos e as orientações 
necessárias ao pleno desenvolvimento do estudante.  

13. Sugerir, no Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional, quando 
necessário, o encaminhamento para a Sala de Apoio à Aprendizagem.  

14. Conduzir, com a participação da Equipe Gestora, Orientação Educacional 
(OE) e Coordenação Pedagógica da UE, as reuniões para definição da Lista de 
Prioridades para o Acompanhamento da SAA de estudantes a serem encaminhados 
para a SAA. 

15. Mediar as ações realizadas pelo Professor da SAA e o professor regente 
do estudante encaminhado. 
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16 Elaborar, em conjunto com o Professor da SAA, o Plano de Trabalho a ser 
integrado ao PPP da escola. 

 

Contamos com quatro turmas de Integração Inversa, quatro classes especiais 

para alunos com TGD e quinze turmas apresentam redução de alunos de acordo 

com a peculiaridade do diagnóstico de cada aluno que compõe a turma. 

 

A metodologia aplicada pela Escola Classe 06 seguirá as normas e diretrizes 

definidas nas diversos documentos normativos expedidos pela Secretaria de Estado 

de Educação para as Escolas da Rede de Ensino Público do Distrito Federal e 

contemplam: 

 

 Construção do cidadão ético, reflexivo, crítico, participativo e transformador. 

 Democratização das ações, possibilitando a liberdade e o pluralismo de 

ideias. 

 Valorização e formação permanente de professores, por meio de otimização 

do tempo nas coordenações pedagógicas e outros. 

 Estudo do Currículo em Movimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, organizando os conteúdos significativos. 

 Sistematização do conteúdo no ritmo próprio do aluno. 

 Adequação curricular quando necessário. 

 Adequação do material didático. 
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RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

 

A relação entre a escola e a família é sobretudo nos dias de hoje, uma das 

mais palpitantes questões discutidas por pesquisadores e ou gestores dos sistemas 

e unidades de ensino em quase todo o mundo. Este fato é evidenciado, por um lado, 

pelo expressivo número de pesquisas e publicações especializadas sobre o assunto, 

e, por outro, pela preocupação manifestada nos mais diversos fóruns de reuniões 

escolares a fóruns nacionais e internacionais pelos profissionais responsáveis por 

gerir simples unidades escolares ou complexos sistemas nacionais de ensino. 

Segundo Montandon e Perrenoud (1987: 7), “de uma maneira ou de outra, 

onipresente ou discreta, agradável ou ameaçadora, a escola faz parte da vida 

cotidiana de cada família”. Todavia, é fundamental a participação da família na 

escola, pois ela restaura muitos pontos que muitas vezes, os educadores não 

conseguem fazer sozinhos.  

A ação da família é, no entanto, uma ação complementar à da Escola e a ela 

subordinada, porque se desconfia da competência da família para bem educar; na 

verdade, no mais das vezes, afirma-se que a família não consegue mais educar os 

seus filhos. A esse respeito, o grande problema, detectado nas páginas das revistas 

e dos jornais, é que os pais não se interessam em particular, pela escola, pois dela 

estão afastadas. 

  A família, por exemplo, é o primeiro elemento social que influi na educação. 

Sem a família, a criança não têm condições de subsistir. Tal necessidade não é 

apenas de sobrevivência física, mas também psicológica, intelectual, moral e 

espiritual. A família, no entanto, encontra uma série de problemas, na sua missão de 

educar.  

Os pais que apóiam os seus filhos na escola, contribuem para ela seja uma 

instituição bem sucedida. De acordo com a revista Nova Escola (2006: p. 34), a 

escola e a família têm os mesmos objetivos, fazer a criança se desenvolver em 

todos os aspectos e ter sucesso na aprendizagem. Todos aprendem com essa 

parceria. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs 1998: p. 32) para que 

aconteça a interação entre a escola e a comunidade, é preciso buscar formas para 

que a escola esteja mais presente no dia-a-dia da comunidade e também o inverso, 
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isto é, a escola (...). De modo que a escola e os estudantes e professores possam se 

envolver em atividades voltadas para o bem-estar de sua comunidade. 

  O convívio escolar é decisivo na aprendizagem de valores sociais e o 

ambiente escolar é o espaço de atuação mais imediato para os alunos. Assim, é 

preciso salientar a sua importância.  

Especificamente a direção desta Unidade de Ensino busca o encontro com a 

comunidade escolar para que reflitam conjuntamente sobre o trabalho, sobre os 

objetivos que se pretendem atingir e sobre as formas de conseguir, esclarecendo o 

papel de cada um nessa tarefa. 
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 Avaliar – processo sensível, sistemático e cuidadoso. 

 Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para crescer 

(LIMA, 2011). 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 porque 

nossa crença ratifica o compromisso de uma avaliação comprometida com as 

aprendizagens de todas as crianças.  

 A avaliação deve ser formativa, assim como a aprendizagem deve ser 

significativa. Os procedimentos e instrumentos, isoladamente, não definem a função 

formativa. 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. 

 Nesta etapa da Educação Básica, a avaliação deve ser constituída 

como um constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando efetivá- la 

como um processo que vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e o 

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

mas também pelos outros profissionais e adultos que interagem com as crianças e 

pelas próprias crianças.  
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 Essa avaliação é responsabilidade de toda a comunidade escolar. O 

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

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

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

mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.  

