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“É preciso entender o Projeto Político Pedagógico da escola como um situar-

se num horizonte de possibilidades na caminhada, no cotidiano, imprimindo 

uma direção que se deriva de respostas a um feixe de indagações tais como: 

que educação se quer e que tipo de cidadão se deseja, para que projeto de 

sociedade? A direção se fará ao se entender e propor uma organização que 

se funda no entendimento compartilhado dos professores, dos alunos e 

demais interessados em educação.” 

                                                                                          (Romão & Gadotti, 1994: 42) 
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APRESENTAÇÃO 

A equipe da Escola Classe Córrego das Corujas reuniu-se no ano de 2018 para  

reavaliar o seu Projeto Político-Pedagógico. 

Sendo o PPP uma construção coletiva, contou com a participação de todos os 

atores, envolvidos com o processo educativo (alunos, servidores, pais e comunidade.  

 

Este PPP apresenta uma prática contextualizada dos conteúdos, com 

aprendizagens significativas, a fim de desenvolver habilidades e competências, em 

relação contínua com a vivência dos alunos, apresentando estratégias 

socioconstrutivistas para desenvolvimento do processo ensino- aprendizagem, num 

contexto da área rural, onde está inserida esta Unidade Escolar. 

Partimos da análise do hoje para indicarmos o amanhã, respondendo às 

questões: 

a. Que escola temos hoje e que escola queremos ter? 

b. Que alunos temos hoje e quais alunos queremos formar? 

c. Que resultados temos hoje e quais resultados queremos alcançar? 

d. Que equipes pedagógicas e docentes temos hoje e como trabalharemos sua 

formação continuada? 

e. Que recursos pedagógicos e físicos temos hoje e quais queremos ter? 

Por ser um Projeto Político Pedagógico de uma escola do campo as ações 

visam melhorar a qualidade do ensino, primando pela permanência do aluno na escola 

com sucesso, estimulando a participação dos pais e responsáveis, bem como da 

Comunidade local, envolvendo-os de forma significativa nas atividades educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

I. PERFIL INSTITUCIONAL 

1. MISSÃO 
 

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

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

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

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

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

 A Escola Classe Córrego das Corujas assume como missão, a formação da pessoa 

em seus aspectos intelectual, físico, social, moral e afetivo, pelo desenvolvimento da 

sensibilidade, da capacidade de reflexão, de pensamento autônomo e de ação, de modo a 

levá-la a assumir um posicionamento diante da vida, a autodeterminar-se 

conscientemente e a contribuir dignamente para a construção de um mundo melhor 

através de um projeto de desenvolvimento sustentável e que permita à população do 

campo viver com dignidade. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 
 

A Escola Classe Córrego das Corujas foi fundada em 08-03-79 e 

regulamentada pela Portaria 003 de 12/01/04 - SE/DF;  

Localizada no Núcleo Rural Machado Marg. BR 070- Setor de chácara 

Córrego das Corujas, em meio ao Cerrado e com poucas chácaras em volta. 

Atualmente, o terreno qual a escola está inserida encontra-se me processo de 

regularização, visto que o terreno é oriundo de uma invasão do loteamento, o qual 

havia sido cedido pela NOVACAP para uso de chacareiros.  

A instituição atende atualmente alunos que provem de 3 comunidades: 

Chacareiros do Núcleo Rural Machado, Sol Nascente e condomínios da DF 180,  

ambas as comunidades são consideradas de baixo  nível socioeconômico, sendo a 

produção de aves e hortifrutis a principal ocupação dos chacareiros.  

As comunidades carecem na oferta de serviços públicos, sendo a Escola o 

único órgão do Estado presente na comunidade. Faltam ainda oferta de cultura e 

lazer. 



  
 

A E.C. Córrego das Corujas após 24 anos de uma única gestão passou pela 

troca de gestão no ano de 2017, sendo as atuais gestoras: Rosimar Barbosa dos 

Santos e Alessandra dos Santos Matos, eleitas democraticamente no ano de 2016, 

por uma maioria de 42 votos a favor da mudança e 2 votos contra, sendo a primeira 

vez que as eleições contaram com a presença de mais de 90% dos pais.  

Em 2013, a escola foi selecionada para o programa piloto PROEITI – 

Programa de Educação Integral em Tempo Integral por 10 horas diárias. Durante o 

período de 2013 a 2016 os alunos foram atendidos com 8h diárias de atividades, no ano 

de 2017 a oferta foi ampliada para 9h diárias na escola e 2 horas destinadas ao trajeto 

escola-casa.  

A escola conta ainda, desde 2014 com  o projeto Educação com Movimento e 

com atividades no Centro Olímpico Parque da Vaquejada. 

No ano de 2018, depois de um ano de luta, a gestão conseguiu a primeira 

benfeitoria da escola, a construção de uma sala de aula, visto que a escola nunca 

passou por uma reforma e uma das turmas estava sendo atendida provisoriamente 

em um depósito. 

A atual gestão continua almejando com os órgãos competentes melhorias 

estruturais para escola, visando melhorar a qualidade no atendimento dos alunos na 

sua integralidade. 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 
 

A Escola Classe Córrego das Corujas atende 65 alunos do 1º ao 5ª do Ensino 

Fundamental, em turno integral, sendo duas turmas multisseriadas (1º e 2º anos e 4º e 

5º anos) e uma turma seriada de 3º ano.  

Estruturalmente a escola conta com 2 salas de aulas, uma cozinha, um pátio 

coberto, sala de direção, sala de secretaria, depósito de materiais, depósito de 

alimentos, 4 banheiros para alunos e 1 banheiro para funcionários, horta e uma área ao 

livre. 

