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Proposta Pedagógica 2018 

 

1. Origem histórica e contexto da instituição 

 

Identificação da Instituição de Ensino (IE): 

Nome da I.E.: Escola Classe Bucanhão 

Código Sigrh: 990180000010 

CRE: Brazlândia 

Endereço: DF 415 KM 3 – SENTIDO DF 180 BUCANHÃO 

Localização: Zona Rural Bucanhão de Brazlândia 

Telefone: 3506-2081 

E-mail: ecbucanhao@gmail.com 

Ato de Autorização: Portaria nº 003 de 12/01/2004 SEE/DF – MATRIZ 
CURRICULAR 62/99 REGIMENTO INTERNO 

Diretora: Maria Alcina Pimentel da Rocha Paiva Matrícula:30508-1 

Vice-diretora: Ane Rúbia Perius, Matrícula: 175356-8 

Secretário escolar: Oswaldo Ferreira de Paula Júnior, Matrícula: 02152762-2 

Coordenadora Pedagógica: Cícera Carneiro da Silva, Matrícula: 181122-3 
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1.1 – Histórico e Caracterização da Instituição Educacional 

 

A Escola Classe Bucanhão foi inaugurada em 14 de março de 1985 
pelo ex-governador José Ornellas de Souza Filho, a ex-secretária de Estado e 
Cultura professora Eurides Brito. Construída para atender um pequeno número 
de alunos, filhos de chacareiros, filhos de caseiros e pequenos agricultores, 
famílias oriundas, em sua maioria, da região nordeste e estado de Goiás, que 
vieram para Brazlândia em busca de condições melhores de vida.  Antes da 
construção da escola as crianças eram atendidas pela Senhora Marli que atendia 
em sua própria residência. Com muita luta, conseguiram a construção da escola 
graças a doação do terreno cedido pelo senhor Osvaldo, esposo da senhora 
Marli. 

A Escola Classe Bucanhão está inserida em uma comunidade rural 
de Brazlândia. Atende aproximadamente 110 crianças (ocorre aqui constantes 
saídas e entradas de alunos) crianças de 4 a 10 anos de idade e algumas acima 
dos 10 anos, estando estas com defasagem série/ idade. Grande parte dos 
alunos e suas famílias residem há pouco tempo na região. 

Por volta de 1990, a responsável pela escola era a professora Miriam 
e a professora Maria e havia poucos funcionários dentre eles, uma merendeira 
(D. Odília), Terezinha nos serviços gerais e apenas dois vigias. Nessa época era 
tudo muito difícil, para fazer a merenda era preciso buscar água na chácara do 
Sr. Osvaldo.  

 
A escola tinha pouco acesso porque não havia ônibus e os 

funcionários vinham a pé de Brazlândia. A ponte sobre o córrego Capão da onça 
era de madeira.  

 
Por volta de 1992, a Secretaria de Educação, na época denominada 

Fundação Educacional, furou uma cisterna de aproximadamente 10 metros. A 
estrutura física da escola era composta de apenas duas salas de aula, dois 
banheiros, direção, cozinha e um depósito pequeno. Com o passar do tempo 
foram surgindo as reformas, primeiro da cantina que ganhou um banheiro na 
lateral e ainda a sala dos professores.  

 
Ainda na gestão da professora Míriam, em 1.996 houve a construção 

de mais três salas de aula. Em 1998 houve a primeira troca de direção saindo a 
professora Míriam e entrando a professora Elaine. Em seguida no ano de 1.999 
a professora Miriam retorna à direção e permanece até o ano de 2003. 

 
Na gestão da professora Noemi a partir de 2003 ocorreu o 

gradeamento das portas e janelas por causa dos assaltos sofridos, em um 
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desses assaltos o agente de vigilância Edilson estava de plantão e o mesmo foi 
espancado pelos assaltantes. 

 
Em 2005, veio a direção da professora Valeska que reformou a 

cozinha, construiu um depósito e uma copa e durou até 2010. 
 
A partir desse ano de 2010 na gestão da professora Shirley que durou 

5 anos foi implantado na escola a Educação Integral que trouxe muitos ganhos 
para os nossos alunos, dentre eles o ônibus escolar para transportar as crianças, 
pois as mesmas não tinham nem 3 horas de aula por causa do percurso do 
ônibus de linha.  

 
Além disso, diversas atividades foram acrescentadas na grade como 

atividades físicas no Centro-olímpico de Brazlândia, informática, capoeira, 
dança, horta e Educação Física na própria escola e atividades diversas na 
Escola Parque da Natureza de Brazlândia. Também foram construídos dois 
vestiários na IE e cada turma era atendida por dois professores regentes, sendo 
um em cada turno.  

 
No ano de 2015, a professora Shirley saiu da direção e quem assumiu 

foi a professora Elaine Mesquita juntamente com a servidora da Carreira 
Assistência Sandra na vice-direção.   

 
No ano de 2016 a escola deixa de fazer parte da Educação Integral, 

pois o número de salas era insuficiente para ofertar Educação Integral e 
Educação Infantil (primeiro e segundo períodos). Assim a escola perdeu também 
a participação no Centro Olímpico bem com na Escola Parque da Natureza. 

 
No ano letivo de 2017 assume a direção da escola a professora Maria 

Alcina Pimentel da Rocha Paiva e a vice-diretora Ane Rubia Perius eleitas para 
mandato de três anos. 

 
Em 2017 a escola não conta com os serviços de professores 

readaptados, de sala de recursos e o SOE (Serviço de Orientação Educacional). 
 
No ano de 2017 foi feita a manutenção dos vestiários que estavam 

sem uso com sua reestruturação para banheiro de alunos. Foi plantada grama 
no campo, foi realizado uma cobertura de acesso a escola e uma cobertura 
ligando os pavilhões da escola aos banheiros de alunos, os banheiros de alunos 
foram reformados e se tornaram banheiro de funcionários. Até que se termine 
esse mandato eletivo pretende-se construir um pátio coberto na escola e realizar 
uma reforma na cantina. 

 
Há uma rotatividade constante de alunos matriculados e que são 

transferidos devido à busca de estabilidade no emprego, por parte dos pais. 
Atendemos alunos que fazem parte do movimento sem-terra, residindo nos 
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acampamentos: Deus é nossa força 1; Deus é nossa força 2 e Deus é nossa 
força 3. 

 
A comunidade carece de transporte de qualidade, atendimento 

médico, asfalto, áreas e opções de lazer e cultura. Algumas pessoas da 
comunidade são produtores, se destacando na produção de morangos e 
hortaliças e criadores de búfalos. Alguns dos nossos alunos participam desse 
trabalho, contribuindo com pequenas tarefas como a de colher e a de 
“encumbucar” morangos, no horário contrário às aulas. A escola reconhece, 
valoriza e busca parcerias com estes produtores para, neste ano de 2017, 
concretizar algumas benfeitorias e melhorias como a construção de um pátio 
coberto na escola para um melhor atendimento das necessidades da escola. 

 
A escola fica um tanto isolada sem nenhuma associação ou posto de 

saúde ou mesmo igrejas próximas a ela, está rodeada de chácaras. Sente-se a 
necessidade de buscar construir uma identidade da comunidade escolar para 
que estes sejam mais presentes e participativos. Os alunos chegam de ônibus e 
voltam no mesmo transporte escolar, pretende-se manter um contato mais 
constante buscando uma participação mais efetiva dos pais na rotina escolar dos 
filhos. 

