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Só por hoje... 

Serei grato. 

Serei calmo. 

Confiarei. 

Trabalharei honestamente. 

Serei bondoso com todos. 

Mikau Usui. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

A construção deste Projeto contemplou o Pensar, o Sentir e o Agir dos 

profissionais envolvidos no fazer pedagógico da instituição (corpo docente, servidores 

da carreira assistência, terceirizados, pais, responsáveis e alunos) ao longo dos anos. 

Todos empenhados em buscar alternativas para promover soluções e inovações no 

cotidiano escolar, onde trouxeram o melhor de suas experiências e de seus 

conhecimentos para que este projeto reflita nossos objetivos em educação. 

Esta proposta abordará metas e estratégias a serem cumpridas a médio e 

longo prazo, contando com o apoio efetivo de toda a comunidade escolar. Os debates 

em torno das iniciativas propostas neste documento ocorrerão de maneira 

democrática valorizando a contribuição dos envolvidos no processo: escola e 

comunidade. 

O foco central desta proposta pedagógica está na formação do cidadão 

crítico, consciente e ecologicamente engajado a fim de que este possa desenvolver, 

da melhor forma possível, o seu papel na construção de uma sociedade mais 

igualitária, ampliando a consciência desta comunidade. 

 

É importante ressaltar que este Projeto Político Pedagógico se caracteriza 

por ser uma construção flexível, englobando todas as ações da escola, visando 

sempre a qualidade do processo de ensino aprendizagem, o pleno desenvolvimento 

do educando e seu preparo para o exercício da cidadania de maneira crítica. Por isso, 

 

Figura 1 – Pintura lateral do muro da Escola Classe 12 de Ceilândia 
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prima pelo esforço de todos os envolvidos mediante a prática de valores e atitudes 

que o momento histórico exige. 

Durante a Semana Pedagógica em fevereiro do corrente ano, as ações 

desenvolvidas em 2017 foram discutidas e avaliadas, permitindo a atualização das 

práticas pedagógicas deste ano letivo. A comunidade escolar foi convidada a discutir 

esta proposta, revisar as ações já desenvolvidas na escola e atualizar suas 

atividades, no entanto, houve baixa adesão. 

As crianças também participaram. Em sala discutiram com seus 

professores sobre suas percepções sobre a escola e responderam a um questionário 

de levantamento de dados para atualização de dados e registro de sugestões. 

  

 
Figura 2 – Participação da Comunidade Escolar 
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I – PERFIL INSTITUCIONAL 

1. Missão 

Focados no ideal de uma educação pública de qualidade e embasados 

pelo Projeto Político-Pedagógico da SEE/DF segundo o professor Carlos Mota, LDB 

nº 9394 promulgada em 20 de dezembro 1996, Currículo em Movimento da Educação 

Básica, Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, Diretrizes do Bloco Inicial de 

Alfabetização, Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, Diretrizes de 

Avaliação e leituras afins, a proposta pedagógica da E.C. 12 de Ceilândia traça 

diretrizes claras, buscando aprimorar atitudes de excelência no educar, de forma a 

promover o espaço de desenvolvimento pedagógico capaz de permitir que a criança 

amplie o conhecimento de si e do mundo por meio da ludicidade, criatividade, 

diversidade, autonomia, emoção, descobertas e solidariedade. Um dos objetivos é 

permitir que o processo educacional proporcionasse a cooperação dos pais e/ou 

responsáveis de modo amplo, para que o sucesso acadêmico das crianças seja a 

meta comum de todos os envolvidos. 

A construção deste projeto é resultado das inúmeras reflexões acerca do 

trabalho desenvolvido em nossa escola e suas necessidades, do nosso real papel 

enquanto Instituição de Ensino Público, sobre os diferentes tipos de aprendizagem, 

priorizar o processo de desenvolvimento global do ser humano, respeitando-o em sua 

individualidade e integrando-o, dentro de uma visão de totalidade, buscando educar 

para a autonomia, para a solidariedade e para uma visão do “saber cuidar” do ser 

humano e consequentemente da natureza “sustentabilidade humana”, considerando a 

importância de educar para as diversidades.   

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

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

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

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

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

Escola Classe 12 de Ceilândia busca participar ativamente do processo de 

construção da cidadania dos estudantes, exercendo seu papel social, criando 

oportunidades de interação com o saber e promovendo a socialização saudável 

desde o início de suas atividades. Para tal, gera as situações educativas necessárias 
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ao bom desenvolvimento sociocultural dos estudantes, primando pela participação de 

toda a comunidade escolar, com base numa proposta de educação libertadora, 

reforçada pela implantação das práticas da Comunicação Não-Violenta (CNV), 

apresentada para nossa comunidade pela Defensoria Pública do DF em 2017, com o 

desejo de transformar processualmente a sociedade.  

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 
Esta Unidade Pública de Ensino entrou em funcionamento em 1977, 

iniciando suas atividades somente no dia 27 de julho de 1978, sob a direção da 

Professora Maria Eugênia Fontenele Viana Peçanha. Foi inaugurada oficialmente, no 

dia 6 de novembro de 1978. 

As crianças atendidas por esta escola, a cada geração, desenvolveram um 

laço de respeito e cooperação com a escola, fazendo com que ela se tornasse parte 

efetiva da comunidade. 

Na medida em que a comunidade reconhece o valor da escola para o 

desenvolvimento social, intelectual e emocional dos seus componentes, esse espaço 

torna-se cada vez mais produtivo.  

A escola na época de sua fundação fazia parte do projeto de “Escolas 

Coloridas” e por esta razão possui espaço físico limitado, dificultando atividades 

recreativas e a aula de reforço que acontece em horário contrário. A área utilizada 

para recreação e atividades lúdicas é o pátio interno, o que inviabiliza uma prática 

sistematizada destas atividades. 

Os alunos compõem uma clientela diversificada, formada na grande 

maioria por crianças oriundas de famílias economicamente heterogêneas. Muitos 

alunos são filhos de ex-alunos, outros moram temporariamente na região em função 

do interesse nos serviço social prestado pela Instituição Cantinho do Girassol, que é 

filantrópica e oferece atividades para as crianças no contra turno.  

Os pais têm interesse na educação de seus filhos, porém é preciso 

constantemente esclarecer a família sobre o real papel da escola e conscientizá-los 

das atribuições da família através de pautas cuidadosamente elaboradas para serem 

abordadas nas reuniões bimestrais que buscam sempre reforçar aos pais o 
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compromisso com a escola, reuniões para leitura e esclarecimentos sobre o 

regimento escolar desta unidade de ensino e cronogramas mensais onde são 

elencados os acontecimentos do mês vigente. 

 A equipe, incluindo os servidores da carreira assistência, participam 

espontaneamente de cursos e palestras oferecidos pela SEEDF e outros. Os 

educadores mostram-se críticos, criativos, questionadores e buscam rotineiramente 

inovações em seu fazer pedagógico, visando à qualidade de ensino oferecido. 

A UE estimula a comunidade a ser cada vez mais participativa, disponível e 

interessada por esta razão tem investido em palestras, encontro de pais e eventos 

que possam trazê-los para dentro da escola. E nessa busca todos os esforços são 

válidos, inclusive no que se refere a adequação de horários para atendimentos aos 

pais e/ou responsáveis. 

 
Figura 3 – Sarau Cultural 2017 

 

Endereço: EQNM 20/22 – ÁREA ESPECIAL A 

CEP: 72210-560 

Data de fundação: 27 de julho de 1978 

CNPJ: 024557570001-03 

Localização: Latitude -15.80735487.  Longitude -48.1051554. Elevação: 1271m 

Telefone: (61) 39013727 

Horário de funcionamento: 7:30 às 18:00 
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3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

Atualmente, o quadro funcional dessa Instituição Educacional é formado 

por servidores efetivos, serviços terceirizados e servidores temporários, distribuídos 

nas seguintes funções: professores, gestores, coordenadores, orientador educacional, 

auxiliares de serviços gerais, merendeiras, secretario escolar, monitores. 

Esses profissionais possuem ficha profissiográfica de acordo com as 

exigências dos cargos. Os 20 professores regentes, as 2 coordenadoras, 2 

professoras readaptadas e as gestoras possuem curso superior e ao menos uma pós-

graduação. Na carreira assistência, temos uma funcionária com nível superior e as 

outras 4 com ensino médio completo. As profissionais das equipes de apoio, tem 

especialização em suas áreas de atuação e os funcionários terceirizados concluíram 

o ensino médio. 

De acordo com os resultados da pesquisa realizada, a grande maioria dos 

docentes, gosta da atividade que exerce, porém alguns manifestaram que não estão 

satisfeitos com a série que estão atuando no momento. 

Percebe-se que o corpo docente dessa Instituição demonstra bastante 

compromisso e dedicação com a educação, buscando sempre estrategias 

diferenciadas para atender as especificidades apresentadas pela diversidade escolar. 

Buscam intervenções mais adequadas para os alunos que apresentam dificuldades, 

como atendimento individualizados, trabalhos em grupo, utilização de recursos visuais 

e tecnológicos, jogos, brincadeiras, envolvimento dos alunos em projetos, dentre 

outros. 

Elencaram também algumas questões que dificultam a realização de um 

bom trabalho como: salas de aula com grande quantidade de alunos, espaço físico 

pequeno e limitado em quase todos os ambientes da escola, pouquíssimas opções de 

áreas adequadas para recreação, pouca participação dos pais quando convocados 

pela escola e falta de apoio familiar em relação à disciplina e acompanhamento 

pedagógico, poucos recursos materiais. 

A maioria dos funcionários da escola sugere a construção de uma quadra 

poliesportiva na área que está disponível atrás do parquinho. 

Os funcionários auxiliares da educação também demonstram-se bem 

comprometidos com o trabalho que realiza, dizem satisfeitos em trabalhar na escola. 

Sentem se bem acolhidos pela equipe gestora e demais funcionários, gostam de 

trabalhar na escola porque consideram um espaço organizado onde todos os tratam 



15 
 

com respeito. Queixam se da falta de uniformes que a empresa contratante ainda não 

enviou, pois estão trabalhando com roupas inadequadas para o trabalho que 

exercem. 

A grande maioria dos profissionais dessa Instituição Educacional acredita 

que o oferecimento de palestras motivadoras, confraternizações , poderia contribuir 

ainda mais para a melhoria do relacionamento interpessoal na escola. 

 3.1 -  Contexto Educacional 

Situada na Ceilândia Norte, a EC 12 é uma escola de área urbana, cercada 

por moradias e comércio variado. Na área externa existe uma quadra de esportes 

para a comunidade e um PEC para prática de atividades físicas variadas. A região é 

gramada e arborizada, oferecendo um clima agradável em torno da escola. 

A obra de melhoria das calçadas e acessibilidade foi concluída, no entanto,  

faltou a construção do parque infantil público. Na área destinada para esse fim,  há 

apenas um resto de areia dentro de uma mureta baixa que serve de apoio para 

moradores da região fazerem fogueiras e consumirem  drogas durante a noite. 

As árvores ao redor da escola necessitam de poda de asseio, pois estão 

com suas copas baixas e isso favorece a ocultação de trouxas de maconha, armas 

brancas, e até mesmo a prática sexual em plena luz do dia. 

Vários pedidos de apoio já foram feitos à NOVACAP para limpar a área, 

mas até o momento, a poda não foi feita. A Policia Militar faz rondas constantes no 

local e já apreendeu trouxas de maconha dentro do estacionamento da escola, 

encontradas por crianças que viram pessoas suspeitas jogando os pacotes dentro da 

escola. 

A comunidade é itinerante, muitos pais moram de aluguel na região por 

causa dos serviços de apoio social existentes no local, tais como: Bombeiro Mirim, 

Creche Cantinho do Girassol e Centro de Assistência Carmem Cólera. Uma parte das 

crianças ficam os dois turnos fora de casa, compartilhando a vivência familiar apenas 

no noturno e finais de semana, o que dificulta o contato com os pais e entre a escola 

e os pais. 

Foi realizado um levantamento de dados com os alunos para verificar 

diversos aspectos relacionados ao ambiente doméstico, situação socioeconômica, 

dentre outros. A pesquisa foi feita por amostragem e respondida por 70% dos alunos. 

Seguem os gráficos. 
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Gráfico 1:. Local de moradia dos alunos. 
 

De acordo com os dados levantados, a maioria dos alunos mora no DF, 

sendo que a escola também atende alunos oriundos de Águas Lindas – GO. 

 

 

Gráfico 2: Com quem os estudantes moram. 
 

A constituição familiar dos alunos é bem variada, sendo que um número 

pequeno mora apenas com o pai.  Um número considerável mora somente com a 

mãe, o que sugere que os pais sejam separados. O apoio dos avós também é 

considerável. 
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Gráfico 3: Estadia dos estudantes no contra turno escolar. 
 

Observa-se que uma parcela considerável não fica em casa no contra turno 

de aula, revelando a grande incidência de outros ambientes nos quais as crianças 

ficam em outras atividades.  

Os locais de acolhimento das crianças não necessariamente dão suporte 

pedagógico para que as crianças realizem suas atividades escolares como deveres 

de casa e trabalhos.  

Esse fato se reflete diretamente na rotina escola, onde se constata que 

muitas crianças não dão continuidade aos estudos fora da escola, pois seus pais não 

os acompanham.  

Já os alunos que permanecem com seus pais demonstram maior 

desenvolvimento das atividades propostas pela escola. 

O contato com os pais e responsáveis pelos alunos é feito por meio de 

ligação telefônica, bilhetes e comunicados escritos na agenda escolar. No entanto, 

muitas vezes os telefones estão desatualizados e os bilhetes são ignorados. Já houve 

casos de ser necessário acionar o Conselho Tutelar para que a família atendesse ao 

chamado da escola.  
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Gráfico 4: Responsável pelo sustento da família 

A situação econômica das famílias é variada. Proporcionalmente, os pais 

casados representam quase a mesma quantidade dos separados em relação ao 

sustento do lar. O apoio financeiro dos avós é menor, mas ainda necessário. 

 

 

Gráfico 5: Participação dos pais na vida escolar, segundo os alunos. 

A pesquisa junto aos alunos revela que a maioria está satisfeita com a 

participação de seus pais em sua vida escolar. 
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3.2 – Perfil dos Profissionais de Educação 

Todos os profissionais de educação têm graduação, alguns em Pedagogia, 

outros em Letras. Grande parte tem especialização em Psicopedagogia. Temos 8 

professores em regime de Contrato Temporário e 12 Efetivos. Os professores primam 

pela formação continuada e buscam realizar cursos oferecidos pela EAPE, sempre 

que são contemplados em suas inscrições.  

 

3.3 –  Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

Os estudantes atendidos nesta escola tem idades entre 4 e 12 anos, 

contando com diversas constituições familiares, interesses e necessidades. 

A renda familiar  gira em torno de 2 a 4 salários mínimos, muitos moram de 

aluguel e trabalham em dois empregos. Muitas crianças contam com o programa 

Bolsa Família e com o auxílio de benefício para aquisição de material escolar. 

A lista de materiais escolares é bastante objetiva e trata apenas dos 

materiais básicos para o uso do aluno, mesmo assim, muitos alunos usam cadernos 

reaproveitados pela própria escola e/ou por seus pais. A escola tem pouco apoio em 

relação a doação de matérias de uso coletivo, tais como papel branco, tinta guache e 

fitas adesivas. 

Há um crescente número de alunos com necessidades especiais diversas, 

a inclusão é uma realidade de sucesso, realizada por meio de atendimento da Sala de 

Recursos, adequações pedagógicas e curriculares. 

O índice de reprovação é baixo , sendo que os alunos que não alcançam 

os resultados esperados, geralmente, apresentam alguma dificuldade de 

aprendizagem que é investigada pela Equipe de Apoio à Aprendizagem. Infelizmente, 

as famílias não dão segmento a investigação das suspeitas percebidas pela SEAA, o 

que inviabiliza a conclusão de diagnósticos que assegurariam os direitos de 

aprendizagem das crianças que não se desenvolvem apesar de todas as interversões 

pedagógicas realizadas. 
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Em linhas gerais, as crianças demonstram satisfação em relação ao 

trabalho desenvolvido na escola, mas têm a necessidade de mais atividades lúdicas 

fora da sala de aula, no entanto, o espaço físico é inadequado. A escola costuma 

pedir autorização para as famílias para que a quadra de esporte comunitária seja 

utilizada pelos alunos, em companhia de seus professores, fora da escola. Muitos 

pais não autorizam por temerem pela segurança dos filhos. Os que permitem, 

costumam participar das atividades propostas.  

 

Gráfico 6: Qualificação da escola, segundo os alunos. 

A grande maioria dos alunos gosta da escola. 

 

Figura 4: Tour por Brasília 
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Gráfico 7: Auto avaliação do estudante em relação ao próprio desempenho escolar. 

A satisfação das crianças com a escola também é percebida na auto 

avaliação de suas capacidades acadêmicas. A maioria dos alunos percebe o valor da 

própria dedicação e considera importante assumir a responsabilidade sobre seu 

processo de aprendizagem. 

 

Gráfico 8: Sensação de segurança dentro da escola 
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Apesar da evidente insegurança fora da escola, como já foi relatado, dentro 

da escola os alunos sentem-se seguros e confiantes. As situações de conflito que 

ocorrem entre os alunos são resolvidos com diálogo mediado por diversos setores.  

Em alguns casos isolados é necessário convocar os pais e, por vezes, o 

Conselho Tutelar. Mas, na grande parte do tempo o clima é de paz e harmonia entre 

todos. 

 

 

Gráfico 9: Avaliação das atividades escolares segundo os estudantes. 

As atividades escolares diversificadas, lúdicas, sintonizada com os avanços 

tecnológicos e didática atualizada permitem que os alunos participem e aprendam. 

Atividades fora da escola também fazem parte da rotina dos alunos. 
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Gráfico 10: Avaliação da Gestão da Escola, segundo os alunos. 

Os alunos aprovam a forma como a escola é gerenciada e se sentem 

confortáveis para expressar sua opinião. A Gestão busca o equilíbrio entre o trabalho 

e o prazer da convivência, proporcionando um ambiente saudável e agradável. 

 

Gráfico 11: Avaliação da limpeza da escola, segundo os alunos. 

A escola conta com o serviço terceirizado de limpeza prestado pela 

empresa Servegel há 6 anos. A limpeza e conservação dos ambientes é eficiente e 

atende ás necessidades da instituição. 
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Gráfico 12: Avaliação da merenda escolar, segundo os alunos 

A escola conta com o serviço terceirizado da empresa Confere para a 

produção da merenda escolar há mais de 5 anos.  A merenda escolar é feita com zelo 

e responsabilidade. As variações nutricionais propostas pelas Nutricionistas da 

Secretaria de Educação atendem às necessidades dos alunos. 

 

Gráfico 13: Avaliação do Corpo Docente, segundo os alunos. 

Os Professores têm qualificações profissionais variadas, estão  em 

constante atualização, zelam por suas tarefas e atendem às necessidades 

educacionais dos alunos com primor. Isso se reflete na grande aceitação dos alunos. 
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Gráfico 14: Avaliação dos Serviços de Apoio, segundo os alunos. 

A escola conta com serviços de apoio eficientes e bem estruturados, 

atendendo ás demandas escolares com eficiência. Temos o SOE, Sala de Recursos e 

SEAA. 

 

Gráfico 15: Avaliação do atendimento na Secretaria, segundo os alunos. 

A Secretaria escolar desempenha suas funções com eficiência e atenção 

às necessidades da Comunidade Escolar. No entanto, nem sempre é possível 

atender  aos pedidos de mudança de turno ou turma dos alunos feita por seus pais.  
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Gráfico 16: Avaliação do atendimento na Portaria, segundo os alunos. 

O serviço de Portaria representa um grande desafio para a Gestão, uma 

vez que há apenas uma funcionária de 40 horas para cobrir os dois turnos de 

funcionamento da escola. As demais funcionárias não estão mais na escola, uma se 

aposentou e outra foi remanejada. A Gestão aguarda providência da Regional. 

O atendimento é feito em dois turnos, matutino e vespertino, totalizando 501 

alunos distribuídos em 20 turmas, das quais 7 são inclusivas, o que explica a redução 

do número total de alunos em 2016. Sendo: 

 1 aluno DF/ANE; 

 10 alunos DI; 

 5 alunos TDAH; 

 1 aluno DF/BNE; 

 1 aluno DPAC; 

Totais por turma: 

 Educação Infantil – 105 alunos 

o 1º período: 56 alunos na faixa etária de 4 anos. 

o 2º período: 49 alunos na faixa etária de 5 anos.  

 Ensino Fundamental de 9 anos – 407 alunos 

o 1º ciclo (BIA _ 1º ao 3º ano): 232 alunos na faixa etária de 6 a 8 anos; 

o 2º ciclo (4º e 5º ano):  175  alunos na faixa etária de 9 a 12 anos. 
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3.4 – Infraestrutura 

Caracterização Física: 

 10 salas de aula cada uma com 1 aparelho televisor, 1 DVD, 2 armários de 

alvenaria, 1 ventilador e mobiliário em boas condições de uso; 

 01 laboratório de informática com 18 computadores, todos com acesso à internet 

da rede PROINFO/MEC; 

 01 sala de leitura com um acervo de mais de 100 livros paradidáticos e de apoio 

ao professor e materiais como jogos pedagógicos, fantoches, mapas geográficos 

e globo; 

 01 cantina com depósito conjugado para o armazenamento dos gêneros 

alimentícios; 

 01 depósito para armazenar materiais de limpeza; 

 01 depósito para arquivos do passivo e patrimônios em desuso ou obsoleto; 

 01 sala tripartida para a equipe de apoio (SOE, SALA DE RECURSOS e SEAA), 

com armários, mesas, jogos/brinquedos e materiais pedagógicos; 

 01 sala para servidores, para recesso entre as atividades; 

 01 banheiro masculino (uso de alunos); 

 01 banheiro feminino (uso de alunos); 

 01 banheiro masculino (uso de alunos) destinado a educação infantil; 

 01 banheiro feminino (uso de alunos), destinado a educação infantil; 

 01 banheiro feminino (servidores); 

 01 banheiro masculino (servidores) e portadores de necessidades especiais; 

 01 sala de professores e coordenadores, com duas mesas grandes destinadas a 

coordenação, 01 computador, 01 televisor, 01 quadro branco, cadeiras estofadas 

e armários; 

 01 copa conjugada com a sala dos professores, com geladeira, filtro, microndas, 

fogão e forno a gás; 

 01 sala destinada a mecanografia com 01 duplicador e insumos de papelaria; 

 01 secretaria, contendo 01 computador com acesso à internet e 02 impressoras; 

 01 sala para a direção, vice-direção e para a supervisão pedagógica com 01 

computador com acesso à internet e 01 impressora; 

 01 pátio coberto e 01 pátio descoberto; 
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02 pontos de transmissão de Internet sem fio WI-FI: 01 ponto do PROINFO/MEC para 

uso exclusivo do Laboratório de Informática (NTE) e 01 ponto para uso da Secretaria 

Escolar, Direção e Sala dos Professores. 

Os espaços de uso coletivo funcionam por meio de agendamento e escala. 

Dando ao professor a autonomia de decidir quando e quantas vezes por semana será 

necessário utilizar a Sala de Leitura, o Laboratório de Informática, o Parque Infantil e 

os Pátios coberto e descoberto. 

A escola também conta com uma pequena Horta Escolar, onde são 

cultivadas ervas medicinais e folhagens para uso na merenda escolar. O projeto teve 

início com a VI Plenarinha, que possibilitou aos alunos o contato com a terra e a vida 

natural. A atividade também gerou canteiros de flores dentro da escola e culminou 

com o plantio de árvores do cerrado na área posterior da escola, onde pretendemos 

construir um pequeno bosque. 

 

Figura 5: Contação de história na Sala de Leitura para realização de Sondagem de 

Escrita dos alunos. Tema: Inclusão. 

 
Figura 6: Mural com o tema Inclusão 
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Figura 7: Horta Escolar de Cheiros. 

 

Figura 8: Plantio de Ipê doado pelo Rotary Clube de Taguatinga 
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Figura 9: Plantio de flores nos canteiros internos da escola. 

 

Figura 10: Plantio de mudas de flores pelas crianças e suas famílias no pátio da 

escola. 
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Figura 11: Parque Infantil 

 

 

 

 

Figura 12: Projeto Transição – Laboratório de Informática 
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Figura 13 – Planta baixa da Escola Classe 12 de Ceilândia 
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ESPAÇOS: 

 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Tabela 1 – Cronograma Laboratório de Informática matutino 
 

Tabela 2– Cronograma Laboratório de Informática vespertino 
 

 

Figura 14: Oficina sobre Comunicação Não-Violenta (CNV) 
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USO DO PÁTIO COBERTO 

Tabela 3 – Cronograma Pátio Coberto matutino 

VESPERTINO 

HORÁRIO Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 
13:15 às 

14:00 
 

 
Agendam. 
 

 
Agendam. 
 

 
Coordenação 

coletiva 

 
Agendam. 
 

 
Agendam. 
 

 
17:00 às 
17:50 

 
Agendam. 
 

 
Agendam. 
 

 
Coordenação 

coletiva 

 
Agendam. 
 

 
Agendam. 
 

Tabela 4 – Cronograma Pátio coberto vespertino 

 

Figura 15: Palestra sobre a Dengue – Projeto PSE 
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7:45 às 8:30 Agendam. Agendam. Coordenação 
coletiva 

Agendam. Agendam. 
 

11:40 às 
12:25 

Agendam. Agendam. Coordenação 
coletiva 

Agendam. Agendam. 
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Tabela 5 -  Cronograma Parque matutino e vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE INFANTIL 

O PARQUE INFANTIL É DESTINADO À EDUCAÇÃO INFANTIL, 1° E 2° ANO. OS 

DEMAIS PODERÃO UTILIZAR O PÁTIO COBERTO PARA ATIVIDADES 

PLANEJADAS E MONITORADAS PELOS PROFESSORES. 
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Tabela 6 – Cronograma Sala de Leitura matutino 

Tabela 7 - Cronograma Sala de Leitura vespertino 
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3.5 – Indicadores de Desempenho Escolar 

a) Indicadores Internos 

O número de alunos matriculados ao longo dos anos, bem como os índices 

de retenção acompanharam as mudanças no sistema educacional que abrangem a 

inclusão de turmas de Educação Infantil, a partir de 2014 e o número crescente de 

matrículas de crianças ANEE, resultando em redução de número de alunos em suas 

respectivas turmas.  

Outra mudança foi a adoção do sistema de Ciclos em 2013, que resultou na 

progressão continuada do 1º Bloco (1º, 2º e 3º anos) para o 2º Bloco (4º e 5º anos) do 

2º Ciclo. Importante ressaltar que as retenções ocorridas fora do 3º e 5º ano se deram 

por faltas e não por questões ligadas a aprendizagem. Obs.: 25% de faltas 

comprometem o ano letivo. 

 

 

Gráfico 17 – Aprovados e Retidos - 2012 
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Gráfico 18 – Aprovados e Retidos – 2013 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 19 – Aprovados e Retidos – 2014 
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Gráfico 20 – Aprovados e Retidos – 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 21 – Aprovados e Retidos – 2016 (série 1 aprovados, série 2 retidos) 
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Gráfico 22 – – Aprovados e Retidos – 2016 – Azul: aprovado -  Vermelho: retido 

 
 

 

 
 

Gráfico 23 – Quantidade de alunos matriculados 

 
 

Ao longo dos últimos dez anos, houve um empenho constante de todas as 

Gestões Escolares e suas respectivas Equipes Pedagógicas para promover o 

desenvolvimento acadêmico progressivo de todos os estudantes.  

As oscilações nos valores alcançados em relações às metas estabelecidas 

acompanham as mudanças nos enfoques pedagógicos, modelos de gestão e 

participação de toda a Comunidade Escolar nas atividades propostas.  
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A atual Gestão coordena desde 2011 as atividades pedagógicas e 

administrativas da instituição. Promovendo um constante crescimento nos índices, 

positivos embora as metas propostas não tenham sido alcançadas integralmente, 

observa-se um desempenho coerente com o que foi proposto. 

Ao final do ano letivo de 2017, foram analisados os dados sobre a 

quantidade de alunos alfabetizados de cada ano, observando a variação das 

hipóteses de escrita e o avanço das mesmas. 

 

Gráfico 24 – Resultados Internos 2017 – Hipóteses de Escrita  

  Análise de dados de alfabetização 

Ao longo do ano letivo de 2017, os avanços nos índices de alfabetização 

foram visíveis em todos os anos. Isso se deveu ao grande número de intervenções 

promovidas em sala pelos professores regentes e coletivamente, por meio dos 

reagrupamentos e projetos interventivos. 

Importante destacar que o processo de avaliação diagnóstico e o 

planejamento coletivo de intervenções aliado ao estudo sistematizado nas 

coordenações coletivas, foram instrumentos de grande relevância para que o sucesso 

fosse alcançado. 
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O Conselho de Classe é outra ferramenta de avaliação pedagógica 

relevante para detectar as falhas no planejamento e os potenciais de atuação da 

equipe pedagógica como um todo. 

Após cada conselho de classe é organizado um documento que sintetiza 

as demandas pedagógicas para o bimestre seguinte, indicando caminhos iniciais de 

planejamento. 

No Conselho de Classe final, é feito o levantamento de dados dos alunos 

que precisarão de maior intervenção e atenção desde os primeiros dias de aula do 

ano letivo seguinte, fazendo com que haja continuidade do trabalho pedagógico 

promovido por esta instituição de ensino. É feita uma planilha com as demandas 

pedagógicas. 

b) Indicadores Externos 

 Índice do IDEB 

ANO METAS PROJETADAS IDEB OBSERVADO 

2005   4,8 

2007 4,9 3,9 

2009 5,2 5,6 

2011 5,6 5,4 

2013 5,8 5,7 

2015 6,1 4,9 

Tabela 8 – Índices do IDEB 
 

 
Figura 16- IDEB -Disponível em :http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 08/03/2018. 