O horário de funcionamento da escola é de 7:30 às 16:30, em turno integral, 

salientamos que os alunos que moram mais distantes da escola e utilizam do transporte 

escolar, saem de casa as 6:30 da manhã e chegam em casa por volta das 18h.  



  
 

Os alunos contam com atendimento no Centro Olímpico Parque da Vaquejada 

duas vezes por semana no período vespertino 

O quadro de servidores é composto atualmente por: Diretor, vice-diretor, chefe 

de secretaria, 1 professor com vínculo efetivo e 5 professores de contrato temporário, 

que se modificam anualmente, 1 agente de conservação e limpeza, 1 funcionário 

terceirizado para limpeza, 1 funcionário terceirizado– merendeira, 2 vigilantes diurno e 

2 vigilantes noturno e 3 educadores sociais voluntários. 

A gestão escolar conta com Conselho Escolar que tem a participação de 

diversos seguimentos da comunidade escolar: pais, professores e funcionários que 

auxilia nas tomadas de decisões administrativas e financeiras, em acordo com a Lei 

4.751 de fevereiro de 2012 (Lei da Gestão Democrática) 

Com fins de fortalecimento da Educação do Campo do Distrito Federal, foi 

implementada a proposta do Inventário do Campo, onde será realizada uma pesquisa 

mais aprofundada pelos alunos e professores sobre o diagnóstico da escola e irá 

compor o PPP. 

Obs: Durante o período que a escola contou com a Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem, de 2014 a 2016, não foi finalizado o Mapeamento Institucional 

da Escola, porém para o uso no PPP a Comissão Organizadora elaborou um breve 

Mapeamento, com as informações julgadas mais relevantes.  

Ressaltamos que as avaliações externas como IDEB e ANA o número de 

participantes na Prova Brasil são insuficientes para que os resultados sejam divulgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Escola como espaço de socialização e transformação. 

 

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

direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de 

educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é 

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê 

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

não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá- 

la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente 

buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-

la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

A Educação do Campo se identifica pelos seus sujeitos: é preciso compreender 

que por trás de uma indicação geográfica e de dados estatísticos isolados, está uma 

parte do povo brasileiro que vive neste lugar e desde as relações sociais específicas que 

compõem a vida no e do campo, em suas diferentes identidades e em sua identidade 

comum; estão pessoas de diferentes idades, estão famílias, comunidades, organizações, 

movimentos sociais. A perspectiva da Educação do Campo é exatamente a de educar as 

pessoas que trabalham no campo, para que se encontrem, se organizem e assumam a 

condição de sujeitos da direção de seu destino. 

Nesse sentido, buscaremos propor uma educação voltada para a autonomia dos 

sujeitos, buscando não apenas educar trabalhadores do campo, mas educar sujeitos que 

compreendam as mudanças sociais e que possam atuar como agentes de lutas sociais. 

A educação do campo expressa a luta dos povos do campo por políticas 

públicas que garantam o direito à educação, a uma educação que seja no campo e do 

campo. Uma política de desenvolvimento rural deve integrar a Reforma Agrária, o 

fortalecimento da pequena propriedade e da agricultura familiar, assim como a geração 



  
 

de mais e melhores postos de trabalho e renda no campo. A educação torna-se 

imprescindível para a formação do capital, humana e social que possibilitará a gestão 

na direção do desenvolvimento sustentável. 

A Educação do Campo deve convocar para si a responsabilidade social, ou seja, a escola 

é o lugar de projeção social, não se tratando aqui de uma projeção meramente 

capitalista/materialista, mas projeção na perspectiva de cidadania e dignidade humana, 

como trata os quatro eixos estruturais da educação proposta pela UNESCO: APRENDER 

A SER; APRENDER A CONVIVER; APRENDER A FAZER e APRENDER A 

APRENDER. 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão 

sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do 

conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do 

mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o 

conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). 

Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, 

reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se 

consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  (PPP 

Carlos Mota, p.20). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se 

constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e 

todos os seus atores são convocados a, juntos, pensar e fazer educação por meio da 

imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não-

neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a 

existência humana.  

A escola  tem  como  função  fundamental  a  formação  de  cidadãos críticos,  

reflexivos,  autônomos,  conscientes  de  seus  direitos  e  deveres capazes de participar 

as áreas econômica-social e politica do país de forma a contribuir para a construção de 

uma sociedade mais justa. 

Desenvolver as capacidades cognitivas, físicas, afetivas de relação interpessoal 

e inserção social, ética e estética tendo em vista uma formação ampla; 



  
 

Tem que garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores 

necessários à socialização do indivíduo; aprendizagens estas que devem favorecer a 

participação do aluno nas relações possibilitando a leitura e compreensão das 

mensagens e informações veiculadas e inserindo-o no mundo do trabalho e para 

intervenção crítica e consciente na vida pública. 

A escola tem que propiciar o domínio dos conteúdos culturais básicos, da 

leitura e da escrita, das ciências, artes, etc. Tem o compromisso social de ir além de 

uma simples sistematização dos conhecimentos, é preciso preparar os alunos para uma 

aprendizagem permanente, que tenha continuidade mesmo após o término da vida 

escolar. É levar o aluno a pensar, refletir, analisar, sintetizar, criticar, criar, classificar, 

tirar conclusões, estabelecer relações, argumentar, etc. 

Um aspecto importante  a  ser  considerado  como  função  social  da escola é a 

promoção da formação de valores, tais como solidariedade, cooperação, 

responsabilidade, respeito às diferenças culturais, étnicas e de gênero ,  repúdio  a  

qualquer  forma  de discriminação e preconceito, indispensáveis numa sociedade 

democrática. 