 Assim sendo, a avaliação das crianças tem como referência os 

objetivos do projeto político-pedagógico da instituição e não deve assumir 

finalidades seletivas e classificatórias, muito menos uma prática para avanços de 

estudos. As DCNEIs explicitam que as pré-escolas devem elaborar e aplicar formas 

de avaliação que apreciem o acompanhamento da organização do trabalho 

pedagógico e o desenvolvimento da criança, garantindo:  

 I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano;  

 II - a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

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

 III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da 

criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 

criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da 

instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); 

  IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o 

trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil;  

 V - a não retenção das crianças na Educação Infantil (BRASIL, 2009: 

05) Assim, na Educação Infantil a avaliação se dá principalmente pela observação 

sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios e 

reflexão, portfólios (exposição das produções das crianças), autoavaliação para as 

crianças maiores (importantíssima para a tomada de consciência da criança de seu 

momento de aprendizagens e desenvolvimento), entre outros 

 Nesse sentido, as observações e registros devem ser contextualizados, 

isto é, tomando as crianças concretas, em suas histórias de vida, seus ambientes 

sociais e culturais e co-construtoras de um processo dinâmico e complexo de 

desenvolvimento pessoal e social. Variados devem ser os registros, tais como a 

escrita, a gravação de falas, diálogos, fotografias, vídeos, os trabalhos das crianças 

etc.  

 As professoras anotam, por exemplo, o que observam, as impressões 

e ideias que têm sobre acontecimentos; descrevem o envolvimento das crianças nas 

atividades, as iniciativas, as interações entre as crianças etc. E usam esses registros 

para refletir e tirar conclusões visando aperfeiçoar a prática pedagógica (BRASIL, 

2012:14).  
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 Importante ressaltar que as crianças devem participar da avaliação das 

atividades e de seu registro. Pode ser registrado o que é feito pelos professores e 

pelas crianças. O objetivo da avaliação é qualificar a mediação docente (e dos 

outros profissionais) para que as aprendizagens infantis sejam cada vez mais 

efetivas e amplas. E, por consequência, o desenvolvimento dos pequenos seja real.  

 Os registros avaliativos devem expressar de maneira ética os achados 

revelados por meio da avaliação formal sem, contudo, ignorar os elementos 

informais, desde que estes sejam utilizados em favor das crianças e das 

aprendizagens. A avaliação informal (FREITAS et al, 2009) é categoria determinante 

do processo, revela os juízos de valor que emitimos sobre os estudantes e sobre os 

quais não possuem controle algum. Sendo assim, entendemos que os registros 

avaliativos devem contemplar a utilização da avaliação formal com a informal, desde 

que observem o princípio do acompanhamento e do encorajamento, em detrimento 

de quaisquer classificações e ou exclusões. 

 A avaliação, que se diz formativa, será sempre da observação do 

desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais da 

comparação dela com seus pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a 

construção do pensamento e do conhecimento, o desenvolvimento da criança bem 

como suas necessidades e interesses, guias primordiais do planejamento e das 

práticas pedagógicas. Importante notar: as crianças com necessidades educacionais 

especiais têm direito à adequação curricular, procedimento que permite flexibilizar os 

critérios avaliativos, tornando-os coerentes com seu ritmo e condições de 

aprendizagem. Neste quesito, outro elemento se faz criador e estruturante dessa 

prática avaliativa, qual seja: compreender as lógicas e construções realizadas pelas 

crianças, deixando-as revelar suas impressões e percepções sobre o mundo.  

 A centralidade autoritária na lógica do docente pode obscurecer a 

riqueza do processo que está presente na lógica do discente. O avaliador que 

precisamos ser revela-se na atitude científica da escuta, do olhar e de observação 

constantes. O olhar sensível, a observação, os registros sistemáticos e o cuidado na 

escolha das intervenções pedagógicas que produzem aprendizagens são 

fundamentos para uma avaliação formativa: A ação de olhar e escutar é um sair de 

si para ver o outro e a realidade segundo seus próprios pontos de vista, segundo 

sua história.  

 Neste sentido a ação de olhar é um ato de estudar a si próprio, a 

realidade, o grupo à luz da teoria que nos inspira. Este aprendizado de olhar 

estudioso, curioso, questionador envolve ações do pensar: o classificar, o selecionar, 

o ordenar, o comparar, o resumir, para assim poder interpretar os significados lidos. 

Neste sentido o olhar e a escuta envolvem uma ação altamente movimentada, 

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

 

 A escola apresenta-se como um espaço propício para tratar de todas 

as questões sociais atuais e históricas. Essas questões, não como verdades 

absolutas, mas que possibilitem aos estudantes compreenderem as implicações 

éticas e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua própria 

opinião nesse debate. A ideia de que educação não é doutrinação talvez valha aqui 

mais do que em qualquer outro campo, pois estaremos lidando com valores sociais 

muito arraigados e fundamentais. 

 Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática:  

 - Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.  

 - Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.  

 - Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória.  

  - Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente 

escolar, pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  

 - Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa 

visão crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, 

cultural e econômica brasileira.  

 - Sensibilizar sobre a importância da promoção, defesa e garantia dos 

direitos humanos.  

 - Percepção dos problemas sociais, comunitários e familiares que 

ferem nossos direitos humanos.  

 - Reflexão crítica acerca desses problemas na tentativa de 

compreender por que eles existem e como solucioná-los.  

 -  Ação por meio do estímulo à participação, inclusive das crianças; 

 -  Educação para a Sustentabilidade. Para uma mudança de postura e 

prática rumo à sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra. 
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

AVALIAÇÕES 

DAS  AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 
- Promover um 
ensino público 
de qualidade 
que favoreça a 
socialização 
do aluno.  

 
- Favorecer no 
aluno, seu 
desenvolvimento 
crítico-social, 
afetivo, psicomotor, 
físico e cognitivo, 
segundo 
pressupostos 
básicos para a 
formação da 
cidadania, 
respeitando as 
individualidades de 
cada sujeito. 

 

 

 

As ações 

estão 

detalhadas 

em todos os 

Projetos 

Específicos 

apresentados; 

 

- Observação 

da realidade; 

 

- Entrevistas 

com os 

agentes 

envolvidos. 