 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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II -  FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
Seguindo as orientações da LDB 9394/96 e da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, esta UPE desenvolve um ensino de qualidade atenta a 

diversidade étnica e cultural da comunidade, mantendo um diálogo aberto com a 

mesma, trabalhando em parceria na promoção de nossos estudantes. Para tanto, o 

trabalho em equipe é sempre priorizado. Buscando unir os diferentes setores que 

trabalham para o pleno funcionamento da escola e estando sempre abertos a 

sugestões e críticas que contribuam efetivamente para o crescimento da instituição. 

Tornar-se um cidadão implica em mudanças significativas no modo de 

interagir com o ambiente em seus mais diversos aspectos. Refletir sobre a 

conservação do patrimônio público e privado, zelar pela limpeza do ambiente do qual 

se utiliza, gerenciar o uso dos recursos materiais e naturais de forma sustentável 

passa pela vivência escolar. 

Sendo a escola um espaço de interação privilegiado, cabe a esta 

desenvolver ações que incentivem seus alunos a repensar suas atitudes diante do 

consumo, uso, reuso e desperdício dos recursos materiais disponíveis e reutilizáveis.  

A atividade pedagógica utiliza produtos que podem ser reciclados. 

Diminuindo a produção de resíduos sólidos e o desperdício de materiais como o papel 

branco. Para incentivar o uso consciente, serão disponibilizadas caixas para coleta de 

sobras e recortes de papel branco e excedentes de atividades e bilhetes, para 

posterior reciclagem em centros de coleta. 

A coleta seletiva também é incentivada utilizando-se lixeiras identificadas 

com cada tipo de material reciclável. Diferenciando-se o lixo orgânico dos demais 

resíduos. 

Esta é apenas uma, das diversas ações cotidianas que contribuem para a 

formação do ser intergral. Outra ação é a adesão ao projeto Eco-Ativos.  
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III – CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 
 
O desenvolvimento acadêmico do ser humano passa pela escola, mas não 

se restringe a ela. Pensar a educação de uma criança significa repensar as próprias 

crenças sobre o que ela precisa e pode aprender, além de como proporcionar 

situações de aprendizagem realmente significativas diante de tantos fatores sociais 

contraditórios. 

O funcionamento eficiente de uma escola passa pela distribuição coerente 

de tarefas e atribuições, onde cada parte da equipe conhece, realiza e zela por suas 

funções. Todos contribuem para o bem comum. 

As principais verdades que norteiam o trabalho desenvolvido nesta escola 

são: 

 Toda criança é capaz de aprender e se desenvolver. 

 Cada criança tem um ritmo próprio, que precisa ser respeitado e estimulado; 

 A família é a base de sustentação para o crescimento saudável da criança. E 

na falta dela, os cuidadores legais fazem o mesmo papel; 

 A família é parceira e parte fundamental no processo educativo; 

 Os educadores são responsáveis pelo desenvolvimento acadêmico das 

crianças; 

 Para que haja ordem e progresso dentro da escola, é imperativo que todos 

cumpram suas tarefas e atribuições com zelo e dedicação; 

 A união entre escola e comunidade é a única forma de promover uma mudança 

real na vida acadêmica dos alunos; 

 A escola é parte da comunidade, está intimamente ligada ao seu 

desenvolvimento e precisa do apoio da mesma; 

 Os estudantes NEE recebem o atendimento educacional adequado objetivando 

o pleno desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas; 

 A cultura da paz é a mais eficiente e norteia o trabalho de conscientização da 

comunidade escolar quanto a responsabilidade individual e coletiva sobre o 

que pensa, sente e faz, com o objetivo de desestimular a violência, o 
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desrespeito, o bullying e a desconsideração de direitos; Para tal , adotamos a 

Comunicação Não-violente (CNV) como prática diária. 

 Todos os envolvidos com as atividades da escola são importantes, a escola é 

um organismo vivo e dinâmico e não funciona com eficiência sem quaisquer 

elementos de sua equipe: direção, carreira magistério, carreira assistência, 

comunidade, alunos. 

 
Figura 17- Peça sobre a Dengue –PSE – Projeto Saúde na Escola 

 

De acordo com o Currículo em Movimento, (pag. 14), a Educação Integral 

para as escolas públicas do Distrito Federal pretende a equalização social ao cumprir 

a função de preparar os indivíduos para uma participação responsável na vida social. 

Isso posto, é importante destacar que as atividades pedagógicas precisam contemplar 

aspectos psicomotores, cognitivos, afetivos, intuitivos e socioculturais integrados às 

experiências da vida, o que permite  a “Integralidade” na formação do educando. 

Para que o processo educativo cumpra sua função, a apropriação do 

conhecimento disciplinar precisa estar articulado entre os diversos campos do saber, 

evitando a segmentação e fragmentação curricular. Para isso, a 

“Transdisciplinaridade” permite o diálogo entre as disciplinas, gerando campos de 

informação comuns. Trabalhar o Currículo em Movimento é perceber que, embora 

organizados por áreas de conhecimento, os conteúdos não estão separados.  

A “Interdisciplinaridade” favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes 
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áreas do conhecimento, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do 

pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e dos procedimentos didáticopedagógicos, propiciando relação entre 

dimensões do processo didático 

O uso de Unidades Didáticas para organizar o ensino na escola permite 

que os conteúdos de diferentes áreas seja acionados para atenderem aos objetivos 

de aprendizagem elencados para cada etapa do ano letivo. E para que o trabalho com 

as Unidades Didáticas cumpram seu papel social, também é importante garantir a 

transversalidade dos temas abordados, unindo o estudo ao contexto educacional. 

O Planejamento da unidade didática pressupõe uma série ordenada e 

articulada dos elementos que compõem o processo de ensino: objetivos, conteúdos, 

estratégias de ensino e aprendizagem, estratégias de avaliação para aprendizagem, 

recursos e cronograma. Orienta-se a partir de uma avaliação diagnóstica e pressupõe 

uma organização que favoreça a construção do conhecimento, podendo ser planejada 

para um único componente curricular ou para uma área de conhecimento ou para 

componentes curriculares de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a 

integração possível.  

O detalhamento do planejamento da unidade didática é feito por meio de 

diferentes modalidades de organização do trabalho pedagógico, tais como 

sequências e projetos didáticos. As sequências didáticas organizam o trabalho 

pedagógico em uma determinada ordem, em um período de tempo e são definidas 

pelo professor, de acordo com os objetivos curriculares que deseja alcançar.  

Essa organização didática favorece a realização de diversas atividades 

com graus diferentes de complexidade para que os conteúdos possam ser 

problematizados a partir de diferentes situações da aula. 

 Outro aspecto relevante para a prática pedagógica é a 

“Intersetorialidade” que prevê a sinergia entre iniciativas federais, governamentais e 

da sociedade civil, fazendo dialogar as diversas ações educativas que se encontram 

isoladas e dispersas nos territórios com a finalidade de implementar a educação 

integral. (Currículo em Movimento, pág. 17). 

Dentro desta perspectiva, em 2018 a EC 12 aderiu aos seguintes 

programas: Comunicação Não-violenta (CNV), mediado pela Defensoria Pública do 

Distrito Federal, AGEFIS na Escola, Projeto Inclusão Social desde a Infância mediado 
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pelo TRE e Projeto Eco-Ativos. Além de participar da VI Plenarinha O Universo do 

Brincar e do Circuito de Ciências das Escolas Públicas do DF. 

No quesito “Territorialidade”, a escola busca desenvolver atividades fora 

do ambiente escolar, ao redor da escola são feitas atividades como piqueniques com 

a comunidade e atividades lúdicas utilizando a quadra de esportes comunitária. Além 

disso, são propostas atividades para alunos e familiares com visita à museus, 

monumentos históricos de Brasília, visita a parques ecológicos urbanos, lazer em 

cinema, parques infantis, teatro e participação de outras atividades para as quais a 

escola é convidada, como visita à Fábrica de Coca-Cola, Transitolândia, etc.  

O trabalho é focado na criança como um ser social que precisa exercer sua 

cidadania hoje. Através de atividades que estimulem sua criticidade, autonomia e 

respeito à democracia. Desde sua entrada na escola o aluno é incentivado através do 

exemplo a tratar as pessoas com educação, a respeitar a diversidade humana. As 

condições sociais em que vivem são o principal fator de diversidade dentro do grupo. 

A rotina desta escola é baseada em ações que possibilitem ao aluno a 

tomada de decisões em relação a si mesmo e aos outros. Com a abertura de espaço 

nas conversas para questionamentos afins, exposição de sentimentos e ideias. Para 

evidenciar esse posicionamento, é proporcionado para a Educação Infantil, e para a 

semana de adaptação, onde desde os primeiros dias de aula, já são iniciados os 

trabalhos com os combinados (lista de atitudes e ações convencionadas como 

coerente para o grupo de alunos e professor), onde professores e alunos estabelecem 

as regras de convivência que ajudarão no trabalho do ano inteiro. O estabelecimento 

de rotina é parte integrante do cotidiano na sala de aula desde a Educação Infantil até 

o 5º ano (série final do 2º ciclo). 

Os princípios epistemológicos da proposta curricular que se pretende 

desenvolver fundamentam-se em três dimensões: visão de homem universal, 

concepção de educação, contexto sócio histórico e cultural. Entende-se como visão 

de homem um ser capaz de transformar-se e moldar o contexto em que vive 

fundamentado em uma dimensão ética e moral, buscando uma perspectiva 

ecumênica de relação harmoniosa com o outro e com o mundo rural e urbano. 

Define-se como contexto sócio histórico e cultural num espaço de interação 

e de confluência das estruturas social, político, econômicas e culturais nos níveis 

global e regional em que os alunos, de forma crítica, possam integrar-se em contextos 
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polimórficos. Assim, os princípios epistemológicos e as questões de contextualização 

podem ser apresentados como: 

• Enfoque nos problemas sociais emergentes em termos regionais e nacionais; 

• Interatividade, compartilhamento e cooperação; 

• Cultura de auto avaliação e avaliação da aprendizagem, nas figuras do aprendiz, do 

educador e da instituição escolar; 

• Concepção de tipos de formação ao longo da vida, nos mais variados espaços e 

tempos. 

A formação ética terá como foco central o desenvolvimento do ser, onde se 

valoriza o “Eu” e o “Outro” e a formação para o desenvolvimento humano sustentável. 

Pretende-se aproveitar a diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para 

resgatar valores, mostrando claramente a realidade do mundo, onde, a construção de 

parâmetros relacionados à vida e ao convívio esteja constantemente presentes. 

E acima de tudo em consonância com a LDB, Lei 9394/96 assegurar aos 

alunos os seguintes princípios: 

 Ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo, bem com o respeito à vida 

pessoal do aluno. 

 O exercício da cidadania, com entendimento de seus direitos e deveres; 

 Formação ética que valorize o respeito às diferenças valorizando a cultura afro 

brasileira, nativa ou silvícola resgatando a nossa identidade étnica; (Lei 

10.639/2003); 

 Desenvolvimento tecnológico do aluno com a inclusão digital, ofertando acesso a 

novas mídias de aprendizagem;  

 Vivência de valores individuais e coletivos; Autoestima, cooperação, 

solidariedade, respeito, tolerância, compreensão da diversidade social, 

cumprimento de acordos e regras serão construídos como parte do ser, do 

conviver e do fazer aluno versus professor; 
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IV – OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
 

 

Dimensão OBJETIVOS 

 
Gestão Pedagógica 

o  Garantir ao aluno o acesso e permanência na 

escola priorizando o sucesso da aprendizagem, 

valorizando todo e qualquer progresso do 

educando. 

o Conhecer, desenvolver e estruturar conceitos 

éticos, estéticos, musicais e artísticos. 

o Proporcionar ao educando a alfabetização e o 

letramento, focando nas competências básicas 

previstas para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental de 9 anos. 

o Registrar sistematicamente as ações 

pedagógicas coletivas promovidas na escola. 

Gestão das aprendizagens e 
dos resultados educacionais 

o Metas 5 e 7 – PDE. 

o Desenvolver o respeito às diversidades culturais, 

religiosas, sociais e ambientais, valorizando o ser 

integral; 

o Valorizar o patrimônio sócio cultural e respeitar a 

sua diversidade. 

o Realizar as devidas adequações curriculares e 

pedagógicas para atender as necessidades dos 

ANEE e dos alunos em situação de dificuldade 

de aprendizagem. 

 
Gestão Participativa 

o Fortalecer os vínculos entre escola e 

comunidade, visando o pleno desenvolvimento 

do aluno, colocando em prática as diretrizes da 

gestão democrática. 

o Promover Avaliação Institucional periódica. 

o Registrar sistematicamente o dia a dia da escola 

e as ações promovidas dentro dela em 

documentos oficiais e internos. 

 o Oportunizar, de forma dinâmica, a formação 
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Gestão de Pessoas continuada dos servidores desta Instituição de 

Ensino.  

o Promover ações que garantam aos servidores a 

harmonização e a democracia no ambiente de 

trabalho, respeitando seus direitos e deveres 

assegurados por lei. 

 
Gestão Financeira 

o Empregar corretamente os recursos financeiros, 

priorizando a participação do conselho escolar 

representado por todos os segmentos da 

comunidade escolar;  

 
Gestão Administrativa 

o Promover ações que contribuam para a 

manutenção e a conservação do ambiente 

escolar de forma sustentável. 

o Promover Avaliação Institucional periódica. 

Tabela 9: Dimensões e objetivos 
 

PDE 
Nº 

meta 

METAS 2016 2017 2018 2019 

Meta 
5 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 
do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

   x 

Meta 
7 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas 
as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 
escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as 
seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos 
anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos 
finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

   x 

Tabela 10: Metas PDE 

As atividades propostas ao longo do ano estão distribuídas nos Cronogramas 

Mensais e incluem: 

 

 Palestras com especialistas ou profissionais da própria escola; 

 Oficinas; 

 Compartilhamento de experiências  entre professores da escola ; 

 Elaboração dos Projetos; 

 Análise coletiva dos resultados das avaliações para planejamento das 

intervenções  pedagógicas para as aprendizagens dos estudantes; 

 Estudo de caso; 
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 Planejamentos em geral; 

 Atividades externas; 

 Reuniões diversas. 

 

 

As datas podem sofrer alterações e os temas de estudo nas coletivas 

também podem ser modificados e substituídos conforme as necessidades da Equipe 

Pedagógica. 

 

 
 
 
 

 
V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

 
1. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: REGIME, TEMPOS E ESPAÇOS 

 A escola, numa perspectiva da inclusão, atenderá a seguinte clientela em 2018: 

alunos do 1º Ciclo (1º e 2º período da Educação Infantil) e 2º Ciclo, 1º e 2º Blocos, 

contando com o Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA), 

Atendimento Educacional Especializado (em Sala de Recursos) e do Serviço de 

Orientação Educacional (SOE). Todos estes serviços de apoio contribuem 

intensamente para que a rotina escolar seja bem desenvolvida e as necessidades 

específicas atendidas e sanadas. 

Turnos:  

Turno 

1º CICLO 2º CICLO 

1º BLOCO 2º BLOCO 

1º P - EI 2º P – E1 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4 ANO 5º ANO 

MAT 1 1 2 2 1 1 2 

VESP 1 1 1 1 2 2 2 
Tabela 11 – Ciclos 

Esta Unidade de Ensino aderiu à proposta de ciclos em 2013 e desde o 

início vivenciou modificações estruturais nos modos de trabalho e atuação 

pedagógica. 

Experiências como o reagrupamento já estão consolidadas na rotina 

escolar e contribuem para o entendimento geral das intervenções necessárias. 
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2. Direitos humanos, educação inclusiva e diversidade 
 

 

A organização das aprendizagens tem o objetivo de garantir o acesso ao 

currículo e a operacionalização da progressão curricular generalista/inclusiva. 

Para tal, a construção dos planejamentos e a execução das atividades 

preza pelo respeito à diversidade e às necessidades educacionais específicas dos 

estudantes em condições particulares de aprendizagem. 

O combate ao preconceito, discriminação étnico-racial, social, cultural e de 

condições biológicas de saúde é diário. A percepção de que somos um único povo, 

com características heterogênicas passa pelos processos educativos que levam a 

reflexão sobre os paradigmas que definem certo/errado, bom/ruim e os valores sociais 

em geral. Uma estratégia para a reeducação das emoções que nutrimos em relação 

ao que consideramos diferente, passa pela adoção de um entendimento sobre quais 

são as nossas necessidades, os sentimentos que elas despertam, como expressamos 

nossas necessidades e quais estratégias são mais adequadas para atende-las. Nessa 

perspectiva, a Comunicação Não-Violenta (CNV) criada por Marshal Rosemberg e 

apresentada à nós pela Defensoria Pública do DF, constitui-se uma boa ferramenta 

de combate aos atos e palavras que reforçam a discriminação de toda espécie.  

O motivo é simples: todos têm as mesmas necessidades, o que variam são 

nossas estratégias. Necessidade de respeito, amor, segurança, paz, consideração, 

autonomia, sucesso, bem-estar, saúde, compreensão, empatia, dentre outras. 

Necessidades humanas. Necessidades que ignoram a constituição física, mental, 

emocional ou intelectual. 

A sociedade brasileira necessita incorporar em seu memorial todas as 
suas raízes e dispensar o mesmo valor a cada uma delas. O 
reconhecimento das diversas raízes será possível com a superação do 
racismo e uma maneira salutar para que isso ocorra se dá a partir do 
conhecimento e da compreensão das questões ligadas à temática 
étnico-racial. Para tanto, faz-se necessário fundamentar os conceitos 

de racismo, preconceito racial, raça, etnia e Educação para as 
relações étnico-raciais. (Artigo 26A, página 33) 
 

Desta forma, o planejamento de ações para o equilíbrio das relações 

étnico-raciais, precisa garantir que as temáticas da diversidade étnico-racial estejam 

presentes no cotidiano escolar. 

No tocante a educação dos estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais, a organização curricular visa atender às demandas individuais, entendendo 
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que a dificuldade em aprender também  não pode ser determinada pelo modo 

particular de ser e estar no mundo, de vivenciar e de responder a desafios apontados 

no cotidiano escolar. Todos têm o direito a aprendizagem. 

O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos seus 
estudantes, sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de 
acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino 
aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. (Currículo em 
movimento – Educação Especial, p.11) 
 

Todos os estudantes, independente de sua etnia, gênero, idade, 

deficiência, condição social ou qualquer outra situação, tem direito ao acesso, 

permanência na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. 

 

 

 3. Projetos Interdisciplinares 

 
• Defensoria Pública: Comunicação Não Violenta (CNV); 

Público-alvo: Todos os estudantes. 

Descrição: Instituição de um novo modo de comunicação entre os 

componentes do ambiente escolar, buscando a prevenção e solução de 

conflitos, estimulando um comportamento de paz e respeito mútuo. 

 

• AGEFIS -  Projeto Piloto em Ceilândia. 

Público-alvo: Formação para alunos do 5º ano, estudo do tema por todos os 

demais alunos. 

Descrição: Promoção de campanha de conscientização da comunidade 

escolar com vistas a gerar uma mobilização pela conservação do ambiente e 

respeito às legislações. 

 

• TRE – Inclusão Social desde a Infância. 

Público-alvo: Todos os estudantes. 

Descrição: Formação da consciência cidadã praticando a reflexão política para 

exercício do voto em campanha simulatória.  

 

• Plenarinha 

Público-alvo: Alunos da Educação Infantil e 1º ano, extensivo ao 2º e 3º ano 

em função da temática do brincar. 



54 
 

Descrição: Espaço para reflexão sobre o brincar e resgate da cultura da 

infância. 

 

• Circuito de Ciências: A Ciência para a redução das Desigualdades. 

Público-alvo: Todos os alunos 

Descrição: Atividade coletiva de incentivo ao pensamento científico. 

 

• PSE –Projeto Saúde na Escola 

Público-alvo: Todos os alunos 

Descrição: Ações de conscientização quanto a manutenção da saúde do 

indivíduo e do ambiente. Parceria com profissionais da Secretaria de Saúde. 

• Projeto Eco-Ativos 

Público-alvo: Todos os alunos 

Descrição: Formação do sujeito ecológico consciente do seu impacto no 

ambiente. 

 

• Projeto Datas Comemorativas 

Público-alvo: Todos os alunos/ Comunidade Escolar 

Descrição: Planejamento das datas comemorativas, dias letivos temáticos, e 

semanas temáticas constantes no Calendário Escolar.  

 

• Projeto Eventos 

Público-alvo: Todos os alunos/Comunidade Escolar 

Descrição: Planejamento dos eventos da escola: Palestras, oficinas, festas, 

formaturas, sarau. 

 

• Projeto Saída de Estudos 

Público-alvo: Todos os alunos 

Descrição: Planejamento das atividades extra classe que envolvem visita à 

museus, cinemas, teatros, parques, e outros. 

 

 

• Projeto de Intervenção Coletiva nas Aprendizagens. 

Público-alvo: 2º ciclo 
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Descrição: Investigação das hipóteses de escrita e mapeamento das 

dificuldades ortográficas para estruturação de reagrupamentos. Ações 

interventivas nas aprendizagens de leitura, escrita e raciocínio lógico-

matemático. 

 

• Projeto Sala de Leitura. 

Público-alvo: 2º ciclo 

Descrição: Investigação 
 

 

• Projeto Laboratório de Informática. 

Público-alvo: 2º ciclo 

Descrição: Investigação 
 
4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 
 
 

A transição entre Etapas e Modalidades é feita em ações mediadas pelo 

Serviço de Orientação Educacional e Equipe Pedagógica. 

As ações se concentram em identificar as necessidades dos alunos, pais e 

professores em relação às expectativas mútuas em relação ao período seguinte de 

estudo. Desta forma, é feito um levantamento das necessidades e realizadas reuniões 

e oficinas para troca de informações e experiências tanto entre alunos, quanto com 

seus pais e professores. Também é feita uma apresentação do próximo local de 

estudo por meio de apresentação audiovisual (no caso a apresentação do CEF 16) e 

presencial para a Educação Infantil.  

No caso da Educação Infantil, é feita também uma integração assistida das 

crianças no recreio junto com os outros estudantes, para que se acostumem ao 

movimento e a presença de  crianças maiores. 

 
5. Relação escola-comunidade 
 

As ações voltadas ao envolvimento escola-comunidade são propostas 

observando a rotina das famílias e as necessidades da escola. 

O Calendário Escolar proporciona uma série de datas em que a 

comunidade pode atuar na escola e participar dos eventos de estudo, avaliação, 

atividades culturais e sociais. 
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No entanto, a adesão da comunidade à estas atividades tem sido aquém 

do esperado pelos educadores. 

Várias estratégias já foram utilizadas para que os pais pudessem estar 

presentes nas reuniões e palestras oferecidas, mas o sucesso é mínimo. Nas últimas 

atividades a presença de pais variou entre 1 e 8 participantes. 

A atuação em atividades de grande porte como as semanas propostas no 

calendário é um  pouco melhor. Observa-se que os pais estão mais presentes quando 

os alunos fazem apresentações de atividades e números culturais. Quando se trata 

de reuniões de planejamento, prestação de contas, formação continuada para a 

família, o interesse é menor. 

Estamos em busca de soluções para equalizar essa triste realidade.  

As reuniões de pais e mestres acontecem sistematicamente, e a presença 

dos pais se mantém baixa. A participação no Conselho de Classe é mínima, mesmo 

sendo informados da importância do acontecimento. 

Nosso trabalho é oferecer o serviço e promover espaço para o diálogo e 

participação de todos. E é assim que seguiremos persistindo. 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 
 

O serviço de apoio da Escola Classe 12 é composto pela SOE (Serviço de 

Orientação Educacional), SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem) e 

Sala de Recursos (AEE), cada um com atribuições específicas e legislação própria. 

As ações desenvolvidas pelo SEAA, SOE e Sala de Recursos, buscam 

atender às necessidades dos alunos. Criam estratégias para o acompanhamento dos 

alunos que são encaminhados às equipes de apoio, buscando uma melhor sintonia 

com o planejamento pedagógico. As ações desenvolvidas por estes profissionais, em 

parceria com as famílias, viabilizam o retorno aos professores, dando suporte ao 

trabalho desenvolvido. 
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PLANO DE AÇÃO  SOE – 2018 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- No Âmbito 

Institucional 

2- Junto ao 

Corpo 

Docente 

3-  Junto ao 

Corpo 

Discente 

4- Junto a 

Família 

 

Meta 2 

Estratégias: 

2.18 – Fortalecer, em 

articulação com os 

demais órgãos da rede 

de proteção social, o 

acompanhamento e 

monitoramento do 

acesso e da 

permanência das 

crianças e dos 

adolescentes 

matriculados no ensino 

fundamental, 

priorizando as 

populações em peculiar 

situação de risco e ou 

vulnerabilidade. 

2.20 – Garantir que as 

unidades escolaresde 

ensino fundamental, no 

exercício de suas 

atribuições no âmbito 

da rede de proteção 

 Conhecer o 

público-alvo e identificar a 

demanda escolar a ser 

acompanhada pela 

orientação educacional. 

 

 

 Integrar as 

ações do SOE às do 

professor (a), como 

colaboração no processo 

de aprendizagem  e no 

desenvolvimento do 

educando. 

 

 Contribuir para o 

desenvolvimento integral 

do educando, ampliando 

suas possibilidades de 

interagir no meio escolar e 

social, como ser autônomo 

, critico e participativo.  

 

 

 Participar do processo de 

elaboração e de 

execução da Proposta 

Política Pedagógica; 

 

 Realizar levantamento 

das situações problemas 

da escola e planejar 

ações de forma 

articulada. 

 

 Participar do processo de 

avaliação das ações 

desenvolvidas pela 

escola. 

 

Realizar ações integradas 

com o corpo docente 

considerando os eixos 

transversais do Currículo 

de acordo com as 

prioridades elencadas na 

Proposta Pedagógica. 

 

Promover  palestras e/ou 

roda de conversas  para 

 

 

Orientadora 

Educacional e, quando 

necessário, articulada aos 

demais serviço de apoio, 

equipe diretiva e 

professores. 

 

 

 

 

Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação consiste 

num trabalho 

progressivo e 

cooperativo  da 

comunidade escolar e 

educandos. 

Será continua. 

Feedeback  equipe 

diretiva, dos docentes, 

discentes e famílias. 

  

 Observação direta e 

indireta de todas as 

atividades 

desenvolvidas. 
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social, desenvolvam 

ações com foco na 

prevenção, na detecção 

e no encaminhamento 

das violações de direitos 

de crianças e 

adolescentes (violência 

psicológica, física e 

sexual, negligência, 

constrangimento, 

exploração do trabalho 

infanto-juvenil, uso 

indevido de drogas e 

todas as formas de 

discriminação), por 

meio da inserção dessas 

temáticas no projeto 

político-pedagógico e no 

cotidiano escolar, 

identificando, 

notificando e 

encaminhando os casos 

aos órgãos 

competentes. 

2.35 – Fomentar ações 

pedagógicas que 

promovam a transição 

entre as etapas da 

educação básica e as 

fases do ensino 

fundamental e que 

 Participar 

ativamente do processo de 

integração 

família/escola/comunidade

, realizando ações que 

favoreçam o envolvimento 

dos pais no processo 

educativo. 

comunidade escolar  que 

contribuam para a 

formação continuada, 

bem como reflexão sobre 

a prática pedagógica.  

Participar das 

coordenações coletivas 

da escola e dos  

conselhos de classe; 

 

Acompanhar e/ou atender 

os alunos individual e 

coletivamente . 

 

 Promover ações (roda de 

conversas, oficinas, 

palestras) que favoreçam 

ao educando a reflexão-

ação da importância de 

ter atitudes de 

cooperação, de respeito, 

de sociabilidade, de 

responsabilidade, de 

tolerância e de respeito 

às diferenças individuais, 

rotina de estudos e outros  

que se fizerem 

necessários. 

 

Atender individual ou 

coletivamente pais e/ou 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano 

letivo  
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gerem debates e 

avaliações entre os 

profissionais da 

educação sobre a 

organização escolar em 

ciclos e a organização do 

trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a 

qualidade da educação. 

Meta 3 

Estratégia 3.18 – 

Implementar políticas 

de prevenção à evasão 

motivada por 

preconceito sob 

qualquer forma de 

manifestação(verbal, 

física, escrita, virtual, 

psicológica e bullying), 

criando rede de 

proteção contra formas 

associadas de exclusão 

em razão de 

discriminação racial e de 

classe.  

Meta 7 

Estratégia 7.7 – Garantir 

políticas de combate à 

violência na escola, 

 Identificar e trabalhar 

junto à família as causas 

que interferem no avanço 

do processo de ensino e 

aprendizagem do aluno. 

 

Promover momentos 

reflexivos 

(palestras/encontros) para 

pais e/ou responsáveis 

que contribuam com a 

educação das crianças  e 

adolescentes temas como 

“A importância da 

educação infantil”  e  “As 

quatro   necessidades 

emocionais da criança”, e 

outros que se fizerem  

necessários.  
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inclusive pelo 

desenvolvimento de 

ações destinadas à for-

mação dos profissionais 

de educação para 

detecção dos sinais de 

suas causas, como a 

violência doméstica e 

sexual, favorecendo a 

adoção das providências 

adequadas para 

promover a construção 

da cultura de paz e um 

ambiente escolar 

dotado de segurança 

para a comunidade. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2018 

DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- Mapeamento 
Institucional; 
 

Unificar a escola e 
secretaria de 
educação, com 
vistas ao 
desenvolvimento 
escolar e aumento 
da nota IDEB sob 
a perspectiva da 
abordagem sócio 
histórica.  