 
A estrutura física da instituição requer reforma e ampliação. O espaço 

físico existente não comporta e nem oferece o conforto necessário para melhor 
atuação dos funcionários, docentes e discentes. Os investimentos dos últimos 
governos focaram nos recursos humanos e materiais, mas não há espaço para 
acomodar e organizar por exemplo: computadores, móveis, materiais didático-
pedagógicos e nem sala para funcionários recém chegados como: coordenador, 
sala para atendimento como aula de reforço e até mesmo sala para a direção da 
escola, pátio coberto, iluminação externa da escola deficitária, parquinho sem 
areia, espaço para atividades recreativas. Sendo assim, uma das principais 
metas desta gestão será a busca de melhorias com intuito de fazer realmente 
um ensino de qualidade o qual se faz com uma boa equipe, mas também com 
um espaço adequado e organizado. 

No ano letivo de 2018 a escola aderiu ao programa Novo Mais 
Educação atendendo a educação integral 15 horas semanais, para este 
atendimento a escola recebeu 7 educadores sociais voluntários em vista. O 
atendimento ocorre nos dias da semana segunda-feira, terça-feira e quarta-feira 
no turno contrário a regência. As turmas atendidas são as turmas do 1º, 2º, 3º 4º 
e 5º anos. As turmas do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) são atendidas no 
vespertino com duas saídas da escola, na segunda 1º e 2º anos vão para a 
Escola Parque da Natureza e o 3º ano vai ao Pólo de Arte e Cultura. Nas 
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segundas-feiras as turmas do 4º e 5º ano permanecem na escola com atividades 
diversas sendo atendidos pelos Educadores Sociais Voluntários. Às terças-feiras 
todos alunos permanecem na escola sendo atendidos pelos educadores com 
atividades diversas e pelos professores regentes com reforço escolar. Nas 
quartas-feiras os alunos do 4º e 5º ano são atendidos na Escola Parque da 
Natureza e as turmas do BIA são atendidas no Pólo de Arte e Cultura. 

A escola em 2018 recebeu uma emenda parlamentar de um deputado 
distrital no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinada a construção 
da quadra coberta que será feira neste ano.  A escola também recebeu a 
promessa da construção do alambrado em torno da escola pela empresa de 
serviço e manutenção da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 O DER realizou o serviço de terraplanagem para a construção da 
quadra coberta e a Dona Marly doou as terras para a construção da quadra. 

A verba destinada a escola do PDAF neste ano será superior a R$ 
34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com esta verba pretende –se manter as 
diversas necessidades da Instituição, tais como: compra de material pedagógico, 
jogos, brinquedos, material de expediente, aquisição de gás de cozinha, 
pequenos reparos e outros. 
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2.  Função Social 

 

A comunidade escolar entende que a Instituição de Ensino tem como 
função social conceder aos educandos a oportunidade de se perceberem como 
sujeitos agentes na sociedade em que estão inseridos, mostrando caminhos que 
os levem a desenvolver suas potencialidades, para que possam tomar 
consciência de que sendo sujeitos ativos eles têm a possibilidade de contribuir 
para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, 
transformando inclusive sua realidade no contexto social de qual fazem parte e 
motivá-los a fazer uso dos conhecimentos adquiridos e habilidades 
desenvolvidas durante todo o processo de Ensino Aprendizagem no seu 
cotidiano e a valorização da sua forma de vida no Campo com possibilidade de 
vislumbrar melhorias para a vida no campo. 

 

3. Formação Continuada  

 

No mundo globalizado em que vivemos, onde as mudanças ocorrem 
em uma velocidade surpreendente, percebe – se a necessidade de uma 
formação continuada para todos os envolvidos profissionalmente com o 
processo de ensino aprendizagem, é preciso adquirir novos conhecimentos e 
lapidar conhecimentos já existentes, que auxiliem nas práticas pedagógicas. Na 
concepção do grupo para isso ocorrer de forma concreta e prazerosa é 
necessária a troca de experiências entre os próprios colegas da instituição e 
entre colegas de outras Unidades de Ensino. Isso deve acontecer durante os 
momentos de coordenação coletiva, através de estudos, da troca de 
experiências de atividades e projetos desenvolvidos em sala, discussão e debate 
sobre projetos desenvolvidos por todo o grupo e através da participação em 
cursos oferecidos pela SEEDF.  

 

4. Educação Integral 

 

                 De acordo com a concepção do grupo a Educação Integral deve 
garantir a todos os educandos, independente de raça, classe social e etnia o 
desenvolvimento em todas as dimensões: intelectual, física, afetiva e social. 
Acreditamos que o processo de Ensino Aprendizagem não acontece apenas na 
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escola mas também em outros ambientes externos que possibilitam o 
desenvolvimento integral desses alunos, e oportunizam a eles conhecerem e 
vivenciarem novas situações que poderão despertar nos alunos novas 
habilidades.  

 Assim sendo em 2018 a escola aderiu ao programa do Ministério da 
Educação Novo Mais Educação onde por meio deste a escola se compromete a 
ofertar educação Integral de 15 horas semanais que serão distribuídas nas 
segundas, terças e quartas-feiras atendendo 5 horas nestes dias com o período 
integral somando as 15 horas estabelecidas. 

 

5. Fundamentos Norteadores 

 
A Escola Classe Bucanhão propõe segundo Parâmetros Curriculares 

Nacionais e norteado pelas propostas da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, oferecer aos educadores desta instituição, subsídios que os 
tornem capazes de analisar, interpretar e transformar a realidade visando o bem 
estar pessoal e coletivo do ser humano, preservando o equilíbrio do meio 
ambiente orientados pelas recomendações expressas na LDB como: 

 
 Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e 

do respeito ao bem comum; 
 Princípios políticos dos direitos e dos deveres de cidadania, no exercício 

da criatividade e ao respeito; 
 Princípios éticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 
 

Nesse sentido organizamos nosso trabalho através de projetos que 
atendessem as reais necessidades e realidades da comunidade escolar, nestes 
buscamos ações que visem a formação de um indivíduo autônomo, desta 
maneira, embasamos na teoria de Piaget que acredita no brincar como parte 
integral da aprendizagem e acreditamos que ao desenvolver projetos a partir 
deste norte nos propiciará o alcance de nossos objetivos, pois de acordo com 
Piaget, a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da 
criança, sendo por isso indispensável a prática educativa, onde ao propiciar a 
aprendizagem concebida através do prazer, espera-se que ocorra o 
desenvolvimento de capacidades cognitivas, afetivas  e emocionais, uma vez 
que possibilita vivências significativas de experimentações e reconstruções e do 
imaginário (1979 apud  Kishimoto, 2002). 

 



11 

 

 

Considerando, portanto, importantes o equilíbrio e a harmonia das 
dimensões cognitivas, físicas, psíquicas e sociais do indivíduo, nos baseamos 
nos quatro pilares da educação: 

 
 Aprender a conhecer (adquirir conhecimentos); 
 Aprender a fazer (desenvolver competências); 
 Aprender a conviver (perceber a interdependência e ser capaz de viver 

e trabalhar em grupo); 
 Aprender a ser (agir com maior autonomia e responsabilidade social); 

 
De acordo com os fins e princípios norteadores estabelecidos pela 

SEDF, procuramos definir nossa linha de trabalho em consonância com as 
diretrizes emanadas da Constituição e da LDB, vigente que define: 

 
 A educação como possibilidade ao ser humano em seu 

desenvolvimento harmonioso em suas dimensões física, emocional, 
cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e sociais. 