 

Equipe gestora; 

Corpo Docente; 

Corpo Discente; 

Comunidade. 

 

Ao longo do ano 

letivo de 2018. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

PROJETO "VALORES" 

Objetivo Geral 

Resgatar e vivenciar valores éticos e morais essenciais para nossa sociedade, 

conscientizando a comunidade escolar para a construção do cidadão pleno. 

 

Descrição da atividade 

 Conscientização de toda a comunidade escolar através de palestras feitas por 

profissionais especializados sobre temas de interesse educacional. 

 Sensibilização com oficinas pedagógicas, músicas, dinâmicas, dramatizações 

e jogos cooperativos. 

 Atendimento, pela orientadora educacional, por turma, de acordo com 

cronograma previamente montado. 

 Distribuição de textos para serem trabalhados em sala de aula enfocando 

valores. 

 Concurso de desenho para a camiseta: “Educar é uma arte”. 

 Abertura do Projeto “Educar é uma arte”. 

 Caminhada pela paz, envolvendo toda a comunidade escolar. 

 

Interface 

Alunos, professores, orientadora educacional, direção e demais segmentos da 

comunidade escolar. 

Recursos necessários 

Humanos e Materiais (caixa de som, microfone, som e outros relacionados). 
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Período de execução 

Durante todo o ano letivo. 

SUBPROJETO "CAMINHADA PELA PAZ" 

 

Objetivo Geral 

Refletir sobre a paz na perspectiva de que é um estado de consciência viva e 

construtivo, indispensável para a harmonia e o bem estar do ser humano. 

 

Descrição da atividade 

 Incentivar os alunos a exercitarem a paz em suas atitudes, para que haja uma 

mudança positiva de comportamento dentro e fora de sala de aula e também 

no âmbito familiar. 

 Apresentar músicas relacionadas ao tema, realizando trabalhos em sala 

como: leitura, desenhos, canto e ensaio. 

 Realizar a tradicional caminhada pela paz, envolvendo pais, alunos, 

professores, direção e convidados. 

 

Interface 

Participação de toda a comunidade escolar. 

 

Período de execução 

Durante todo o ano de 2018 

 



54 
 

 

PROJETO "VOLUNTARIADO" 

 

Objetivo geral 

Propiciar a integração escola-comunidade através do trabalho voluntário em projetos 

pedagógicos e administrativos 

 

Descrição da atividade 

Divulgação das áreas que necessitam de auxílio tanto pedagógico quanto 

administrativo; 

Preenchimento do cadastro de voluntários. 

Reunião explicativa sobre o que é o trabalho voluntário e sua importância. 

Apresentar à comunidade escolar os voluntários, ressaltando e valorizando o 

trabalho de cada um. 

Organização do horário e área de atuação dos mesmos, como por exemplo no 

horário do recreio escolar; 

 

Interface 

Universitários e comunidade interessada em geral 

 

Recursos necessários 

Humanos e materiais (o que se fizer necessário para execução da atividade 

voluntária) 

 

Período de execução 

Diariamente, durante o ano letivo. 
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PROJETO "EDUCAÇÃO AMBIENTAL" 

 

Objetivo geral 

 

Conscientizar o aluno e a comunidade em geral sobre a necessidade de 

preservação da natureza por meio da destinação adequada do lixo – a coleta 

seletiva. 

 

Descrição da atividade 

 

 Informar a comunidade escolar sobre o que é coleta seletiva de lixo. 

 Solicitar de empresas da área de reciclagem, materiais adequados ao 

acondicionamento dos diversos tipos de lixo. 

 Propiciar a separação do material nas salas de aula, através de recipientes 

adequados para cada material. 

 Promover estudos e debates sobre o tema “preservação ambiental”. 

 Implantação e implementação da horta escolar. 

 Implantação e implementação da jardinagem na escola. 

 

Interface 

Direção, professores, jovem educador, alunos, empresas e comunidade em geral. 

 

Recursos necessários 

Humanos e materiais (“bags” para coleta de lixo, informativos, equipamentos de 

horta e jardinagem, insumos, sementes, etc.). 

 

Período de execução 

Durante o ano letivo. 
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PROJETO "LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA" 

 

Objetivos: 

Promover a inclusão digital aos alunos das séries iniciais; 

Oferecer novas ferramentas didático-pedagógicas aos alunos 

Capacitar os alunos a utilizarem o computador como ferramenta de pesquisa 

e de estudo; 

Auxiliar em atividades e jogos que favoreçam o letramento; 

Justificativa: 

Embora o Brasil seja um dos países que contém um dos maiores índices de 

internautas do mundo, ainda é grande o número de famílias que não possuem 

acesso a informática e a internet, devido ao alto custo que isso significa em seus 

orçamentos domésticos.  

Nesse sentido a Escola Classe 06 vem através desse projeto propiciar a seus alunos 

a possibilidade de inserção ao mundo digital, visando total auxilio no processo 

ensino aprendizagem, navegação da Internet, e melhoria nos índices de 

aprendizagem. 

Dessa forma devemos orientar nossos alunos acerca das novas tecnologias que a 

escola dispõe; além disso, apostar na Inclusão Digital é proveitoso para aquisição de 

conhecimento, "[...] o acesso à rede mundial de Internet melhora em 5,5 pontos no 

desempenho dos alunos (Revista Nova Escola, p. 24, 2007)" e já que, a informática 

é uma das áreas que mais cresce no Brasil e no Mundo, os alunos devem estar 

preparados e capacitados para as transformações que o mundo vem sofrendo, e 

compreender melhor o progresso no qual o homem tem trilhado. Podemos dizer que 

nos dias atuais temos precisado continuamente das máquinas para trabalhar, tendo 

como pretensão neste projeto, facilitar o acesso à Internet, incentivar e capacitar os 

alunos a utilizarem o computador como ferramenta de trabalho.  