Deixar a escola 
ciente de como o 
trabalho é 
desenvolvido na 
equipe, colhendo  
informações 
pertinentes para o 
desenvolvimento do 
mesmo. 

- Oficina de 
apresentação na 
escola, com os dois 
turnos. 
- Coletivas na EC 
12 
- Reuniões 
Setorizadas; 
- Promoção de 
oficinas e palestras; 
- Participações em 
Conselhos de 
Classe. 
- Coleta de 
informações com  
professores e 
direção, através de 
questionários 
próprios do serviço 
e da rede. 

EEAA 
SOE  
Sala de Recursos 

Durante o ano 
letivo nos 
conselhos de 
classe, coletivas 
(às quartas feiras, 
com pré-
agendamento), 
reuniões e 
conversas com a 
diretoria e serviços. 

Ficha perfil 
Mapeamento 
Institucionail 
Registros em Atas 
Devolutivas 
 
 
 

2- Assessoria ao 
trabalho Coletivo: 

2.1 Contribuir com a 
formação 

continuada dos 
professores 

Promover a 
formação 

continuada dos 
profissionais da 
educação, bem 

como sua 
valorização e 
fortalecimento 
profissional. 

Atualizar o 
conhecimento dos 

professores, de 
acordo com o 

fomentado pela 
secretaria de 

educação, 
promovendo o 

progresso 
constante e 

- Coletivas; 
- Oficinas; 

- Palestras com 
profissionais 
convidados; 

- Momentos para a 
realização de troca 

de experiências; 

- Pedagogo 
- Psicólogo 

 

Quartas-feiras das 
coletivas, com 

datas a combinar 
com a direção. 

Será feita pelos 
próprios 

professores com 
formulários criados 

pela equipe. 
 
 



62 
 

melhoria da 
educação. 

Ressignificar a 
práxis pedagógica 
do professor com 

vistas às 
aprendizagens 

2.2 –Assessoria ao 
trabalho pedagógico 

Fomentar a 
qualidade da 
educação básica 
em todas as etapas 
e modalidades, 
com melhoria do 
fluxo escolar e da 
aprendizagem de 
modo a atingir as 
médias do IDEB 
para o Distrito 
Federal, em todas 
os anos de vigência 
deste Plano, dando 
uniformidade aos 
processos de 
avaliação das 

escolas. 

Contribuir com a 
dinâmica 
pedagógica da 
escola através de 
assessorias e 
acompanhamento 
do 
desenvolvimento 
cognitivo dos 
alunos 

- Participações em 
coordenações 
coletivas; 
- Mapeamento 
institucional  
- Participações em 
Conselhos de 
Classe; 
- Participações em 
avaliações 
pedagógicas 
bimestrais; 
- Intervenções em 
sala de aula; 

- Sugestões de 
recursos, 
atividades, 
dinâmicas, 
avaliações e 
trabalhos em sala 
de aula. 

Pedagogo e 
psicólogo do 
EEAA e Equipe 
Gestora 

A agendar de 
acordo com as 
atividades da 
escola. Durante o 
ano letivo.  

Os professores 
registrarão suas 
considerações 
em instrumento 
construído para 
verificar: 
-relevância do 
conteúdo de 
formação; 
-estratégia 
utilizada; 
-organização do 
tempo/espaço; 
-material de 
apoio 
disponibilizado. 

 
 
2.3. Assessoria ao 
trabalho Coletivo 

 
 
Implantar 
estratégias de 
acompanhamento 
dos estudantes 
com necessidades 

 
 
Contribuir com o 
trabalho 
pedagógico da 
escola e 

 
 
Contribuir com o 
trabalho da 
secretaria com a 
criação da 
estratégia de 

 
 
 
Pedagogo 
Psicólogo 

 
 
 
Outubro 

 
 
 
- Cada aluno 
contará com 
relatório 
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educacionais 
especiais, 
transitóriasou não, 
estabelecendo o 
número de 
estudantes por sala 
de acordo com o 
disposto pela 
Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 
2001, garantindo 
profissional 
qualificado. 
 

benefícios para os 
alunos, para a 
melhoria 
constante da 
educação e 
melhor 
desenvolvimento 
da aprendizagem 
e inclusão na 
rede. 

matrícula 2019 psicopedagógico 
em sua pasta na 
secretaria 

3. Suporte aos 
alunos, família e 

alunos.  
 

Contribuir para a 
superação das 

dificuldades 
apresentadas 
pelos alunos e 

família através de 
intervenções 
pontuais de 

acordo com o 
PAIQUE. 

Cessar ou 
minimizar 

dificuldades 
apresentadas pelos 

alunos e família 
com o objetivo de 

promover o 
desenvolvimento 
escolar eficaz. 

- Entrevista com o 
professor; 
- Atendimento aos 
alunos 
- Sugestões de 
intervenções 
relativas à queixa; 
- Conversa e 
anamnese com a 
família;  
- Observações e 
análise do histórico 
escolar; 
- Observação do 
aluno em sala de 
aula e no intervalo; 
- Avaliação 
pedagógica; 
- Avaliação 
psicológica; 
- Encaminhamentos 
a redes de saúde 

- Pedagogo 
- Psicólogo 

 

Durante o ano 
letivo. O 

atendimento terá 
dia fixo a combinar 

com a família. 

Através de 
instrumentos 
psicológicos e 
pedagógicos, 

jogos, formulários 
próprios do serviço. 
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quando necessário 
(psicólogos, 
neurologistas, 
fonoaudiólogos, 
otorrino etc.). 
- Atendimento 
individual ou em 
grupo aos alunos, 
conforme suas 
necessidades. 

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2018 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- Articular os Serviços de 
Apoio 
- Trabalhar de forma 
unificada com o propósito 
de alcançar objetivos em 
comum, tanto em termos de 
mapeamento institucional, 
como de alcançar 
resultados. 

- Reuniões bimestrais, ou 
sempre que necessário; 
- Ações conjuntas para 
atendimento às queixas; 
- Estudos de caso 
- Formação continuada 
planejada em conjunto 
- Reuniões dos serviços 
- Participações em conselhos 
de classe. 

Pedagogo 
Psicólogo 
Orientador Educacional 
Sala de Recursos 

Durante o ano letivo - Devolutiva por parte da equipe 
gestora e professores ao final do 
ano letivo. 
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PLANO DE AÇÃO  SALA DE RECURSOS – 2018 

OBJETIVOS  

 

METAS 
AÇÕES 

CRONOGRAMA 

 Promover a 

concretização dos 

processos de inclusão, 

colaborando com a 

construção de uma 

escola de fato acessível 

para os alunos com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais, com a 

participação de toda 

comunidade escolar, 

pais e escola. 

  Facilitar e 

incentivar a construção 

de estratégias e ou 

alternativas de ensino, 

 Participar do processo e identificação 

e avaliação pedagógica das necessidades 

especiais e tomadas de decisão quanto ao 

apoio especializado necessário para o aluno: 

 Sensibilizar a família quanto à 

participação no processo educacional dos 

estudantes; 

 Propor atividades que contribuam para 

a aprendizagem conceitos, além de propor 

situações vivencias que possibilitem o aluno 

organizar o seu pensamento; 

 Reconhecer as necessidades e 

habilidades do aluno; 

 Atuar de forma colaborativa com o 

professor regente para definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o 

acesso do aluno com necessidades 

 Proporcionar intervenções 

pedagógicas individuais e em grupo que 

contribua para o pleno desenvolvimento do 

aluno, durante os atendimentos na sala de 

recursos, que acontecera 2 vezes na semana, 

aproximadamente 1h e 30min, podendo sofrer 

alterações; 

 Promover coordenação coletiva 

(Março), para informar aos professores  as 

atribuições do professor atuante da sala de 

recursos; 

 Participar  dos conselhos de classe ao 

longo do ano letivo ANEE 

 Proporcionar efetiva participação dos 

pais, na vida escolar dos alunos através de 

reunião ao longo do ano letivo.  

 Confecção de matérias para expor no 

Durante o ano letivo 

de 2018 
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de forma a superar os 

obstáculos na aquisição 

do conhecimento dos 

estudantes, visando à 

sua melhoria da 

qualidade do ensino e o 

sucesso escolar. 

 

educacionais  especiais ao currículo; 

 Preparar materiais específicos para o 

uso de sala de recursos; 

 Orientar a elaboração de material 

didático para serem utilizados pelo aluno na 

classe comum de ensino regular: 

 Orientar os professores na construção 

das adequações curriculares; 

 Acompanhar a realização das 

adequações curriculares; 

 Auxiliar o professor regente na 

elaboração e aplicação das avaliações, 

quando houver necessidade; 

 Solicitar e participar dos estudos de 

casos quando necessário; 

 Participar das coordenações coletivas 

para assegurar a participação dos alunos 

ANEE nas atividades escolares; 

 Participar dos conselhos de classes 

dos ANEE. 

 Chamar os responsáveis e orientar 

dia 21/09/2018. 

 Realizar, junto a escola com a 

participação dos professores: atividades a 

serem realizadas na Semana Distrital de 

Conscientização da Educação Inclusiva aos  

Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais. ( Lei Distrital nº 5.243/2013) 

  Realizar atividades juntamente com os 

professores para serem realizadas no dia 

21/09, dia nacional de luta da pessoa com 

deficiência. 
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quando necessário a procurarem 

tratamentos e terapias para ajudar no 

desenvolvimento do aluno; 

 Acompanhar o trabalho dos monitores 

e dos educadores sociais; 

 Indicar e orientar o uso de 

equipamentos e de materiais específicos, 

bem como de outros recursos existentes na 

família e na comunidade e articular, com 

gestores e com professores, para que a 

proposta pedagógica da instituição 

educacional seja organizada coletivamente 

em prol de uma educação inclusiva. 
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7. Atuação dos educadores sociais voluntários, jovens candangos, educadores 
comunitários, monitores, entre outros. 
 

Os alunos com necessidades educacionais especiais que precisam de 

cuidados pontuais, contam com apoio de educadores sociais voluntários, cujas 

atribuições estão definidas na PORTARIA Nº 48, DE 01 DE MARÇO DE 2016, que 

institui o Programa Educador Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, com as seguintes finalidades: 

 I - Dar suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades 

Escolares. 

II - Dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado nas Unidades 

Escolares comuns da Educação Básica e nos Centros de Ensino Especial. 

Art. 4º O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional 

Especializado, receberá capacitação do (a) Profissional da Sala de Recursos da 

unidade escolar, e, após, executará, sob orientação e supervisão desse profissional, 

atividades de acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem 

como de outras atividades voltadas para a área de Educação Especial, quais sejam: 

 I - Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso do 

banheiro, na escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem 

e se calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na educação 

física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias, 

autônomas e sociais que os (as) estudantes com deficiência realizarão dentro e, 

quando necessário, fora do espaço escolar;  

II - Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de 

postura do (a) estudante, como ajudá-lo (lá) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de 

rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque; 

 III - Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, para todos os 

espaços escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente 

escolar;  

IV - Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 
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 V - Informar ao (a) professor (a), para registro, as observações relevantes 

relacionadas ao (à) estudante;  

VI - Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades 

pedagógicas para aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse 

de acordo com as orientações do (a) professor (a);  

VII - Apoiar o (a) estudante que apresente momentos de descontrole 

comportamental, observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, conhecendo 

as condições que, potencialmente, o desestruturam, buscando prevenir crises, intervir 

o quanto antes e acompanhar o (a) estudante com alteração no comportamento 

adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob orientação do professor, 

da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio;  

VIII - Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do (a) 

estudante com seus (suas) colegas e demais pessoas; 

 IX - Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o 

mesmo grau de complexidade e responsabilidade 
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VI PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM. 

 
 
1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional (p. 10), avaliar não 

se resume à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde com média. 

Medir é apenas uma parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de 

informações. Analisá-las para promover intervenções constantes é o que compõe o 

ato avaliativo. Esse processo é conhecido como Avaliação Formativa com caráter 

qualitativo. 

Ainda conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional propostas para o 

triênio 2014/2016, nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros 

pessoais, o docente conta com instrumentos legais indicados pela SEE e outros 

construídos pela Escola para a descrição do desempenho dos estudantes:  

RAV 1, RDIA, RAV 2, Panorama, Demandas Pedagógicas, Ficha de 

Avaliação da Educação Infantil e Diário de Bordo da Turma. 

Antes de todos esses registros, os seguintes passos são seguidos: 

1. Observação dos alunos; 

2. Avaliação diagnóstica usando diversos instrumentos: atividades de sala, de casa, 

ditados, atividades em grupo, construção de cartazes, apresentação de trabalhos, 

sondagem de leitura e escrita, desenho, entrevista, etc. 

3. Avaliação processual: atividades individuais de verificação de aprendizagem que 

indicam as fragilidades do planejamento e podem indicar a necessidade de novas 

estratégias. 

Periodicidade da avaliação: 

1. Observação: Diária. 

2. Avaliação Diagnóstica: Início de bimestre, checagem de informações prévias sobre 

os conteúdos a serem trabalhados, identificação de necessidades de 

aprendizagem e modificação de planejamento. 

3. Avaliação Processual: Períodos de fechamentos de Unidades Didáticas, podem 

ocorrer simultaneamente entre os anos. Geralmente na penúltima semana do 

bimestre. 
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A pontuação das atividades é uma prática que já foi descontinuada desde o 

tempo em que o currículo passou pelas primeiras modificações. No sistema de ciclos, 

não existe nota e boletim. As informações das avaliações geram dados para serem 

registrados no Panorama, RAV1 e 2 e no RDIA, e essa é a prática da EC 12. 

O Diário de Bordo da Turma é um instrumento para anotações das 

ocorrências pedagógicas que envolvem as práticas didáticas em sala e outras 

questões: realização de tarefas, situações de convivência, demandas de 

aprendizagem, atrasos e saídas antecipadas, etc. O registro é uma forma de 

respaldar o professor e precisa acontecer com frequência. Este instrumento foi 

elaborado pela escola reunindo a experiência de diversos profissionais e a análise 

empírica de todas as tabelas criadas para atender à demanda coletiva de dados. 

O reagrupamento intraclasse e extraclasse também se constituem em 

estratégias de intervenção valiosa para a escola. Bimestralmente, os alunos são 

reorganizados em grupos menores de acordo com os resultados das sondagens de 

leitura e escrita realizadas previamente. Durante uma semana, a cada bimestre, os 

professores regentes, coordenadoras e direção executam o planejamento das 

atividades de intervenção que visam criar conflitos de aprendizagem para estimular as 

crianças a avançarem em suas hipóteses de escrita, no1º bloco do 2º Ciclo. Os 

alunos do 2º Bloco fazem tarefas de intervenção específicas referentes às 

dificuldades ortográficas mapeadas anteriormente. 

Após o reagrupamento interclasse, os professores dão segmento às 

intervenções em sala, reorganizando os grupos dentro da turma ou em intercâmbio 

com outros anos. A atividade sempre dá bons resultados. 

Uma estratégia de estudo adotada é a prática do dever de casa. Diversas 

estratégias podem ser adotadas nesse sentido: utilização de atividades significativas, 

criativas, em doses razoáveis e distintas, de acordo com o nível de desempenho de 

cada estudante; diálogo permanente com as famílias, evitando que o 

acompanhamento dessa atividade signifique o próprio ensino do conteúdo; análise 

das tarefas em parceria com os estudantes, entre outras. Assim, é necessário que o 

Dever de Casa seja uma atividade extensiva do trabalho feito em sala de aula e que o 

estudante tenha condições de realizá-lo de forma a construir uma postura autônoma e 

emancipada. (pg. 38 Diretrizes de Avaliação) 
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Nessa perspectiva, os professores são orientados a não enviar tarefas para 

casa na sexta-feira, podendo enviar tarefas de casa até 4 vezes por semana, sempre 

com o objetivo de reforçar o que o aluno aprendeu durante a aula. 

Instrumentos de coleta de dados adotados na prática pedagógica: 

1. Sondagem de Hipóteses de Escrita. (Orientação do CRAI) 

2. Mapeamento Ortográfico.(Orientação do CRAI) 

3. Formulário de Acompanhamento das Aprendizagens – SAP (Integrado ao 

Panorama) 

4. Panorama dos Ciclos ( Instrumento Interno) – Pré-Conselho. 

5. Ficha de Observação Semestral/ Ed. Infantil. (Sugestão da CREC) 

6. RDIA – Semestral. (1º Ciclo) 

7. RAV 1 – Bimestral (2º Ciclo) 

8. RVA 2 – Bimestral – Conselho de Classe. 

9. Demandas Pedagógicas – Documento com a síntese de todos os Conselhos de 

Classe. 
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FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS HIPÓTESES DE ESCRITA 
ESCOLA CLASSE 12 DE CILÂNDIA 

Tabela 12: Formulário de sondagem de escrita 
TOTAIS DE ALUNOS POR HIPÓTESE DE ESCRITA POR BIMESTRE 
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Tabela 13: Totais de alunos por hipótese 

 

*PS: Pré-silábico   * S: Silábico  * SA: Silábico-Alfabético 
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FICHA PARA MAPEAMENTO ORTOGRÁFICO 

 
 

Produção de Texto 
Erros por representações múltiplas 
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Tabela 14: Ficha de Mapeamento ortográfico
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ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA – CONSELHO DE CLASSE ____ BIMESTRE DE 2018 – DATA ___/____/2018 - PANORAMA DA TURMA  

Professor(a) _________________________ Assinatura: __________________________________ EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANES 
 Os alunos citados no Panorama também 

devem constar no RAV2. 

  Apontar, somente o nome(s) dos Estudantes 
que não estão avançando nas aprendizagens. 
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Tabela 15: Panorama Educação Infantil 
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ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA – CONSELHO DE CLASSE ____ BIMESTRE DE 2018 –  DATA ___/____/2018 - PANORAMA DA TURMA  2º CICLO 

professor(a) _________________________ Assinatura: __________________________________ - ANO:TURMA: _____ 

*Documento utilizado no Pré-Conselho de Classe 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES! 

 Os alunos citados no Panorama também devem 
constar no RAV2. 

 Apontar, somente o nome(s) dos Estudantes que 
não estão avançando nas aprendizagens. 
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Tabela 16: Panorama 2º Ciclo 
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DEMANDAS PEDAGÓGICAS – PÓS CONSELHO DE CLASSE: ALUNOS QUE DEMANDAM  ATENÇÃO 

 

 

ALUNO – / ANO TURMA ENCAMINHAMENTO OBSERVAÇÃO 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

Tabela 17: Demandas Pedagógicas 
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2 – Recuperação Continuada 

A “recuperação de estudos” é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, 

inciso V, para “prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento”. A 

intervenção poderá ser conduzida por meio de atividades diversificadas, no horário 

das aulas ou no contraturno, assim como por meio de reagrupamentos, projetos 

interventivos e outros recursos criados pela escola, sempre considerando a 

etapa/modalidade e as condições de aprendizagem em que o estudante se encontra.  

O registro da intervenção processual (recuperação) é feito nos diários em 

que constarão as necessidades apresentadas pelos estudantes e os relatos das 

atividades realizadas para a promoção de seu avanço.  

A análise dos dados obtidos com as diversas formas de avaliação permite 

mapear as fragilidades e potencialidades dos estudantes e determinar o que precisa 

ser retomado no planejamento e o que já foi superado. 

Conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional propostas para o triênio 

2014/2016, “na Educação Infantil, a avaliação se dá principalmente pela observação 

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

(exposição das produções pelas crianças). As reflexões, análises e inferências 

oriundas dessa sistemática, comporão o Relatório Descritivo e Individual de 

Acompanhamento Semestral - RDIA, este terá sua publicação semestral, porém sua 

elaboração é diária. Nesta etapa se faz presente, de maneira forte e determinante, a 

avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. Esta 

avaliação possibilita a observação das suas manifestações de aprendizagem e 

progresso. O cotidiano e as interações na creche e na escola da educação infantil 

apresentam-se sob fortes cargas afetivas.  

 
3. Conselho de Classe 

 

 

O Conselho de Classe é um colegiado integrante da Gestão Democrática e 

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

aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe quantas forem as turmas 

existentes na unidade escolar. 

De acordo com o Regimento Escolar, o Conselho de Classe será composto 

por: 
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I. Todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição 

de conselheiros natos;  

II. Pedagogo – Orientador Educacional;  

III. Representante da carreira Assistência à Educação;  

IV. Representante das famílias e/ou responsáveis legais;  

V. representante dos estudantes a partir do 6.º ano do ensino fundamental ou do 

primeiro segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, 

garantida a representatividade dos estudantes de cada uma das turmas;  

VI. representantes dos serviços de apoio especializado.  

O RAV2 é o instrumento principal de registro das informações pertinentes 

ao desenvolvimento dos alunos, sendo destacados os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem ou questões disciplinares. É feita a coleta de dados 

sobre as necessidades das turmas e dos alunos, para que as providências sejam 

direcionadas aos setores responsáveis.  

Para que o registro seja mais eficiente, a escola desenvolveu um quadro 

chamado “Panorama das Turmas” onde é possível visualizar as informações 

relatadas sobre cada aluno citado no conselho, bimestre a bimestre. Este quadro 

otimiza o conselho de classe e viabiliza as intervenções, bem como o 

acompanhamento pedagógico dos alunos, indicando os encaminhamentos 

pertinentes a cada setor: serviços de apoio (EEAA, SOE), direção, conselho tutelar, 

Sala de Recursos, etc.  

O referido documento é utilizado no Pré-Conselho, onde o professor 

regente repassa as informações dos alunos que apresentam problemas no percurso 

de aprendizagem e/ou adaptação ao ambiente escolar. O Pré-Conselho é realizado 

individualmente entre o professor e os membros da equipe de apoio: SOE, EEAA, 

Coordenadoras Locais, Direção e  Professores Readaptados e/ou em processo de 

readaptação. É feita a captação de dados que são compilados para o Conselho de 

Classe Geral, onde as demandas de cada turma/ano serão apresentadas para que 

sejam deliberadas as estratégias individuais e coletivas de intervenção pedagógica. 

Finalizando o conselho de classe geral, é gerado outro quadro: “Demandas 

Pedagógicas” em que são registrados os alunos citados de todas a turmas para que 
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toda a escola tome conhecimento das demandas gerais, além das que existem em 

sua turma e nas turmas do ano em que atua. 

A ata de reunião de pais é composta por uma minuta definida 

coletivamente, abordando os assuntos principais da escola e as questões individuais 

das turmas. Os responsáveis têm a oportunidade de debater com o professor regente 

estratégias para melhorar o desempenho da turma e do seu filho em particular. São 

apresentados aos pais, na reunião de pais, os Relatórios Avaliativos Individuais, onde 

são destacados potencialidades e fragilidades do processo de aprendizagem de cada 

criança. 

O Artigo 31 do Regimento Escolar determina que compete ao Conselho 

Escolar: 

I. Implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP na 

perspectiva da avaliação formativa;  

II. Elaborar o seu Plano de Ação Anual;  

III. Analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes, 

considerando:  

a) As necessidades individuais;  

b) As intervenções realizadas;  

c) Os avanços alcançados;  

d) As estratégias pedagógicas adotadas;  

e) Projetos interventivos;  

f)Ç Os reagrupamentos.  

IV. Identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens, inclusive 

mediante a análise dos índices de desempenho;  

V. Discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas;  

VI. Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar de caráter pedagógico 

e de recursos interpostos;  

VII. Deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos.  

§1º As deliberações emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo com o 

Regimento Escolar e demais dispositivos legais. 
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VII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 

É prática comum nesta instituição, revisar a proposta pedagógica ao final 

de cada ano letivo, avaliando os objetivos, metas e estratégias adotadas. Com essa 

prática, ao longo dos anos, muitos formulários foram criados e depois substituídos por 

versões atualizadas. Há uma caixa de sugestões na Secretaria da Escola para que 

toda a comunidade escolar possa se expressar e avaliar as práticas pedagógicas e 

administrativas vigentes nesta sugestão de PPP. 

Nessa linha de análise, vários eventos foram propostos e substituídos ao 

longo dos anos, considerando-se sempre a clientela, as necessidades didáticas, o 

contexto político e econômico, bem como a viabilidade dos projetos. 

Da mesma forma, ao final do ano letivo corrente, toda a proposta será 

submetida a avaliação por meio da confirmação das ações pretendidas, criação de 

novas estratégias, aplicação de questionários para a comunidade (avaliação do ano 

letivo, sua atuação em particular no processo, sugestões). 

O levantamento de dados relacionados com o desempenho acadêmico e o 

resultado as intervenções pedagógicas dos reagrupamentos coletivos também são 

bons indicadores do percurso próspero das ações desta proposta. 
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APÊNDICE I 
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

2018 
 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão 
Pedagógica 

o Garantir ao 
aluno o acesso 
e permanência 
na escola 
priorizando o 
sucesso da 
aprendizagem, 
valorizando 
todo e qualquer 
progresso do 
educando. Em 
100% dos 
casos. 

o Garantia de matrícula dos alunos na 
Escola Classe 12 de acordo com a 
disponibilidade de vagas, conforme 
orientações da estratégia de matrícula da 
Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal. 

Secretaria Secretaria Ao longo do 
ano 

o Identificação conjuntamente com os 
professores e demais participantes do 
processo pedagógico da escola, as 
variáveis que podem ser geradoras de 
dificuldades de aprendizagem. 

Avaliação das 
ações 

 
Professor 
Família 

 

Responsáveis 
 

Professor 
Família 

Equipes de 
Apoio 

Direção 
 

Cronograma 
 

No decorrer 
do ano letivo 
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o Busca de ações que viabilizem a 
construção do conhecimento com vistas à 
alfabetização e ao letramento, tais como: 
Projeto Interventivo intra classe, 
sondagens de leitura e escrita, 
reagrupamento dos ciclos, projeto de 
leitura, projeto interventivo S.O.S. pré-
silábico/silábico. 

Avaliação das 
ações 

Mudança de nível 
de escrita; 
Auto avaliação da 
criança; 
Produções de 
texto; 
Reflexo na 
atitude do aluno; 
Indicadores 
externos; 

Responsáveis 
Equipe 

Pedagógica e 
Família; 

Cronograma 
Ao longo do 
ano letivo. 

o Disponibilização ao SOE, Sala de 
Recursos e SEAA condições de 
atendimento adequado à comunidade 
escolar. 

Avaliação das 
ações 

Equipes 
Direção 
Família 

Responsáveis 
Equipes 
Direção 
Família 

Cronograma 
Ao longo do 
ano letivo. 

o  Registro por meio de documentos oficiais 
da Secretaria de Educação e internos 
desta Unidade Escolar o dia a dia do 
educando. Quais sejam: Diário de Classe, 
Livros de ocorrência, Diário de Bordo, 
RAV 1, RAV 2, Controle de entrega de 
materiais escolares, murais informativos 
diversos. 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
 

Ao longo do 
ano letivo. 
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o Realização bimestralmente de Conselhos 
de Classe utilizando as informações do 
RAV2 para deliberar ações de 
intervenção junto aos alunos, turmas, 
ciclos. Estas informações compõem os 
quadros: Panorama das Turmas e 
Demandas Pedagógicas. 

o Realização do Conselho de Classe final 
para deliberar quanto a possibilidade de 
retenção ou aprovação de alunos com 
alguma demanda específica. 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
 

Bimestral 

o Realização de reuniões coletivas de 
cunho administrativo e pedagógico 
semanais visando detectar falhas no 
planejamento, organizar as ações e 
ampliar o conhecimento do docente. 

Avaliação das 
ações 

Direção 
Professores 

Responsáveis 
 

Direção 

Cronograma 
Semanalmente 

o Incentivarão a leitura disponibilizando o 
acervo da sala de leitura, contação de 
história, empréstimo de materiais 
pedagógicos para reforço e recreação. 
(Projeto de Leitura). 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção 

Professores da 
Sala de Leitura 

Família 

Cronograma 
Semanal 

o Viabilização do acesso à sala de 
informática, proporcionando ao aluno a 
inclusão digital. 
(Projeto de Informática). 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção 

Professor do 
Laboratório 

Família 

Cronograma 
Semanal 
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o Viabilização do acesso e a participação 
dos pais e ou responsáveis na escola. 
Acolhimento aos pais após a entrada dos 
alunos. Atendimento aos pais no contra 
turno. Por meio digital, telefone, escrito, 
pessoal e documental. 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
 
 

Ao longo do 
ano letivo. 

o Acionamento dos órgãos competentes, 
caso haja necessidade, para garantir os 
direitos do educando: Conselho Tutelar, 
Vara da Infância, Ministério Público do 
Distrito Federal, CREC. Além de aplicar 
as medidas disciplinares previstas no 
Regimento Escolar – Seção II: 
Do Regime Disciplinar de Caráter 
Pedagógico  
Art. 310. O estudante, pela inobservância 
das normas contidas neste Regimento, e 
conforme a gravidade e/ou a reincidência 
das faltas, está sujeito às seguintes 
medidas:  
I. intervenção/advertência oral;  
II. advertência escrita;  
III. suspensão da assiduidade na sala de 
aula, com atividades alternativas na 
unidade escolar, de no máximo três dias 
letivos corridos;  
IV. transferência, quando o ato for 
aconselhável, por comprovada 
necessidade de garantia de sua proteção 
ou de outros.  