 O novo currículo em movimento da Educação Básica; 
 A adequação das práticas educativas aos princípios da Educação no 

Campo; 
 

Buscando valorizar as muitas linguagens destacadas no currículo 
considerando o educando como sujeito ativo do processo de ensino e 
aprendizagem 

 
Partindo deste pressuposto, buscamos nesta proposta favorecer a 

formação integral do ser humano, a formação de cidadãos críticos, conscientes 
e atuantes na sociedade, onde trabalhamos numa concepção de aprendizagem 
em que a pessoa aprende através de suas próprias ações, sobre o objeto do 
conhecimento e na interação com o outro e com o meio. 

 
Privilegiando a aquisição do saber e este vinculado a realidade social, 

torna-se necessário que os métodos favoreçam a correspondência dos 
conteúdos de forma que os alunos possam reconhecer nestes o auxílio aos seus 
esforços bem como a compreensão da realidade considerando a realidade em 
que a criança está inserida e as particularidades de cada ser em formação. 

 
Nossa proposta tem como finalidade o desenvolvimento do educando 

como um todo, através do desabrochar de vários aspectos da criança, inspiradas 
nas teorias de Jean Piaget adaptadas e transformadas ao ensino tradicional por 
meio dos planejamentos adequados a cada faixa etária valorizando sua fase de 
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desenvolvimento. Buscando assim a integralização da criança através do 
desenvolvimento dos aspectos biológicos, psicológicos e sócio culturais, de onde 
são originadas todas as atividades do currículo, desenvolvendo mês a mês, 
semana a semana, através do planejamento. Sem desconsiderar o lado afetivo 
e emocional no qual, segundo Wallon, são importantes para uma aprendizagem 
significativa e realmente duradoura. 

 

Parte da nossa metodologia de trabalho visará atender os objetivos 
propostos dos projetos desenvolvidos ao longo do ano considerando que: 

 Os objetivos pedagógicos necessitam estar centrados no aluno; 

 Os conteúdos não são concebidos como fins em si mesmo, mas como 
instrumentos que servem ao desenvolvimento evolutivo natural; 

 A aprendizagem é um processo construído internamente; 

 A aprendizagem depende do nível de desenvolvimento em que o 
sujeito se encontra; 

 A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva, 
desconstrução e reorganização constante de saberes; 

 Os conflitos cognitivos são importantes para o desenvolvimento da 
aprendizagem. 

Estaremos trabalhando concomitantemente com ideias de Emília 
Ferreiro, que também são baseadas nas teorias piagetianas (construtivismo/ 
interacionismo). Seus estudos servirão de subsídios ao nosso trabalho 
pedagógico, principalmente no que diz respeito à aquisição da leitura e da 
escrita. Ao desenvolvermos o projeto interventivo, reagrupamentos, tais 
metodologias serão altamente eficazes e acreditamos que a partir delas muitas 
dificuldades apresentadas por nossos alunos serão trabalhadas de forma mais 
ampla, pois, de acordo com Emília Ferreiro o educando deve ser visto como um 
agente e não como um a ser passivo que recebe e absorve o que lhe é ensinado. 
De acordo com Emília Ferreiro, os conceitos de prontidão, maturidade, 
habilidades motoras e perceptuais, deixam de ser sentidos isoladamente. Os 
estímulos de aspectos motores, cognitivos e afetivos são importantes, mas 
vinculados ao contexto da realidade sócio cultural dos alunos. Partiremos, 
portanto das ideias de Emília Ferreiro que diz “... A minha contribuição foi 
encontrar uma contribuição segundo a qual, por traz da mão que pega um lápis, 
dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa”. 
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6. Missão e Objetivos Institucionais 

 

6.1 – Missão 

 

A finalidade da instituição educacional é fomentar uma maior 
participação da comunidade escolar na vida do educando e nas atividades 
pedagógicas desenvolvidas nesta unidade de ensino que em sua maioria 
apresenta-se carente em vários aspectos. Esta instituição visa envolver todos os 
segmentos (professores, pais, servidores e direção) em um objetivo comum que 
é a formação integral do educando com enfoque principal na sua formação 
integral proporcionar serviços básicos como saúde, assistência social 
(encaminhamento a órgãos específicos), esporte através de projetos, lazer e 
cultura através de festividades realizadas dentro do ambiente escolar.  

Ao realizar atividades desta natureza espera-se que a comunidade, 
sinta-se inserida no contexto escolar e participe do processo educativo que é 
sem dúvida o fator primordial da instituição. 

 

6.2 – Objetivos Institucionais 

  

Objetivo Geral 

 

Buscar construir uma identidade da comunidade escolar onde  a 
Instituição encontra-se inserida, afim de construir e aplicar uma Proposta 
Pedagógica a partir das necessidades dos educandos, acompanhando o 
contínuo progresso educacional e as exigências da vida em seu âmbito social, 
político e econômico, considerando a realidade em que a escola está inserida e 
promovendo ensino e aprendizagem de qualidade uma vez que a instituição 
conta com uma equipe docente competente, com funcionários dedicados e 
comprometidos e alunos ávidos por aprender. 
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Objetivos Específicos 

 

 Estimular o gosto pela leitura, resgatando o referencial do leitor de 
forma que a leitura para os colegas e para a família receba destaque; 

 Cumprir o currículo da Educação Básica do Ensino Fundamental - 
Séries Iniciais e da Educação Infantil, oferecendo aulas bem 
planejadas; 

 Pautar o funcionamento da escola nas ideias de todos os integrantes 
dos diversos segmentos, proporcionando uma participação que 
contribua para a construção de uma escola mais voltada para as 
dificuldades sociais enfrentadas pela comunidade escolar, trabalhando 
de acordo com a realidade em que a escola está inserida; 

 Buscar criar uma cultura de aprendizado que encoraje o 
questionamento constante e a autonomia do educando; 

 Buscar criar um clima de confiança de segurança e amizade no 
ambiente escolar em todos os segmentos; 

 Possibilitar e incentivar a participação e o maior envolvimento dos pais 
na vida escolar dos filhos; 

 Criar estratégias de auxílio aos alunos defasados especialmente das 
turmas onde há retenção do aluno nos 3º e 5º ano do Ensino 
Fundamental, zelando pelos que apresentam defasagem e dificuldade 
de aprendizagem; 

 Viabilizar e buscar recursos para garantir a inclusão educacional 
sempre que se fizer necessário e a adaptação de atividades e 
ambientes a fim de favorecer a aprendizagem; 

 Aprimorar a prática pedagógica buscando formação em estudos nas 
coordenações pedagógicas coletivas e participando de cursos 
oferecidos pela EAPE; 

 Apropriar-nos do espaço das coordenações coletivas para estar 
realizando estudos que contribuam para a formação continuada dos 
profissionais da educação desta Unidade de Ensino e o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas que favoreçam uma 
aprendizagem eficaz; 
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 Buscar promover a adequação curricular, adequação de espaços e de 
atividades para alunos com necessidades especiais; 

 Oferecer aulas de reforço e atendimento individualizado a aluno com 
dificuldades de aprendizagem, a partir dos Projetos Interventivos 
procurando destacar atividades lúdicas com materiais manipulativos; 

 Adotar estratégias que visem o avanço e promoção dos alunos como: 
reagrupamentos (intraclasse, extraclasse e interclasse), reforço escolar 
em horário contrário, atendimento individualizado e diversificado entre 
outras;  