A importância da informática como instrumento atual no processo ensino-

aprendizagem justifica-se neste projeto.  

Profissionais necessários: 

2 (dois) professores de 40 horas semanais. 

Avaliação: 

A avaliação será contínua através de observações feitas a partir do desenvolvimento 

de cada aluno, trabalhos individuais e coletivos, participação ativa dos mesmos em 

todas as atividades propostas e registro em ficha específica bimestralmente, 

arquivadas em portfólio individual. 
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SUBPROJETO "INFORMÁTICA PARA SERVIDORES" 

Objetivos: 

 

 Ofertar para os servidores e professores interessados um curso de formação 
em informática na própria escola; 

 Desmistificar junto aos professores e servidores a dificuldade de interação 
entre eles e a máquina; 

 Dar condições ao professor de utilizar o computador como instrumento 
pedagógico; 

 

Justificativa: 

 

Embora a escola possua uma sala com computadores disponível, a mesma 

não é utilizada como deveria, ficando muitas vezes trancada. Esta parceria entre 

educação e tecnologia precisa ser efetivada. 

Desmistificar junto aos professores e servidores a dificuldade de interação 

entre eles e a máquina, já que muitos admitem utilizar o computador e a internet 

para preparar suas aulas, mas não conseguem ainda utilizar os mesmos nas suas 

atividades em sala de aula, como instrumento pedagógico. 

Naturalmente, a capacitação e formação em Informática educativa para 

professores pode colaborar muito nesse sentido. 
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PROJETO "INTERVENTIVO" 

Objetivo geral 

Proporcionar ao aluno com defasagem idade-série e dificuldades de aprendizagem 

um atendimento individualizado. 

 

Descrição da atividade 

 Após o teste de psicogênese, o professor encaminhará ao professor 

responsável as crianças com dificuldades na aprendizagem com defasagem 

idade-série. 

 Cada criança com dificuldades de aprendizagem terá acompanhamento 

semanal com o professor responsável, havendo rotatividade na escolha dos 

alunos a partir da demanda, a fim de proporcionar atendimento individualizado 

a um maior número de alunos. 

 O professor regente ministrará aulas de reforço para os alunos com 

dificuldades de aprendizagem no contra turno. 

 As atividades ministradas serão registradas e arquivadas para comparação da 

evolução do aluno. 

 

Interface 

Professor readaptado responsável pelo atendimento, professor regente. 

 

Período de execução 

O projeto interventivo ocorrerá durante todo o ano letivo.  
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PROJETO LEITURA 

Objetivo geral 

Desenvolver o prazer pela leitura e o hábito de pesquisa através de atividades que 

favoreçam a complementaridade das atividades em sala de aula. 

 

Descrição da atividade 

 

 Cada turma possui um horário específico durante a semana na biblioteca para 

que os alunos realizem a troca do livro e ouçam histórias. 

 A partir das histórias contadas os alunos recriam histórias escritas, com 

fantoches, teatro, dança e dramatizações a serem apresentadas para toda a 

escola; 

 Realização de pesquisas em periódicos, coleções e demais publicações do 

acervo. 

 Promoção de momentos de leitura na rotina pedagógica da sala de aula; 

 Promoção de campanhas de arrecadação de livros, gibis e coleções em geral. 

 Utilização em sala de aula da bolsa de leitura com vários gêneros textuais; 

 Contador de histórias – no pátio durante as entradas, utilizando fantoches 

e/ou outros meios e recursos; 

 Apresentação de escritores de literatura infantil. 

 Hora da leitura – momento diário em que toda a escola para por vinte minutos 

com o objetivo de ler livros ou textos. 

 

 

Interface 

Alunos, professores atuantes na sala de leitura, professores regentes, monitores e 

direção. 

 

Recursos necessários 

Humanos e materiais (livros, aparelhos de som, fantoches). 

Período de execução 

Durante o ano letivo. 
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PROJETO "LIVROS COLETIVOS" 

 

Objetivos 

 

Incentivar os alunos a usar e colocar em prática a criatividade e a imaginação; 

Desenvolver o senso crítico; 

Estimular a interação dos alunos entre si e com os professores; 

Valorizar a autoestima do aluno; 

Trabalhar temas simples, de interesses dos alunos e assuntos do cotidiano, que 

certamente irão acrescentar no fazer pedagógico e no desenvolvimento do discente. 

 

Interface 

Alunos, professores e demais segmentos da escola. 

 

Recursos necessários 

a) Humanos (professores readaptados); 

b) materiais (revistas, cola, tesoura, cartolina e etc.). 

 

Período de execução 

Durante o ano letivo. 
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PROJETO "O BAÚ DE SEGREDO DA VOVÓ" 

Objetivos 

 

 Resgatar valores de convivência coletiva; 

 Pesquisar e socializar brincadeiras que eram utilizadas no passado; 

 Ampliar o círculo de brincadeiras dos alunos: 

 Tornar os alunos mais participativos e solidários; 

 Incentivar o trabalho de equipe; 

 Propiciar ambiente acolhedor e favorável para a leitura e produção de texto 

baseado nas brincadeiras infantis; 

  *Resgatar de forma lúdica e reflexiva as brincadeiras antigas como: 

bolinhas de gude, passa-anel, soltar pipa, pular corda, rodar pião, 

amarelinha e tantas outras que já não fazem parte das brincadeiras da 

maioria das crianças; 

 Motivar os alunos a adquirem uma atitude positiva em relação ao convívio 

com o outro. 

Justificativa: 

 

Considerando que "a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades 

intelectuais da criança sendo por isso, indispensável à prática educativa". (J.Piaget). 

Considerando que "As maiores aquisições de uma criança são conseguidas 

no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e 

moralidade". (Vygotsky) 

Considerando que nos dias atuais as avós têm exercido grande e 

fundamental importância na vida e na educação das crianças em fase escolar. 