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
 
 

Ao longo do 
ano Letivo 
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o Conhecer, 
desenvolver e 
estruturar 
conceitos 
éticos, 
estéticos, 
musicais e 
artísticos com 
100% dos 
alunos. 

o Implementação do sistema de som 
ambiente em toda a escola, sonorizando 
as entradas, saídas e recreio; 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção e 

apoios 

Cronograma 
Ao longo do 
ano letivo. 

o Apresentação de pequenas exposições, 
em forma de murais dentro e fora da sala 
de aula, que valorizem a criatividade dos 
alunos. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Equipe 

Pedagógica 

Cronograma 
 

Ao longo do 
ano letivo. 

o Apresentações dos alunos em momentos 
culturais – datas comemorativas, tais 
como: Festa Julina da Criança, Feira 
Cultural, Feira de Ciências da CREC, 
Formaturas da Educação Infantil e 5º 
ano, etc. 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
 

Ao longo do 
ano letivo. 

o Proporcionar ao 
educando a 
alfabetização e 
o letramento, 
focando nas 
competências 
básicas 
previstas para a 
Educação 
Infantil e o 
Ensino 
Fundamental de 
9 anos. Para 
100% dos 

o Viabilização aos alunos o reagrupamento 
bimestral (interclasse e intraclasse) e/ou 
projeto interventivo com vistas a sanar as 
dificuldades de aprendizagem. Além do 
atendimento dos ANEE pelos serviços 
afins. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar. 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar. 

Cronograma 
 

Ao longo do 
ano letivo. 

 

o Garantia ao aluno o direito a avaliação 
psicopedagógica, quando for observada 
pelo docente. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção 
Equipes 

Cronograma 
Ao longo do 
ano letivo 

o Conservação do Programa de Combate 
ao uso de Drogas (PROERD) nas turmas 
do 5º ano. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção 

Cronograma 
Ao longo do 
ano letivo 



88 
 

alunos 
atendidos na 
Escola. 

o Viabilização através do SOE, de acordo 
com a demanda observada pela escola, 
ações integradas e contínuas com o 
corpo discente: o desenvolvimento de 
projetos sobre saúde, educação sexual, 
prevenção de drogas, meio ambiente, 
ética, cidadania, convivência saudável, 
cultura de paz, hábitos de estudos e 
outros elencadas pelo grupo. 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 

Direção  
SOE 

Cronograma 
 

Ao longo do 
ano letivo 

o Garantia ao atendimento de forma 
diversificada aos alunos com comprovada 
limitação de aprendizagem e/ou ANEE, 
conforme as orientações da SEAA, na 
Sala de Recursos. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Comunidade 

Escolar 

Cronograma 
Ao longo do 
ano letivo 

o Promoção de atividades lúdicas, 
recreativas e psicomotoras monitoradas, 
seguindo cronograma de uso dos 
espaços disponíveis. 

Avaliação das 
ações 

 Comunidade 
escolar 

Responsáveis 
Equipe 

pedagógica 

Cronograma 
Ao longo do 
ano letivo 

o Viabilização de jogos, atividades 
extraclasse, músicas e leituras diversas, 
com fins pedagógicos a fim de despertar 
o interesse do educando tornando as 
ações pedagógicas bem-sucedidas. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
Ao longo do 

ano 

o Utilização dos televisores e dvd’s e caixas 
amplificadoras de som, disponíveis em 
classe com fins pedagógicos. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
Ao longo do 

ano 

  o Garantia ao educando a segurança 
necessária a sua integridade física 
durante o intervalo através da 
participação efetiva, previamente definida 
por escala, dos servidores da carreira 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 

Direção 

Cronograma 
 

Ao longo do 
ano. 
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assistência ( posicionados em pontos 
estratégicos: acesso aos banheiros, 
portões e bebedouros); Professores 
Readaptados em condições de lidar com 
os alunos (circulando no pátio, 
prevenindo acidentes), Professores 
Readaptados da Sala de Leitura ( 
responsáveis em ligar e desligar o 
aparelho de som) e direção (circulando 
no pátio, prevenindo acidentes e 
propondo atividades recreativas aos 
alunos). Participação dos pais como 
colaboradores nas brincadeiras do 
recreio. 

 

 o Registrar 
sistematicamente 
as ações 
pedagógicas 
coletivas 
promovidas na 
escola em 100% 
das atividades. 

o Elaboração de planos de ação, projetos e 
unidades didáticas para desenvolver as 
atividades pedagógicas e construir 
portfólio impresso e digital do histórico do 
ano letivo.  

o Proceder as atualizações desta proposta 
pedagógica ao final de cada ano letivo 
acrescendo as atividades não previstas e 
substituindo as que foram resinificadas. 

Avaliação das 
ações 
Equipe 

Pedagógica 
 

Responsáveis 
Direção 

Supervisão 
Pedagógica 

Cronograma 
Ao longo do 

ano. 

 
 
 
 
 
 
 

o Meta 5 –PDE, 
para 100% dos 
alunos do 1º 
ciclo. 

o Meta 7 – PDE, 
alcançar média 
6.0. 

o Alfabetização de todas as crianças até o 
3º ano, utilizando todas as estratégias 
disponíveis de intervenção. 

o Elevação dos índices do IDEB. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Comunidade 

Escolar 

Cronograma 
Ao longo do 

ano 
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Gestão das 
Aprendiza-
gens e dos 
Resultados 
Educacionai
s 

o  Desenvolver o 
respeito às 
diversidades 
culturais, 
religiosas, 
sociais e 
ambientais, 
valorizando o 
ser integral em 
100% dos 
alunos. 

o  Organização de momentos culturais, 
eventos e atividades: Festa Julina da 
Criança; Dia das Crianças; Festa 
Cultural; Semana da Valorização da 
Pessoa Portadora de Necessidades 
Especiais; Proerd; Dia da Consciência 
Negra; Cineminha na escola; Plenarinha; 
Formaturas; Semana da Conscientização 
do uso sustentável da água; Semana de 
educação para a vida; Dia da Educação 
Infantil; Dias letivos temáticos. 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
 

Ao longo do 
ano. 

o Valorizar 100% 
do patrimônio 
sociocultural e 
respeitar a sua 
diversidade. 

o Organização de visitas e passeios: 
Instituto Histórico e Geográfico do 
Distrito Federal (IHGDF); Museu Vivo da 
Memória Candanga; Zoológico; Hospital 
Sarah; Parque da Cidade (Brasília e 
Taguatinga); Teatro do SESC de 
Ceilândia; Transitolândia (DETRAN); 
Coca-Cola; Casa da Moeda; Câmara e 
Senado; outros. 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 
 

Direção 
Equipe 

Pedagógica 

Cronograma 
Ao longo do 

ano 

o Realizar as 
devidas 
adequações 
curriculares e 
pedagógicas 
para atender 
100% das 
necessidades 
de ensino dos 
ANEE e demais 
alunos. 

o Construção das adequações 
pedagógicas e curriculares conforme as 
necessidades do aluno. 

o Promover a consciência da conservação 
da limpeza da sala de aula junto aos 
professores e alunos. 

 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

 

Responsáveis 
Equipe 

Pedagógica 
 

Cronograma 
Ao longo do 

ano 
 

o Fortalecer os 
vínculos entre 

o Organização de palestras, atividades 
lúdicas e culturais, visando a integração 

Avaliação das 
ações 

Responsáveis 
Equipe 

Cronograma 
Bimestral 
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escola e 
comunidade, 
visando 100% 
do 
desenvolviment
o do aluno, 
colocando em 
prática as 
diretrizes da 
gestão 
democrática. 

e a troca de experiências entre a 
comunidade escolar. 

Comunidade 
Escolar 

Pedagógica 

 
o Promover 

Avaliação 
Institucional 
periódica. 

o Empréstimo da Escola para Instituições 
mediante aprovação do Conselho 
Escolar. 

Avaliação das 
ações 

Conselho Escolar 

Responsáveis 
Direção e 
Conselho 
Escolar 

Cronograma 
Na medida 

da 
necessidade 

o Reuniões de pais para prestação de 
contas e deliberações. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção 

Cronograma 
Bimestral 

o Aplicação de questionário junto à 
comunidade escolar com o objetivo de 
verificar seu grau de satisfação com 
relação aos serviços prestados pela 
escola para aprimorá-los. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Direção 

Cronograma 
Semestral 

o Uso de Caixa de Sugestões para 
avaliação dos serviços escolares, 
sugestões, reclamações, manifestação 
de apoio, dúvidas, etc. A ser 
disponibilizada na Secretaria. 

Comunidade 
Escolar 

Direção Diariamente 

o Registro por meio autorizações de 
entrada atrasada e/ou saída antecipada 
de alunos, anotadas pelo professor no 
diário de bordo da turma e pela direção 

Avaliação das 
ações 

Direção 

Responsáveis 
Direção 

Cronograma 
Na medida 
da 
necessidade 

Gestão 

Participativa 
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em ata própria. 

o Registro por meio do livro de ocorrência 
da direção. 

Direção Direção Na medida 
da 

necessidade 

o Registro por meio do livro de ocorrência 
dos vigias. 

Direção Direção 
Vigias 

Diariamente 

o Preenchimento do RAV 2 para o 
conselho de classe. 

o Preenchimento do Panorama das turmas 
e Demandas pedagógicas. 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 

Professores Cronograma 
Bimestral 

o Registro por meio do Relatório Individual 
do Aluno (RAV 1) feito pelo professor 
regente, com posterior envio de 
documentos por e-mail para a equipe 
pedagógica antes do conselho de classe 
de cada bimestre. 

Avaliação das 
ações 

Professor 

Responsáveis 
Professor 

Cronograma 
Bimestral 

o Registro por meio da ficha de 
mapeamento ortográfico e matemático, e 
resultados dos testes avaliação de 
escrita e leitura. 

Professor 
Equipe 

Pedagógica 

Equipe 
Pedagógica 

Bimestral 

  

o Registrar 

sistematicamente o 

dia a dia da escola 

e as ações 

promovidas dentro 

dela em 

documentos oficiais 

e internos, em 

100% dos casos. 
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Gestão de 
Pessoas 

o Oportunizar, de 
forma dinâmica, a 
formação 
continuada de 
100% dos 
servidores desta 
Instituição de 
Ensino. 

o Indicação de grupos de estudos 
específicos, direcionados pela equipe 
gestora, com temas a serem expostos e 
compartilhados na coordenação coletiva 
dos professores e servidores de acordo 
com a necessidade; 

Avaliação das 
ações 

Direção 
Servidores 

Responsáveis 
 

Direção 

Cronograma 
 

Na medida 
da 

necessidade 

o Promoção de estudos dirigidos na 
coordenação pedagógica, com vistas ao 
aprimoramento do trabalho, tendo como 
instrumentos norteadores: a proposta 
pedagógica da SEEDF (Professor 
Carlos Mota), as Diretrizes Pedagógicas 
do BIA, O Currículo em Movimento e 
literaturas afins que englobem avaliação, 
alfabetização, ortografia 
sustentabilidade, valores éticos, metas 
do PDE. 

Avaliação das 
ações 

 
Direção 

Servidores 

Responsáveis 
 

Direção 

Cronograma 
Na medida 

da 
necessidade 

o Promover ações 
que garantam a 
100% dos 
servidores a 
harmonização e a 
democracia no 
ambiente de 
trabalho, 
respeitando seus 
direitos e deveres 
assegurados por 
lei. 

o Instalação de lixeiras em pontos 
estratégicos. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
Na medida 

da 
necessidade 

o Realização de campanhas envolvendo a 
comunidade escolar visando a 
conservação da limpeza tanto da área 
interna quanto externa da escola. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
Na medida 

da 
necessidade 

o Desenvolvimento de atividades, de 
modo interdisciplinar, a fim de que o 
aluno entenda a importância da 
conservação do patrimônio público e o 
respeito aos servidores da instituição. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
Na medida 

da 
necessidade 
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o Solicitação para a coleta seletiva do 
papel branco para reciclagem dos 
demais resíduos sólidos, a serem 
acondicionados em caixas específicas 
em cada sala de aula, sala dos 
professores, sala de leitura, 
mecanografia, secretaria e direção. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
Diariamente  

o Desenvolvimento de ações relacionadas 
a conservação e manutenção das áreas 
verdes da escola: jardins externos, 
canteiros internos, construção de 
canteiros para cultivo coletivo de 
alimentos. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
 

Comunidade 
Escolar 

Cronograma 
Na medida 

da 
necessidade 

 

Gestão 
Financeira 

o Empregar 
corretamente 
100% dos 
recursos 
financeiros, 
priorizando a 
participação do 
conselho escolar 
representado por 
todos os 
segmentos da 
comunidade 
escolar; 

o Apresentação de cronogramas de 
reuniões ordinárias bimestrais com o 
Conselho Escolar com vista ao 
estabelecimento das prioridades para o 
investimento dos recursos do PDAF. 

Avaliação das 
ações 

Direção 
Conselho Escolar 

Responsáveis 
 

Direção 
Conselho 
Escolar 

Cronograma 
Bimestral 

o Envolvimento da comunidade escolar, 
por meio de seus representantes no 
Conselho Escolar, para planejar a 
aquisição dos recursos e bens 
necessários ao bom desempenho da 
escola. 

o Apresentação da prestação de contas 
nos períodos apropriados a fim de 
manter a transparência do processo, 
unindo Conselho Escolar e Caixa 
Escolar. 

Avaliação das 
ações 

 
Comunidade 

Escolar 

Responsáveis 
 

Direção 
Conselho 
Escolar 

Cronograma 
Bimestral 
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Gestão 
Administrativa 

o Promover ações 
que contribuam 
para a 
manutenção e a 
conservação de 
100% do 
ambiente escolar 
de forma 
sustentável. 

o Embasamento das ações da gestão na 
lei que rege os servidores públicos do 
Distrito Federal (lei complementar nº 
840/11). 

Avaliação das 
ações 

Direção 

Responsáveis 
Direção 

Cronograma 
Direção 

o Viabilização de momentos de 
socialização para aproximar 
professores, alunos, funcionários e 
comunidade escolar. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção 

Cronograma 
Ao longo do 

ano 

o Permissão na democratização da 
tomada de decisões que possam 
influenciar diretamente no 
funcionamento da escola seguindo os 
critérios legais. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção 

Cronograma 
Ao longo do 

ano 

o Garantia ao servidor readaptado a 
adequação de sua ficha profissional, 
afim de promover a sua total inserção no 
ambiente de trabalho respeitando sua 
restrição de função, conforme a portaria 
de nº 33/2008. 

Avaliação das 
ações 

 
Direção 

Servidores 

Responsáveis 
 

Direção 
Servidores 

Cronograma 
Ao longo do 

ano 

o Promover 
Avaliação 
Institucional 
periódica. 

o Caixa de sugestões, pesquisas de 
campo por meio de enquetes. 

o Criação de e-mail da UPE para 
estabelecer contato com a Comunidade 
Escolar. 

Avaliação das 
ações 

Comunidade 
Escolar 

Responsáveis 
Direção  

Cronograma 
Diariamente  
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CRONOGRAMAS MENSAIS - 2018 

CRONOGRAMA DO MÊS DE FEVEREIRO – 10 dias letivo 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

   1 2 3 

5 
Acolhida 
Escolha de turma 
 

6 
Avaliação 
Diário de Bordo 
 

7 
PPP 
CALENDÁRIO 
Planejamento por Ano  

8 
Planejamento por 
Ano 
CNV – 14h-17 

9 
Planejamento 
individual e 
organização das 
salas de aula. 

10 

12 Recesso  
 

13 
CARNAVAL 

14 
Recesso  

15 
Início do ano letivo 
Semana de 
adaptação Ed. Inf. 
(15 A 2/3) 

16 17 

19 
 

20 
 

21 
Reunião SEBRAE 
19h/20h 

22 
1º reunião de pais 
com aula 

23 
 

24 

26  
Diagnóstico inicial 
das hipóteses de 
escrita 

27 
REUNIÃO Agefis 9h 
Regional 
Projeto EcoAtivos – 
Taguaparque 14h 

28 29 1/3 2/3 
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CRONOGRAMA DO MÊS DE MARÇO – 21 dias letivos 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

   1 Reunião Projeto 
AGEFIS 

2 Fim da adaptação 
educação infantil 

3 

5 Semana Distrital 
Educação Inclusiva 

6 
Palestra para Pais 18h30 
Necessidades Emocionais 
da criança 
Seminário de Educação 
Inclusiva 
1º Coordenação em Bloco 

7 
Seminário de 
Educação Inclusiva 

8 
Circo no Teatro 
do Sesi 
Taguatinga 
8h45 BIA, ED INF 
Assembleia 

9 10 

12 
Treinamento CNV para 
alunos 1º ao 3º ano 

13 
Treinamento CNV para 
alunos 4º ao 5º ano 
Reunião formatura Ed. Inf e 
5º ano. 1ª palestra para pais 
da Ed Inf. 
Estudo mapeamento 
ortográfico - coordenação 

14  
Palestra para Prof 
Inteligência Emocional 
 
Palestra Dengue 
(PSE) 15H 

15 
Tour por Brasília 
4º e 5º ano 
PNAIC Ed Infantil 

16 17 

19  Semana da ÁGUA 
Reagrupamento 1 
I Fórum de 
Coordenadores e Ed 
Infantil 

20 
Reunião com TRE 

21 
Planejamento 
Pedagógico com a 
Comunidade 
PPP 

22 23 –  
Fórum Mundial da 
Água 
Coletiva SOE CREC 

24 

26 
(Trabalho com 
Valores) 

27 
Palestra com Batalhão 
Escolar matutino: Valores 
Coordenação por Bloco BIA 
Formação AGEFIS na 
Escola 

28 
Palestra com Batalhão 
Escola vespertino: boa 
convivência 
Coletiva Equipes de 
Apoio 

29 
 

30 
FERIADO 
(Paixão de Cristo) 

31 
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CRONOGRAMA DO MÊS DE ABRIL– 21 dias letivos 
 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORD. 

INDIVIDUAL 

Sábado 

2 
Fórum de 
Coordenadores 

3 
 

4 
Oficina Avaliação e preparação para 
Conselho de Classe. 

5 
 

6 7 

9 
Semana de 
Avaliação 

10 
Reunião TRE (Andréia 
Dias) 

11 
Consulta Pública Diretrizes de 
Avaliação. 
Coletiva sobre o projeto do TRE 
/AGEFIS 

12 13 14 
Aula  
Reposiç
ão de 
30/04 

16 Sondagem 
Mapeamento 
ortográfico: Dia do 
índio. 
Fórum coorde. 

17 
Formação EcoAtivos 

18 Formação EcoAtivos 
Envio do RAV 1 para coordenação. 
Formação da Ed Infantil 
Palestra para Pais com ST Mendes: 
Bons Pais, filhos melhores 

19 Formação Prova 
Diagnóstica 

20 
 

21 
FERIADO  

TIRA 
DENTES 

23 24 
Prova Diagnóstica 2º, 3º, 
4º ano 
Pré conselho de Classe 
com a Direção, 
Coordenação e Equipe 
de Apoio. Entregar: 
Panorama, sondagem e 
mapeamento. 

25 
Prova Diagnóstica 2º, 3º, 4º ano 
Preparação para o Conselho de 
Classe geral. 
 Coletiva: Finanças Pessoais – 
Fábio Letício. 

26  
Prova Diagnóstica 2º, 
3º, 4º ano 
Fim do 1º bimestre 
Conselho de Classe 
Geral 
(coordenação) RAV 
2 

27 
Início do 2º 
bimestre 
 

 

28 

30 
DIA LETIVO 
MÓVEL 
(Reposto em 14/4) 

1/5 
FERIADO DIA DO 
TRABALHADOR 
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CRONOGRAMA DO MÊS MAIO– 21 dias letivos 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

 1 
FERIADO 
DIA DO 
TRABALHADOR 

2 3 
Formação para 
alunos AGEFIS mat. 

4 
Formação para 
alunos AGEFIS 
vesp 

5 

 Reunião de pais 
do 1º bimestre 
Reposição de 1/6 

7 
SEMANA de 
Educação para a 
Vida 
Estudo do material 
da AGEFIS 7 a 25/5 
Oficina CNV 
comunidade 

8 
Palestra Robervânia 
Pais 

9 
Planejamento 
Pedagógico com a 
Comunidade 
Início do estudo da 
plataforma política 
TRE (9 a 25/5) 

10 

Cinema com a 
Família 
Parkshopping 
9h00 

11 12 

14 
Reagrupamento 

15 16 
Palestra Robervânia 
Professores 

17 18 19 

21 22 23 24 25 
Passeata da 
AGEFIS 

26 

28 29 30 31 
FERIADO 
CORPUS CHRISTI 
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CRONOGRAMA DO MÊS DE JUNHO– 21 dias letivos 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

    1 
Dia letivo móvel 
Reposto em 5/5 

2 

4 
 

5  
Museu Vivo da História 
Candanga Ed. Inf. 1º 
ao 3º ano 
60 alunos por turno 9h 
e 14 h 

6 
Museu Vivo da História 
Candanga 4º e 5º ano 

7 8 9 

11 
 Debate dos 
candidatos TER de 
11 a 15/6 

12 13 
 

14  
Treinamento 
mesários TRE, 
distribuição de 
Títulos de Eleitor  
 

15 16 

18 
 

19 
Montagem das 
Sessões Eleitorais 

20 
Eleição Parametrizada 
TRE 

21 22 23 

25 
Sondagem 
Mapeamento  

26 
Diplomação dos 
Partidos Vencedores - 
TRE 

27 28 
Pré Conselho 
Panorama, 
sondagem, 
mapeamento 

29 
Envio do RAV1 e 
RDIA para 
coordenação 

30 
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CRONOGRAMA DO MÊS DE JULHO– 6/4 DIAS LETIVOS 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

2 3 4 
Conselho de Classe 

5 6 
Festa Julina da 
Criança – 10h -13h 

7 

9 TÉRMINO DO 
SEMESTRE 
 
Reunião de Pais do 
2º bimestre 

10 
RECESSO 

11 12 13 14 

16 17 18 19 20 21 

23 24 25 26 INÍCIO DO 3º 
BIMESTRE 
Dia letivo móvel 
 
Reposição  com 
aula em 4/8 

27 
Dia letivo móvel 
 
Reposição 
6/10 
Reunião de pais 

28 

30 31     
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CRONOGRAMA DO MÊS DE AGOSTO– 23 dias letivos 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

  1 2 3 4 
Reposição de 
26/7 

6 7 8 
Planejamento 
Pedagógico 

9 10 11 
Dia do Estudante 

13 14 15 16 
Plenarinha Regional 

17 
Dia do Patrimônio 
Cultural 

18 

20 21 
Palestra para pais Ed 
Infantil Robervânia 

22 
Cineminha Bia Ed Inf 

23 
Cineminha 4º e 5º 

24 
Circuito de Ciências 
Interno 

25 
Dia distrital da 
Educação Infantil 

27 28 29 30 31  

19/8 – Dia da Cultura Digital 
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CRONOGRAMA DO MÊS DE SETEMBRO– 19 dias letivos 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

     1 

3 4 
Circuito de Ciências da 
Regional 

5 
Visita a Museu da 
memória Candanga 

6 7 
FERIADO 

8 

10 
Reagrupamento 

11 12 13 14 15 

17 
Semana de 
Avaliação 

18 19 20 21 
Dia Nac. da 
Pessoa com defic. 
 
Dia da Árvore 

22 

24 
Sondagem e 
mapeamento 

25 26 27 28 
Enviar RAV 1 para 
coordenação 

29 

30/9 – Dia do Secretário 
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CRONOGRAMA DO MÊS DE OUTUBRO– 21 dias letivos 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

1 2 
Pré conselho 

3 4 
Final  do 3º 
bimestre 
Conselho de Classe 

5 6 
Reunião de Pais 
reposição de 
27/7 

8 9 10 
Palestra com 
Robervânia Coaching 
para professores 

11 12 
FERIADO 
Dia da Criança 

13 

15 
Feriado 
Dia do Professor 
 

16 17 18 19 20 

22 23 
Passeio da Fazendinha 
Dia da Criança 
 

24 25 26 27 

29 30 31    
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CRONOGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO– 19 dias letivos 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

   1 2 
FERIADO 
Finados 

3 

5 6 7 8 9 10 
Sarau Cultural 
Reposição do dia 
16/11 

12 13 14 15 
FERIADO 
 

16 
DIA LETIVO 
MÓVEL 
Reposição 10/11 

17 

19 
Reagrupamento 

20 
Dia da Consciência 
Negra 
 
Planejamento coletivo 

21 22 23 24 

26 27 
Formatura da 
Educação Infantil  
Magic Games JK 

28 
Formatura do 5º ano  
Magic Games JK 

29 30 
FERIADO 
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CRONOGRAMA DO MÊS DE DEZEMBRO– 14 dias letivos 

Segunda 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Terça 
COORDENAÇÃO POR 

ANO 

Quarta 
COLETIVA 

Quinta 
COORDENAÇÃO 

POR ANO 

Sexta 
COORDENAÇÃO 

INDIVIDUAL 

Sábado 

     1 

3 
Semana de 
Avaliação 

4 
Dia do Orientador 
Educacional 

5 6 7 8 

10 
Sondagem  

11 12 13 
Pré Conselho 

14 
Envio RDIA e RAV 
1 para a 
coordenação 

15 

17 18 
Confraternização dos 
alunos 

19 
Conselho Final 

20 
Término do ano 
letivo 
Reunião de Pais 

21 22 

24 25  
RECESSO 
NATAL 

26 27 28 29 

31      
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APÊNDICE II 
 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

 

2018 
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O processo de construção das unidades e projetos didáticos da escola classe 12 de Ceilândia levam e consideração a 

formação do aluno como um ser multidimensional, complexo que possui bagagem cultural, necessidades e vontades. Um ser 

completo e único e que faz parte de algo maior, nesse caso um cidadão.   

A busca pela construção e formação desse cidadão com noção de seus direitos e deveres nos trás grande responsabilidade 

como formadores, pois este ser faz parte de uma sociedade multicultural.  

Acompanhando processo da Secretaria de Educação que ressignifica o currículo e trazendo o seu movimento para nossas 

atividades, a Escola Classe 12 de Ceilândia tem dado foco as Unidades Didáticas multidisciplinares e interdisciplinares, 

contemplando os principais pontos para a formação de um cidadão: integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo 

escola e comunidade; territorialidade; trabalho em rede. 

Levando em consideração os debates sobre avaliação e progressão curricular a comunidade escolar optou avaliar o aluno 

conforme a progressão de objetivos do currículo em movimento de forma anual, seguindo a finco os ciclos, em que os resultados 

das atividades propostas são tabulados conforme sondagens periódicas, quando o mesmo não alcança por algum fator o objetivo 

proposto e encaminhado para interventivos. Os adjetivos não alcançados pela maioria serão base para a construção do currículo 

para o próximo ano letivo. 

 
 

 
 
 

 
 

. 
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UNIDADES DIDÁTICAS JÁ ELABORADAS: 

Arca de Noé 

Cultura do Centro-Oeste 

AGEFIS nas Escolas 

TRE Inclusão Social desde a Infância 

O Universo do Brincar 

EM FASE DE ELABORAÇÃO: 

Patrimônio Cultural 

Circuito de Ciências 

Sarau Cultural 

EcoAtivos 
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UNIDADE DIDÁTICA: A Arca de Noé 
Turma/Período: 1° e 2° Período / 1° ano 

 

                                                           
1 

 Eixos Transversais do Currículo da Educação Básica da SEEDF (2014): educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e 
para os direitos humanos. 
 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Eixos transversais
1
: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM 

DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA.  

Eixos integradores: CUIDAR E EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR.  

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

CUIDADO CONSIGO E 

COM O OUTRO 

 

 Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua identidade. 

 Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos.  

 Ampliação das relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo.  

 Construção de vínculos positivos, vivenciando situações que envolvam afeto, atenção e limites, sentindo-se 
valorizado e interagindo com o grupo. Realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam ações de 
cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros e com a natureza.  

 Conservação de materiais de uso individual e coletivo.  

 Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social. Reconhecimento da importância 
da troca e da partilha dos brinquedos e outros materiais disponibilizados no grupo.  

 Participação de forma ativa da organização da sala e de outros ambientes após a realização das atividades.  

 Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, identificando aos poucos diferenças em seu 
grupo, por meio da participação em situações cotidianas.  

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

 Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intenções e ambientes, 
desenvolvendo a independência.  

 Expressão de sensações e ritmos por meio do movimento corporal associado a diferentes sons.  

 Exploração de diversas formas de comunicação (tônica, gestual e verbal).  

 Participação de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, brinquedos cantados, etc.).  
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LINGUAGEM CORPORAL 

 

 

 

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

LINGUAGEM CORPORAL 

 

 

 Percepção de seus limites e potencialidades corporais.  

 Percepção da importância e da diferença do ritmo respiratório e dos batimentos cardíacos durante as 
atividades ativas e tranquilas, visando ao desempenho eficaz nas ações e tendo como base os sinais do 
corpo.  

 Participação em atividades de faz de conta, de modo que a criança vivencie diferentes papéis sociais.  

 Experiências com linguagem não verbal, de forma que a criança imite, invente e reinvente os movimentos 
dos elementos do mundo que a cerca.  

 Desenvolvimento dos processos simbólicos, por meio da dramatização de histórias, músicas, entre outros, 
tendo o corpo como protagonista.  

 Domínio da posição sentada, de modo a tonificar sua musculatura.  

 Movimentação por meio do engatinhar em diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 
mesas e cadeiras, sobre caminhos marcados no chão. 

 Realização de atividades de locomoção: arrastar e rolar.  

 Desenvolvimento do equilíbrio ao andar e ao ficar parado.  