 Estabelecer parcerias com pessoas e profissionais competentes que 
possam contribuir com palestras, oficinas e discussões acerca de 
temáticas diversas (Direitos Humanos, Cidadania, Saúde, segurança, 
etc); 

 Realizar avaliações periódicas visando o aperfeiçoamento tanto da 
gestão escolar quanto das práticas pedagógicas e da aprendizagem; 

 Realizar projetos pedagógicos que contribuam para uma formação 
global da criança e favoreçam um ensino de qualidade, como projeto 
de incentivo a leitores, Cultura de Paz, e Valores, educação do campo, 
dentre outros apresentados a seguir, os quais acreditamos possam 
tornar a escola mais dinâmica e prazerosa para o aluno; 

 Estimular a valorização do trabalho do campo e da educação do 
campo, destacando os aspectos importantes do campo para a 
sociedade. 
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7. Organização Pedagógica da Educação do Ensino oferecido  

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Educação Infantil – MATUTINO 

 

MATUTINO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

DAS 7h30 ÀS 12h30 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE 
05 ANOS – II PERÍODO – 
TURMA: única 

01 TURMA SALA 01 ALUNOS 15 

1º ANO – TURMA: única 01 TURMA SALA 04 ALUNOS 20 

2º ANO – TURMA: única 01 TURMA SALA 03 ALUNOS 18 

3º ANO – TURMA: única 01 TURMA SALA 02 ALUNOS 19 

 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Educação Infantil – VESPERTINO 

 

VESPERTINO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

DAS 12h30 ÀS 17h30 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE 
04 ANOS – I PERÍODO 

TURMA: única 

01 TURMA SALA 01 ALUNOS 16 

4º ANO – TURMA: 
única 

01 TURMA SALA 03 ALUNOS 12 

5º ANO – TURMA: 
única 

01 TURMA SALA 02 ALUNOS 17 
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7.1 – Objetivos de cada etapa e/ou modalidade oferecida pela 
Instituição Educacional 

 

Educação Infantil 

 

Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
cognitivos, físicos, psicológicos, afetivo e social, completando a ação da família 
e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Embasado no tema da 
plenarinha de 2018 “O universo do Brincar” 

Neste sentido a proposta pedagógica institucional está baseada na 
teoria sócio interacionista e tem por objetivo a preparação do educando  como 
agente de informação, onde o conhecimento é resultado da interação entre o 
sujeito (cognoscente), aquele que aprende (objeto cogniscível) saber escolar 
sistematizado, a professora (educador) que intervém mediando a construção do 
conhecimento e o outro, utilizando conhecimentos prévios da criança como 
ponto de partida para a aquisição de novos, cabendo ao professor criar um 
ambiente desafiador a aprendizagem, estimulando a busca de informações de 
acordo com as necessidades dos estudantes, visando a aplicação de suas 
potencialidades cognitivas, afetivas, emocionais e corporais. A abordagem dos 
conteúdos é feita a partir das propostas curriculares de projetos interdisciplinares 
e dos temas transversais, correspondendo assim a uma perspectiva ampla e 
contextualizada da educação. 

O trabalho na Educação Infantil deve estar pautado em atitudes como: 
afeto, segurança, interação, estimulação, brincadeira, respeito a diversidade, 
integrados à perspectiva do cuidar e educar. 

 

Ensino Fundamental de 09 anos 

 

No Ensino Fundamental de 9 anos a proposta pedagógica da escola 
privilegia o ensino enquanto construção do conhecimento o desenvolvimento 
pleno das potencialidades do aluno e sua inserção do ambiente social, utilizando 
para isso os conteúdos curriculares da base nacional comum e os temas 
transversais trabalhados em sua contextualização. 
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Nosso objetivo, como pede a Proposta Pedagógica do Bloco Inicial de 
alfabetização, é garantir a criança de 6 anos  de idade, a aquisição da 
alfabetização/letramento, na perspectiva da ludicidade, visto que, apesar dos 
alunos de 6 anos de idade ainda não fazerem  mais parte da Educação Infantil 
ainda se encontram em idade de se brincar onde a mediação do conhecimento 
com o concreto deve ser uma parceria diária em sala de aula. 

 

8. Organização Curricular e perspectivas matrizes 

 

8.1 – Organização Curricular 

 

O atendimento aos nossos alunos volta-se as necessidades e 
interesses da criança, ao mesmo tempo em que respeita e amplia os elementos 
mediadores de sua cultura. A partir desses elementos, pela ampliação do 
repertório vivencial da criança, ela deverá redimensionar o seu universo de 
significados e conhecimentos, impulsionando-os a níveis cada vez mais 
elevados de conhecimentos, competências e habilidades humanas. 

O encaminhamento metodológico das áreas de conhecimento está 
determinado no plano curricular. Assim, todas as áreas devem dar ênfase ao 
trabalho pedagógico focalizando o processo educacional no aluno, 
considerando: 

 Os conhecimentos como recursos a serem mobilizados; 

 Resolução de problemas reais, com uso de materiais concretos, 
encartes e panfletos e histórias matemáticas que reflitam a realidade; 

 Criação e utilização de outros meios de ensino; 

 Trabalho com projetos dando ênfase a pesquisa, espírito 
interventivo, experiências e descobertas, contextualização com a 
construção do conhecimento individual e coletivo; 

 Propostas interdisciplinares com a interação dos diversos 
conhecimentos, partindo da bagagem de conhecimento que a criança já 
traz consigo. 
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A estrutura organizacional do estabelecimento de ensino está 
expressa no Regimento Escolar, o qual é norteado pelas diretrizes da 
Mantenedora. O plano curricular segue a orientação da Mantenedora, sendo 
estruturado a partir de competências e habilidades, as quais têm o poder de 
gerenciamento sobre os conhecimentos disciplinares.  

Em face dos princípios de interdisciplinaridade e de contextualização, 
que permeiam todo o currículo da educação básica, a habilidade dos professores 
para atuarem na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
de 9 anos, o tratamento didático pedagógico dos componentes curriculares será 
de atividades, incluindo no seu desenvolvimento os temas transversais 
adequados a realidade e aos interesses do aluno, da família e da comunidade. 

A Educação Infantil constitui um processo distinto de trabalho. A 
proposta pedagógica é estabelecida segundo os seguintes eixos: Linguagem 
oral e escrita, Matemática, Natureza e Sociedade, Movimento, Música e artes. 
Sendo estes eixos explorados em atividades individuais e coletivas estruturadas 
pelo professor regente, garantindo ao aluno a oportunidade de adquirir as 
habilidades e competências sugeridas pelo Currículo da Educação Básica das 
Escolas Públicas do distrito Federal e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O Ensino Fundamental de nove anos (os 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano) é 
entendido como um processo de trabalho simultâneo aos eixos acima citados, 
promovendo a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivos, linguísticos e sociais da criança. 

A Proposta Pedagógica da instituição procura garantir o que rege na 
Estratégia Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização possibilitando a 
aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva da ludicidade e do seu 
desenvolvimento global. 

Neste sentido a Proposta contempla os princípios de enturmação por 
idade, formação continuada dos professores, trabalho coletivo com 
reagrupamento e trabalho com Projeto Interventivo. 

A Proposta Pedagógica desta instituição, no que se refere às 
propostas do BIA, procura atender todos os objetivos e princípios norteadores 
na importância à formação continuada (assumindo sua formação como um meio 
e não como um fim em si mesmo), onde a formação torna-se o ponto de partida 
para uma prática consciente que busca formar professores pesquisadores e 
aprendizes por meio de estudo e reflexão. 