Este projeto, por meio da ludicidade, criará um ambiente agradável que 

servirá como estímulo para o conhecimento de que é possível levar uma vida 

saudável, sem sedentarismo e com respeito ao próximo, desde que haja mudança 

de comportamento, vivência de novos valores, disciplina, convívio em grupo e 

atenção à saúde entre muitos outros. 
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Desenvolvimento: 

 Inicialmente o projeto será apresentado a toda a escola com um Teatro 

baseado no livro Bento que Bento é o frade de Ana Maria Machado, 

com a participação de algumas avós da comunidade, onde serão 

resgatadas algumas brincadeiras da época da vovó; 

 Levar os alunos para a sala de informática para a exploração dos 

seguintes quadros de Portinari “Menino com pião”, “Menino plantando 

bananeira”, “Meninos soltando pipas”, “Pulando carniça”, “Palhacinhos 

na gangorra”, “Menino com estilingue”, “Pulando carniça”, “Meninos 

brincando”, “Papa vento”, “Futebol” e “Roda infantil”. 

 Após essa pesquisa, as atividades do projeto serão definidas em 

coordenação por série de modo a contemplar o nível de cada turma. 

 Serão oportunizadas ainda atividades de leitura, escrita, de artes de 

raciocínio lógico matemático, estudos sociais, entre outras. 

 A coordenação pedagógica da escola oferecerá apostilas, CDs, livros e 

outros instrumentos necessários à aplicabilidade do projeto pelos 

professores; 

 

Avaliação 

Ao longo do ano letivo pelo professor regente e através de apresentações na 

culminância do projeto ao final de cada semestre. 
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PROJETO "SOLIDARIEDADE" 

Objetivos 

Sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar sobre a pluralidade existente na 

unidade de ensino. 

Compreender as regras e instrumentos que servem para organizar e valorizar a 

individualidade e a coletividade na sociedade. 

 

Descrição da atividade 

 Sensibilização e conscientização a comunidade escolar a respeito das 

questões sociais que demandam a solidariedade, levando em consideração 

a pluralidade existente na unidade de ensino; 

 Respeito aos diferentes pontos de vista nas situações de convívio, por 

meio de estudos, palestras, filmes e dinâmicas; 

 Uso de uma dialética reflexiva na comunicação produtiva de ideias e na 

busca de soluções para os problemas cotidianos; 

 Desenvolvimento do senso crítico diante das adversidades, através da 

autorreflexão, diálogos, jogos e dramatizações; 

 Busca da justiça no enfrentamento dos conflitos sempre que possível; 

 Conscientização da importância do outro em nossa vida, por meio da 

autorreflexão, filmes e diálogos; 

 Inclusão de todos os alunos da escola, através de músicas, histórias, 

teatro, jogos, dinâmicas, autorreflexão e palestras. 

Interface 

Professores, alunos, orientação educacional, professora da sala de recursos 

responsável pela excursão do projeto, direção e demais segmentos da comunidade 

escolar. 

Recursos necessários 

Humanos e materiais (computador, Data show, televisão, filmes e outros). 

Período de execução 

Durante o ano letivo. 
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PROJETO "MUSICALIZAÇÃO" 

Objetivos: 

 Promover o desenvolvimento cultural dos alunos; 

 Utilizar a linguagem musical como forma de comunicação; 

 Valorizar as diversas produções musicais; 

 Desenvolver a percepção rítmica e melódica do aluno; 

 Estimular a capacidade de concentração, coordenação motora; 

 Enriquecer o repertório musical; 

 Introduzir a música clássica no mundo infantil. 

Justificativa: 
Conforme lei 11.769/08 o ensino de música é obrigatório nas escolas de todo 

o Brasil. O ensino deve ser feito em toda a educação básica, do infantil ao 5º ano 

do Ensino Fundamental. 

Os parâmetros destacam como pontos principais e que devem ser trabalhos 

no ensino da música: a música como produto cultural e histórico; a escuta, o 

envolvimento e a compreensão da linguagem musical; a interpretação, improvisação 

e composição musical. 

Segundo os PCN´s é através da diversidade que o aluno constrói hipóteses e 

aprimora sua forma de avaliar a qualidade das suas produções e as dos outros. 

Essa diversidade que abrange o conteúdo da música. 

A inclusão da música no currículo de educação básica tem como finalidade 

garantir aos alunos mais oportunidades para o desenvolvimento de uma inteligência 

musical, pois aprender com sentido e prazer facilita a compreensão daquilo que é 

ensinado. 

 

Desenvolvimento: 

 

As aulas de musicalização serão ofertadas semanalmente nas turmas de 2º 

período ao 5º ano e suas atividades serão adequadas ao nível de cada turma com 

atividades práticas e teóricas. 
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Inclui-se ainda ao projeto a diversidade musical existente em nosso país, para 

apreciação e conhecimento dos alunos de músicas folclóricas, afro, clássica, entre 

outras. 

 

Recurso humano para aplicação do projeto: 

02 professores de 40 horas semanais; 

Turmas a serem atendidas 

26 turmas – Do 2º período ao 5º ano; 
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PROJETO "RECREIO DIRIGIDO" 

Objetivo geral 

 

Proporcionar aos alunos um intervalo mais proveitoso, minimizando as 

possibilidades de conflitos por ociosidade.  

Descrição da atividade 

 

 Diariamente, alunos previamente selecionados e orientados como “amigos do 

recreio” levarão brinquedos para as áreas de recreação e colaborarão na 

fiscalização e apoio dos colegas quanto aos procedimentos adequados para o 

momento do intervalo. 

 Os professores que se encontram fora de sala de aula serão distribuídos em 

escala para supervisão do recreio na educação infantil (até o 1º ano) e no 

ensino fundamental (2º a 5ºs anos). 