 Participação de circuitos que envolvam habilidades de locomoção.  

 Participação em atividades de relaxamento.  

 Desenvolvimento da coordenação visomotora.   

 Desenvolvimento da 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. 

 Manipulação de materiais diversos e de variados tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina 
que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar, rasgar, dobrar e amassar vários tipos de papéis, 
empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, prensar, recortar, colar, pintar, atarraxar e desatarraxar modelos 
apropriados, tocar piano ou outros instrumentos, modelar com massa ou argila, montar quebra-cabeças, 
manipular grãos diversos, etc.). 

 Desenvolvimento do equilíbrio ao correr e saltar.  

 Realização de atividades de locomoção: andar, correr, saltar, trotar, etc, em várias performances: rápido, 
devagar, câmera lenta.  

Objetivos de Aprendizagem  

 

 Percepção das imagens e gestos representando ideias a fim de relacioná-los a sua vivência.  

 Imitação de sons e palavras ouvidas.  

 Articulação adequada das palavras (falar corretamente).  
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Linguagens 

LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 

 

 Aquisição paulatina das habilidades básicas necessárias à produção e emissão correta de fonemas, 
expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com gradativa clareza e fluência. 

 Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões.  

 Escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc.  

 Ampliação e adequação progressiva do vocabulário.  

 Reconto, de maneira paulatina, de histórias vivenciadas, lidas ou contadas verbalmente.  

 Descrição das características dos objetos, dos personagens, cenas de histórias e de situações cotidianas 

 Identificação gradativa de sons semelhantes e diferentes em atividades que envolvam rimas e aliterações.  

 Récita de parlendas, adivinhas, canções, poemas e travalínguas.  

 Apreciação pela escuta de obras literárias e outras leituras.  

 Compartilhamento e apreciação pela escuta e diálogo de diversas obras literárias e outras leituras.  

 Percepção da importância do ritmo e da entonação da leitura de textos (palavras e frases) realizada pelo 
adulto, para melhor compreensão dos sentidos.  

 Participação em situações individuais e coletivas de leitura.  

 Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento.  

 Conscientização sobre a existência de textos escritos e sua função social de comunicar pensamentos, 
intenções e sentimentos.  

 Apreciação e manuseio de diferentes materiais impressos (livros, revistas, bulas, embalagens, rótulos, 
cartas, receitas, mapas, cheques, listas telefônicas, notas fiscais, folhetos de propaganda, instruções de 
jogo, dicionários, carnês, etc.).  

 Acesso e contato com vários gêneros textuais (poesias, fábulas, contos, receitas, entrevistas, quadrinhos, 
carta, e-mail, cardápios, piadas, telefonema, bilhete, anúncio, etc.).  

 Exploração dos suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal, outdoor, quadro 
de avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros, paredes, para-choque e para-lama, janelas de veículos, 
ambiente virtual, etc.). 

 Realização de leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc. 

 Leitura, mesmo que de forma não convencional, e comentários de textos literários e não literários, levando 
em conta sua função social.  

 Reconhecimento da função da leitura, diferenciando gêneros e portadores de textos.  

 Conhecimento de que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e capa.  

 Desenvolvimento de alguns comportamentos leitores (manusear livros, revistas, jornais e impressos de 
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modo geral), percebendo a orientação da leitura: da esquerda para a direita, de cima para baixo, virar 
páginas no sentido de incorporar a prática de leitura.  

 Expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências e registrando lugares, 
pessoas e objetos.  

 Prática de Escrita 

 Localização de palavras de seu contexto em textos; Identificação de letras e palavras de seu contexto, 
portadores de textos de diversos gêneros.  

 Diferenciação entre letras e desenhos. 

 Diferenciação entre letras e numerais. 

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

 

 

LINGUAGEM CORPORAL 

 

 Desenvolvimento gradativo da ideia de representação por meio da produção de rabiscos e garatujas, na 
realização de tentativas de escritas não convencionais. 

 Produção de texto escrito coletivamente.  

 Produção de textos escritos (listas, canções, poesias, textos memorizados etc.) com e sem ajuda do 
professor.  

 Percepção de que diferentes materiais riscantes (giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão) podem ser 
utilizados para a expressão de sentimentos, ideias, elementos culturais (processo do grafismo). 

 Representação gráfica (desenho ou escrita) de histórias ouvidas.  

 Acesso e contato com letras de diferentes cores e texturas, tamanhos e formatos.  

 Aquisição de maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, visando ao 
desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do aprendizado futuro das habilidades de escrita. 

 

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO E 

NOMEAÇÃO DOS 

 Reconhecimento de números em vários portadores de texto, diferenciando-os de outras marcas gráficas.  

 Realização de contagem oral em situações diversas.  

 Desenvolvimento de noções simples de estimativa e de cálculos mentais elementares.  

 Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de situações problema.  

 Reconhecimento da relação entre o número (falado e escrito) e a quantidade que ele representa.  

 Realização e compreensão de agrupamentos, tendo como critério a quantidade, priorizando algumas 
relações como um, nenhum, muito, pouco, tem mais, tem menos, tem a mesma quantidade etc.  

 Identificação visual de alguns números.  

 Comparação de quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e correspondência um a um.  

 Participação na construção de listas, tabelas e gráficos (pictóricos e corporais), com o registro do professor 
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NÚMEROS. 

 

em variados suportes.  

 Análise oral de listas, tabelas e gráficos (pictóricos e corporais),com o registro do professor em variados 
suportes.  

 Tratamento da Informação Auxílio na coleta e organização de dados. 

 

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

LINGUAGEM ARTÍSTICA 

 

 Música Escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e gêneros musicais (música folclórica, erudita, 
popular e popular de massa). 

 Expressão livre e direcionada por meio do canto.  

 Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do repertório de memória e 
estimulação ao trabalho corporal livre.  

 Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais variados instrumentos, gravações, audições (ao vivo ou por 
DVD e CD). 

 Produção de sons com o próprio corpo, objetos e instrumentos. Percussão corporal.  

 Observação e contato com artistas e suas obras, com ênfase na cultura nacional (Ex: Adriana Calcanhoto, 
Antônio Nóbrega, Batucadeiros, Barbatuques, Chico Buarque, Rubinho do Vale, Pato Fu, Bia Bedran, 
Vinícius de Moraes, Grupo EMcantar, Palavra Cantada, Grupo Mawaca, Kleiton e Kledir, Pequeno Cidadão, 
Toquinho, Villa Lobos, entre outros). 

 

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

LINGUAGEM ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 Relações de forma – estruturação de formas do espaço bidimensional: forma/tamanho, espaço 
grande/pequeno, forma/figura...  

 Exploração e reconhecimento de cores - claro/escuro, cor/ objeto, cor/natureza, artistas/cores (Tarsila, 
Volpi, Monet, Van Gogh, Portinari, Poteiro, Djanira, Anita Malfatti, Rubem Valentim, Athos Bulcão, Galeno, 
Milton da Costa, Eduardo Sued, Lygia Clark, Helio Oiticica, Guinard, Iberê Camargo, Lasar Segall, 
Cézanne, Van Gogh e Impressionistas, Mondrian, Matisse, Gustav Klimt, Fernand Léger, Aldemir Martins, 
entre outros), Art Naïf.  

 Exploração e reconhecimento de diversos materiais, texturas, espessuras e suportes (giz de cera, pincéis, 
tintas, areia, água, argila, carvão, papéis diversos, massinha, colagens, papelão, jornais, parede, chão, 
caixas, madeiras, entre outros). 

 Utilização de diversos materiais para se expressar livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
escultura, modelagens, dobraduras, recortes, manipulação de papéis (lápis, gizão de cera e canetas 
grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados, colas líquidas e em bastão, tintas 
variadas (a dedo), com pincéis grandes, entre outras). 

 Observação e reconhecimento diversas imagens/cenas/ obras (fotografias, pinturas, objetos, esculturas, 
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Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

 

LINGUAGEM ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cenas cotidianas por meio de fotos, gravuras e obras de artistas). 

 Construção das primeiras figuras (figuras humanas, animais, objetos...). 

 Desenho de memória (ativação da imagem mental de objetos e imagens reais, desenvolvendo memória, 
observação, imaginação). 

 Desenho de observação (modelo real para observar forma, volume, luz, etc) ao exercitar a percepção 
visual, raciocínio, atenção, interpretação, imaginação. 

 Elaboração de “livros” de imagens (narrativas), experimentos científicos (observações), de história de vida 
(pesquisa com a família e responsáveis) etc. 

 Relações de forma – estruturação de formas do espaço bidimensional: forma/tamanho, espaço 
grande/pequeno, forma/figura...  

 Exploração e reconhecimento de cores - claro/escuro, cor/ objeto, cor/natureza, artistas/cores (Tarsila, 
Volpi, Monet, Van Gogh, Portinari, Poteiro, Djanira, Anita Malfatti, Rubem Valentim, Athos Bulcão, Galeno, 
Milton da Costa, Eduardo Sued, Lygia Clark, Helio Oiticica, Guinard, Iberê Camargo, Lasar Segall, 
Cézanne, Van Gogh e Impressionistas, Mondrian, Matisse, Gustav Klimt, Fernand Léger, Aldemir Martins, 
entre outros), Art Naïf.  

 Exploração e reconhecimento de diversos materiais, texturas, espessuras e suportes (giz de cera, pincéis, 
tintas, areia, água, argila, carvão, papéis diversos, massinha, colagens, papelão, jornais, parede, chão, 
caixas, madeiras, entre outros). 

 Utilização de diversos materiais para se expressar livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
escultura, modelagens, dobraduras, recortes, manipulação de papéis (lápis, gizão de cera e canetas 
grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados, colas líquidas e em bastão, tintas 
variadas (a dedo), com pincéis grandes, entre outras). 

 Observação e reconhecimento diversas imagens/cenas/ obras (fotografias, pinturas, objetos, esculturas, 
cenas cotidianas por meio de fotos, gravuras e obras de artistas). 

 Construção das primeiras figuras (figuras humanas, animais, objetos...). 

 Desenho de memória (ativação da imagem mental de objetos e imagens reais, desenvolvendo memória, 
observação, imaginação). 

 Desenho de observação (modelo real para observar forma, volume, luz, etc) ao exercitar a percepção 
visual, raciocínio, atenção, interpretação, imaginação. 

 Elaboração de “livros” de imagens (narrativas), experimentos científicos (observações), de história de vida 
(pesquisa com a família e responsáveis) etc. 

 Desenvolvimento da sensibilidade, dos sentidos, da percepção, dos sentimentos e da imaginação por meio 
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da apreciação e da produção artística. 

 Valorização das produções individuais e coletivas.  

 Conhecimento e valorização de produções culturais do passado e do presente.  

 Artes Cênicas/Teatro Imitação de gestos, sons e movimentos.  

 Exploração da expressividade (triste, alegre, bravo...) de bonecos e máscaras.  

 Criação e improvisação de situações cênicas em jogos de faz de conta.  

 Aquisição de noções de plateia e artista por meio de jogos teatrais e de faz de conta.  

 Participação em jogos teatrais com sombras, pantomima, fantoches, bonecos, máscaras.  

 Participação na elaboração de cenários, figurino, maquiagem e roteiros cênicos em situações de 
dramatização de histórias conhecidas ou inventadas pelo grupo. 

 Exploração e vivência corporal por meio de vários tipos de sons, músicas de diversos estilos e culturas.  

 Interação com o outro por meio de movimentos corporais e danças em grupos.  

 Realização de atividades explorando os movimentos corporais (danças e gestos).  

 Vivência em brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras da cultura popular. 

Objetivos de Aprendizagem  

Linguagens 

INTERAÇÕES COM A 

NATUREZA E A 

SOCIEADADE 

 

 

 

Objetivos de Aprendizagem  

 

Linguagens 

 Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às 
tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. 

 Reconhecimento das transformações socioculturais por meio de visitas a museus, participação em eventos, 
exposições artísticas e fotográficas, narração de histórias, entre outros. 

 Desenvolvimento da compreensão da importância da conservação e do uso racional de objetos utilizados 
individual e coletivamente, como o manuseio correto de um livro, o bom uso dos brinquedos, o 
aproveitamento do espaço de uma folha de papel etc. 

 Participação em experimentos, observações, pesquisas e outros procedimentos científicos para a 
ampliação dos conhecimentos e do vocabulário. 

 Participação em feiras, exposições e mostras de trabalhos de ciências, em interface com outras linguagens.  

 Observação, realização e registro de experimentos por meio de desenhos.  

 Observação dos elementos da natureza, tais como: água, luz, solo, ar, etc., identificando-os, nomeando-os 
e relacionando-os aos seres vivos. 

 Os seres vivos Percepção das relações de interdependência entre os seres vivos e de dependência destes 
com os componentes naturais, a fim de compreender o funcionamento do meio ambiente e sua participação 
integrante na vida em sociedade. 

 Compreensão das necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da preservação de seu 
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INTERAÇÕES COM A 

NATUREZA E A 

SOCIEADADE 

 

 

habitat natural para a satisfação de tais necessidades. 

 Conhecimento e valorização sobre os cuidados básicos com os animais (higienização, vacinação, oferta de 
alimentação, água, carinho etc.) e com plantas (cultivo de hortas, jardins etc.).  

 Conhecimento elementar dos ciclos de vida das plantas, dos animais e dos seres humanos.  

 Identificação de alguns animais ameaçados de extinção, de forma a se posicionar sobre a caça e a criação 
em cativeiro.  

 Identificação dos seres vivos, a partir da observação de semelhanças e diferenças de suas características, 
tais como aspectos físicos, tipo de alimentação, habitat, modos de locomoção e sua relação com o 
ambiente e outros seres vivos. (Ex. Relação de dependência entre vegetais que produzem flores e insetos 
polinizadores). 
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2 

  A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar à CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e está prevista 
dentro do currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência. A adequação curricular e a CIF, numa perspectiva inclusiva, devem ser 
consideradas na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação da aprendizagem para contemplar os estudantes com Deficiência, TGD e Altas 
Habilidades. 

Atividades a serem desenvolvidas
2
 Estratégias de Avaliação 

para a aprendizagem 

 

Cronograma de trabalho Recursos didáticos 
Permanentes Diversificadas 

. Acolhida: 

. Contagem de alunos; 

. Diálogos e vivencias; 

. Calendário; 

. Exploração de cada 

poema/ música do CD 

Arca de Noé de Vinicios 

de Morais.. 

 

 

 

 

 

 

 

. Apresentação do CD 

proposto para unidade; 

. Explicação história da criação 

do livro. 

.Leitura/cantoria diária de cada 

poema disposto no livro Arca 

de Noé; 

. Exploração de cada texto 

exposto em cartaz. 

. Identificação de palavras e 

letras (conforme nível da 

turma). 

. Exploração de cada animal e 

seu nome; 

. Produção de animais de 

sucata; 

. Produção da Atividade para o 

 2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

. Musicas 

 

. Vídeos 

 

. Livros 

 

. Slide 

 

. Sucata 

 

. Papeis variados  

 

. Cartazes com os 

poemas 
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portfolio; 

. Produção das fantasias para 

o sarau; 

 . Exploração e Reprodução de 

trabalhos segundo a vivência 

da criança. 

. Pesquisa sobre cada animal 

e apresentação feita pelo 

aluno (seminário) 

. Construção de gráficos com a 

lista de animais domésticos 

dos alunos; 

. Bilhete para solicitação 

de pesquisa; 

 

. Material para portfolio; 

 

. Material para a 

produção de fantasias; 

 

. cartaz para exposição 

de gráfico criado pelos 

alunos; 
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Unidade Didática: Cultura do Centro-Oeste 

Problematização: Reconhecimento da cultura do Centro-Oeste 

Disciplinas:                      Série: 1º e 2º Ciclo 

Objetivos de aprendizagem: 

Leitura produção oral e escrita 

 Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal) presentes em gêneros textuais. 

 Fazer inferências para perceber informações implícitas (entrelinhas) no texto lido. 

 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente.  

 Perceber o assunto principal de textos lidos 

 Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o objetivo da leitura. 

 Identificar diversos falares regionais adequandoos a situações comunicativas. 
Literatura 

 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente. 
 
Plástica e cênicas 

 Explorar a imaginação e a expressividade espontânea. 

 Desenvolver a percepção (construção de identidade).  

 Ampliar o repertório de imagens. 

 Experimentar materiais e suportes diversos. 

 Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a ação criadora. 

 Conhecer a diversidade cultural presente em manifestações artísticas brasileiras. 

 Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas. 

 Desenvolver a criatividade, sensibilidade e pesquisa em arte, por meio da observação, imaginação, fantasia a partir da 
exploração e experimentação de diversas linguagens, suportes, técnicas e materiais. 
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 Frequentar espaços culturais diversos e conhecer aspectos importantes na formação do espectador. 

 Apreciar obras de artistas variados e observar aspectos plásticos da composição. 

 Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, aplicando seus princípios na criação de trabalhos artísticos variados (cor, 
forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e escuro). 

 Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presente em linguagens artísticas. 
 
Música 

 Ouvir e apreciar vários gêneros musicais. 

 Perceber diversos ritmos encontrados em cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e 
africanas, entre outras. 

 Utilizar brinquedos cantados e jogos folclóricos como ciranda, canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos e 
marchinhas carnavalescas para percepção de ritmo, melodia, movimento corporal aliado à música e repertório como resgate da 
cultura popular. 

 Dramatizar e sonorizar histórias. 

 Apreciar grupos musicais diversos. 

 Observar e explorar suas possibilidades vocais e cuidados para a preservação da voz. 
 

Educação física 

 Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade.  

 Desenvolver elementos psicomotores ligados a. Movimentos manipulativos, locomotores e combinados, compreendendo noções 
de lateralidade, tempo e espaço. 

 Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório motor, através da vivência de habilidades básicas e suas 
combinações. 

 Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente em brincadeiras e jogos,respeitando os limites corporais de 
desempenho próprio e dos companheiros. 

 Vivenciar danças e canções fazendo uso do corpo e da voz. 

 Vivenciar e reconhecer ritmos, por meio de sua expressividade corporal. 
 
Ciências humanas - história 
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 Construir a sua identidade como sujeito individual e coletivo.  

 Identificar o contexto histórico dos espaços de convivência como elementos constituintes de sua identidade. 

 Identificar e compreender aspectos da ancestralidade, memória e reminiscências. 

 Identificar fatos importantes do ponto de vista afetivo e significante para si e para sua comunidade familiar, local, regional e 
nacional. 

 Respeitar as diversidades socioculturais, políticas, étnico-raciais e de gênero que compõem a sociedade atual. 

 Conviver eticamente com o outro, conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, costumes e modos de viver, na busca da 
eliminação da discriminação e do preconceito. 

 
Ciências humanas - geografia 

 Conhecer a realidade de comunidades rurais, quilombolas e indígenas. Reconhecer diversas fontes escritas, midiáticas, 
iconográficas e orais que representam a diversidade geográfica de sua localidade. 

 Identificar e conhecer a realidade de comunidades rurais, quilombolas e indígenas e as relações estabelecidas com a sociedade 
atual. 
Identificar atividades produtivas, profissões e ocupações de acordo com os costumes, modos e hábitos de vida. 

 Identificar a divisão do trabalho realizada por diferentes grupos sociais e gêneros, tendo em vista as atividades produtivas de 
sua cidade / região administrativa. 
Ciências da natureza ambiente 

 Conhecer ambientes naturais e ambientes construídos, compreendendo o homem como principal agente transformador desses 
ambientes. 

Ciências da natureza 
Ser humano e saúde 

 Conhecer diferentes formas de alimentação dos seres vivos. 
Ensino religioso 

 Reconhecer-se como parte de grupos sociais, desenvolvendo valores necessários para o convívio em sociedade, 
respeitando diferenças culturais e religiosas.  

 Identificar que os simbolismos estão presentes nas diversas formas de convivência humana. 
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Conteúdos Culturais 
 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de 
Ensino - 

aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para as 

aprendizagens 

Cronograma 

de trabalho 

1. Textos: verbal  
2. (escrita), não verbal (imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), concretizados em diversos 
gêneros, em diferentes suportes; 

3. Cantiga de roda, parlenda, trava-língua, lenga-
lenga, advinhação, piada, quadrinhas, poemas 
_ leitura, declamação, brincadeiras e 
produção; 

4. Poemas (versos e estrofes) e textos em prosa 
_ diferenças; 

5. Estudo de personagens clássicos da literatura 
brasileira: diferença da obra literária, de 
adaptações feitas pela criança. 

6. Exploração estética (ritmo, rima, estrofe e 
silhueta) de gêneros da tradição oral: 
parlendas, cantigas, música popular, etc.  

7. Modos de falar: regionalismo, sotaques, 
adequação linguística à situação comunicativa. 

8. Conto folclórico, lendas e conto acumulativo: 
escuta da conotação e comparação com a 
leitura do texto escrito (exploração de contos 
indígenas e africanos). 

9. 1 .releitura 
10. Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, 

esculturas, modelagem e construções. 
11. Técnicas artísticas com variados instrumentos 

e materiais  

EDUCAÇÃO PARA 
A DIVERSIDADE / 
CIDADANIA E 
EDUCAÇÃO EM E 
PARA OS 
DIREITOS 
HUMANOS / 
EDUCAÇÃO PARA 
A 
SUSTENTABILIDA
DE 

Cada professor ou 
grupo ficará 
responsável por um 
estado da Região 
centro oeste, deverá 
explorar sua cultura 
de forma geral: 
alimento, danças, 
homem do campo, 
homem da cidade; 
clima vegetação; 
artesanato.... 
 
Serão montados 
materiais para serem 
expostos, dança 
típicas e/ou teatro 
para serem 
apresentados pelos 
alunos. 
 
 
 
 
 
 
 

O aluno será 
avaliado durante 
cada atividade 
proposta; 
 
Coordenação 
motora fina e 
grossa durante as 
brincadeiras 
executadas; 
 
Dicção durante as 
musicas cantadas; 
Comprimento de 
regras; 
 
Participação nas 
atividades 
propostas;  
 
Produções dos 
materiais para 
serem expostos; 
 
Socialização; 
 
Saber dividir; 

Junho e julho 
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12. Elaboração de trabalhos em suportes de 
tamanhos, formas e texturas variadas. 

13. Elaboração plástica a partir de leitura de 
imagens de artistas brasileiros. 

14. Arte como manifestação dacultura e identidade 
de um povo. (matrizes brasileiras). 

15. Manifestações folclóricas e populares. 
16. Criação de desenhos, pinturas, esculturas e 

construções a partir de temáticas pesquisadas. 
17. Elementos básicos da linguagem visual: 

relação entre texturas, formas, ritmos, 
movimentos e equilíbrio. 

18. Cenas corporais. 
19. 11..improvisação teatral. 
20. Jogos dramáticos. 
21. Expressão corporal. 
22. Expressão vocal. 
23. Dramatização de histórias 
24. Elementos teatrais visuais e sonoros: 

máscaras, maquiagem,cenário, sonoplastia, 
figurino e iluminação. 

25. Arte como manifestação da cultura e 
identidade de um povo. (matrizes brasileiras). 

26. Manifestações folclóricas, populares. 
27. Estilos/gêneros musicais (folclórico, popular, 

erudito do brasil, do mundo e outros). 
28. Noções de ritmo, melodia e harmonia 
29. Canções de ritmos d iversos: cantigas de roda, 

marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e africanas, entre outros. 
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30. Brinquedos cantados e jogos folclóricos: 
ciranda, canções folclóricas, indígenas. 

31. Dramatização e sonorização de histórias. 
32. Grupos locais: bandas e artistas que surgiram 

na localidade em que vivem. 
33. História e músicas de compositores locais. 
34. Esquema corporal (equilíbrio, percepção 

sensorial). 
35. Combinações das habilidades básicas. 
36. Organização coletiva. 
37. Jogos da cultura popular, afrobrasileira e 

indígena, valorizando a inclusãoe a 
diversidade étnicoracial existente no país. 

38. Ritmos e expressividade corporal: danças, 
mímicas e imitações (ex: pessoas e animais, 
danças juninas, brincadeiras cantadas, 
cantigas de roda, etc.). 

39. Eu e o outro: diversidade sociocultural. 
40. Reconhecimento do contexto da desigualdade 

étnico racial, socio cultural e de gênero na 
sociedade. 

41. Conhecimento da história de comunidades 
locais, rurais, quilombolas, indígenas e outras 
na região em que vive. 

42. Comunidades rurais, quilombolas e indígenas. 
43. Espaço da comunidade: identificação das 

características presente no espaço e na 
natureza da comunidade da qual participam. 

44. Profissões, produtos e serviços: 
características. 
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45. Representações dos diferentes espaços. 
46. Atividades profissionais, costumes, modo e 

hábitos de vida.  
47. Ações do homem no ambiente: ambientes 

naturais e ambientes construídos (preservação 
do ambiente em que vive). 

48. Relação dos seres vivos com o ambiente: falta 
de alimento, desmatamento, captura, 
predação, situações ambientais, extinção. 

49. Alimentação saudável. Alimento de cada 
estado da região centro oeste. 

50. Alteridade. 
51. Autopercepção e relacionamento com o outro. 
52. Ações voluntárias como expressão da 

alteridade humana. 
53. Conhecimento e respeito da sua religiosidade 

e da do outro. 
54. Convivência humana e ações éticas. 
55. Simbolismo religioso. 
56. Objetos simbólicos como expressão do 

fenômeno religioso. 
57. Cantos presentes nas diferentes 

manifestações religiosas. 
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Unidade Didática: AGEFIS NA ESCOLA 

Problematização: Aluno, cidadão agente. Como cuidar e melhorar a minha cidade? 

Disciplinas: LINGUA PORTUGUESA, ARTES, CIÊNCIAS HUMANAS, CIÊNCIAS DA NATUREZA, ENSINO RELIGIOSO       
Série: ed. Infantil, 1°, 2°,3°, 4° e 5° 

Objetivos de Aprendizagem 
LINGUA PORTUGUESA 
Leitura produção oral e escrita 

 Ler e interpretar com autonomia textos em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de antecipação, 
inferência, seleção e verificação para compreensão do texto lido. 

 Relacionar as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos gêneros para construção de sentido e compreensão do 
tema/assunto.  

 
Artes plástica e cênicas 

 Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a ação criadora. 

 Explorar a criatividade a partir de temas e observação da natureza. 

 Experimentar materiais e suportes diversos. 

 Ampliar o repertório de imagens. 

 Explorar a imaginação e a expressividade espontânea. 
 

Ciências humanas - história 

 Apropriar-se da história de sua família, da escola e da comunidade, percebendo-se como cidadão pertencente a esses 
grupos. 

 
Ciências humanas - geografia 

 Compreender a ação da sociedade nas questões socioambientais locais e em espaços distantes e suas consequências em 
diferentes espaços e tempos, reconhecendo a importância do cuidado e preservação do meio em que vive. 

 Conhecer e comparar a organização geográfica da comunidade onde mora,com outras localidades / cidades. 

 Explorar os diferentes tipos de mapas, suas aplicações e legendas.  
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 Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e interpretar a organização geográfica e se localizar.  

 Utilizar noções de localização espacial (dentro e fora, ao lado, entre), orientação (esquerda e direita) e legenda. (cores e 
formas) em situações cotidianas. 

 Conhecer e valorizar o uso sustentável de recursos naturais e a reciclagem de diferentes recursos no âmbito familiar, na 
escola e na sociedade. 

 Desenvolver noções espaciais de localização, organização e distância a partir do espaço da escola em relação a moradia, 
pontos de referência e outros. 
 

Ciências da natureza 
Ambiente 

 

 Reconhecer os fenômenos naturais e os fenômenos provocados por sereshumanos.  

 Perceber que algumas atividades humanas podem interferir de forma negativa nos ambientes, prejudicando a vida no 
planeta. 

 Estabelecer relações entre  solos, água e seres vivos em fenômenos de permeabilidade, fertilidade e erosão.  

 Pesquisar e identificar gases e poluentes que constituem o ar.  

 Observar a natureza e reconhecer a necessidade de preservar o ambiente em que vivemos, bem como o ecossistema local. 

 Diferenciar seres vivos e não vivos, identificando suas características e os ambientes transformados. 

  
Ser humano e saúde 
Ciências da natureza 

 Reconhecer atitudes de segurança em relação a materiais (por exemplo: mantêlos afastados do fogo, em local seguro e com 
etiquetas de identificação para evitar acidentes). 

 Identificar e adotar bons hábitos de alimentação, modos de vida saudáveis. 

 Construir atitudes e comportamentos favoráveis à preservação da saúde em relação à higienecorporal e ambiental, modos 
de transmissão e de prevenção de doenças contagiosas. 
 

Ensino religioso 
Compreender a alteridade como princípio orientador do relacionamento com o outro. 
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Conteúdos Culturais Eixos Transversais 
Estratégias de 

Ensino - 
aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação 

para as 
aprendizagens 

Cronograma 
de trabalho 

1. Reportagens (temas significativos) – leitura, 

compreensão, identificação e escrita de 

manchetes. 

2. Cartazes educativos – produção de acordo com o 

assunto trabalhado. 

3. Opiniões e comentários. 

4. Entrevistas. 

5. Relatos espontâneos de acontecimentos, histórias 

e experiências vividas, biografias 

6. Debates: espontâneo e planejado (escuta 

organizada e apresentação de argumentos). 

7. Roda de conversa: regras para escuta, fala e 

manutenção do tema. 

8. Desenho de observação (paisagens, objetos, 

pessoas, etc.). 

9. Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, 

esculturas, modelagem e construções. 

10. Espaço no mundo: localização do sujeito na sala 

de aula, na escola, no bairro, na cidade, no 

estado, na região, no brasil, no mundo.  