Atendendo aos princípios da Proposta Pedagógica do BIA acontecem 
os reagrupamentos, vivencias e projetos interventivos. Tais ações são 
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estendidas aos alunos do 4º e 5º ano desde a implantação do mesmo uma vez 
que mostrou em êxito no Bloco Inicial de Alfabetização. 

A inclusão escolar em nossa instituição além de ser considerada 
como forma de se respeitar as diferenças em sala de aula e em todo o âmbito 
escolar pretende também reduzir o fracasso escolar e a exclusão. Trabalhar com 
as diversidades não é uma tarefa fácil e neste sentido buscamos instrumentos 
que atendam toda esta pluralidade. Neste ano letivo contaremos com os serviços 
de uma pedagoga que virá à escola uma vez por semana para atender aos 
alunos que apresentem dificuldades no processo de ensino aprendizagem. É 
necessário que haja um envolvimento de todos para que a inclusão destes 
alunos tenha resultados significativos para o desenvolvimento global dos 
mesmos. 

Apesar de a inclusão ser uma política educacional, precisamos 
percebê-la, não somente por este prisma, aprender a respeitar as diferenças vai 
além de mudanças de paradigmas educacionais, envolve mudanças na 
mensalidade e na cultura pedagógica. 

Segundo Forest e Pearpont (1997), “inclusão significa convidar 
aqueles que de alguma forma tem esperado para entrar e pedir-lhes para ajudar 
a desenhar o nosso sistema e que encorajem todas as pessoas a participarem 
da completude de suas capacidades como companheiros e como membros.” (p. 
137) 
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9. Projetos Pedagógicos trabalhados / desenvolvidos na escola 

 

PROJETOS PEDAGÓGICO 

  

A – PROJETO DE LEITURA: AQUI TEM HISTÓRIA 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente Projeto: “Aqui tem história”,  será oferecido para os 

alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil da Escola Classe Bucanhão, 

localizada na zona rural de Brazlândia e tem como proposta fundamental 
incentivar os participantes a valorizar sua história de vida, conhecer a história do 

lugar onde vive, da Instituição de Ensino que frequenta e com isso adotar 

posturas de preservação tanto da história como do ambiente em que está 

inserido. Essa clientela precisa ser incentivada a pensar e agir por si própria, 

assumindo sua condição de sujeitos da aprendizagem, do trabalho e da cultura 

do meio onde vive. Ela é o foco principal da educação de qualidade. 

 

Para o ano letivo de 2018 afim de agregar valor ao projeto, paralelo 

ao desenvolvimento dos temas transversais será destacado os personagens da 

Turma da Mônica de Maurício de Souza.  Serão desenvolvidas estratégias de 

conhecimento dos gibis e personagens partindo destes para os conteúdos a 

serem desenvolvidos. Assim a escola motivará ainda mais a leitura e a 

construção de histórias com o auxílio dos personagens da turminha. 

 

Diante dessa peculiaridade de estar localizada em zona rural, com 

uma trajetória de 30 anos e compreender que seus educandos precisam se 

apropriar de suas vivências pessoais surge a necessidade de desenvolvermos 
um projeto que contemple as seguintes temáticas:  
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 Resgate da história Local e Pessoal; 

 Acolhimento ao aluno; 

 Resgate de Valores; 

 Leitura; 

 Meio ambiente (uso sustentável da água, utilização de adubos naturais 

produzidos a partir de restos de alimentos, como verduras e frutas); 
 Cultura brasileira regional; 

 Matemática divertida; 

 Horta e alimentação saudável 

 Realização de atividades a fim de adequar transição dos alunos do 5º 

ano para o 6º ano; 

 Família mais presente na escola; 
 Inclusão de alunos. 

 

A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o 

momento que começamos a “compreender” o mundo à nossa volta. No 

constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam, 

de perceber o mundo sobre diversas perspectivas, de relacionar a realidade 

ficcional com a que vivemos, no contato com um livro, enfim, em todos os casos 

estamos de certa forma, lendo – embora, muitas vezes, não nos demos conta. 

Desse modo, a leitura se configura com um poderoso e essencial instrumento de 

libertação para a sobrevivência do homem. 

 
“As histórias nos permitem conhecer e criar mundos 
fantásticos, repletos dos seres mais extraordinários e 
das sensações mais diversas...Sem elas, a infância, a 
adolescência, a juventude e a maturidade estariam 
condenadas a ocupar um palco sombrio, triste, 
desprovido de atores verdadeiramente apaixonados.” 
(Gabriel Chalita, Pedagogia do amor. p .10) 

 
 

Há, entretanto, uma condição para que a leitura seja de fato prazerosa 
e válida: o desejo do leitor. A leitura não pode se tornar uma obrigação, 
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porque quando ela se transforma em obrigação, a leitura se resume em 

simples enfado. Para suscitar esse desejo e garantir o prazer da leitura, daremos 

aos nossos alunos o direito de escolher o que quer ler, o de reler, o de ler 

em qualquer lugar, ou, até mesmo, o de não ler. Respeitados estes direitos, 

o leitor, da mesma forma, passa a respeitar e valorizar a leitura. 

 
O Projeto também apresenta como uma de suas propostas, o resgate 

da história da escola, do lugar onde está localizada, origem do nome e etc. a fim 

de que os educandos tomem consciência do seu papel dentro da família, dentro 

da escola e por fim na sociedade partindo da identificação da identidade da 

própria escola. 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
O projeto “Aqui tem história” será desenvolvido entre os meses de 

março a outubro de 2018. As atividades a serem realizadas serão planejadas em 
coordenação coletiva sob a orientação da coordenadora pedagógica atendendo 
a diferentes faixas etárias. A abertura do projeto se dará no Dia 20 de abril com 
a apresentações de histórias diversas escolhidas pelos professores e alunos, 
cada turma ficará responsável por apresentar uma história ou poema musicado 
em seguida um aluno de cada turma receberá a sacolinha de leitura contendo 
um poema e uma ficha literária para ser preenchida junto com a família. Com o 
objetivo de estimular alunos, família e professores a lerem e contarem muitas 
histórias, descobrindo assim o prazer e o gosto pela leitura. 

 Em outro momento será recordado o dia 18 de abril, dia do livro 
infantil, o escritor Monteiro Lobato será destacado inicialmente e após conhecer 
sua biografia que será apresentada de forma dramatizada, todas as turmas serão 
estimuladas a conhecer suas obras, através da leitura pelo professor, pelos 
alunos, vídeo, com livros disponibilizados para leitura nos intervalos, criando 
assim diferentes momentos e espaços para a leitura. 

Outro autor destacado ao longo do ano letivo de 2018 será Maurício 
de Souza, onde suas obras e personagem serão destacados e utilizados com 
motivação e incentivo ao apresentar novos conteúdos ou temáticas trabalhadas 
pela escola em seus projetos. Ex: Semana da Promoção da Educação Inclusiva 
destacar personagens da turma da Monica e algumas deficiências, semana do 
uso sustentável da água utilizar textos /histórias sobre a turma da Mônica no 
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planejamento, destacar as características do cascão para trabalhar higiene 
pessoal. 

Na Culminância do projeto serão convidados escritores e autores para 
virem a escola mostrar seu trabalho, dando oportunidade as crianças de terem 
um contato com escritores, abrindo espaço para entrevistas, apreciação das 
obras e aos alunos de prestarem uma homenagem a estes ainda não se definiu 
o autor ao ser destacado neste ano. 