 

Interface 

Monitores, “amigos do recreio”, educador social, professores, coordenadores e 

alunos. 

 

Recursos necessários 

Humanos e materiais (brinquedos diversos). 

 

Período de execução 

Durante todo o ano letivo. 
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PROJETO "BANHEIROS QUE EDUCAM" 

Objetivos: 

 

 Reconhecer-se como ser integrante do ambiente; 

 Reconhecer a importância de preservar o patrimônio público; 

 Desenvolver uma atitude responsável de cuidado com o meio em que 

vive; 

 Adquirir atitudes de preservação da saúde em relação à higiene 

pessoal e ambiental; 

 Perceber os modos de transmissão de doenças; 

 

Justificativa: 

 

Considerando o banheiro da escola como parte do Patrimônio Público; 

Considerando o mau uso do banheiro pelos estudantes da escola; 

Considerando os conflitos que ocorrem dentro dos banheiros entre os educandos 

durante o intervalo; 

Este projeto surgiu da necessidade de conscientizar sobre a preservação do 

ambiente escolar e também de cuidados com a higiene e a saúde, bem como do uso 

adequado dos banheiros e das demais áreas coletivas da escola, como parque, 

quadra, pátio, etc. 

Visa ainda cuidar do que é de todos, abordando o processo de preservação, no 

sentido de desenvolver nos alunos, atitudes positivas em relação a sua Escola, seu 

Bairro, à Cidade e de toda sociedade, por meio do processo educativo e do exercício 

da cidadania, melhorando sua qualidade de vida e de saúde. 

 

Desenvolvimento: 

Equipar os banheiros com itens necessários aos seus usuários: Papel higiênico, 

sabonete líquido, espelho, lixeiras, etc.; 
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Realizar passeio informativo ao banheiro com pequena palestra sobre o uso 

adequado de banheiro coletivo, com as turmas individualmente, de forma a atingir 

melhor os objetivos e a sanar as possíveis dúvidas que possam surgir. 

Realizar semanalmente com os servidores da escola uma escala de monitoramento 

dos banheiros, para os horários do intervalo, tanto no matutino como noturno 

vespertino. 

Profissionais envolvidos 

Parceria entre direção, professores e servidores da escola responsáveis pela 

conservação e limpeza; 
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Projeto “Escola Saudável” 

Introdução 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição possui como diretriz a 

promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, compreendendo um 

conjunto de ações que objetivam proporcionar práticas alimentares nutricionalmente 

adequadas condizentes com os aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos e 

coletividades. Neste contexto, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) integra 

estas ações em conjunto com a regulação de alimentos e incentivo à criação de 

ambientes promotores da alimentação saudável, como as escolas¹. 

No ambiente escolar, as ações de EAN estão entre os eixos prioritários do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), servindo de auxílio aos 

escolares na adoção voluntária de escolhas alimentares saudáveis². 

 

Objetivo 

Esse projeto tem como objetivo disseminar conhecimento para ajudar na 

promoção de hábitos mais saudáveis em crianças, considerando uma educação 

alimentar e nutricional e a prática de atividade física. 

 

Metodologia 

Temas Objetivos Atividades 

1º encontro - 
Conhecendo 
os 
participantes 

- Conhecer o perfil do público 
a ser trabalhado. 
 
- Reconhecer as principais 
dificuldades relacionadas à 
alimentação dos escolares e 
suas famílias. 
 
- Apresentar para os pais e 
escolares as principais 
doenças relacionadas à má 
alimentação. 
 

Esse primeiro encontro será 
realizado em dois momentos, sendo 
um com os pais e outro com as 
crianças. Com os alunos, será feito a 
antropometria e aplicação de 
questionário de frequência alimentar 
a fim de diagnosticar o estado 
nutricional e conhecer o consumo 
alimentar habitual. Com os pais, será 
realizado uma roda de conversa 
onde será apresentado temas sobre 
doenças associadas à má 
alimentação, a importância da 
participação dos pais na alimentação 
dos filhos em forma de slide e 
dinâmicas (vídeos, músicas). 
 

2º encontro - - Apresentar as Dinâmica onde serão levadas 
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Origem dos 
alimentos e 
entendendo os 
rótulos 

recomendações nutricionais 

segundo o Guia Alimentar 

para a População Brasileira. 

- Identificação e importância 
dos grupos alimentares. 

- Ensinar a leitura de 

rótulos nutricionais e lista de 

ingredientes dos produtos 

industrializados. 

réplicas/embalagens de alimentos 
para análise dos rótulos após 
apresentação sobre a origem dos 
alimentos e como realizar essa 
leitura. Ao final, será executada uma 
dinâmica onde os alunos deverão 
elaborar cardápios com alimentos 
saudáveis e não saudáveis 
calculando o valor calórico e a 
porcentagem de carboidratos, 
gordura e sódio dos alimentos. 

3º encontro – 
Horta 
Sustentável 

- Apresentar a importância do 
cultivo dos alimentos de 
melhor qualidade nutricional. 
- Conscientizar sobre a 
redução de resíduos em 
aterros, diminuindo assim, a 
poluição.  
- Proporcionar um espaço e 
uma atividade 
compartilhados. 

A horta será cultivada em ambiente 
próprio. Caso a escola não tenha 
espaço disponível, as sementes 
poderão ser plantada em garrafas 
PET. Serão utilizados ferramentas 
simples como, gadanha (para capinar 
em torno das plantas e aerar o solo), 
regador (para regar as plantas), 
sementes de especiarias e/ou 
verduras, esterco ou húmus com 
minhocas (para nutrir o solo) e 
regador (para livrar-se do pó e tratar 
as pestes). As crianças auxiliarão no 
momento da plantação e serão 
orientadas sobre o plantio e cultivo 
da horta. 
 