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE / 
CIDADANIA E 
EDUCAÇÃO EM E 
PARA OS DIREITOS 
HUMANOS / 
EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Conhecer a 
nossa cidade 
(Ceilândia), 
localização, dados, 
necessidades...; 
. Mapear áreas 
perto do local 
selecionado para o 
projeto para fazer 
ações de 
conscientização 
junto a 
comunidade;  
. Produção de 
cartazes, mutirão 
de limpeza de 
conscientização; 
. Passeata junto a 
comunidade. 
 
 
 
 

 
Os alunos serão 
avaliados 
durante a 
participação das 
atividades 
propostas em  
planejamento. 
 
 

 
 
 
Maio e Junho 
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11. Organização do espaço e da produção, as etapas 

da produção e do produto: aspectos da 

organização do espaço- divisão funcional; etapas 

da produção- divisão de tarefas; características do 

produto; finalidade da produção. 

12. Relação dos seres vivos com o ambiente: 

predação, falta de alimento, desmatamento, 

captura, situações ambientais, extinção. 

13. Poluição do meio ambiente. 

14. Solo – importância e característica. 

15. Materiais sólidos, líquidos e gasosos: propriedades 

e características. 

16. Visões da natureza, segundo a percepção humana 
da ação do sagrado. 

17. Ações voluntárias, como expressão da alteridade 

humana 

18. Admiração e contemplação da natureza como 
ação transformadora de si mesmo e do meio em 
que vive. 
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Unidade Didática: INCLUSÃO SOCIAL DESDE A INFÂNCIA - Eleitor do Futuro TRE 

Problematização: Inclusão Social e cultural através da compreensão da Democracia e do Estado de Direito. 

Disciplinas: Língua Portuguesa; Artes; Ed. Física;  Ciências Humanas; Religião                   Série: Ed. Infantil ao 5° 
ano 

Objetivos de Aprendizagem 
Língua portuguesa 
Leitura produção oral e escrita 
 

 Ler textos em diferentes gêneros para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização interna: narração, 
descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução  

 Escrever textos em gêneros que apresentem em sua organização interna diferentes modos (tipos) textuais: narração, 
descrição, argumentação, instrução, relatos e exposição sem necessidade de classificação pelo tipo.  

 Realizar entrevista com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.  

 Debater tema em grupo, defendendo pontos de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o assunto debatido.  
 

Conhecimentos linguísticos articulados com textos 
(conforme necessidade de cada seguimento) 
 

Lingua portuguesa 
Literatura 
 

 Perceber que textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.  

 Compreender a especificidade do texto literário lidando com seus elementos estéticos e discursivos.  

 Compreender e valorizar obras decorrentes da cultura popular em publicações antigas e atuais.  
 

Artes plástica e cênicas 

 Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a ação criadora.  
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 Utilizar noções elementares da linguagem, nomenclatura e modalidades teatrais.  

 Criar textos dramáticos e produzir atividades cênicas por meio de diferentes linguagens.  

 Desenvolver a sensibilidade artística e reconhecer sua importância na construção identitária.  

 Reconhecer, vivenciar e criar diferentes modalidades teatrais: teatro de bonecos, de máscaras, de sombra, de atores e 
musicais.  

 Conhecer, identificar e produzir  textos dramáticos.  

 Participar de apresentações cênicas. 

Conteúdos Culturais Eixos Transversais Estratégias de Ensino - 
aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para 

as 
aprendizagens 

Cronograma de 
trabalho 

1. (GÊNEROS QUE APRESENTAM A 

narrativa em sua organização 
interna: fábulas tradicionais e 
modernas; contos de suspense; 
conto popular;) lendas, mitos e 
crônica – análise de mecanismos de 
coesão e coerência, reconto oral e 
produção escrita; 

 
2. Reportagens e suplemento infantil 

de grandes jornais: leitura e estudo 
de reportagem levando em conta o 
tipo de leitor  

3. Notícias e manchetes: estudo de 
gênero enfocando os elementos 
fundamentais (o quê? Com quem? 
Quando? Onde? Em que 
circunstâncias?  

4. Notícia: escrita de texto de autoria a 
partir de pesquisa de dados e 

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE / 
CIDADANIA E 
EDUCAÇÃO EM E PARA 
OS DIREITOS HUMANOS 
/ EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apresentação do 
projeto com abertura 
explicativa; 
 Personagens deverão 
ser divididos entre as 
turmas de educação infantil 
e 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos; 
 Os professores 
caracterizarão os 
personagens juntamente 
com os alunos para 
fazermos uma escolha do 
que irá representar para o 
restante da escola. 
 Baseados no projeto 
cada personagem terá sua 
fala desenvolvida 
juntamente com a turma, 
utilizando como base cada 
tema e características de 
cada personagem.  

 
Os alunos serão 
avaliados com 
participação e 
produções escritas 
conforme 
planejamento feito 
pelos professores, 
baseado nesta 
unidade didática. 
 
 
 

Abril:  
. Construção do 
personagem; 
 
Maio: 
. Desfilhe para 
escolha da melhor 
caracterização; 
. A turma melhor 
caracterizada terá 
uma surpresa 
(lanche especial) 
. Teatro com 
debate 
 
Junho:  
. Treinamento dos 
mesários; 
. Montagem das 
seções; 
. Eleição; 
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organização de informações  
5. Análise, percepção de elementos da 

narrativa presentes em diferentes 
gêneros: foco narrativo; 
características físicas e psicológicas 
(teimoso, corajoso, etc.) Do 
personagem principal; identificação 
de personagens secundários; 
caracterização de lugar (onde) e 
tempo (quando). Se possível; enredo 
(desenvolvimento do conflito, clímax 
e desfecho); discurso direto e 
indireto  

 
6. Seminário: exposição oral na sala, 

usando apoio de anotações; estudo 
de algum modelo (exposição 
gravada em vídeo, por exemplo) 
técnica de discussão em grupo, para 
posterior plenária: debate de temas 
em grupos, elaboração de síntese 
seguida de apresentação para o 
grande grupo; 
 

7. Estudo de personagens clássicos da 
literatura brasileira: contexto 
histórico e geográfico  

8. Livros e obras infantis  
9. Clássicos da literatura infantil  
10. Ditados populares, trovas, literatura 

de cordel e adivinhações. Contos de 
fada, contos populares, contos 
indígenas e africanos, folclóricos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debate com mediador 
da equipe diretiva; 
 Personagens e 
demais informações em 
anexo.  
 

 
 
 
 
 

. Diplomação do 
partido vencedor. 
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causos, mitos e fábulas;  
11. Texto teatral: leitura de um texto 

teatral completo, observando 
características de gênero (ex: obras 
de maria clara machado)  

12. Letra de música: compreensão do 
contexto da autoria;  
 
 

13. Expressão vocal: articulação, dicção 
e projeção  

14. Interpretação de personagens de 
narrativas e textos infantis 
espetáculos teatrais, histórias em 
quadrinho, filmes, propagandas, 
desenhos animados e programas 
infantis de tv  

15. Dramatização de histórias criadas 
pelos estudantes  

16. Elementos teatrais visuais e 
sonoros: máscaras, maquiagem, 
cenário, sonoplastia, figurino e 
iluminação  

17. Tríade essencial do teatro: ator, 
texto e plateia  

18. Movimentos expressivos: ações 
dramáticas por meio da exploração 
de deslocamentos, planos, peso e 
fluência.  

19. Expressão corporal  
20. Diálogo: improvisação e criação de 

pequenas cenas; 
21. Improvisação teatral  
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22. Manifestações do folclore nacional 
(saci pererê, negrinho do pastoreio, 
cuca, boi-bumbá, etc.)  

23. Atividades rítmicas da cultura afro-
brasileira e indígena: capoeira, 
maracatu, maculelê, ciranda, bumba-
meu-boi, etc.  

24. Interpretação de gráficos de setor  
25. Construção e interpretação de 

gráficos de colunas, barras e 
produção de textos  

26. Situações-problema envolvendo 

interpretação de tabelas e gráficos 

27. Declaração universal dos direitos 
humanos, estatuto da criança e do 
adolescente, estatuto do idoso, leis 
10.639/03 e 11.645/08.  

28. Desenvolvimento sustentável  
29. Meio ambiente: preservação e 

degradação  

30. Amor, cooperação, justiça e respeito, 

como sentimentos altruístas  

31. 2.mídias e suas influências no 
comportamento humano  
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UNIDADE DIDÁTICA: VI Plenarinha – UNIVERSO DO BRINCAR 
Unidade escolar: Escola Classe 12 de Ceilândia 
Professor (ES): ______________________________________________________________________________________ 
Turma/Período: 1° e 2° Período / 1° Ano  
 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Eixos transversais
3
: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM 

DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES 

Eixos integradores: CUIDAR E EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR 

1. Objetivos de Aprendizagem  
2. Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se expressa. 
3. Ampliação das relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo 
4. Construção de vínculos positivos, vivenciando situações que envolvam afeto, atenção e limites, sentindo-se valorizado e 

interagindo com o grupo. 
5. Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos.  
6. Identificação e respeito pelas características próprias e das pessoas com as quais convive.  
7. Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.  
8. Vivência de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes, dos materiais e referência dos adultos, de modo a construir 

gradualmente sua independência e autonomia. 
9. Valorização do diálogo ou outros modos de comunicação, como formas de lidar com os conflitos e construir consensos. 
10. Desenvolvimento gradativo da atenção em momentos de escuta, da argumentação e do posicionamento dos pares.  
11. Compreensão de que as regras são passíveis de reformulação e discussão, entre os elementos do grupo.  
12. Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.  
13. Vivência de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes, dos materiais e referência dos adultos, de modo a construir 

                                                           
3 

 Eixos Transversais do Currículo da Educação Básica da SEEDF (2014): educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e 
para os direitos humanos. 
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gradualmente sua independência e autonomia. 
14. Valorização do diálogo ou outros modos de comunicação, como formas de lidar com os conflitos e construir consensos. 
15. Desenvolvimento gradativo da atenção em momentos de escuta, da argumentação e do posicionamento dos pares.  
16. Compreensão de que as regras são passíveis de reformulação e discussão, entre os elementos do grupo.  
17. Desenvolvimento gradativo do sentimento de justiça e ações de cuidado consigo e com os outros.  
18. Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e combinados.  
19. Desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas, visando ao cuidado consigo e com o outro.  
20. Desenvolvimento do senso de criticidade por meio de questionamentos, indagações e argumentações.  
21. Adaptação e evolução positiva frente a situações adversas ou mudanças, desenvolvendo o senso de resiliência (saber perder, saber 

ganhar, reconsiderar seu ponto de vista etc.).  
22. Expressão de sensações e ritmos por meio do movimento corporal associado a diferentes sons.  
23. Atuação individual e coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, jogos verbais, danças, ginásticas, jogos etc. Valorização e ampliação do 

movimento pela utilização de diferentes modalidades de dança.  
24. Valorização de suas conquistas corporais e a dos colegas.  
25. Interação com outras crianças por meio do movimento.  
26. Expressividade Conquista da posição de pé, percebendo os movimentos dos pés para andar.  
27. Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto com as mãos, jogar 

repetidamente o objeto para que seja buscado, etc.).  
28. Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e na interação com os outros. 
29. Identificação das diversas expressões corporais, possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio corpo. 
30. Conhecimento das partes do corpo de modo a adquirir consciência de suas potencialidades (força, velocidade, resistência, agilidade, 

equilíbrio e flexibilidade). 
31. Interação com outras crianças por meio do movimento.  
32. Valorização de suas conquistas corporais e a dos colegas. 
33. Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intenções e ambientes, desenvolvendo a independência.  
34. Expressão de sensações e ritmos por meio do movimento corporal associado a diferentes sons.  
35. Atuação individual e coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, jogos verbais, danças, ginásticas, jogos etc.  
36. Valorização e ampliação do movimento pela utilização de diferentes modalidades de dança.  
37. Percepção de seus limites e potencialidades corporais.  
38. Vivência de atividades que envolvam sensações táteis e percepção das partes de seu corpo.  
39. Movimentação dos músculos da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas, assoprar apitos, línguas de 

sogra, penas, chama de vela, balão de ar, mastigação, imitar os sons produzidos pelos bichos, fazer bolhas de sabão, jogar beijos, etc.).  
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40. Participação em pesquisa sobre repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias e modos de vida das crianças, 
característicos de diferentes culturas e da tradição cultural de sua comunidade. 

41. Participação em brincadeiras por meio da ação corporal, em que se utilizem os conceitos de: antes/depois, curto/ longo, cedo/tarde, 
lento/rápido, forte/fraco. 

42. Percepção de sua dominância lateral em ações habituais e brincadeiras.  
43. Participação, reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais, como brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, 

festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, 
elástico, bambolê, etc.) e demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

44. Manuseio de materiais diversificados para brincadeiras (brinquedos industrializados, convencionais e artesanais), materiais não 
estruturados (papelão, tecidos, pneus e outros materiais reaproveitáveis), fantasias e adereços. 

45. Reelaboração das brincadeiras e jogos, incluindo a criação de outros gestos e regras, em substituição e acréscimo aos tradicionais.  
46. Experiências com linguagem não verbal, de forma que a criança imite, invente e reinvente os movimentos dos elementos do mundo que a 

cerca.  
47. Confecção de brinquedos com materiais alternativos.  
48. Desenvolvimento do equilíbrio ao correr e saltar.  
49. Realização de atividades de locomoção: andar, correr, saltar, trotar, etc, em várias performances: rápido, devagar, câmera lenta.  
50. Desenvolvimento das habilidades de manipulação (segurar, lançar, prender, rebater, chutar, puxar, arremessar, quicar, receber, bater e 

rebater, entre outras), por meio de brincadeiras, de jogos, ginásticas e danças. 
51. Participação em brincadeiras, jogos e ginásticas para que o equilíbrio corporal seja desenvolvido (andar em linha reta, sobre uma corda 

estendida no chão da sala, andar sobre o meio-fio, rolar etc.). 
52. Utilização de diferentes estratégias motoras para separar objetos altos de baixos, curtos de compridos, finos de grossos, largos de 

estreitos, cheios de vazios etc. 
53. Desenvolvimento da 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. 
54. Manipulação em suas brincadeiras de objetos de diferentes tamanhos, formas, texturas e pesos. (ex. pneus, latas, caixas de papelão, 

copos plásticos, bastões de madeira, bolas de meia, sacos de estopa, tampinhas de garrafa, pedaços de espuma, isopor, EVA etc.). 
55. Desenvolvimento das habilidades locomotoras de caminhar, correr, galopar, saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., visando à 

orientação espacial e à lateralidade, por meio de brincadeiras, de jogos, ginásticas, danças, etc . 
56. Imitação de sons e palavras ouvidas.  
57. Comunicação oral com os pares e adultos, de forma clara e organizada. 
58. Desenvolvimento da capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais, seguindo instruções verbais.  
59. Percepção da importância do ritmo e da entonação da leitura de textos (palavras e frases) realizada pelo adulto, para melhor compreensão 
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dos sentidos. 
60. Récita de parlendas, adivinhas, canções, poemas e travalínguas.  
61. Apreciação pela escuta de obras literárias e outras leituras.  
62. Acesso e contato com a leitura como fonte de prazer e entretenimento.  
63. Participação em situações individuais e coletivas de leitura.  
64. Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento.  
65. Reconhecimento da função da leitura, diferenciando gêneros e portadores de textos 
66. Conhecimento de que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e capa.  
67. Localização de palavras de seu contexto em textos; Identificação de letras e palavras de seu contexto, portadores de textos de diversos 

gêneros.  
68. Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita por meio do brincar.  
69. Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita por meio da dança, do teatro, da música, da matemática.  
70. Grandezas e Medidas Desenvolvimento das noções matemáticas de altura (alto /baixo), largura (largo/fino), comprimento (comprido/ 

curto), tamanho (grande/pequeno), peso (pesado /leve), volume (cheio/ vazio), distância (longe /perto), temperatura (quente/frio) e tempo 
(rápido/ devagar), de maneira lúdica.  

71. Espaço e Forma Identificação de figuras geométricas.  
72. Representação espacial (posição de pessoas e objetos: dentro / fora; em cima /embaixo; esquerdo/direito; frente / atrás /ao lado, etc.).  
73. Desenvolvimento da consciência das partes do corpo e da estatura.  
74. Identificação de pontos de referência para deslocar-se e situar-se no espaço.  
75. Orientação espacial em relação a objetos e pessoas.  
76. Exploração de relações de medida, direção e posição no espaço.  
77. Exploração do espaço através de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.  
78. Identificação e reprodução gradativa de trajetos com dados predeterminados, por meio de brincadeiras e jogos.  
79. Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do repertório de memória e estimulação ao trabalho 

corporal livre. 
80. Construção das primeiras figuras (figuras humanas, animais, objetos...). 
81. Descrição e interpretação de imagens.  
82. Desenho narrativo: descrição e invenção de histórias, lugares e acontecimentos.  
83. Observação e reconhecimento diversas imagens/cenas/ obras (fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas por meio de 

fotos, gravuras e obras de artistas). 
84. Desenvolvimento da sensibilidade, dos sentidos, da percepção, dos sentimentos e da imaginação por meio da apreciação e da produção 

artística. 
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85. Relação entre as diversas figuras apresentadas pelos profissionais com o cotidiano.  
86. Observação e contato com artistas e suas obras, com ênfase na cultura nacional. 
87. Apresentação de pensamentos simbólicos por meio de seus próprios desenhos e outras produções.  
88. Vivência em brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras da cultura popular. 
89. Desenvolvimento da consciência sustentável a partir de ações como reciclar, reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio 

ambiente.  
90. Guarda dos objetos, brinquedos e materiais nos devidos lugares, após sua utilização, com independência.  
91. Observação das modificações ocorridas nos objetos, de acordo com a época de sua criação e avanços tecnológicos, a exemplo da comparação entre 

brinquedos antigos e atuais, computador e máquina de escrever etc. 
92. Reconhecimento de ações para uma boa convivência escolar e social.  
93. Conhecimento de ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria-prima, água e energia e atitudes como reduzir, reciclar e 

reutilizar).  
94. Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de 

outros grupos. 
95. Desenvolvimento da consciência sustentável a partir de ações como reciclar, reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio 

ambiente.  
96. Guarda dos objetos, brinquedos e materiais nos devidos lugares, após sua utilização, com independência.  
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Linguagens 
Atividades a serem desenvolvidas

4
 

Estratégias de 

Avaliação para a 

aprendizagem 

 

Cronograma 

de trabalho 

Recursos 

didáticos 
Permanentes Diversificadas 

.CUIDADO CONSIGO E 
COM O OUTRO 
 
 
LINGUAGEM 
CORPORAL 
LINGUAGEM ORAL E 
ESCRITA 
NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 
IDENTIFICAÇÃO E 
NOMEAÇÃO DOS 
NÚMEROS. 
LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 
INTERAÇÕES COM A 

NATUREZA E A 

SOCIEADADE 

. Acolhida: 

. Contagem de alunos; 

. Diálogos e vivencias; 

. Calendário; 

. Leitura de cada poema 

do livro Poema 

Brincante. 

 

. Apresentação do livro proposto 

para unidade; 

.Leitura diária de cada poema 

disposto no livro Poemas Brincantes; 

. Desenvolver as brincadeiras 

propostas em cada poema do livro. 

. Produção de brinquedos de sucata; 

. Produção de materiais para 

exposição. 

. Analise que quadro de pintores 

(Pieter BRUEGHEL e  Ivan Cruz) 

famosos com imagens referentes ao 

tema. 

. Exploração e Reprodução dos 

quadros segundo a vivência da 

criança. 

 

O aluno será 

avaliado durante 

cada atividade 

proposta; 

Coordenação motora 

fina e grossa durante 

as brincadeiras 

executadas; 

Dicção durante as 

musicas cantadas; 

Comprimento de 

regras; 

Socialização; 

Saber dividir; 

2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

. Livro “Poemas 

Brincantes”; 

 

. Imagens pdf 

dos quadros dos 

artistas 

plásticos. (Pieter 

BRUEGHEL e  
Ivan Cruz) 
 

. Sucata 

 

. Materiais 

diversos para a 

produção das 

atividades para 

a exposição.  

                                                           
4 

  A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar à CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e está prevista 
dentro do currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência. A adequação curricular e a CIF, numa perspectiva inclusiva, devem ser 
consideradas na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação da aprendizagem para contemplar os estudantes com Deficiência, TGD e Altas 
Habilidades. 
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Projeto Interdisciplinar nº 1 – Projeto de Intervenção Coletiva nas Aprendizagens 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Linguagem oral e escrita 

Equipe responsável: Direção e Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 
o A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais tem como uma de suas metas: atender ao recomendado no PDE (Metas 5 e 

7), alfabetizando as crianças na idade certa. Para isso é importante conhecer a estrutura do pensamento infantil sobre como se 
escreve. Desta maneira, a avaliação coletiva da hipótese de escrita permite que as estratégias de intervenção pedagógica sejam 
aplicadas de forma eficiente, promovendo avanços no processo de aquisição da leitura e da escrita. 

O Reagrupamento consiste em atividade de intervenção pedagógica coletiva que incentiva as práticas de leitura e escrita 
em diversos níveis, integrando alunos de anos e ciclos diferentes, mas com necessidades afins. 
o Esta estratégia desenvolve-se em várias configurações, conforme as necessidades mapeadas e demanda dos professores: 

Integração entre anos do mesmo ciclo; Integração entre alunos de anos diferentes dentro do mesmo ciclo; Integração de alunos 
de ciclos diferentes, mas com necessidades equivalentes. 

Os alunos da Educação Infantil participam do momento da apresentação da história tema, e realizam outro tipo de 
atividades, em função de necessidades diferenciadas dos alunos dos ciclos. 
o O Reagrupamento é feito uma vez por bimestre, durante uma semana: segunda-feira: apresentação da história tema do projeto; 

de terça-feira à quinta-feira os alunos são remanejados para as salas em que serão atendidos durante duas horas seguindo os 
seguintes cronogramas: matutino – das 8:00 às 10:00, lanche às 10:10, recreio das 10:30 às 10:50; vespertino – das 13:30 às 
15:30, lanche às 15:40, recreio das 16:00 à 16:20. Na sexta-feira, os alunos permanecem em suas turmas produzindo textos e 
participando de atividades lúdicas relacionadas ao projeto 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como promover a aquisição da leitura, da escrita de das habilidades lógico-matemáticas de modo eficiente? 
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OBJETIVOS 
 

GERAL 
Promover a alfabetização dos alunos a partir de intervenções específicas baseadas nas hipóteses de escrita  e pensamento 
matemático apresentadas por eles. 

 
ESPECÍFICOS 

 

1. Mapear as hipóteses de escrita dos alunos e as dificuldades ortográficas; 
2. Organizar reagrupamentos para intervenções pedagógicas visando a mudança nas hipóteses de escrita 

apresentadas. 
3. Avaliar processo de alfabetização e planejamento. 
4. Alfabetizar todos os alunos. 
5. Estimular a leitura objetiva, inferencial e avaliativa; 
6. Intervir na hipótese de escrita e leitura. 
7. Formar plateia; 
8. Incentivar a colaboração entre os alunos. 
9. Integrar grupos diferentes de alunos. 
10. Desenvolver habilidades artísticas. 
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CONTEÚDOS 
1. Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais. 
2. Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras. 
3. Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita. 
4. Estruturas silábicas: cv, vc, ccv, cvc, cvv, v, ccvcc, cvcc e outras. 
5. Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas em: p b t d f v. 
6. Oposição surda / sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v. 
7. Correspondências regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e seus sons: - c/qu (cadela/quilo)-/gu(garoto/guerra) - j (com as vogais a, 

o, u) - e ou i (perde, perdi) - o ou u (bambu, bambo) - z em início de palavra (zebra, zangado); - uso do r/rr - r (rua, barata, honra, porta), rr (carro); 
- modos de nasalação - m e n no final de sílaba (bombom, ponte); nh (galinha); usando o til (maçã, anão);contiguidade (cama, dama). 

8. - Nasalação em final de verbos: viajaram / viajarão. 
9. - Uso do s/ss em palavras com som de s - s (sapo), ss (pássaro). 
10. Alguns casos de irregularidade (que dependem da consulta e memorização): - uso do x ou ch (xícara, chuva)- uso do s ou z (casa, azedo) - uso 

do s ou c (selva, cidade) - uso do g ou j 
11. (girafa, jiló) - uso do h inicial ( hora, ora) - uso do l ou lh (julio, julho) - uso do u ou l (anel, céu). 
12. Redução de gerúndio: andano / andando. 
13. Observação e escrita de fonemas em final de verbos. Ex: r - vender, comprar, sentir; u (indicando pretérito) – vendeu, comprou, sentiu. 
14. Segmentação de palavras no texto considerando a hipo segmentação e a hipe rsegmentação. 
15. Parágrafos - para organizar ideias no texto. 
16. Pontuação – uso no texto para produzir sentido (! ? . _ ). 
17. Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número. 
Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo.  

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Aplicação de teste padronizado para avaliação da hipótese de escrita 
em cinco momentos durante o ano letivo: diagnóstico inicial, 1º, 2º, 3º 
e 4º avaliações bimestrais. 
Mapeamento das dificuldades ortográficas do 4º e 5º ano. 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 

Material escrito, 
áudio ou visual 
como base de 
produção do 
teste. 
Lista de 
palavras, frases 

Diagnóstico 
inicial, no início 
do 1º bimestre e 
avaliações 
bimestrais após 
os 
reagrupamentos. 
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e tema para a 
produção de 
texto. 
Formulários 
próprios para 
coleta de 
dados. 

2 Levantamento de dados e organização de grupos com dificuldades 
afins para receberem atendimento direcionado por meio do 
reagrupamento. 
Produção de quatro reagrupamentos bimestrais com base nas 
necessidades detectadas e assuntos pertinentes a cada bimestre. 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 

Formulário para 
registro de 
dados. 
Sugestões de 
atividades de 
intervenção. 

Uma vez por 
bimestre. 

3 Acompanhamento da evolução da escrita com avaliação das 
atividades subsequentes à intervenção coletiva. 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 

Atividades 
diversificadas 

De acordo com 
planejamento 
coletivo. 

4,5,6  Leitura dos textos selecionados para as intervenções. 

 Realização das atividades específicas para cada hipótese de 
escrita. 

 Vivência de situações conflitantes em relação à hipótese de 
escrita, promotoras de inferências e novas hipóteses. 

 Registro escrito das atividades propostas. 

Equipe 
Pedagógica 

Atividades 
elaboradas 
coletivamente 

Semana do 
Reagrupamento. 

  Organização dos alunos para ouvir, assistir e participar das 
histórias temas. 

Equipe 
Pedagógica 

História tema Semana do 
Reagrupamento 

5,6  Organização de grupos de atividades; 

 Estabelecimento de parcerias produtivas; 

 Definição de regras para a realização de cada tipo de 
atividades. 

Equipe 
Pedagógica 

Atividades 
elaboradas 
coletivamente 

Semana do 
Reagrupamento 

7,8   Participação em atividades lúdicas ligadas ao tema. Equipe 
Pedagógica 

Atividades 
elaboradas 

Semana do 
Reagrupamento 
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 Produção de trabalhos artísticos ligados ao tema.  coletivamente 

9  Resolução de situações problemas ligados ao tema. 

 Análise de dados e informações, produção de tabelas e 
cálculos relacionados ao tema. 

Equipe 
Pedagógica 

Atividades 
elaboradas 
coletivamente 

Semana do 
Reagrupamento 

AVALIAÇÃO 
Procedimentos: Apresentação da história tema da sondagem; Discussão e interpretação da mesma; Realização de ditado de palavras e frases em 
quantidade e grau de complexidade adequados ao ano avaliado; Produção individual de texto com o tema trabalhado. Análise do material produzido 
para identificar a hipótese de escrita do aluno, bem como realizar o mapeamento ortográfico nos casos em que a hipótese de escrita permite. 
Instrumentos: Formulários próprios de aplicação do teste, adequados a cada ano e ciclo. Formulário de registro do mapeamento ortográfico. 
Listagem das palavras e frases, bem como texto utilizado para a sondagem. 
Períodos: No início do primeiro mês de aula, para sondagem inicial. Na metade de cada bimestre para planejamento das intervenções coletivas: 
Reagrupamentos e Projetos Interventivos. 
 
Procedimentos: O Reagrupamento é planejado após o levantamento de dados da sondagem coletiva das hipóteses de escrita dos alunos. De 
acordo com a demanda, uma história, poesia, conto, parlenda, cantiga, vídeo (entre outros), é selecionado pela Equipe Pedagógica. São preparadas 
três atividades para cada dia de intervenção, por hipótese de escrita, além de atividades lúdicas. A quantidade final de tarefas varia conforme o 
planejamento, em média são elaboradas trinta e sete atividades que compõem um encarte de uso do professor. Neste encarte são anexadas as 
listas dos estudantes que serão atendidos e avaliados. A observação do desempenho dos alunos é fundamental para que as intervenções sejam 
feitas. Os resultados serão identificados na próxima sondagem coletiva das hipóteses de escrita que demonstrarão o crescimento dos alunos e 
indicarão as fragilidades a serem trabalhadas. 
Instrumentos: Bloco de atividades elaboradas coletivamente. 
Períodos: Uma vez por bimestre, durante uma semana, onde os alunos trocam de turma durante três dias consecutivos. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
Diretrizes Pedagógicas do BIA 
Os livros utilizados em cada período de avaliação são definidos no decorrer do ano letivo. 
Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. 
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Projeto Interdisciplinar - Nº 2: Dia da Educação Infantil 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil Total de estudantes envolvidos: 106 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável: Direção, Equipe Pedagógica. 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais, tem como uma de suas metas, desenvolver o respeito 
às diversidades culturais, religiosas, sociais e ambientais, valorizando o ser integral; Para tal, organiza momentos culturais, 
eventos e atividades: Festa Julina da Criança; Dia das Crianças; Festa Cultural; Semana da Valorização da Pessoa Portadora de 
Necessidades Especiais; Proerd; Dia da Consciência Negra; Cineminha na escola; Plenarinha; Formaturas; Semana da 
Conscientização do uso sustentável da água; Semana de educação para a vida; Dia da Educação Infantil; Dias letivos temáticos. 