Outros escritores brasileiros serão destacados e suas obras 
conhecidas conforme indicação no currículo, ao longo do ano letivo, como por 
exemplo: Vinícius de Moraes, Cecília Meireles, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, 
José Paulo Paes, Elias José, Ana Maria Machado, Tatiana Belinsk, Ricardo 
Azevedo e outros. 

Outro destaque será o incentivo ao empréstimo de livros, gibis, 
poemas e poesias e outros textos para leitura em casa junto a família e treino 
para realizar a leitura oral para os demais colegas. 

Cada professor com sua turma terá a liberdade de propor, criar, 
realizar e registrar o que foi desenvolvido para posteriormente compartilhar 
apresentando aos demais, os melhores momentos deste trabalho. 

 
 
JUSTIFICATIVA      

  
A era da globalização trouxe para a sociedade muitos ganhos como 

interação entre os povos, a liberdade em comunicação e expressão, e mais 

informação em todas as áreas do conhecimento, no entanto no contexto escolar 

e nos demais, percebe-se que o interesse pela leitura e pelos livros tem 

diminuído tendo em vista que o tempo que os indivíduos disponibilizavam para 

ler está voltado para outras atividades como: jogos, redes sociais, afazeres 

domésticos e outros.  A leitura tem lugar cada vez menor no nosso cotidiano, 

segundo Maruny Curto (2000), “muitas crianças não se interessam pela leitura, pois 

não recebem estímulos”, se esse não ocorrer por parte dos pais fora da escola, é 

dever do professor suprir essa deficiência dentro da escola, tentando despertar 

nos alunos esse gosto pela leitura. Ler não é apenas decodificar os signos. Ler 
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é atravessar o texto, interagindo com o autor na busca e na produção de 

sentidos; é ser competente para compreender e decifrar a realidade; é saber 

interpretar símbolos, imagens, gestos, etc., e a comunicação das várias formas 

do texto entre si (intertextualidade). 

 

A medida em que a sociedade se transforma, junto dela a escola 
também vai mudando a sua maneira de ensinar haja vista que os educandos não 

são os mesmos de anos atrás e se apresentam como   sujeitos da sua própria 

história. 

 

Por meio do incentivo à leitura o aluno será capaz de apropriar-se dos 

conhecimentos para compreender a sua realidade e com isso valorizar sua 
história e adotar práticas para preservar o meio ambiente e dar significado às 

suas aprendizagens.  O projeto “Aqui tem História” será o projeto principal da 

escola e deste se originam os demais projetos. 
 

 OBJETIVO GERAL: 

 

   Fomentar o gosto pela leitura desde o início das etapas de 

escolaridade, reconhecendo que ela é o meio pelo qual o educando irá conhecer, 

reconhecer e valorizar a sua história de vida e do meio que está inserido. E acima 

de tudo desenvolver o encantamento com a leitura tendo no outro, sendo ele 

colega, professor, pai ou mãe, um referencial de leitor, tornando a aprendizagem 

significativa para auxiliar no desempenho do educando e alcançar metas 

quantificáveis acima de 90% com relação aos conteúdos relacionados à leitura 

e interpretação.  
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 
 Conhecer a realidade da comunidade que estamos inseridos; 

 Descobrir sua identidade, características e valores pessoais; 

 Identificar os aspectos culturais locais; 
 Valorizar os recursos naturais, culturais e históricos; 

 Indicar atitudes e ações que promovam convivência harmoniosa; 

 Despertar o gosto e o hábito pela leitura; 

 Conhecer diferentes gêneros aprender a apreciar diferentes 

composições textuais; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos na escola de modo a repensar 
suas ações no seu convívio social; 

 Promover práticas de acolhimento, para que o aluno sinta-se 

pertencente à escola; 

 Compreender o uso social da escrita e da leitura e sua utilização, 

desenvolvendo o letramento; 

   Promover um maior índice de leitura pelos alunos; 

   Favorecer as relações sociais por meio de apresentações culturais; 

 Ampliar o vocabulário, as experiências de leitura com o grupo e 

individualmente; 

 Conhecer a escritores e autores e apreciar seus livros, poemas e gibis; 

 Identificar os diversos gêneros e tipos textuais (os clássicos infantis, 
fábulas, biografia, receitas, convite, literatura de cordel, história em 

quadrinhos, poemas e poesias, lendas, parlendas etc. 

 Compreender o processo de coleta de dados para construção de 

gráficos e tabelas; 

 Aprimorar a interpretação de mapas, gráficos e tabelas; 

 Ler, interpretar e criar histórias matemáticas com mais desenvoltura, 
relacionadas ao contexto onde as crianças estão inseridas; 

 Incentivar o uso racional da água; 

 Estimular o cuidado com o próprio corpo e com a água; 
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 Criar meios de uma interação dos pais com a vida escolar dos 

educandos; 

 Despertar o gosto por uma alimentação saudável 

 Vivenciar o cultivo de horta e jardim; 

 Ampliar a visão de mundo, inserindo o aluno na cultura letrada; 

 Estimular o gosto e desejo de ler; 
 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da imaginação e a 

criatividade; 

 Investigar a curiosidade e interesse pela literatura; 

 Apresentar os diferentes gêneros literários; 

 Conhecer e apreciar obras de escritores brasileiros; 

 Oportunizar momentos de aprendizagens diversas tendo a leitura e o 

livro como recurso prazeroso. 

 

METODOLOGIA (ações):  

 Comemorar o aniversário da escola (33 anos); 

 Visita à propriedade da senhora Marli (dona do terreno que a escola 

está construída) para entrevista, observando a preservação de minas 
bem como a criação de búfalos e a fábrica de laticínios; 

 Conhecendo artistas locais como Dona Marli que realiza a pintura de 

quadros; 

 Trilhas na região da escola para conhecer o ambiente; 

 Passeios ao zoológico, aos pontos turísticos de Brasília, ao cinema, 

ao Jardim Botânico; 

 Aula de campo em chácara próximo a escola com enfoque as minas, 

nascentes, mata ciliar, rios, formas do relevo, vegetação do cerrado 

entre outros; 

 Visita às famílias nos acampamentos e chácaras; 

 Passeio ao Sítio Alegria; 
 Empréstimos de livros (sala de leitura); 
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 Produções escritas e artísticas; 

 Visita de escritores e autores; 

 Apreciação dos livros de escritores através da sacolinha de leitura; 

 Realização de leitura individual e coletivas em sala de aula; 

 Exposição folclórica e festa junina cultural; 

 Contação de histórias no pátio; 
 Dramatizações realizadas pelos alunos que estarão fantasiados de 

acordo com personagens de histórias diversas, representados por 

eles. 

 Comemoração dos Aniversariantes do bimestre; 

 Festa junina; 

 Oficinas (chocolate, papel reciclado); 
 Desenvolvimento de experimentos e experiências; 

 Hora cívica; 

 Visita à exposições: 

 Jogos e Brincadeiras antigas e diversas; 

 Resgate a cantigas de rodas e brincadeiras culturais; 

 Recreio com leitura; 

 Mercadinho (uso consciente do dinheiro); 

 Participar das redes sociais (manter o Facebook da escola); 

 Confecção de cartazes, banners; 

 Atividades físicas; 

 Informática; 
 Reforço escolar; 

 Músicas e danças relacionadas a histórias e a cultura das regiões 

brasileiras; 

 Construção de hortas e jardins utilizando materiais diversos; 
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RECURSOS 

 

HUMANOS: 

  

Toda comunidade escolar (professores, coordenadores, educador 

social voluntário, direção, funcionários pais, escritores e palestrantes). 