Visando garantir que a Escola Classe Córrego das Corujas cumpra seu papel 

social e priorizando atender a realidade local, foram firmadas parcerias com a  

EMATER, Sec.de Agricultura, SENAR e agricultores locais  para auxiliarem na 

construção de conhecimentos teórico-práticos para os estudantes  

“Art. 8° As parcerias estabelecidas visando ao desenvolvimento de experiências 

de escolarização básica e de educação profissional, sem prejuízo de outras exigências 

que poderão ser acrescidas pelos respectivos sistemas de ensino, observarão: 

 I - articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a respectiva etapa da Educação Básica ou Profissional;  

II - direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para um projeto 

de desenvolvimento sustentável; 

 III - avaliação institucional da proposta e de seus impactos sobre a qualidade 

da vida individual e coletiva; 



  
 

 IV - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva 

participação da comunidade do campo “(CNE. Resolução CNE/CEB 1/2002. Diário 

Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 32) 

 

III. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Nossas práticas pedagógicas são orientadas pelos princípios constantes no 

Currículo em Movimento, que objetiva ampliar tempos, espaços e oportunidades. 

“a escola precisa ser um espaço de possibilidades educativas, integradas, 

diversificadas e exploratórias, em seus diversos espaços, onde as crianças por serem 

capazes, aprendem e desenvolvem-se nas relações com seus pares e com os adultos, 

explorando os materiais e os ambientes, participando de situações de aprendizagem 

interessantes, envolvendo-se em atividades desafiadoras, enfim, vivendo a infância. 

(DISTRITO FEDERAL, SEDF, Caderno de Educação Infantil, 2014, p.24).” 

 

“...os professores devem proporcionar metodologias nas quais estão 

envolvidos – o(a) professor (a) de atividades, regente da turma, o 

coordenador pedagógico local, os gestores, orientadores 

educacionais e demais integrantes do corpo docente – para a 

concretização de uma proposta curricular integrada. Dessa 

maneira, o planejamento e a intervenção do professor de educação 

física articulam-se ao planejamento e intervenção do professor de 

atividades, ou seja, requerem o exercício dos princípios 

epistemológicos, interdisciplinaridade, relação teoria e prática, 

flexibilização e contextualização (DISTRITO FEDERAL, 

Caderno Pressuposto Teóricos, 2014, p. 66),” 

 

“Art. 4° O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 

compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da educação 

escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público de investigação e 

articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como 

para o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável.” 



  
 

(CNE. Resolução CNE/CEB 1/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 

2002. Seção 1, p. 32) 

Para Vigotsky "O ser humano só adquire cultura, linguagem, desenvolve o 

raciocínio se estiver inserido no meio com os outros. A criança só vai se desenvolver 

historicamente se inserida no meio social”. Nesse contexto a Escola Córrego das 

Corujas, busca compreender o processo ensino-aprendizagem, uma aprendizagem 

inserida no contexto sociohistórico da comunidade escolar.  

As experiências de aprendizagem necessitam estruturar-se de modo a 

privilegiarem a colaboração, a cooperação e intercâmbio de pontos de vista na busca 

conjunta do conhecimento, nesse ponto de vista o professor tem papel primordial na 

construção do conhecimento, pois Nessa esfera o professor age como alguém que 

conduz a criança ao aprendizado. Seu papel é ativo em sala de aula – não como o 

detentor e o transmissor de conhecimentos, mas como mediador e estimulador da 

aprendizagem. Incentivar a curiosidade e a vontade de aprender são os principais 

desafios de uma aula sociointeracionista. 

O aprender a aprender é a maior meta, o professor vai planejando situações de 

aprendizagem que permitam os alunos agirem sobre os objetos e estruturarem seu 

desenvolvimento cognitivo, na medida em que possam transformá-lo. Cabe ao 

educador ter o domínio dos conteúdos e utilizar dessa capacidade para criar situações 

específicas que estimulem a resolução de problemas. 

O papel do aluno é essencialmente ativo onde as atividades são baseadas na 

observação, explicação, comparação, analise e argumentação nas situações problema. 

O aluno participa ativamente seja por meio de questionamentos ou propondo soluções 

para os problemas. 

 Com isso, o planejamento é baseado nos princípios da Educação Integral, como:  

1. Promoção de diversidade de práticas, agentes, espaços e saberes; 

2. Promoção de desenvolvimento pleno dos indivíduos em todas as suas dimensões 

– intelectual, física, afetiva, social e simbólica; 

3.  Compreensão da aprendizagem como algo permanente na vida dos indivíduos e 

não apenas relacionada à fase escolar dos mesmos; 



  
 

4.  Compreensão do educando-estudante no centro do processo educativo 

(aprendizagem, interesse, sonhos, contexto) 

5. . Afirmação de que a educação integral realiza-se de forma intersetorial; 

6. Compreensão da escola como articuladora de todo o processo educativo, em 

uma construção participativa que inclui todos os segmentos da comunidade 

escolar e demais agentes envolvidos. 

Conforme consta no Currículo em Movimento: A avaliação formativa foi adotada 

como concepção e prática norteadora e fundamenta-se na utilização de diferentes 

instrumentos e procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens de todos na 

escola. A avaliação formativa possibilita análise e apreciação do processo de ensino e 

de aprendizagem, oportunizando a progressão continuada e assistida das 

aprendizagens de todos os estudantes de maneira responsável. Com base nessa 

concepção, torna-se possível corroborar avanços, progressos e a continuação de 

aprendizagens durante toda a trajetória dos estudantes. Para que se sustente a 

avaliação formativa, o estímulo às práticas como auto-avaliação para estudantes e 

demais profissionais da unidade escolar, bem como o feedback constituem-se 

elementos imprescindíveis para tornar o processo avaliativo em um espaço-tempo das 

aprendizagens de todos no interior da escola (LIMA, 2012). 