O Dia da Educação Infantil, foi instituído, em âmbito Distrital, pela Lei n°4.681/2011. É um dia voltado à infância. São 
realizadas diversas atividades que proporcionam às crianças momentos lúdicos prazerosos favoráveis a socialização com os 
colegas e a ambientação na escola. 

A cada ano, uma nova proposta de atividades coletivas é construída. Levando-se em conta os interesses dos alunos, as 
demandas pedagógicas e o planejamento coletivo. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 Como promover a ludicidade no dia dedicado a valorização da infância dos alunos da Educação Infantil? 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
 
Proporcionar momento lúdico estimulando a socialização e integração das crianças no ambiente escolar? 

 
ESPECÍFICOS 

 

1. Valorizar a infância. 
2. Promover a socialização. 
3. Estimular a imaginação e a criatividade. 
4. Compartilhar momentos de brincadeira. 
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CONTEÚDOS 

1. Desenvolvimento de hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes entre 
outros, percebendo como necessidade para seu bem estar individual. 

2. Realização, de modo independente, de atividades de alimentação e higienização.  
3. Experimentação e degustação de novos alimentos, com ênfase em sabores, cheiros, cores.  
4. Manipulação de talheres, copos e guardanapos, demonstrando progressiva independência nestes aspectos.  
5. Desenvolvimento do interesse em comer sozinho, num processo de construção da independência.  
6. Valorização da limpeza pessoal e ambiental e, sobretudo, da aparência pessoal.  
7. Construção de vínculos positivos, vivenciando situações que envolvam afeto, atenção e limites, sentindo-se valorizado e 

interagindo com o grupo.  
8. Conhecimento das diversas manifestações culturais, do seu grupo de origem e de outros grupos, demonstrando atitudes de 

interesse, de respeito e de participação, valorizando a diversidade.  
9. Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social.  
10. Conservação de materiais de uso individual e coletivo.  
11. Reconhecimento do ambiente escolar como um local afetivo e protetor, que lhe transmite segurança e acolhimento. 
12. Reconhecimento de si como membro de diversos grupos sociais.  
13. Reconhecimento dos diferentes grupos sociais (famílias, escola, outros).  
14. Identificação como membro de diferentes grupos sociais e distinção de seu papel dentro de cada um destes.  
15. Respeito à diversidade e desenvolvimento de atitudes de ajuda e colaboração.  
16. Construção de novas relações e vínculos afetivos com colegas, educadores e demais profissionais, lidando gradativamente 

com o sentimento de afastamento temporário do contexto familiar.  
17. Desenvolvimento gradativo da atenção em momentos de escuta, da argumentação e do posicionamento dos pares.  
18. Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e combinados.  
19. Reconhecimento de si como membro de diversos grupos sociais.  
20. Reconhecimento dos diferentes grupos sociais (famílias, escola, outros).  
21. Identificação como membro de diferentes grupos sociais e distinção de seu papel dentro de cada um destes.  
22. Respeito à diversidade e desenvolvimento de atitudes de ajuda e colaboração.  
23. Construção de novas relações e vínculos afetivos com colegas, educadores e demais profissionais, lidando gradativamente 

com o sentimento de afastamento temporário do contexto familiar.  
24. Desenvolvimento gradativo da atenção em momentos de escuta, da argumentação e do posicionamento dos pares.  
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25. Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e combinados.  
 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1,4 Saída de campo: Taguaparque (convite para a participação das famílias) Direção e 

Equipe 

Pedagógica 

Locação de 

transporte e 

lanche 

colaborativo. 

23/8 

1,2,3,4 Realização de atividades lúdicas variadas envolvendo festa a fantasia, 

circuito pedagógico, pintura de rosto, bailinho, jogos coletivos, contação 

de histórias, escultura de massinha, pintura de painéis, dobraduras. 

Direção e 

Equipe 

Pedagógica. 

Adequados as 

atividades 

propostas para o 

dia. 

25/8 

AVALIAÇÃO  
Procedimentos: Adesão das crianças a atividade e participação das famílias. 
Instrumentos: Observação e enquete junto  para as crianças. 
Períodos: Posterior ao evento. 
 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento 
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Projeto Interdisciplinar - Nº 3: Sala de Leitura 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Todas 

Equipe responsável: Professoras Readaptadas que atuam na Sala de Leitura. 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas garantir ao aluno o acesso e permanência na escola priorizando o 
sucesso da aprendizagem, valorizando todo e qualquer progresso do educando. Para tal, uma das estratégias é incentivar a leitura 
disponibilizando o acervo da sala de leitura, contação de história, empréstimo de materiais pedagógicos para reforço e recreação.  

As Professoras da Sala de Leitura também participam de atividades de apoio no desenvolvimento dos demais projetos da 
Escola. Desempenhando um papel importante na operacionalização das atividades ligadas a logística de eventos. 

Semanalmente, cada turma comparece a Sala de Leitura, acompanhado do Professor Regente, no horário pré-estabelecido 
no cronograma de uso do espaço, para escolher um livro de seu interesse. O aluno permanece uma semana com o livro, podendo 
lê-lo na escola e em casa. Não é exigida da criança nenhuma atividade específica em relação ao livro escolhido, apenas 
incentivado o gosto pela leitura e a prática de conservação do material emprestado. 

O espaço da Sala de Leitura também é utilizado para realização de contação de histórias de diversos tipos e que usam 
diferentes portadores: livros, fantoches, vídeos, músicas, etc. As histórias podem ser contadas por elas, pela Coordenação 
Pedagógica, Professor Regente, Direção, Serviços de Apoio, etc. É um espaço de uso coletivo. 

Diversos materiais pedagógicos estão disponíveis para uso dos Professores tanto em sua regência, quanto nos 
atendimentos individuais, atividades recreativas e de intervenção. Livros didáticos, para didáticos e de estudo também compõem o 
acervo de empréstimo para os funcionários da Escola. O público alvo para empréstimos de materiais são os Funcionários da 
Escola, no entanto, caso haja necessidade, pode haver empréstimo de material pedagógico para a Comunidade Escolar mediante 
autorização escrita da Direção  e registro de termo de compromisso de reposição do material após o término do prazo do 
empréstimo. 

Outro apoio importante, é a musicalização do recreio, onde cuidam de ligar e desligar os aparelhos de som com o apoio de 
outros Professores também readaptados. 
 

PROBLEMATIZAÇÃO 
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 Como democratizar o acesso à leitura e estimular o gosto pela pesquisa entre os alunos da Educação Infantil, 1º e 2º ciclo. 

OBJETIVOS 
GERAL Promover o acesso à leitura e estimular o gosto pela pesquisa nos alunos.  

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1. Disponibilizar o acervo literário da Sala de Leitura para empréstimo aos alunos da Escola. 
2. Oferecer ambiente acolhedor e estimulante para contação de histórias. 
3. Realizar empréstimos de materiais pedagógicos para Professores em atividade de intervenção. E 

eventualmente, mediante autorização da Direção, para a Comunidade Escolar. 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 
Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender com prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente. 
Lidar com textos variados para descobrir a diversidade estética presente na leitura. 

AVALIAÇÃO  
Procedimentos: A frequência dos empréstimos de livros para os alunos e a demonstração de interesse em estar frequentando o ambiente são 
indicadores do desenvolvimento dos objetivos propostos. 
Instrumentos: Livro de registro de empréstimos. 
Períodos: Bimestralmente. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Adoção de cronograma de uso do 
espaço da Sala de Leitura. 

Direção e Equipe 
Pedagógica 

Livros para empréstimo. 
Livro de registro de empréstimos. 

Semanal. 

2 Agendamento do espaço. Professores De acordo com a atividade a ser 
desenvolvida. 

De acordo com a 
necessidade. 

3 Disponibilização de materiais 
pedagógicos para empréstimo. 

Coordenação Catálogo de materiais de 
empréstimo. 
Livro de registro de empréstimos. 

De acordo com a 
necessidade. 
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Projeto Interdisciplinar  -nº 4: Laboratório de Informática 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Linguagem 

Equipe responsável: Professor Readaptado para o Laboratório de Informática 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas garantir ao aluno o acesso e permanência na escola priorizando o sucesso 
da aprendizagem, valorizando todo e qualquer progresso do educando. Para tal, uma das estratégias é viabilizar o acesso à sala de 
informática, proporcionando ao aluno a inclusão digital. 

Esse acesso se dá por meio de uso do espaço seguindo cronograma pré-estabelecido, onde o Professor Regente conduz 
atividades de pesquisa ou direcionadas, ligadas aos conteúdos desenvolvidos em sala. 

O Laboratório de Informática conta com equipamentos eletrônicos e programas educacionais direcionados ao público atendido 
nesta Escola. Para que as atividades possam ser desenvolvidas com qualidade é necessário que o acesso à Internet não seja 
interrompido e que as máquinas recebam a manutenção e atualização dos sistemas regularmente. 

 As condições atuais do espaço não favorecem integralmente o desenvolvimento das atividades a que se destina, estando 
subutilizado. O atendimento dessa demanda excede as possibilidades da escola, que tem gerenciado o problema mantendo as 
instâncias superiores cientes das necessidades e buscando apoio junto ao NTE para resolver as questões pendentes. 

Os cronogramas de uso do espaço também dispõem de horários para agendamentos extras, onde podem ser feitos atendimentos 
individuais de alunos ou retomadas atividades com toda a turma. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como favorece a inclusão digital na escola? 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Utilizar o Laboratório de Informática como ponto de apoio para a realização de atividades pedagógicas promotoras da 
inclusão digital. 

 1. Utilizar o computador como ferramenta de aprendizagem. 
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ESPECÍFICOS 
 

2. Oportunizar o acesso à Internet. 
3. Desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. 
4. Estimular a pesquisa. 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 3 Uso do computador para produção e restauração de textos, ditados de 
palavras e frases. 
Uso dos programas educacionais disponíveis para desenvolvimento do 
raciocínio lógico matemático, criatividade, análise de dados e 
informação. 

Professor 
Regente com o 
apoio 
operacional de 
Auxiliar de 
Educação 
readaptado 

Computador 
Internet 
Programas 
educacionais 
Editor de Texto 

Semanal 

2, 4 Realização de pesquisas educacionais. Professor 
Regente com o 
apoio 
operacional de 
Auxiliar de 
Educação 
readaptado. 

Computador 
Internet 
Programas 
educacionais 
Editor de Texto 

Semanal 

AVALIAÇÃO  
Procedimentos: Frequência de uso do espaço pelos professores e feedback quanto aos reflexos em sala de aula. Destacando que o uso do espaço 
está condicionado ao funcionamento das máquinas e fornecimento dos serviços de internet sem interrupção. 
Instrumentos: Levantamento de dados no Conselho de Classe. 
Períodos: Bimestralmente. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento 



 

155 
 

 

Projeto Interdisciplinar– nº 5: Semana de Educação para a Vida 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclo. Total de estudantes envolvidos: 501 

Áreas de conhecimento: Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 
Educação para a Sustentabilidade 

Equipe responsável: Direção, Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais, tem como uma de suas metas, desenvolver o respeito 
às diversidades culturais, religiosas, sociais e ambientais, valorizando o ser integral; Para tal, organiza momentos culturais, 
eventos e atividades: Festa Julina da Criança; Dia das Crianças; Festa Cultural; Semana da Valorização da Pessoa Portadora de 
Necessidades Especiais; Proerd; Dia da Consciência Negra; Cineminha na escola; Plenarinha; Formaturas; Semana da 
Conscientização do uso sustentável da água; Semana de educação para a vida; Dia da Educação Infantil; Dias letivos temáticos. 

A Semana de Educação para a Vida é editada por meio da Lei Federal 11.988, de 27 de julho de 2009. A atividade escolar 
terá duração de 1 (uma) semana e objetivará ministrar conhecimentos relativos a matérias não constantes do currículo obrigatório, 
tais como: ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, prevenção contra doenças transmissíveis, direito do 
consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. 

 A Semana de Educação para a Vida faz parte do Calendário Escolar e é aberta para a participação dos pais de alunos e da 
comunidade em geral. 

Segundo a referida Lei, os conteúdos poderão ser ministrados sob a forma de seminários, palestras, exposições-visita, 
projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma não convencional. 

O foco das atividades da Semana de Educação para a Vida é definido coletivamente no início de cada ano letivo para ser 
implementado no período determinado no Calendário Escolar da Secretaria de Educação do DF. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como abordar conceitos e informações pertencentes à preparação geral para a vida de modo a envolver a Comunidade 

Escolar? 

OBJETIVOS 
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GERAL 

Promover reflexões e aprendizagens significativas para a Comunidade Escolar abordando o tema da 
Comunicação Não-Violenta na escola. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1. Envolver a Comunidade Escolar no estudo de temas ligados a formação integral do ser 
humano. 

2. Ampliar a discussão quanto a vida sustentável e suas implicações sociais. 
3. Promover a integração entre Escola e Comunidade utilizando o conhecimento como 

ferramenta. 

CONTEÚDOS 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a 
Sustentabilidade. 
Declaração universal dos direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2,3  Realização de palestras com os temas Comunicação Não-
Violenta 

 Palestra sobre “Os fundamentos da perfeita linguagem do 
amor” 

 Passeio em família para o Cinema 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 
Palestrante 
convidado 

Material 
didático e 
Audiovisuais. 

7/5 
 
8/5 
 
10/5 

AVALIAÇÃO  
Procedimentos: Pesquisa de satisfação com a Comunidade Escolar por meio de questionário. Adesão da Comunidade Escolar. Coleta de 
sugestões para o próximo evento utilizando a Caixa de Sugestões. Produções dos alunos. 
Instrumentos: Questionários, Caixa de Sugestões, produções dos alunos, ata de frequência para a Comunidade Escolar. 
Períodos: Mês do evento. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
Comunicação Não-Violenta – Marshall Rosenberg 
Legislação de cada tema abordado. 
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Projeto Interdisciplinar - nº 6 - Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos:  511 

Áreas de conhecimento: Educação para a Sustentabilidade 

Equipe responsável: Direção, Equipe Pedagógica. 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais, tem como uma de suas metas, desenvolver o respeito 

às diversidades culturais, religiosas, sociais e ambientais, valorizando o ser integral; Para tal, organiza momentos culturais, 

eventos e atividades: Festa Julina da Criança; Dia das Crianças; Festa Cultural; Semana da Valorização da Pessoa Portadora de 

Necessidades Especiais; Proerd; Dia da Consciência Negra; Cineminha na escola; Plenarinha; Formaturas; Semana da 

Conscientização do uso sustentável da água; Semana de educação para a vida; Dia da Educação Infantil; Dias letivos temáticos. 

A Semana da Conscientização do uso sustentável da água, foi instituída pela  Lei nº 5.243, de 16 de dezembro de 2013. A 

referida semana é dedicada ao desenvolvimento de ações educativas acerca do uso sustentável da água, com envolvimento da 

escola, da família e da sociedade. 

Essas ações são implementadas na forma de campanhas institucionais, seminários, palestras, visitas às estações de 

tratamento e distribuição de água e outras formas julgadas convenientes, objetivando promover a conscientização geral da 

população sobre a realidade da água potável em nossa sociedade. 

O planejamento das atividades da Semana da Conscientização do uso sustentável da água é feito coletivamente no início 

de cada ano letivo para ser implementado no período determinado no Calendário Escolar da Secretaria de Educação do DF. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como promover a conscientização da população quanto ao uso sustentável da água? 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Criar um espaço de discussão sobre os hábitos de consumo da água que levam ao seu desperdício e geram a 
degradação do meio ambiente. 

ESPECÍFICOS 
 
 
 

1. Analisar os hábitos de consumo de água da Comunidade Escolar. 
2. Elencar estratégias de prevenção ao desperdício de água. 
3. Incentivar o uso sustentável da água. 
4. Fortalecer o vínculo entre a Comunidade Escolar e seu meio ambiente. 

CONTEÚDOS 

1. Vida em sociedade: história de comunidades locais,   

2. Empo da cidade: história da cidade, permanências e mudanças do passado na cidade;  

3. Levantamento de problemas e discussão de soluções (passado, presente e futuro). 

4. Biodiversidade: paisagem, relevo, as águas. 

5. Relação dos seres vivos com o ambiente: predação, falta de alimento, desmatamento, captura, situações ambientais, 

extinção. 

6. Estados físicos da água, meio ambiente: preservação e degradação  

7. Desenvolvimento sustentável  

8. Ciclo da água (formação das chuvas, geadas, granizo, neve)  

9. Noções de lençóis freáticos  

10. Enchentes: o papel do solo na regulação da infiltração da água da chuva. 

11. Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de comunicação e no comércio, registradas por meio de tabelas 
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e gráficos  

12. Registros de eventos na reta da linha do tempo  

13. Construção e interpretação de gráficos de colunas, barras e produção de textos, cartazes, folders, panfletos.  

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2  Pesquisa de hábito em relação ao uso da água. 

 Levantamento de dados e construção de gráficos, tabelas, 
textos. 

 Construção de panfletos, cartazes e folders sobre o uso 
sustentável da água. 

 Vídeo com tema Água 

Equipe 
Pedagógica 

Adequados ás 
atividades de 
cada ano. 

26/2 

3,4  Realização de campanha de prevenção ao desperdício. 

 Participação de palestras ligadas ao tema da semana. 
 
 

Direção e 
Equipe 
Pedagógica 

Adequados às 
atividades 
propostas. 

27 e 28/2 

AVALIAÇÃO  
 
Procedimentos: Análise das produções dos alunos e observação das atitudes em relação ao uso da água dentro da escola. 
Instrumentos: Produções dos alunos, observação direta dos Funcionários da Escola. 
Períodos: No decorrer do ano letivo. 
 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
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Projeto Interdisciplinar– nº 7: Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclo. Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 
Educação para a Sustentabilidade 

Equipe responsável: Direção, Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais, tem como uma de suas metas, desenvolver o respeito 
às diversidades culturais, religiosas, sociais e ambientais, valorizando o ser integral; Para tal, organiza momentos culturais, 
eventos e atividades: Festa Julina da Criança; Dia das Crianças; Festa Cultural; Semana da Valorização da Pessoa Portadora de 
Necessidades Especiais; Proerd; Dia da Consciência Negra; Cineminha na escola; Plenarinha; Formaturas; Semana da 
Conscientização do uso sustentável da água; Semana de educação para a vida; Dia da Educação Infantil; Dias letivos temáticos. 

O Dia Nacional de Luta das Pessoas Deficientes foi instituído pelo movimento social em Encontro Nacional, em 1982, 
com todas as entidades nacionais. Foi escolhido o dia 21 de setembro pela proximidade com a primavera e o dia da árvore numa 
representação do nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. A data foi 
oficializada através da Lei Federal nº 11.133, de 14 de julho de 2005.  
     Esta data é comemorada e lembrada todos os anos desde então em todos os estados; serve de momento para refletir e buscar 
novos caminhos e como forma de divulgar as lutas por inclusão social. 

As atividades destesão definidas coletivamente no início de cada ano letivo para ser implementado no período determinado 
no Calendário Escolar da Secretaria de Educação do DF. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como promover o respeito às necessidades das pessoas com deficiência? 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Promover o respeito as necessidades das pessoas com deficiência. 

 
ESPECÍFICOS 

4. Envolver a Comunidade Escolar no estudo de temas ligados aos diversos tipos de necessidades das 
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pessoas com deficiência. 
5. Discutir estratégias para garantir os direitos das pessoas com deficiência, em especial, dos alunos 

dentro da escola. 
6. Promover a integração entre Escola e Comunidade utilizando o conhecimento como ferramenta. 

CONTEÚDOS 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Eu e outro. Diversidade 
sociocultural. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2,3  Circuito Inclusão – vila Olímpica Direção 
Sala de 
Recursos 

Materiais da 
Vila Olímpica 

21/9 

AVALIAÇÃO  
 
Procedimentos: Adesão da Comunidade Escolar nas atividades propostas. Observação das posturas adotadas pelos alunos em relação às 
suas atitudes com os colegas que possuam alguma necessidade especial. 
Instrumentos: Ata de frequência para a Comunidade Escola, pesquisa de opinião, produção dos alunos. 
Períodos: Setembro. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento 
Legislação aplicada ao tema. 
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Projeto Interdisciplinar - nº 8: FESTA JULINA DA CRIANÇA 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe 12 de Ceilândia 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclos Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade 

Equipe responsável: Direção, Professoras da Sala de Leitura 

JUSTIFICATIVA 

A Festa Junina é uma excelente oportunidade de engajar diversas atividades interdisciplinares e ampliar o universo linguístico, 
pois se constitui uma temática riquíssima, onde podem ser explorados diversos tipos de linguagens, resgate de brincadeiras, culinária 
típica e outros. 

A escola tem um papel importante na valorização das tradições, portanto, este projeto integrará a comunidade escolar e ocorrerá 
durante todo o mês de junho e início do mês de julho. 

O tema de 2018 é “cultura do Centro Oeste”, valorizando tudo o que vem do campo: cultura, produção de alimentos, hábitos e 
costumes. É uma iniciativa da escola para desconstruir a imagem estereotipada enfatizada na época dos festejos da colheita do milho 
que ocorrem em junho e julho. 

É a Festa da Criança por se constituir uma atividade que integra as crianças na gincana e nas atividades do período. A Festa 
Julina da Criança tem o desejo de unir todos os alunos com a equipe pedagógica. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Como valorizar o homem do cerrado sem reforçar a imagem estigmatizada do caipira nos festejos juninos? 
 Como reunir a família em torno de uma atividade lúdica em que as crianças possam demonstrar suas habilidades 

artísticas e linguísticas? 
 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Valoriza a cultura do Cerrado, oferecendo aos alunos oportunidade de descontração, socialização e 

ampliação de seu conhecimento através de gincana, atividades diversificadas, brincadeiras, pesquisa e 
apresentações características destes festejos que fazem parte do folclore brasileiro, ressaltando seus 
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aspectos, popular, social e cultural. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1. Conhecer a origem e as características das festas juninas; 

2. Desenvolver a socialização dos alunos, incentivando o trabalho em grupo, por meio da participação 
ativa na gincana e nas diversas atividades desenvolvidas em sala à cerca do tema; 

3. Socializar com a comunidade escolar e familiar; 

4. Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

5. Ampliar o vocabulário; 

6. Estimular a criatividade e imaginação através de atividades relacionadas ao tema; 

7. Incentivar o gosto pela culinária junina; 

8. Conscientizar sobre o perigo dos balões e fogos de artifício; 

9. Proporcionar às crianças a participação em diversas brincadeiras; 

10. Promover a Festa Julina da escola. 

11. Divulgar esta festividade popular; 

12. Promover a confraternização, a alegria e a competitividade na escola. 

13. Valorizar a tradição das festas juninas; 

CONTEÚDOS 

Identidade e Autonomia, Artes, Movimento, Música, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 
A vida em família, identificação dos membros da família. 
Grupos de convivência: família, escola, comunidade. 
Tempo familiar, o dia a dia da família. 
Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagens e construção. 
Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversos 
Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. 
Manifestações folclóricas populares. 
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Expressão oral. 
Expressividade corporal em movimentos socioculturais (quadrilha, frevo, samba, capoeira). 
Pulsação. 
Noções de ritmo. Ritmo e expressividade. 
História e músicas de compositores regionais. 
Formação de plateia. Trabalho em grupo. Organização coletiva. 
Exploração da imaginação e expressividade. 
Combinações das habilidades básicas. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 - 13 Desenvolver de atividades de pesquisa adequadas a cada ano. 
Estudar dos elementos do ambiente natural e construído, estabelecendo 
comparações entre ambos para determinar semelhanças e diferenças. 
Construir  cartazes, convites, desenhos, textos dentro do tema. 
Ler de textos relacionados. 
Produzir de textos relacionados. 
Cantar de músicas relacionadas. 
Criar de coreografia para interpretação musical no dia do evento. 
Criar de nome para cada equipe e de um “grito de guerra”. 
Ornamentar do ambiente escolar com produtos característicos. 

Equipe 
Pedagógica 

Livro Didático 
Textos 

específicos 
Currículo 
Vídeos e 

áudios afins 

Maio, junho e julho. 

 
Data do evento  

 06/07 

AVALIAÇÃO  
 
Procedimentos: Atuação das turmas na realização das atividades da gincana, Desenvolvimento das atividades em sala. 
Instrumentos: Pontuação das turmas na gincana, produções dos alunos. 
Período: Junho e julho 
 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
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Projeto Interdisciplinar - Nº 9: Sarau Cultural – Dia Da Consciência Negra  

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a 
Sustentabilidade 

Equipe responsável: Direção, Equipe Pedagógica, Comunidade Escolar. 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas conhecer, desenvolver e estruturar conceitos éticos, estéticos, 
musicais e artísticos.  Na Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais, uma das metas é desenvolver o respeito 
às diversidades culturais, religiosas, sociais e ambientais, valorizando o ser integral;Para tal, organiza apresentações dos alunos 
em momentos culturais – datas comemorativas, tais como: Festa Julina da Criança, Sarau Cultural – dia da consciência negra, 
Feira de Ciências da CREC, Formaturas da Educação Infantil e 5º ano. 

O Sarau Cultural é um evento pedagógico onde os alunos têm a oportunidade de mostrar para a Comunidade Escolar o 
resultado de diversos estudos sobre diferentes modos de expressão étnica do nosso país. 

Trata-se a reunião de vários talentos, habilidades e competências partilhadas pelos alunos e seus Professores. É um 
momento de valorização pedagógica onde acontecem exposições de trabalhos, apresentações culturais tanto dos alunos quanto 
de artistas locais convidados.  

A estrutura e o enfoque final do evento são redefinidos a cada ano e demanda a organização de um regulamento e 
planejamento próprio, que será executado ao longo do ano letivo até sua conclusão no mês de novembro de cada ano. 

Temas como o “Dia da Consciência Negra”, “Valorização da Pessoa com Deficiência”, “Valorização da Vida”, e demais 
datas comemorativas podem fazer parte das atividades propostas. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como valorizar a produção pedagógica da Escola Classe 12, destacando o potencial criativo de todos os envolvidos? 

OBJETIVOS 
GERAL Apresentar a produção pedagógica da Escola Classe 12  para a sua Comunidade Escolar destacando seus 

potenciais criativos. 

 1. Desenvolver atividades pedagógicas diversificadas que ressaltem aspectos culturais 
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ESPECÍFICOS 
 
 
 

destacados no Currículo. 
2. Promover a integração entre Escola e Comunidade por meio das diferentes 

manifestações artísticas: música, literatura, canto, dança, artes visuais, artes cênicas. 
3. Promover o respeito à diversidade. 

CONTEÚDOS 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a 
Sustentabilidade. Formação de plateia. 
Explorar a imaginação e a expressividade espontânea. 
Experimentar materiais e suportes. Elaboração plástica a partir de leitura de imagens de artistas brasileiros. Produções artísticas próprias e de 
outros (apreciação, observação, análise, interpretação, criação e valorização). Arte como manifestação da cultura e identidade. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1  Definição do foco do evento levando-se em consideração os 
temas em destaque em cada ano letivo. 

 Planejamento da logística do evento e definição de tarefas. 

 Produção de materiais para a exposição. 

 Construção de apresentações artísticas variadas. 

 Implementação dos conteúdos curriculares por meio de 
atividades culturais diversificadas. 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 

Adequados ao 
planejamento 
de cada ano. 

Segundo 
semestre 
letivo 

2, 3  Realização do evento com a participação da Comunidade 
Escolar 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 
Comunidade  

Adequados ao 
planejamento 
de cada ano. 

10/11 

AVALIAÇÃO  
Procedimentos: Adesão da Comunidade Escolar no evento. Observação da participação e produção dos alunos e seus Professores. 
Instrumentos: Elementos expostos na Feira: atividades, apresentações, objetos, etc. 
Períodos: Outubro e Novembro. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
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Projeto Interdisciplinar - Nº 10: Formaturas da Educação Infantil e 5º ano 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: 2º Período da Educação Infantil, 5º ano – 2º ciclo Total de estudantes envolvidos: 147 

Áreas de conhecimento: Educação para a Cidadania 

Equipe responsável: Direção, Equipe Pedagógica, Comunidade Escolar. 

JUSTIFICATIVA 

As Formaturas são realizadas ao final do ano letivo para as turmas do 2º Período da Educação Infantil e para as turmas 
do 5º ano (2º ciclo). Cada uma delas marca um momento importante na história acadêmica dos estudantes. O aluno da Educação 
Infantil ingressará no 1º ciclo e o aluno do 5º ano deixará a escola para ingressar no CEF (Centro de Ensino Fundamental) no 6º 
ano.  

Para cada grupo de alunos, um novo desafio se apresenta. Ao iniciar o 1º ano, os alunos formalizam seu processo de 
alfabetização participando do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) e terão outras atividades e vivências que se diferenciam das 
experiências da Educação Infantil. 

Para os alunos do 5º ano, representa o fechamento de um ciclo na Escola Classe, com uma estrutura de ensino 
diferenciada, sendo atendido por um Professor de Atividades que ministra os conteúdos de todas as áreas de conhecimentos 
definidas para o período. Ao ingressarem no CEF, os alunos se deparam com uma realidade totalmente diferente, que vai desde a 
estrutura física da escola até a organização das salas de aula (geralmente salas ambientes, onde os alunos é que mudam de sala 
conforme sua grade horária). 