 

 MATERIAIS: 

  Sala de leitura, filmes, cartazes, livros, gibis, computadores, data 
show, revistas, jornais, Cds de histórias infantis, Cds de músicas, banners, 

mapas, folha, toner, internet , fantasias de personagens diversos, roupas 

culturais de diversas regiões, materiais recicláveis, tinta óleo, tinner, pincéis, 

brita, insumo  para jardim e horta, tonner para máquina copiadora, materiais de 

papelaria como: cartolinas, EVAs, bastão de cola quente, cola branca, TNT, 

pincéis para pintura, tintas guache, para tecidos e para rosto , jogos, brinquedos, 

tecidos para confecção das sacolinhas literárias, necessitamos também de uma 

máquina de costura para confeccionar as fantasias e demais roupas que serão 

utilizadas nas apresentações. 

 
    

 AVALIAÇÃO 

    

De acordo com os PCNs (1998), a avaliação é parte importantíssima no 

processo educacional, que vai muito além da realidade tradicional, focalizando o 

próprio controle externo do aluno por meio de notas e também os conceitos que 

não poderíamos deixar de abordá-los. 
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 “A avaliação, assim entendida, reforça sua 

natureza de ser inerente à ação, à ação intencional 

característica exclusiva do ser humano que deverá 

conduzi-lo progressivamente a constituir-se num 

sujeito autônomo, liberto para o conhecimento, um 

pensador livre, crítico, criativo e responsável 

perante o contexto sócio, econômico, político e 

cultural em que está inserido”. (2000: 179) 

 

Portanto e de acordo com os PCNs (p.79): 

“...a  função da avaliação é alimentar, sustentar e 

orientar a ação pedagógica e não apenas constatar 

um certo nível de conhecimento do aluno... 

torna- se deste modo uma atividade iluminada e 

alimentadora do processo do ensino, 

aprendizagem, uma vez que dá retorno ao 

professor sobre como melhorar a qualidade do 

ensino, possibilitando correções no percurso, 

e retorno ao aluno sobre seu próprio 

desenvolvimento”. 

 
Diante dessa afirmação a avaliação ocorrerá de maneira processual e 

contínua por meio da participação e do desenvolvimento dos alunos. Da mesma 

forma ocorrerá a avaliação do projeto que poderá sofrer mudanças e alterações 

no decorrer da sua realização. 

              

 Ampliar a visão de mundo, inserindo o aluno na cultura letrada; 
 Estimular o gosto e desejo de ler; 
 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da imaginação e a 

criatividade; 
 Investigar a curiosidade e interesse pela literatura; 
 Apresentar os diferentes gêneros literários; 
 Conhecer e apreciar obras de escritores brasileiros; 
 Oportunizar momentos de aprendizagens diversas tendo a leitura e o livro 

como recurso prazeroso. 
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A avaliação ocorrerá através da observação do nível de participação 
e interesse de alunos e professores. Em reuniões e coordenações coletivas, 
serão apresentados e discutidos os pontos positivos avanços e dificuldades 
enfrentadas durante a execução do projeto. 

 

 

B – Projeto: “Entrada com alegria”  

 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil de 04 e 05 anos de idade e turmas 
do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano da Escola Classe Bucanhão 

 

Período de execução: Todo o ano letivo de 2018 

 

Justificativa: 

 

Este projeto surge da necessidade que percebemos em fazer um 
acolhimento do educando ao chegar à escola. Muitos saem cedo de casa e 
passam um bom tempo no transporte escolar até chegar na escola, quando 
chegam, muitos estão cansados do percurso e consideramos importante acolher 
este aluno da melhor forma possível. 

Procurando colocar o corpo em evidencia procuramos neste momento 
estimular a expressão corporal, aprimorar o conhecimento sonoro com tipos 
variados de músicas, estimular a capacidade criativa evidenciando os 
movimentos. Acreditamos que “não dá para ensinar apenas na cabeça do aluno, 
pois o coração também é importante” (Mello,2004: 18).  

Assim acreditamos que estimulando o corpo, promovendo momentos 
de descontração estaremos liberando de alguma forma a inteligência emocional 
para que a inteligência cognitiva possa se manifestar de forma mais significativa 
e duradoura no educando. 

No contexto de sociedade atual a escola acaba por ter que criar 
situações prazerosas onde os educandos sintam- se acolhidos BRANDÃO 
afirma que  
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(...) por todo mundo muitos povos plantam, colhem, 
remam cantando. É possível entrever que tais cantos são 
um fator instrumental do trabalho. E canto coletivo e 
ritmado serve para estabelecer o ritmo... podemos 
imaginar que entre a cultura e a razão prática existe algo 
a mais” 

Quem sabe esse algo a mais não seja também usável na educação o 
cantar já dizia o dito popular “quem canta seus males espanta”. E assim 
cantando brincando ela entra em outro mundo, o mundo escolar, se desliga dos 
acontecimentos corriqueiros de seu dia, que causam cansaços, desânimos e 
stress e se prepara para viajar pelo mundo do conhecimento onde suas emoções 
já forma despertadas e de alguma forma torna-se mais aprazível seus momentos 
no ambiente escolar. 

Baseado nessa teoria walloniana, acreditamos ser possível 
desenvolver atividades pedagógicas que considerem a criança como um todo e 
proporcionar um ambiente escolar acolhedor onde a criança sinta o prazer de 
estar nele. 

 

Objetivo geral 

 

Proporcionar aos alunos um acolhimento agradável e educativo, 
dando a oportunidade de interação e socialização de forma descontraída, alegre 
e receptiva tanto na hora da chegada à escola, quanto na hora do recreio. 

 

Objetivos: 

 

 Acolher a criança ao chegar a escola; 

 Dinamizar a entrada/chegada do aluno à escola; 

 Proporcionar momentos de descontração através de atividades 
como cantar e dançar; 

 Comunicar novidades, avisos, esclarecimentos; 

 Apresentar e propor brincadeiras para socialização, mímicas, 
músicas coreografadas, histórias e músicas ginasticadas; 
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 Compartilhar trabalhos desenvolvidos nas classes como teatro, 
musicas, poemas, histórias, desenhos etc; 

 Estreitar as relações interpessoais. 

 Proporcionar momentos de cultura e civismo com a execução 
do hino brasileiro e a apresentação das bandeiras: do Brasil, do 
DF, da escola etc. 

 Promover a cultura da Paz e do respeito as diferenças; 

 Despertar o encantamento pelos livros e histórias; 

 Conhecer as histórias clássicas; 

 Estimular as apresentações individuais e a oratória; 

 

Procedimentos: 

 

 Acolhida todos os dias. 

 Recepção na entrada na escola e encaminhamento ao pátio; 

 Apreciação dos hinos: Hino Nacional, Hino de Brasília, Hino à 
bandeira e hasteamento das bandeiras: Bandeira do Brasil, de Brasília, de 
Brazlândia e da Escola; 

 Realização de brincadeiras que contemplem a psicomotricidade 
como: coreografia em danças e dramatizações de histórias ginasticada; 

 Apresentação pelos alunos no show de talentos Bucanhão: 
Poemas, cantos, peça teatral, leitura ou dramatização de uma história ou 
contos; 

 Apresentação de uma música nova no pátio, contação de uma 
história, encenação de uma história por parte do grupo docente da escola, 
coordenação, direção; 

 Disponibilização de brinquedos para hora do recreio como: cordas, 
bolas, raquetes, redes, bambolês, jogos de tabuleiro, entre outros; 

 Organização de cantinhos para leitura na hora do recreio; 
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Recursos: 

 

 CD com músicas infantis variadas. 