A escola é um lugar onde todos devem trabalhar para a realização de um 

projeto pedagógico coletivo, com o qual todos se comprometem e ao qual têm o dever 

de respeitar. 

O Projeto Educativo é entendido como a própria organização do trabalho 

pedagógico e administrativo da escola. A construção do projeto parte dos princípios de 

igualdade, qualidade, liberdade e valorização do magistério, adequando-se à Lei de 

Diretrizes e Bases; ao Currículo em Movimento; à Lei 10.639/2003 e 

11.645/2008(Afro-brasileira e Indígena);à Resolução n  

02/98 e a Gestão Democrática. 

Numa visão piagetiana, o desenvolvimento cognitivo é um processo de 

construção que se dá na interação entre o organismo e o meio. Se esse construir 

apresenta problemas desde o nascimento, o processo de construção do sujeito sofrerá 

alterações no seu ritmo. 



  
 

A influência do meio acontece desde muito cedo e seus efeitos são 

duradouros. O modo de falar dos pais ou de um irmão mais velho é muito importante 

para o desenvolvimento da linguagem e da fala da criança, já que ela pode passar a 

imitá-los até que isso se torne automático. (Coelho, op. cit., 

p.17) 

A estrutura familiar, social e as relações estabelecidas entre si e o meio e a 

forma com que estas relações são feitas, influenciam, sem dúvida, o desenvolvimento 

do processo de aprendizagem. A maneira de encarar novas informações, a relação com  

o  novo  e  a  disponibilidade  da  criança  para permitir-se a aprender, estão 

intrinsecamente ligadas com suas condições psicológicas. 

Todo projeto da escola está intimamente articulado ao compromisso sócio-

político com os interesses reais e coletivos da população; com a formação do cidadão 

para um tipo de sociedade; porque a educação está comprometida com a   

transformação   social. Congrega as ações empreendidas para a formação do ser 

humano, para que esse alcance os seus objetivos. 

Visando colocar em ação o Currículo em Movimento, espera-se provocar 

reflexões sobre como as diferenças sociais são produzidas, questionando 

permanentemente essas diferenças, o Currículo em Movimento propõe um 

planejamento a partir dos seguintes eixos transversais: Educação Para a Diversidade; 

Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos . 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, no Currículo da 

Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, sugere fazer pedagógico que 

busque a construção de cidadãos comprometidos, com o ato de cuidar  da  vida,  em  

todas  as  fases  e  tipos,  pensando  no  hoje  e  nas próximas gerações. 

O eixo passa pelo entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede 

e de pensar, refletir e  agir  acerca  da  produção  e  consumo consciente, qualidade de 

vida, alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo social, 

cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros. 



  
 

Nessa perspectiva, os educadores pautam-se na busca da integração das 

diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas á compreensão crítica e 

reflexiva da realidade. 

Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: 

 Teoria e prática 

A teoria e prática, quando tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, 

mas frágil. Ao falar desse princípio é preciso considerar a autonomia e dependência de 

uma em relação à outra, sendo a teoria e prática uma unidade indissociável. 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na 

sala de aula é necessário: 

- privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, 

síntese e aplicação de conceitos voltados pra a construção do conhecimento; 

- que haja tomada de consciência por professores e estudantes, revisão de 

concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e 

análise da realidade para a qual se pensam as atividades; 

- o professor, especificamente, precisa estar aberto para o diálogo e à 

disposição para repensar cotidianamente a organização da aula, com a clareza do Para 

quê ensinar? O quê ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar 

 Interdisciplinaridade e contextualização 

O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos 

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas. 

A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos. 

 Flexibilização 

O Currículo define uma base comum em relação à seleção e organização dos conteúdos, 

mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus PPPs e as 



  
 

especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos 

igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. 

 Dentro dessa prática para a Sustentabilidade a EC Córrego das Corujas, 

desenvolve projetos relacionados às Práticas Agroecológicas, sempre contextualizados 

com os conteúdos de sala de aula.  

IV. OBJETTIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

1. GESTÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO DAS APRENDIZAGENS E DOS 

RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver metodologias de ensino baseadas no conhecimento e realidade dos 

educandos, visando melhor aprendizagem e elevação de desempenho; 

 Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da compreensão da realidade, 

para que possa contribuir em sua transformação; 

 Propiciar aos professores o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

relativos aos métodos e técnicas para a melhoria das práticas pedagógicas da 

escola; 

 Valorizar a atividade de Coordenação Pedagógica, como espaço privilegiado para 

o desencadeamento de um trabalho coletivo e interdisciplinar; 

 Realizar mapeamentos das aprendizagens com base na Psicogênese da Língua 

Escrita e no Mapeamento Ortográfico; 

 Melhorar o atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagens; 

 Garantir a realização dos Reagrupamentos, Projetos Interventivos e do Reforço 

Escolar; 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

 Uso do Inventário das Escolas do Campo e do Projeto Horta; 

 Participação dos alunos em debates promovidos pela escola sobre temas de 

interesse dos alunos, palestras com o Batalhão Escolar, Conselheiros Tutelares, 

visitação a exposições. 