4º encontro– 
Gincana 5 
estações 
 

- Mostrar a importância 

da alimentação saudável 

aliada à prática de atividade 

física. 

Gincana onde avaliará os 
conhecimentos sobre alimentação 
saudável aliada a prática de atividade 
física. Serão montados circuitos com 
atividades como: degustação de 
sucos, pular corda, ir às compras, 
jogo da velha com alimentos. 
 

5º encontro – 
Oficina 
Culinária 

 - Estimular as crianças a 
prepararem alimentos mais 
saudáveis. 
 
- Desencorajar o consumo de 
produtos industrializados.  
 
 

Após prévia aplicação de 
questionário sobre quais alimentos 
industrializados as crianças mais 
gostam de consumir, será realizada 
uma oficina culinária com os alunos 
demonstrando como um alimento 
industrializado pode ser preparado 
em casa com ingredientes mais 
saudáveis. Ao final, todos degustarão 
a preparação. Essa atividade tem 
como objetivo estimular a 
participação das crianças na 
preparação das refeições familiares e 
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o consumo de alimentos mais 
saudáveis. 
 

6º encontro - 
Feira de 
conhecimentos 
nutricionais 

- Avaliação dos 
conhecimentos adquiridos no 
decorrer dos encontros. 
 
- Estimular a elaboração e 
apresentação de trabalhos 
para o público geral. 
 
- Passar as informações 
compreendidas sobre nutrição 
para as demais crianças 

Ao final dos encontros, os alunos 
deverão apresentar para a escola 
uma feira como o registro fotográfico 
dos 10 passos da alimentação 
saudável do Guia Alimentar Para a 
População Brasileira que eles 
conhecerão e deverão elaborar no 
decorrer dos encontros com a 
supervisão dos professores e 
nutricionistas; e dois bonecos feitos 
em cartolina com figuras/desenhos 
de alimentos saudáveis e não 
saudáveis. 

 

Considerações 

     - Data prevista para início das atividades 12/03/18 e término 17/04/18.  

     - Faixa etária contemplada: alunos 4º e 5º ano turno matutino e vespertino. 

      - Os encontros acontecerão uma vez por semana com duração de 50 minutos, 

sendo as segundas feiras com as turmas do turno matutino e as terças com o turno 

vespertino. 

    - É imprescindível a participação da professora responsável pela turma em todas 

as etapas do projeto. 

 

Referências Bibliográficas 

1. Brasil. Ministério da saúde. Política nacional de alimentação e nutrição. Brasília: 
Ministério da Saúde;2012. 
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Agentes da Paz 

APRESENTAÇÃO 

Numa reflexão ao longo dos anos convivendo com conflitos diariamente no 

trabalho e observando o que vem acontecendo no mudo em relação ao egoísmo, à 

injustiça e o mal refletido em todas espécies de  violências, conclui que de tudo que 

se deve investir , deve se investir no ser humano. 

Sabe-se que a educação transforma pessoas e o mundo. E a escola ainda é o 

ambiente mais propício para ensinar e aprender e isso é muito importante para se 

terem cidadãos mais  conscientes e  comprometidos com o bem estar seu e do seu 

próximo, mediante condutas positivas que promovem a paz e a boa convivência . 

Embora a função precípua da escola seja instruir, porém, diante da realidade 

estarrecedora do nível de educação trazida de casa pelos alunos e do modo 

conturbado que convivem com os colegas, surge a necessidade de a escola, 

mediante projetos, enfrentar essa realidade. 

A escola passa então a exercer também a sua função social com vista a 

contribuir para formação moral e social do aluno. 

Sabe-se que hoje, o número de família desestruturada é crescente. Os pais, 

em boa maioria separados, outros, em condições econômicas sociais e emocionais 

precárias,  também não têm condições de transmitir ensinamentos úteis  à formação 

moral e social de seus filhos, de modo que futuramente  eles sejam adultos que 

façam bem a  si e à sociedade.  

O presente projeto surgiu da vivência e convivência da Autora nas áreas 

educativa e jurídica e muito mais no cotidiano com alunos em suas dificuldades de 

boa convivência e de insucesso escolar. 

A Autora desde 2012 lida com questões de indisciplina, falta de urbanidade, 

desrespeito, atitudes preconceituosas, práticas de bullyng, agressões verbais e 

físicas envolvendo alunos. Tais práticas afetam o ambiente escolar, tornando-o 

tenso e isso em última análise prejudicam a  aprendizagem . 

A autora afirma sempre que a escola deve ser lugar de paz, já que muitos 

lares não os são. 

Em suma, as atitudes negativas dos alunos devem ser superadas mediante 

uma escuta qualificada, aconselhamentos, aplicação de medidas educativas, sem 

prejuízo da aplicação das normas disciplinares previstas no regimento Interno da 

Escola. 
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O que se afirma com segurança, é que o atendimento humanizado ao aluno 

com prática de atitudes negativas, gerou ao longo do trabalho da Autora, excelentes 

resultados. Um grande número de alunos melhorou de comportamento e tornou 

pessoas mais pacíficas, respeitosas aos colegas e professores e obtiveram também 

melhora na aprendizagem. 

Por fim, a Autora acredita que se se investir na formação do homem para que 

ele seja bom, altruísta, justo, solidário, consequentemente, a sociedade será boa, 

altruísta, justa e solidária. 

 

JUSTIFICATIVA 

Em conversa com a Diretora da Escola Classe 06 do Guará, foi me dito que a 

escola já desenvolve um trabalho de valorização e práticas de valores positivos para 

a formação integral do aluno e que o projeto da autora vem ao encontro do que 

prevê o PPP da escola e de sua aplicação, nesse particular. 

Documentos tanto internacionais, nacionais e locais contemplam a cultura da 

paz e do respeito aos direitos humanos. 