Por se tratar de um momento de transição, a Escola organiza duas solenidades envolvendo toda a Comunidade Escolar 
e mobilizando todos os funcionários da Escola, além da Direção.   

Para tornar a transição da Educação Infantil para o 1º ano  e do 5º para o 6º ano uma experiência inesquecível, 
divertida e familiar, convidamos nossos alunos e seus familiares para comemorarmos juntos no espaço Magic Games do 
Shopping JK. 

O ambiente é ideal para a confraternização das nossas crianças e para a participação de suas famílias, sem 
restrição de convidados. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como valorizar o ser integral e o seu empenho acadêmico integrando a Comunidade Escolar? 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Valorizar a mudança de etapa de ensino dos alunos do 2º período da Educação Infantil e do 5º ano (2º ciclo) 
promovendo a participação da Comunidade Escolar? 

 
ESPECÍFICOS 

1. Celebrar a mudança de etapa/modalidade de ensino. 
2. Envolver a Comunidade Escolar na valorização das atividades acadêmicas de seus entes 

matriculados nesta Escola. 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS 

LANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2  Custos: A Escola fechará um pacote com a Magic Games do 
Shopping JK no valor de R$ 60,00 por criança. Dando 
direito a 18 fichas por aluno para brincarem nos jogos do 
espaço. As únicas máquinas não inclusas no pacote são as 
dos bichinhos de pelúcia. 

 DATA E DURAÇÃO: O Evento terá a duração de 3 horas. 
Educação Infantil no dia 27/11/2018 das 15:00 às 18:00. 5º 
ano dia 28/11/2018 das 15:00 às 18:00. 

 TRANSPORTE: Cada criança deverá ser levada ao local 
por seus responsáveis, usando a roupa que mais gostar e 
levando seu próprio lanche. 

 FOTOS: No salão de festas do Magic Games será montado 
um cantinho para fotos, onde as famílias poderão fazer 
fotos com seus filhos usando beca e professoras. 

 ACOMPANHATES: Irmãos, primos, tios, avós podem 

Direção 
Professores  
Pais 

Material de 
divulgação, 
ornamentação. 

27 e 28/11 
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participar do evento, no entanto o pacote de fichas e a 
pulseira de identificação que dá passe livre para a piscina de 
bolinha para a Educação Infantil será fornecido apenas para 
o formando, aluno da escola. Caso haja interesse dos pais 
levarem crianças menores, o passe da piscina de bolinha 
deverá ser comprado diretamente no caixa do Magic 
Games, hoje o custo é de R$ 15,00. 

 5º ANO: Os alunos formandos do 5º ano também poderão 
levar seus familiares, no entanto, a piscina de bolinha não é 
aberta para eles por conta da idade e da altura. Será 
confeccionada uma camiseta comemorativa para o final do 
ano. O valor da camiseta é de R$ 20,00. Caso o aluno não 
vá participar da confraternização no Magic Games, poderá 
adquirir somente a camiseta comemorativa. O desenho da 
camiseta será escolhido através de concurso de desenho 
com os alunos. 

 ALIMENTAÇÃO: O lanche é coletivo, cada família leva um 
prato doce ou salgado, ou refrigerante. A escola providencia 
os descartáveis. O lanche é comunitário e não teremos 
serviço de garçom, ou seja, cada um se servirá. 

 RECORDAÇÃO DA ESCOLA: Cada formando receberá 
uma recordação da escola em forma de foto impressa num 

certificado comemorativo. 
AVALIAÇÃO  

Procedimentos: Adesão e participação dos Pais e Responsáveis. Envolvimento dos alunos. 
Instrumentos: Registro das contribuições financeiras das famílias para o evento. Cerimonial, participação dos alunos. 
Períodos: Organização do evento: ao longo do ano letivo. Execução: novembro. 
 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 



 

170 
 

Projeto Interdisciplinar - nº 11: Atividades de Campo: Visitas Pedagógicas e Lúdicas. 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção 

 
JUSTIFICATIVA 

A  Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais tem como uma de suas metas: Valorizar o patrimônio 
sociocultural e respeitar a sua diversidade. Para tal serão organizados visitas e passeios: Instituto Histórico e Geográfico do Distrito 
Federal (IHGDF); Museu Vivo da Memória Candanga;  Hospital Sarah; Parque da Cidade (Brasília e Taguatinga); Teatro do SESC 
de Ceilândia; Transitolândia (DETRAN); Coca-Cola; Casa da Moeda; Câmara e Senado; Cinema; outros. Cada uma destas 
atividades será executada na medida da disponibilidade de agendamento e recursos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Quais atitudes um cidadão em formação precisa adotar para valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sua 

diversidade? 

OBJETIVOS 
GERAL Desenvolver atitudes de respeito, conservação e preservação do patrimônio público. 

 
ESPECÍFICOS 

 

1. Visitar ambientes diferentes dos familiares e escolares. 
2. Conhecer a história e finalidade de diversos ambientes públicos. 
3. Desenvolver atitudes de cooperação e respeito mútuo. 
4. Vivenciar situações significativas de aprendizagem e ludicidade. 
5. Socializar. 
6. Desenvolver a responsabilidade. 

CONTEÚDOS 
Para cada ambiente visitado haverá um conhecimento prévio a ser adquirido de modo a preparar o olhar do aluno, despertar curiosidades, 
levantar questionamentos e favorecer a pesquisa. A definição dos conteúdos dependerá do agendamento dos ambientes e serão registrados 
posteriormente nos planejamentos de cada grupo. De modo geral, todas as visitas contemplam a formação de plateia destacada no currículo. 

PLANO DE AÇÃO 
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Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Visita a locais públicos e privados mediante 
agendamento e com prévia autorização dos pais. 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 
Comunidade  

Bilhetes informativos 
Autorizações 
Alimentação 
Transporte 

Ao longo do 
ano 

2 Estudo dos conteúdos relacionados ao local a ser 
visitado. 

Equipe 
Pedagógica 

Currículo  
Livro didático 
Materiais de pesquisa 

Ao longo do 
ano 

3, 4, 5, 6 Estudo das regras de boa convivência, respeito mútuo 
e colaboração. 
Vivência de situações de troca de experiências sobre 
modos de agir em ambientes diversos. 

Equipe 
Pedagógica 

Currículo  
Livro didático 
Materiais de pesquisa 

Ao longo do 
ano 

 PREVISÃO: 
Sesc Circo – 8/3 
Palestra sobre Dengue (PSE) – 14/3 
Tour por Brasília – 15/3 
Palestra do Batalhão Escolar – 27 e 28/3 
Teatro Lobo Guará – 1/6 
Cinema – 10/5 
Piquenique em família – 14/6 
Sarau Culural – 10/11 
Taguapark – agosto 
Museu da Memória Candanga – 5/9 

   

AVALIAÇÃO  
Procedimentos: Adesão dos alunos às atividades por meio da autorização de seus familiares. Desempenho nas atividades didáticas 
relacionadas a cada tipo de visita. Observação das atitudes dos alunos nos ambientes visitados. 
Instrumentos: Mapeamento dos públicos alvo de cada atividade. Murais de exposição das visitas. Feedback dos alunos e Professores. 
Períodos: Ao longo do ano letivo. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento , Painéis de pesquisa relacionados a cada ambiente, disponíveis na internet e livros didáticos. 
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Projeto Interdisciplinar –– nº 12: Dias Letivos Temáticos 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclo. Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 
Educação para a Sustentabilidade 

Equipe responsável: Direção, Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 
 

Os Dias Letivos Temáticos são dias em que as atividades pedagógicas ganham uma dimensão didática mais destacada, pois 
envolvem a participação direta da Comunidade Escolar. 

O foco das atividades de cada Dia Letivo Temático é definido pela Regional de Ensino e seu detalhamento é planejado 
coletivamente na escola. 

As duas primeiras propostas, envolveram a campanha de prevenção à Dengue e o combate ao Bullying e foram desenvolvidos com 
palestras e atividades diversificadas em sala e com as famílias. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como envolver a Comunidade Escolar em suas atividades pedagógicas ao longo do ano letivo? 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Envolver a Comunidade Escolar nas atividades pedagógicas da escola abordando temas de interesse geral. 

 
ESPECÍFICOS 

1. Envolver a Comunidade Escolar no estudo de temas ligados a formação integral do ser humano. 
2. Promover atividades pedagógicas capazes de gerar conscientização dos estudantes quanto aos 

assuntos abordados. 

CONTEÚDOS 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a 
Sustentabilidade. 
Declaração universal dos direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Estudo sobre a produção de  
cartazes, faixas, banners, folders, textos, ilustrações, murais 
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PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2  Realização de palestras com os temas pré-definidos para cada 
Dia Letivo Temático. As palestras podem ser feitas por 
profissionais da escola (SOE, SEAA, Direção, Professores 
Especialistas), e convidados: PMDF, Conselho Tutelar, Agentes 
de Saúde, etc. 

 Realização de campanhas ligadas aos temas, com produção de 
cartazes, faixas, banners, folders, textos, ilustrações, murais, 
jograis, teatro, etc. 

 Realização atividades com os alunos, coordenadas pelo SOE. 

 Contação de história, filmes, músicas. 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 
 

Adequados às 
atividades 
desenvolvidas. 

Conforme 
previsão no 
calendário 
escolar. 

AVALIAÇÃO  
 
Procedimentos: Adesão da Comunidade Escolar; Atividades produzidas pelos alunos; Reflexos nas atitudes dos alunos em relação aos temas 
abordados dentro da escola. 
Instrumentos: Atas de frequência da Comunidade Escolar. Produção dos alunos. 
Períodos: Ao longo do ano letivo. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
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PROJETO INTERDISCIPLINAR– nº 13: Dia da Criança na Fazendinha 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Cidadania e Educação 

Equipe responsável: Direção e Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais tem como uma de suas metas desenvolver o respeito às diversidades culturais, 
religiosas, sociais e ambientais, valorizando o ser integral. Para tal, participar de atividades culturais e lúdicas é uma das maneiras de 
proporcionar ao aluno a oportunidade de vivenciar a diversidade citada e se apropriar da mesma. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como valorizar a infância dentro do ambiente escolar? 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Criar oportunidades de vivência da idade infantil com atividades recreativas e lúdicas, favorecendo a interação social, o 
respeito à diversidade e a descoberta de novos saberes sobre o potencial imaginativo da criança. 

 
ESPECÍFICOS 

1. Realizar atividade lúdica coletiva com utilização de brinquedos e brincadeiras variadas. 
2. Permitir o acesso a atividades lúdicas diferentes do dia a dia. 
3. Gerar ambiente propício à interação saudável entre os alunos. 

CONTEÚDOS 
Educação Física, movimento e saúde.  

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

3 Confraternização entre alunos e professores na escola Professores Lanche coletivo 11/10 
1, 3 Saída de campo: piquenique com a família na Fazendinha Direção  

Equipe 
pedagógica 
Comunidade  

Locação de 
transporte. 
Alimentação 
compartilhada. 

23/10 

AVALIAÇÃO  
Procedimentos: Durante o período de preparação para o evento, uma grande divulgação é feita, juntamente com a mobilização dos alunos para 
participarem da homenagem feita a eles no dia da Criança. A adesão dos alunos e suas observações quanto às experiências vivenciadas direcionam o 
planejamento do evento seguinte. 
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Instrumentos: Observação, pesquisa de opinião respondida posteriormente pelos alunos. 
Períodos: Mês de Outubro. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
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Projeto Interdisciplinar– nº 14 – Inclusão Social e Cultural através da compreensão da Democracia e do 

Estado de Direito. (TRE) 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: 1º e 2º Ciclos Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa; Artes; Ed. Física;  Ciências Humanas; Religião 

Equipe responsável: 
Equipe Pedagógica 
 

JUSTIFICATIVA 

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ciente do seu papel social e de suas responsabilidades junto à comunidade, como 
Instituição preocupada em despertar a consciência cidadã nos futuros eleitores do DF, desenvolve, desde 2004, o Programa Eleitor do Futuro, que 
realiza um pleito simulado com os jovens do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, abordando temas vinculados às políticas públicas. 
Concomitantemente a esse trabalho, é feita a demonstração de urna eletrônica, que utiliza um software usado nacionalmente, para os diversos níveis 
de ensino. 

Dessa forma, o TRE-DF aliou às principais necessidades sociais a tecnologia da urna eletrônica, contextualizando-as no software ora 
apresentado, que personifica cinco representantes do Folclore Brasileiro aos temas de preocupação universal. Os personagens são: Vitória Régia, 
Curupira, Iara/Sereia, Negrinho do Pastoreio e Saci-Pererê, os quais se encontram instrumentalizados na urna eletrônica. 

Por meio das lendas folclóricas pode-se vincular o trabalho com cinco questões sociais de extrema importância: a racionalização da água, 
a relação do homem com o meio ambiente, o papel da mulher na sociedade, o preconceito às diferenças e a inclusão do portador de necessidades 
especiais na sociedade. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como despertar a consciência dos futuros eleitores do DF desde a infância? 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Promover a inclusão social e cultural das crianças exercitando o rito envolvido no processo eleitoral convencional 
utilizando os personagens do Folclore Brasileiro com temas sociais contemporâneos como base para discussões 
políticas. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

1. Discutir as questões relacionadas ao direito ao voto e suas implicações políticas. 
2. Conhecer as plataformas políticas defendidas por cada candidato folclórico. 
3. Debater sobre a viabilidade das propostas políticas de cada candidato: o papel da mulher e seu destaque na 
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 sociedade, por meio da Lenda “Sereia Iara”; o preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar, 
tendo como referência a Lenda “Negrinho do Pastoreio”; o uso racional da água e as consequências de seu uso 
indevido, por meio  da  Lenda “Vitória-Régia”; a comparação entre a condição atual do meio-ambiente e o estado 
em que se encontrará no futuro, caso não haja conscientização da importância de sua preservação, invocando a 
Lenda ”O Curupira”; a Inclusão do portador de necessidades especiais em âmbito social e escolar, utilizando a 
Lenda “Saci-Pererê”. 

4. Simular campanha eleitoral, debates de candidatos, comícios. 
5. Realizar o treinamento do processo eleitoral e distribuição de título de eleitor mirim. 
6. Realizar o pleito eleitoral fazendo uso da urna eletrônica, do título de eleitor mirirm e a posterior diplomação do 

vencedor. 
CONTEÚDOS 

1. (gêneros que apresentam a narrativa em sua organização interna: fábulas tradicionais e modernas; contos de suspense; conto popular;) lendas, mitos e crônica – análise de 
mecanismos de coesão e coerência, reconto oral e produção escrita; 

2. Reportagens e suplemento infantil de grandes jornais: leitura e estudo de reportagem levando em conta o tipo de leitor  
3. Notícias e manchetes: estudo de gênero enfocando os elementos fundamentais (o quê? Com quem? Quando? Onde? Em que circunstâncias?  
4. Notícia: escrita de texto de autoria a partir de pesquisa de dados e organização de informações  
5. Análise, percepção de elementos da narrativa presentes em diferentes gêneros: foco narrativo; características físicas e psicológicas (teimoso, corajoso, etc.) Do personagem 

principal; identificação de personagens secundários; caracterização de lugar (onde) e tempo (quando). Se possível; enredo (desenvolvimento do conflito, clímax e desfecho); 
discurso direto e indireto. 

6. Seminário: exposição oral na sala, usando apoio de anotações; estudo de algum modelo (exposição gravada em vídeo, por exemplo) técnica de discussão em grupo, para 
posterior plenária: debate de temas em grupos, elaboração de síntese seguida de apresentação para o grande grupo; 

7. Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: contexto histórico e geográfico  
8. Livros e obras infantis  
9. Clássicos da literatura infantil  
10. Ditados populares, trovas, literatura de cordel e adivinhações. Contos de fada, contos populares, contos indígenas e africanos, folclóricos, causos, mitos e fábulas;  
11. 5. Texto teatral: leitura de um texto teatral completo, observando características de gênero (ex: obras de maria clara machado)  
12. 6. Letra de música: compreensão do contexto da autoria;  
13. Expressão vocal: articulação, dicção e projeção  
14. Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis espetáculos teatrais, histórias em quadrinho, filmes, propagandas, desenhos animados e programas infantis de tv  
15. Dramatização de histórias criadas pelos estudantes  
16. Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e iluminação  
17. Tríade essencial do teatro: ator, texto e plateia  
18. Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de deslocamentos, planos, peso e fluência.  
19. Expressão corporal  
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20. Diálogo: improvisação e criação de pequenas cenas; 
21. Improvisação teatral  

 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Apresentação do projeto do TRE  para os alunos e detalhamento das 
responsabilidades de cada grupo durante as etapas do projeto. 
 Personagens deverão ser divididos entre as turmas de educação 
infantil e 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos; Divisão será feita por sorteio. 

Equipe Diretiva Apresentação em 
Power Point 

8/5 

1 Confecção dos fantoches/bonecos que representarão os candidatos. Coordenação 
Direção 

Material reciclável 23 a 27/4 

2, 3 Cada turma estudará a plataforma política do seu candidato e criará os 
materiais de divulgação das ideias do candidato.  
 

Professores  Material de 
papelaria, 
recicláveis, etc. 

9 a 25/5 

4 Promoção dos debates entre os candidatos Equipe 
Pedagógica 

Fantoches/Bonecos/ 
Teatro 

11 a 15/6 

5 Distribuição dos títulos eleitorais do Programa aos alunos TRE Lista dos nomes dos 
alunos. 

14/06 

Treinamento de mesários - Eleitor do Futuro  TRE  14/06 

Montagem das seções eleitorais nas escolas  TER/Equipe 
Pedagógica 

Materiais do TRE 19/06 

6 Eleição parametrizada - Eleitor do Futuro Equipe 
Pedagógica e 
alunos 

Materiais das 
eleições 

20/06 

Diplomação dos Partidos vencedores – entrega de diplomas de participação e 
premiação dos vencedores do Concurso de Redação 

 Materiais do TRE 26/06 (a 
confirmar com 
o novo 
Presidente do 
TRE-DF). 
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AVALIAÇÃO  
 
Os alunos serão avaliados com participação e produções escritas conforme planejamento feito pelos professores, baseado na unidade didática que 
antecedeu a construção do projeto. 

 
 
 

REFERÊNCIAS 
 

5- Sites:  

http://www.suapesquisa.com/mitos 

 http://www.ufogenesis.com.br/criaturas/folclore.htm 

 http://sitededicas.uol.com.br/mundofolc.htm 

 http://paginas.terra.com.br/arte/amigo/folclore 

Curriculo em Movimento 
Catálogo de Programas e Projetos 
Projeto Inclusão Social desde a Infância – Escola da Justiça Eleitoral 

 
 

 

  

http://www.suapesquisa.com/mitos
http://www.ufogenesis.com.br/criaturas/folclore.htm
http://sitededicas.uol.com.br/mundofolc.htm
http://paginas.terra.com.br/arte/amigo/folclore
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Projeto Interdisciplinar nº 15: AGEFIS NAS ESCOLAS 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção 

 
JUSTIFICATIVA 

O Projeto Agefis nas Escolas, parceria entre a Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) e a Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal (SEEDF), propõe atender estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, regularmente 
matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental, por meio de ações focadas na aproximação da AGEFIS com a comunidade escolar e 
suscitar o engajamento do cidadão com a sua cidade. A parceria oferece palestra sobre Educação Fiscal aos estudantes com o intuito de 
sensibilizá-los sobre a importância da segurança pessoal e coletiva, evitando-se construções civis e atividades econômicas, sem as 
devidas Licenças para Construção e Funcionamento, respectivamente. Embora a atividade esteja voltada para os alunos do 5º ano, as 
demais turmas participarão da discussão, devido a relevância do tema e da possibilidade de maior sucesso na campanha de 
sensibilização com a comunidade escolar.  

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como prevenir o descarte irregular de resíduos sólidos, ocupação desordenada do solo e estimular a preservação das áreas de 

circulação e convivência? 

OBJETIVOS 
GERAL Sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância do respeito aos espaços públicos e dos cuidados 

com a ocupação, conservação e limpeza das áreas de circulação (calçadas, pistas, estacionamentos) e 
convivência. 

 
ESPECÍFICOS 

 

7. Conhecer as orientações legais quanto ao descarte de resíduos sólidos. 
8. Observar o ambiente no percurso que em que a criança faz diariamente de casa até a escola. 
9. Identificar, por meio da observação, as condições de conservação e preservação dos ambiente referidos. 
10. Estimular atitudes de cooperação e respeito mútuo. 
11. Promover campanha de conscientização com a comunidade escolar com a produção de panfletos, cartazes, 

faixas e passeata. 

CONTEÚDOS 
1. REPORTAGENS (TEMAS SIGNIFICATIVOS) – LEITURA, COMPREENSÃO, IDENTIFICAÇÃO E ESCRITA DE MANCHETES. 
2. CARTAZES EDUCATIVOS – PRODUÇÃO DE ACORDO COM O ASSUNTO TRABALHADO. 
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3. OPINIÕES E COMENTÁRIOS. 
4. ENTREVISTAS. 
5. RELATOS ESPONTÂNEOS DE ACONTECIMENTOS, HISTÓRIAS E EXPERIÊNCIAS VIVIDAS, BIOGRAFIAS 
6. DEBATES: ESPONTÂNEO E PLANEJADO (ESCUTA ORGANIZADA E APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS). 
7. RODA DE CONVERSA: REGRAS PARA ESCUTA, FALA E MANUTENÇÃO DO TEMA. 
8. DESENHO DE OBSERVAÇÃO (PAISAGENS, OBJETOS, PESSOAS, ETC.). 
9. CRIAÇÃO LIVRE DE DESENHOS, PINTURAS, COLAGEM, ESCULTURAS, MODELAGEM E CONSTRUÇÕES. 
10. ESPAÇO NO MUNDO: LOCALIZAÇÃO DO SUJEITO NA SALA DE AULA, NA ESCOLA, NO BAIRRO, NA CIDADE, NO ESTADO, NA REGIÃO, NO BRASIL, NO MUNDO.  
11. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E DA PRODUÇÃO, AS ETAPAS DA PRODUÇÃO E DO PRODUTO: ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO- DIVISÃO FUNCIONAL; 

ETAPAS DA PRODUÇÃO- DIVISÃO DE TAREFAS; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; FINALIDADE DA PRODUÇÃO. 
12. RELAÇÃO DOS SERES VIVOS COM O AMBIENTE: PREDAÇÃO, FALTA DE ALIMENTO, DESMATAMENTO, CAPTURA, SITUAÇÕES AMBIENTAIS, EXTINÇÃO. 
13. POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
14. SOLO – IMPORTÂNCIA E CARACTERÍSTICA. 
15. MATERIAIS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS: PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS. 
16. VISÕES DA NATUREZA, SEGUNDO A PERCEPÇÃO HUMANA DA AÇÃO DO SAGRADO. 
17. AÇÕES VOLUNTÁRIAS, COMO EXPRESSÃO DA ALTERIDADE HUMANA 
18. ADMIRAÇÃO E CONTEMPLAÇÃO DA NATUREZA COMO AÇÃO TRANSFORMADORA DE SI MESMO E DO MEIO EM QUE VIVE. 
. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 

Formação com a Agefis para o 5º ano 

Agefis Material de divulgação, 
apresentação em power 
point, técnicas de grupo, 
jogos 

3 e 4/5 

1,2,3,4 Estudo de panfletos e materiais de apoio da Agefis e 
conteúdos pertinentes a cada ano/ciclo. 

Professores Material de apoio da Agefis, 
livro didático, outras fontes 
de pesquisa 

7 a 24/5 

5 Passeata Equipe 
pedagógica 

Materiais produzidos pelas 
crianças. 
Apoio da Agefis, PM, Adm da 
Ceilândia 

25/5matutino 

AVALIAÇÃO  
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Procedimentos: Adesão dos alunos às atividades por meio da autorização de seus familiares. Desempenho nas atividades didáticas relacionadas a 
cada tipo de visita. Observação das atitudes dos alunos nos ambientes visitados. 
 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento 
Catálogo de Programas e Projetos 
Livro didático 
Materiais de apoio da AGEFIS 
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Projeto Interdisciplinar - nº 16: CNV – Comunicação Não-Violenta – Defensoria Pública do DF 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 501 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção 

 
JUSTIFICATIVA 

A promoção da paz é responsabilidade de todos. O desejo de favorecer o entendimento entre as pessoas e harmonizar as relações sociais 
diminuindo a violência levou a Defensoria Pública do DF a elaborar uma proposta de trabalho utilizando a Comunicação Não-Violenta como base de 
intervenção nas relações. 

Refletir sobre CNV é perceber as necessidades expressas por meio de uma comunicação violenta, que além de não ser eficaz, contribui para a 
diminuição da segurança coletiva e paz social. A CNV é uma proposta de comunicação que foca na percepção das necessidades, sentimentos, 
pedidos e estratégias que regem as relações. 

É uma importante ferramenta de trabalho, vai além da mediação de conflitos, pois promove a verdadeira conexão entre as pessoas. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como tornar a comunicação entre as pessoas eficiente e capaz de promover o entendimento mútuo? 

OBJETIVOS 
GERAL 1. Promover a paz social dentro da escola, utilizando a CNV como ferramenta de comunicação eficiente das 

necessidades. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

12. Sensibilizar a comunidade escolar quanto ao grau de violência  contida na forma de se comunicar usual. 

13. Identificar a necessidade não atendida do aluno para compreender a sua comunicação violenta 

14. Despertar o interesse em observar as próprias necessidades e integrá-la às necessidades dos demais. 
15. Tomar consciência dos próprios sentimentos e emoções. 
16. Aprender a fazer pedidos. 
17. Desenvolver estratégias adequadas para atendimento das necessidades. 
18. Melhorar a comunicação entre todos. 

CONTEÚDOS 
Direitos Humanos, convivência social, segurança. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 
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Todos  Oficina de Sensibilização com a Defensoria Pública para os 
Funcionários da escola. 

Defensoria 
Pública 

Audiovisual 8/2/18 

Oficina reflexiva com  os professores na coordenação Direção e SOE Audiovisual 28/2 

Oficina reflexiva com os alunos Direção e SOE Audiovisual 12 e 13/3 

Oficina reflexiva com a comunidade escolar Direção e SOE Audiovisual 7/5 

Reflexão em sala e listagem das necessidades dos alunos e 
professores 

Professores Sala de aula 13/4 

Levantamento de dados quanto às necessidades coletivas e 
elaboração de gráfico das necessidades. 

Equipe 
Pedagógica 

Pesquisa  Abril  

Produção de cartazes e panfletos sobre as necessidades e os 
sentimentos gerados por elas. 

Professores e 
alunos 

Materiais de 
papelaria 

Maio 

Exercício de empatia: agora eu te ouço e te compreendo Equipe 
pedagógica 

Sala de aula Maio 

Prática de mediação de conflito: o que fazer quando alguém perde a 
calma? 

Direção e SOE Sala de aula Junho 

AVALIAÇÃO  
A mudança de atitude em relação a comunicação é o maior indício de sucesso que se pode observar, além da diminuição da violência 
dentro da escola. 
 

REFERÊNCIAS 
Comunicação não-violenta. Marshall Rosenberg 
Currículo em movimento 
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Projeto Interdisciplinar nº 17: Eco-Ativos 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 511 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção 

 
JUSTIFICATIVA 

O projeto EcoAtivos, desenvolvido pelo Instituto Alana em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tem como objetivo estimular a 
formação da consciência e o conhecimento sobre a relação de consumo e sua sustentabilidade, tendo como foco o meio ambiente e as mudanças climáticas. Para 
tanto, propõe ações voltadas para a transformação dos estilos de vida das gerações atuais e futuras, refletindo sobre a realidade local e promovendo ações práticas 
em conjunto com a comunidade escolar e/ou local para um maior comprometimento com a cultura de sustentabilidade. O Projeto tem como base a formação de 
professores e acontece em dois formatos - Formação presencial visando sensibilizar os docentes sobre a importância em desenvolver projetos de Educação para a 
Sustentabilidade e Formação on-line, com conteúdos relacionados à alfabetização ecológica e à compreensão dos atuais desafios sociais, ambientais e econômicos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Quais atitudes um cidadão em formação precisa adotar para valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sua diversidade? 

OBJETIVOS 
GERAL Ampliar a consciência e o conhecimento sobre a relação de consumo com o meio ambiente e com as mudanças climáticas.  

 
ESPECÍFICOS 

 
 

19. Propor ações voltadas para a transformação dos estilos de vida das gerações atuais e futuras 
20. Refletir sobre a realidade local e promover ações práticas em conjunto com a comunidade escolar para maior 

comprometimento com a cultura de sustentabilidade,  

CONTEÚDOS 
Pegada Ecológica; A História das Coisas; Mudanças Climáticas; Publicidade Infantil; ODS – 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Carta da Terra; Criança e 
Natureza; Território do Brincar, a metodologia da Flor da Cultura de Sustentabilidade, Diagnóstico participativo, Criando mapas (saberes da comunidade, parceiros e 
mapa verde da escola) e Elaboração de projetos. A estratégia pedagógica utiliza: vídeos, apresentações, textos, músicas, poesias, animações e exercícios de 
compreensão 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 Formação dos professores e multiplicação dos saberes Professores Material de abril 
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apoio do curso 

 Implementação das atividades propostas Professores e Direção  2º semestre 

AVALIAÇÃO  
Mudança de hábitos e conscientização dos alunos 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento, material do programa. 

 

 

 

 