 Desenvolvimento do Projeto Valores e Atitudes; 

 Trazer cursos de formação para os docentes e equipe escolar e fomentar a 

participação nos cursos ofertados pela EAPE; 

 Usar mão da Psicogênese da Língua Escrita e do Mapeamento Ortográfico como 

estratégias de intervenções didático-pedagógica. 

 Utilizar estratégias personalizadas que respeitem o ritmo de cada aluno; uso de 

ferramentas online e/ou tecnológicas. 



  
 

2. GESTÃO PARTICIPATIVA E GESTÃO DE PESSOAS 
 

OBJETIVOS: 

 Criar momentos para trabalhos conjunto com a comunidade escolar; 

 Propiciar a integração do grupo para o favorecimento de trocas e a boa 

convivência no espaço escolar; 

 Oferecer meios para a comunidade escolar participar efetivamente da escola, 

discutindo e decidindo coletivamente seus rumos; 

 Partilhar ações e delimitar, claramente, o papel de cada um no desenvolvimento 

do projeto, proporcionando momento de avaliação e planejamento das ações; 

 Motivar o trabalho em equipe; 

 Proporcionar momentos de formação durante as coordenações. 

  

ESTRATÉGIAS: 

 Através de momentos de integração com dinâmica de grupo e socialização de 

experiências; 

 Palestras motivacionais; 

 Cursos para a comunidade escolar em parceria com SENAR, EMATER e 

parceiros locais; 

 Reuniões com o Conselho Escolar; 

 Reuniões com a equipe escolar para domada de decisões; 

 Avaliação Institucional e Avaliação do PPP. 

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar os recursos financeiros conforme decisão coletiva, gerindo de forma 

consciente conforme necessidades escolares. 

 Estimular a participação da comunidade, do conselho escolar e do conselho fiscal, 

junto às necessidades financeiras da escola; 

 Oferecer mecanismos que estimulem a participação da comunidade no processo 

de mudança; 

 Organizar eventos sócio-político- educacionais, objetivando a inter-relação dos 

segmentos da comunidade escolar, inseridos numa ação que viabiliza a 

qualificação do ensino. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 Reuniões com o Caixa Escolar e Conselho Escolar; 

 Palestras com a Comunidade Escolar sobre temas como Gestão Participativa, 

Corrupção e assuntos relevantes ao cotidiano escolar; 

 Realização de eventos com a participação da Comunidade Escolar e da 

Comunidade Local. 

 



  
 

V. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

1. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: REGIME, TEMPOS E ESPAÇOS 
 

A Escola Classe Córrego das Corujas aderiu aos Ciclos no ano de 2013 por 

perceber que diante da nossa realidade os Ciclos proporcionam aos nossos alunos 

maior oportunidade para aprendizagem, uma vez que só ocorrerá a retenção ao final de 

cada ciclo. Como a promoção só pode ocorrer quando há frequência superior ou igual 

a (75%) setenta e cinco por cento da carga horária anual, o controle da frequência é 

constante e em caso de faltas injustificadas o responsável convocado a comparecer a 

escola e persistindo a situação de infrequência o caso será encaminhado ao Conselho 

Tutelar. Entendemos que o aluno é responsabilidade de toda a escola e não apenas do 

professor regente. 

Também em 2013, fomos convidados a ser uma das escolas piloto no PROEITI: 

Programa de Educação Integral em Tempo Integral por 10 horas diárias. 

Continuamos desenvolvendo a Educação Integral de forma diferenciada, pois além 

dos alunos atendemos a comunidade. Com isso, podemos contar também com um 

aumento considerável no recurso financeiro PDAF, para pequenos reparos e 

atendimento a esta modalidade. 

 Para garantir o desenvolvimento das atividades e alcançar os objetivos do 

PROEITI propomos: 

 Todos os alunos sejam contemplados com o PROEITI, onde terão 10h 

diárias de atividades na escola e/ou fora dela. 

 As refeições serão servidas no pátio da escola que foi adaptado para ser 

refeitório; 

 Durante as refeições os alunos serão acompanhados por um professor e 

demais funcionários quando se fizer necessário;   

 Após o almoço haverá o momento para higiene bucal acompanhado pelo 

professor de atividades complementares; 

 Terminada a higienização os alunos terão tempo para descanso onde 

poderá utilizar os espaços da escola, sempre sob supervisão do professor 

de atividades complementares, coordenadora, professor regente e demais 

funcionários; 



  
 

 As turmas serão atendidas por dois professores  da  Secretaria  de 

Educação, o Educador Físico e um monitor ou educador social 

voluntário; 

 As atividades complementares serão desenvolvidas nas salas de aula, nas 

áreas de convivência da escola e no Centro Olímpico Parque da 

Vaquejada; 

 As atividades complementares  como:  dança,   informática,   artes, 

educação ambiental, horta e valorização da cultura da roça serão 

auxiliadas pelo monitor ou educador social voluntário; 

 O Acompanhamento Pedagógico será o  momento   onde   serão 

utilizadas novas estratégias de ensino visando o melhor desenvolvimento 

e aprendizagem do aluno; 

2. DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE 
 

Bobbio (2004) destaca que os direitos humanos são históricos, modificáveis, 

suscetíveis de constante transformação e alargamento de seus horizontes, relacionando-se 

à própria civilização humana em seus diferentes níveis sociais de desenvolvimento.  

Assim como a educação não é estática e está em constante transformação, assim também 

caminha os Direitos Humanos.  

   A educação constitui-se um instrumento que possibilita a promoção dos direitos 

humanos visto que é parte integrante da dignidade humana por formar e conscientizar 

socialmente o indivíduo para o exercício pleno de sua cidadania. Pode-se dizer que a 

educação é pressuposto fundamental para o indivíduo realizar-se plenamente como ser 

humano na sociedade. 