A título de ilustração, o Manual Paz Política de Promoção da Cidadania e 

Cultura da Paz, editada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2008, 

sobre a definição da cultura da paz e os referidos documentos, afirmou: 

“A Cultura de Paz é definida como um conjunto de valores, atitudes, tradições, 

comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o fomento da paz 

entre as pessoas, os grupos e as nações (ONU, 199), podendo assumir-se como 

estratégia politica para a transformação da realidade social. A declaração sobre uma 

cultura de paz foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como 

expressão de profunda preocupação com a persistência e proliferação da violência e 

dos conflitos nas diversas partes do mundo, e com o objetivo de que os governos, as 

organizações internacionais e a sociedade civil pudessem orientar suas atividades 

por suas disposições, a fim de promover e fortalecer uma cultura de paz no novo 

milênio. O Artigo 4 º da referida declaração considera a educação como um dos 

meios fundamentais para a edificação da cultura de paz, particularmente na esfera 

dos direitos humanos. Vários documentos normativos internacionais da Organização 

das Nações Unidas (ONU) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Cultura e a Ciência ( UNESCO) expressam horizontes, gerais e amplos, que 

devem ser traduzidos em orientações especificas no plano de projetos escolares e 

no plano das politicas educacionais publicas para serem efetivados 

(Gomes,2001).Documentos norteadores das politicas educacionais nacionais 

contemplam igualmente essa temática, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasil, 1996), que incorpora a compressão da cidadania democrática baseada nos 

princípios da liberdade, da igualdade, da diversidade; ao parâmetros curriculares 
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nacionais (Brasil,1997), que ressaltam os valores sócias da cidadania, da ética e do 

interculturalismo, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ) Brasil, 

2007); o Programa Ética e Cidadania do Ministério da Educação (Brasil, 2003), 

dentre outros que reafirmam a responsabilidade escolar na aprendizagem e vivencia 

de valores que promovam a cidadania, como o respeito, a solidariedade, a 

responsabilidade, a justiça, o comprometimento com a coletividade e a não- 

violência.” 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

- Oferecer na escola um espaço propício à boa formação moral, social e acadêmica 

do aluno, mediante escuta, orientação e aplicação de medidas educativas, visando à  

superação de suas atitude negativas . 

- Estimular a motivação dos alunos para promoverem um ambiente pacífico, 

mediante a aprendizagem e prática de valores que promovam o respeito, a 

solidariedade, a responsabilidade, a justiça, a boa convivência e bom desempenho 

escolar.  

 

VISÃO DE  FUTURO 

 

Na visão da Autora do projeto quanto mais cedo ensinar a criança boas condutas 

para se obter a paz e a boa convivência, melhor será. E a escola não pode furtar-se 

também a esse papel, diante de uma  sociedade com os mais diversos conflitos e 

violências. 

 O ideal é que o presente projeto fosse aplicado desde o Jardim de Infância, com as 

devidas adequações para a faixa etária. 

O projeto aplicado para adolescentes deu bom resultado, mas acredita  terá 

melhores resultados. A Autora é de opinião que faz todo sentido o provérbio que diz: 

“Ensina a criança no Caminho em que ela deve andar, e mesmo quando se  

envelhecer  não se desviará dele”( Provérbios  22:6) 
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ESTRATÉGIAS 

 

1. Criar o Agente da Paz com incumbência de  promover a paz e sua turma e no 
ambiente escolar, no geral, portando-se sempre como exemplo de bom 
comportamento e  de práticas de valores positivos a exemplo do respeito, amizade, 
tolerância com a diversidade pessoal e social dos colegas e  servidores da escola. 

Cada turma terá dois agentes da paz. Um aluno e uma aluna. 

2. Aplicar medidas educativas quando o aluno praticar alguma conduta negativa. 

          Poderão ser medidas educativas: 

 Intervalos dirigidos para reflexão da conduta praticada, mediação de 

conflitos com a participação dos envolvidos; 

 Leituras dirigidas, 

 Realizar redações com temas reflexivos sobre as condutas praticadas, 

fazer cartazes, dramatizações ou outras atividades artísticas sobre temas 

como: Ordem, Disciplina, Paz, boa convivência, a importância dos 

estudos. 

 Pedido de desculpas ao colega ou ao professor (a). 

 

3.Premiação de alunos que obtiverem melhor comportamento e desempenho 

escolar. 

 

4.Entrega de diplomas, prendas ou outros eventos especiais, como um lanche 

especial, passeio, momentos recreativos na escola. 

EXECUÇÃO 

Escolha dos agentes da Paz. 

São escolhidos dois agentes em cada turma: Um indicado pelo (a) professor(a) e 

outro pela turma. 

Dá–se a posse dos agentes da Paz em um evento solene. 

Entrega de um pasta para os agentes da turma com folha para lançar  o nome do(a) 

aluno(a) com conduta negativa( xingamentos, indisciplina ,desrespeito, preconceito, 

bullyng). Esses alunos serão atendidos no Apoio Disciplinar e SOE, se necessário. 

Medidas Educativas. 

Serão aplicadas para cada conduta de acordo com a gravidade dela, sempre 

voltadas para a reflexão do (a) aluno (a) e superação d a conduta negativa. 
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Premiação 

Verificar no conselho de Classe, os alunos com melhor comportamento e 

desempenho escolar. 

A premiação dar-se-á no final do ano letivo, com a contribuição financeira  dos 

docentes , responsáveis ou pessoas da comunidade. 

  

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

O acompanhamento e avaliação do projeto serão realizadas por alunos, pais e 

professores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As propostas apresentadas neste projeto podem e devem ser alteradas mediante 

ajustes resultantes de críticas e sugestões, visando sempre o seu aperfeiçoamento e 

alcance de seus objetivos. 
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