A  Educação tem seu papel: 

  [...] para o fortalecimento do respeito aos direitos e liberdades 

fundamentais do ser humano; ao pleno desenvolvimento da 

pessoa humana e sua dignidade; a prática da tolerância, do 

respeito à diversidade de gênero e cultura, da amizade entre todas 

as nações, povos indígenas e grupos raciais, étnicos e religiosos; e 

a possibilidade de todas as pessoas participarem efetivamente de 

uma sociedade livre (COSTA; REIS, 2009, p.70). 

Neste processo educativo o papel do professor é essencial, observando-se a 

superação da reprodução de conteúdos para a construção de uma relação dialógica entre 

professor e aluno, abrindo-se espaço para a problematização dos conteúdos e a reflexão 

crítica na compreensão da relação destes com a realidade. 



  
 

Dessa forma, a educação em direitos humanos na Escola Classe Córrego das 

Corujas, busca promover, a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana, 

através da vivência de atitudes, hábitos, comportamentos e valores como igualdade, 

solidariedade, cooperação e tolerância, através de Projetos Integrados em que os alunos 

possam ter uma tomada de consciência de si mesmo e de sua importância para a 

comunidade. 

Como é norteado pelo Currículo em Movimento da Educação Básica “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. Assim, a sala 

de aula do ensino regular representa o espaço real de inclusão no contexto escolar, uma 

vez que as diferenças se apresentam como fator que contribui para a convivência com a 

heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento.” 

A Escola Classe Córrego das Corujas tem reconhecido, cada vez mais as 

diversidades individuais que compõem o seu corpo discente e a necessidade de garantir 

um ensino de qualidade para todos, buscando meios e estratégias de aprendizagens que 

possibilitem o desenvolvimento das potencialidades individuais.  

O professor não pode estar sozinho, deverá ter uma rede de apoio, na escola e 

fora dela, para viabilizar o processo inclusivo. Porém, atualmente, pelo quantitativo de 

alunos, nossa escola não conta com o suporte dos Serviços de Apoio (SEAA, SOE, Sala 

de Recursos, Professor Intinerante), sendo necessário que o aluno se desloque para outra  

escola, o que acaba desestimulando o aluno e a família.  

Uma grande barreira encontrada na Escola é a infraestrutura, se o aluno apresentar 

necessidade específica, decorrente de suas características ou condições de uma rampa de 

acesso ou banheiro adaptado, não poderemos atender a sua necessidade. È urgente uma 

reforma estrutural para atender as múltiplas diversidades de estudantes. 

Pensar em educação para diversidade significa, na prática, reconhecer a 

existência da exclusão no ambiente escolar, é compreender a diversidade nos mais 

diversos âmbitos da sociedade e da historia da humanidade, buscando uma permanente 

reflexão a respeito desta exclusão, repudiando toda e qualquer atitude preconceituosa e 

discriminatória em todo contexto social, econômico e cultural. 

Educar para a Diversidade sugere fazer pedagógico que busque a construção de 

cidadãos comprometidos, com o ato de cuidar  da  vida,  em  todas  as  fases  e  tipos,  

pensando  no  hoje  e  nas próximas gerações. 

 



  
 

Perceber, considerar e, sobretudo valorizar a diversidade presente no ambiente 

escolar, pensar, elaborar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão 

crítica sobre diferentes grupos que constituem a história social, política e cultural, 

econômica brasileira. 

3. PROJETOS INTERDISCIPLINARES 
 

A. Plenarinha de Educação Infantil 

Público-alvo: Alunos do  1º ano 

Descrição do Projeto: A SEEDF promove, desde 2013, o projeto pedagógico 

intitulado Plenarinha da Educação Infantil. Constitui-se como um processo 

pedagógico realizado por meio da rotina e das Linguagens explicitadas no 

Currículo de Educação Infantil, em que as crianças exercem o direito de participar 

ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades. O projeto 

materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de forma a 

considerar a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na 

comunidade e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria 

da Primeira Infância no DF. Em 2018, A VI Plenarinha tem como tema: “Universo 

do brincar”, o mais votado na avaliação da V Plenarinha. Tem por objetivo 

oportunizar a reflexão acerca da importância da brincadeira, bem como promover 

práticas pedagógicas lúdicas que contribuam para o desenvolvimento infantil, 

considerando o protagonismo das crianças e a relação entre o brincar e o aprender. 

VI Plenarinha 2018 - Tema: “Universo do brincar”. Serão atendidos estudantes da 

Educação Infantil – creche e pré-escola de Unidades Escolares Públicas e 

Instituições Parceiras e Anos Inicias do Ensino Fundamental. 

 

B. Projeto Educação com Movimento 

Público-alvo: Todos os alunos da Escola 

Descrição do Projeto: O Projeto Educação com Movimento (PECM) é uma 

política pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

que visa a inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O Projeto tem como finalidade precípua a 

ampliação das experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a intervenção pedagógica integrada e 

interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o professor de Educação Física, na 

perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da 

Educação Básica do Distrito Federal. É importante ressaltarmos que a Educação 

Física na escola é representada pelas mais variadas manifestações da Cultura 

Corporal. E sabemos que estas manifestações se dão por meio de brincadeiras e 

jogos, que são atividades fundamentais para a formação integral das crianças. 

Neste sentido, a escola é um lugar privilegiado para o desenvolvimento destas 

práticas pedagógicas. É pela brincadeira que a criança fala, pensa e elabora seus 

sentidos para o mundo. As relações sociais são vividas principalmente pela 



  
 

criança através da sua corporeidade. Desenhando, brincando de roda, de 

amarelinha, de bolinha de gude ou de pião, pique-pega, queimada, bater corda, 

bete, elástico e muito mais! 

 

C. Projeto Dia do Campo 

Público-alvo:  Todos os profissionais da Escola 

Descrição do Projeto: O principal objetivo desse projeto é promover a construção 

de uma escola do campo vinculada à identidade, à realidade e à emancipação dos 

sujeitos do campo. 

 

D. Painel Folclórico 

Público-alvo:  Todos os alunos 

Descrição do Projeto: O painel traz elementos das culturas indígena, africana e 

europeia – a poesia, a malícia, a sabedoria e o lúdico de alguns dos inúmeros 

aspectos do folclore: a literatura, a dança e a música. É composto de roteiro 

pedagó- gico e uma mala contendo livros, um painel temático, fichas de 

parlendas, adivinhas, trava-línguas, cantigas, de jogos e brinquedos populares, 

CDs e DVDs. São histórias de encantamento, causos, contos que o povo conta e 

reconta de jeitos diferentes, textos sonoros lidos e repetidos de vários jeitos, 

atravessando todas as geografias e os séculos, mostrando a sabedoriae o 

conhecimento do povo. O objetivo do painel é subsidiar a prática pedagógica no 

que diz respeito ao trabalho com a cultura e com o folclore, com vistas ao resgate 

e à valorização do legado oral do povo brasileiro na construção de sua identidade 

cultural. 

 

E. Circuito De Ciências 

Público-alvo:  Todos os alunos 

Descrição do Projeto: O Circuito de Ciências tem como objetivo fomentar e 

divulgar as atividades pedagógicas de cunho científico, tecnológico e cultural, 

realizadas por estudantes da Educação Básica com a orientação de seus 

professores Seguindo uma proposta lúdica, os visitantes têm a oportunidade de 

conhecer, por meio de exposições e experimentos científicos, como a física, a 

biologia, a matemática, a astronomia, entre outras ciências, estão presentes em 

nosso cotidiano. A ação é realizada em etapas regionais, locais e uma etapa 

distrital, a qual reúne os trabalhos selecionados nas etapas regionais. O Circuito de 

Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal é um evento 

que socializa as vivências interdisciplinares e/ou inovadoras realizadas por 

estudantes, valorizando o trabalho pedagógico e fortalecendo a aprendizagem. 

 

F. Papai Noel Dos Correios 

Público-alvo:  Todos os alunos 

Descrição do Projeto:  O Projeto Papai Noel dos Correios, parceria entre a SEEDF 

e os Correios desde 2011, tem o objetivo de oportunizar um natal solidário e mais 

alegre aos estudantes da rede pública de ensino, com o apoio expressivo da 



  
 

sociedade civil, e promover o desenvolvimento da escrita e redação por meio da 

elaboração, pelos estudantes, de cartas destinadas ao Papai Noel. O Papai Noel 

dos Correios atende crianças em situação de vulnerabilidade sociofinanceira, 

matriculadas nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino - Educação 

Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental (Anos Iniciais - até 11 anos 

de idade ou cursando até o 5º ano). As unidades escolares organizam-se, conforme 

cronograma do projeto, para que os estudantes confeccionem as cartas com 

pedidos de presentes de natal ao Papai Noel e, os Correios, em articulação com a 

sociedade civil, procura atender a esses pedidos. 

 

G. Programa Nacional De Educação Empreendedora – PNEE 

Público-alvo:  professores e estudantes 

Descrição do Projeto:  O PNEE foi criado para ampliar, promover e disseminar 

nos currículos das instituições de ensino os conteúdos sobre empreendedorismo 

aos jovens. O Programa trabalha com professores e alunos em duas frentes 

principais: o desenvolvimento de competências empreendedoras e a possibilidade 

de inserção sustentada no mundo do trabalho. •No primeiro aspecto, ele destaca a 

valorização dos processos educacionais que estimulam o desenvolvimento do ser 

humano em todas as suas dimensões. O objetivo é estimular o desejo de buscar 

mudanças, reagir a elas, inclusive explorá-las como oportunidade de negócios. 

Assim, no presente e no futuro, o estudante pode contribuir com ideias para o 

mundo do trabalho e para o ambiente em que está inserido. •A segunda frente de 

ação aborda, com os participantes, a possibilidade do autoemprego. O mundo está 

em constante mudança e aprender a lidar com a impermanência das coisas na vida 

significa, também, fazer um contraponto com a necessidade de estabilidade que, 

muitas vezes, aponta para um emprego fixo. Saber empreender não é apenas saber 

abrir e gerenciar negócios. Empreendedorismo é muito mais que isso. É adotar 

atitudes que contribuam para o alcance de bons resultados no cotidiano da vida. 

93 Para ser um bom empreendedor, não basta ser bom de negócios, é necessário 

ser bom no desempenho escolar, nas relações familiares e nas ações sociais como 

um todo. Na parceria serão atendidos os estudantes da rede pública regularmente 

matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e 

Adultos e na Educação Profissional; bem como a formação dos professores da 

SEEDF. A formação pelo Programa Nacional de Educação Empreendedora do 

Sebrae está de acordo com o perfil dos estudantes nas distintas etapas e 

modalidades da Educação Básica, e irá ocorrer por meio dos cursos: Jovens 

Empreendedores Primeiros Passos (JEPP); Curso Despertar; Formação de Jovens 

Empreendedores (FJE); Crescendo e Empreendendo; Disciplina de 

Empreendimento 

 

 

 



  
 

4. PROJETO TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

 

É um projeto que trata da transição dos sujeitos no espaço escolar atentando 

para os possíveis movimentos como o ingresso, as mudanças entre fases, etapas e 

modalidades da Educação Básica, de espaço, de trocas culturais e possíveis desafios 

que estes momentos proporcionam. 

O projeto transição tem sido realizado através de palestras motivacionais com 

os estudantes, reuniões com os pais e trazendo estudantes que foram alunos da escola 

para relatarem como está sendo a experiência de estudar em CEFs e escolas da 

“cidade”. 

5. RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 
 

A participação da comunidade se dá por meio das reuniões bimestrais onde 

são discutidas questões referentes ao andamento do processo pedagógico da 

escola e de cada aluno, bem como, os administrativos (avaliação institucional, 

dias letivos temáticos, semana de educação para a vida, avaliação do PPP). 

Buscamos sempre incentivar a comunidade a interagir, para isso, temos parcerias 

com a EMATER e SENAR que promovem cursos profissionalizantes: 

aproveitamento de alimentos, compotas e geleias. 

 

6. ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 
 

Aos Educadores Sociais Voluntários- ESV, competem: 

 Dar suporte às atividades de Educação Integral; 

 Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro e 

na escovação dentária; 

 Auxiliar os estudantes 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 estudantes realizarão 

dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar; 

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 



  
 

 Executar, sob a supervisão e orientação da Direção, Coordenação e dos 

Professores, atividades de acompanhamento pedagógico, de 

aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos 

humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e diversidade 

e outras atividades que se fizerem necessárias; 

 Participar e estimular a participação dos estudantes nos Projetos da 

Escola. 

 

VI. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

ENSINO- APRENDIZAGEM 

1. PRÁTICA AVALIATIVA: PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS E 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 
 

A avaliação neste projeto torna-se um elemento colaborador para alcançar 

a dinâmica da aprendizagem na relação realidade-sujeito, sendo processual e 

contínua. 

Portanto, professor e alunos contextualizarão a realidade das atividades, 

farão inferências de sua atuação, farão seu posicionamento no grupo. 

A ação da escola, numa sociedade em transformação, deve pautar- se por 

uma compreensão histórica que busque analisar as forças em conflito e colocar-se 

como instrumento do desenvolvimento do ser humano total; com isso acreditamos 

que um sistema de avaliação que busca uma participação dos alunos e que tenham 

conhecimento do ato de avaliar e suas implicações, trará formação de valores de 

participação, responsabilidade, crítica e posicionamento político. 

É preciso entender a estrutura familiar, social e as relações estabelecidas 

entre o aluno e o meio e a forma com que estas relações são feitas, pois as 

mesmas influenciam, sem dúvida, o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem. A maneira de encarar novas informações, a relação  com  o  novo  

e  a  disponibilidade  da  criança  para  permitir-se  a aprender, estão 

intrinsecamente ligadas com suas condições psicológicas, que devem ser 

observadas, e respeitadas pelo professor e demais envolvidos no de processo 

ensino-aprendizagem. 



  
 

A escola em seu dia-a-dia é um espaço de inúmeras e diversificadas 

práticas que estão em permanente processo de construção e reconstrução. As 

práticas da gestão fazem parte da vida da escola contribuindo para o 

desenvolvimento  democrático  e  a  participação,  por  isso  prioriza  em  sua 

organização   interna   encontros   bimestrais   para   a   execução   de   seus 

Conselhos de Classe e as decisões tomadas são partilhadas com o Conselho 

Escolar, os pais e com cada aluno respectivamente. 

O trabalho pedagógico é uma longa paciência e o papel formador da escola 

não se completa com alguns períodos bem sucedidos; ele supõe constância e, 

sobretudo consistência no comportamento dos adultos que participam desse 

processo, em anos sucessivos e contínuos. É preciso que a experiência cotidiana 

de cada cidadão se          transforme em fonte de questionamento,  de  

criatividade,  de  participação  e,  portanto,  de conhecimento. 

A cada ação desenvolvida, faremos relatórios descrevendo possíveis 

intervenções e resultados alcançados. A cada bimestre, cada segmento escolar fará 

um relatório descritivo das ações da escola. Os professores analisarão os 

rendimentos e faremos gráficos para comparações, e tomadas de decisões. 

Por fim, acreditamos que o sistema de avaliação proposto está condizente 

com a realidade da comunidade escolar e com a proposta em alcançar uma 

postura educacional construtivista, onde o aluno é o sujeito de sua própria 

história. 
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2. RECUPERAÇÃO CONTINUADA 
 

 

3. CONSELHO DE CLASSE 
 

O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa 

em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político Pedagógico da 

escola e no Regimento Escolar. 

É o momento em que professores, equipe pedagógica e direção se reúnem para 

discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem garantir a 

efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 

O  Conselho  de  classe  como  instância  coletiva  de  avaliação,  como espaço 

da interdisciplinaridade e também um excelente lugar para o exercício da participação 

mediado pelo diálogo que visa ao envolvimento de todos no processo educativo da 

escola. 

O Conselho de Classe é realizado uma semana antes da reunião bimestral, onde 

todos discutem e realizam uma análise comparativa do desempenho dos alunos e 

encaminhamentos didático-metodológicos realizados e futuras intervenções.  

 

VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

A avaliação do PPP se dará anualmente pelos professores no início do ano letivo 

durante a semana Pedagógica; anualmente na primeira reunião do Conselho Escolar; e 

na primeira reunião de Pais.  

O PPP será apresentado aos pares, que poderão levantar sugestões e proposições 

de alterações que serão acordadas coletivamente.  

O registro será realizado em Ata própria. 
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