 Livros de histórias (literatura infantil). 

 Poemas, parlendas, charadas, etc. 

 Livros para pesquisas (brincadeiras infantis). 

 Fantoches. 

 Cartazes com músicas, orações, etc. 

 

Avaliação: 

 

 Observação quanto ao interesse dos alunos verificando o grau de 
envolvimento dos mesmos. 

 Observação e verificação dos avanços obtidos e seus reflexos no 
desenvolvimento dos alunos. 

 Inovação do repertório variedade de atividades quando necessário. 

 

 

C – Projeto: “Festa junina cultural” 

 

Público alvo: Toda a comunidade escolar 

 

Período de execução: Meses de maio a agosto do ano de 2018. 
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Justificativa: 

 

A cultura não é apenas passado e tradição; ela é presente e está 
ligado à nossa vida de um jeito muito forte. Por isso, é tão importante conhecê-
la nas atividades curriculares. Se a escola não se preocupar em destacar 
momentos para o regate da cultura, das tradições dos costumes isso ao decorrer 
dos anos vai sendo esquecido pela sociedade, pois consideramos que um dos 
papéis da escola é o de regatar esses valores culturais que formam a história do 
povo brasileiro 

De um jeito formal ou de forma transversal a cultura está sempre 
permeando o currículo quando o professor busca enriquecer suas aulas de 
leitura (lendas, parlendas, provérbios e ditos populares, etc.), quando opta pelo 
lúdico (brincadeiras, cantigas, danças...) enfim é assunto e conteúdo para todo 
o ano letivo e para todas as fases do ensino. 

Em um país tão grande e tão diverso em culturas e etnias, com tantos 
jeitos de brincar, expressar, conviver, rezar, que vão se modificando de lugar 
para lugar, não se pode falar e destacar só uma cultura, mas várias. Daí a 
importância de se desenvolver um projeto através do qual seja mostrada a 
riqueza cultural das cinco regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. Trazer para sala de aula esse mundo de encantamentos, 
personagens estranhos e intrigantes, contos e causos misteriosos, festanças, 
crenças e comilanças. Um mundo que meche com a imaginação da criança e 
favorece uma prática pedagógica lúdica e criativa para o professor. 

 

Objetivos: 

 

 Ampliar conhecimentos acerca da cultura popular do Brasil. 

 Pesquisar e conhecer as manifestações culturais da comunidade. 

 Conscientizar sobre a importância dos valores culturais repassados 
pelos mais velhos. 

 Desenvolver habilidades e conteúdos previstos no currículo nas 
diversas áreas: Matemática, História, Geografia, Ensino Religioso, Língua 
Portuguesa e Educação Física de forma que no mínimo 95% dos educandos 
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adquiram os conhecimentos acerca da etapa de ensino em que se 
encontram. 

 Aplicar conhecimentos construídos ao longo do ano letivo: 
escrever, calcular, pesquisar para que conseguindo aplicar esses 
conhecimentos em seu cotidiano, contribuam para o aumento do índice de 
aprendizagem.   

 Demonstrar seu aprendizado na Culminância do projeto com 
apresentações e mostras de trabalhos; 

 Ensaiar apresentações de danças folclóricas das regiões 
brasileiras; 

 

Procedimentos: 

 

 Organizar as sete turmas em cinco grupos de dois para que cada 
grupo pesquise sobre a cultura popular de uma região brasileira. 

 Cada grupo deverá pesquisar e apresentar o maior número 
possível de manifestações folclóricas da região determinada. Exemplo: 
culinária, festas, trajes, personagens, contos, músicas, lendas, crendices, 
brincadeiras, tradições, etc. 

 Registrar as pesquisas utilizando de recursos como: cartazes, 
textos, desenhos, confecção de artesanato, fotos, apresentação de dança, 
concurso de trava-língua e piadas, decorações, trajes, preparação de uma 
receita típica, etc. 

 Envolver pais e funcionários nos preparativos e apresentações. 

 Realizar a culminância na festa junina no dia 10 de junho de 2017 
com a participação de toda comunidade escolar. 

 Ornamentar/decorar a escola para o dia da culminância do projeto. 

 Expor trabalhos dos alunos e da comunidade. 

 Utilizar vídeos da TV escola para enriquecer as aulas CDs com 
cantigas populares, etc. 
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Recursos: 

 

 Humanos: toda a comunidade escolar. 

 Materiais: livros para pesquisa, vídeos, CDs, objetos de artesanato, 
mapa das regiões, papéis diversos, tinta, tecidos para confecção de trajes 
de dança e fantasias para as apresentações. 

 

Avaliação: 

 

Se dará através de depoimentos de relatórios e versos, 
preenchimento de fichas e demais atividades que permitam a todos 
expressar opiniões e destacar pontos positivos e negativos com vistas ao 
aprimoramento. 

 

 

D – Projeto: “Bucanhão no país da matemática” 

 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil de 04 e 05 anos de idade e turmas 
do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano da Escola Classe Bucanhão. 

 

Período de execução: ao longo do ano letivo de 2018 

Apresentação do Projeto: 

 

No fazer pedagógico percebemos uma grande preocupação dos 
educadores com o estímulo a leitura e este projeto visa equalizar a importância 
da leitura e da língua portuguesa a um letramento matemático que desperte o 
interesse do educando por esta disciplina bem como o interesse e a ludicidade 
pelo pensar matematicamente. 

Assim este projeto visa articular ações e estudos junto ao corpo 
docente afim de tornar o ensino da matemática mais prazeroso e significativo. 
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Destaca-se aqui a importância de aliar aos conteúdos laços afetivos emocionais 
partindo de jogos e histórias matemáticas que estimulem a resolução de conflitos 
em grupo e individualmente, e o estabelecimento de diferentes estratégias afim 
de solucionar situações propostas priorizando o pensar matematicamente 
munidos de suporte teórico. 

Muniz (2014, p. 13) explica que “o jogo é concebido como um 
importante instrumento para favorecer a aprendizagem na criança e, em 
consequência, a sociedade deve favorecer o desenvolvimento do jogo para 
favorecer as aprendizagens”. Desta forma, o jogo se torna um instrumento 
pedagógico favorável no processo educativo e deve ser apresentado, ensinado, 
estimulado afim de proporcionar a aprendizagem realmente efetiva.  

Luckesi (2000, p. 57) no momento em que realçou que 

Uma educação que leve em consideração a ludicidade é 
um fazer humano mais amplo, que se relaciona não 
apenas à presença das brincadeiras ou jogos, mas 
também a um sentimento, atitude do sujeito envolvido na 
ação, que se refere a um prazer de celebração em função 
do envolvimento genuíno com a atividade, a sensação de 
plenitude que acompanha as coisas significativas e 
verdadeiras.  

 

Nos aponta um caminho para se conectar ao educando e pela 
ludicidade chegar a um possível letramento matemático. Despertando o gosto 
pelo saber e pelo descobrir. 

 

Justificativa  

 

As atividades matemáticas são igualmente importantes ao 
desenvolvimento do educando tanto como o desenvolvimento da leitura e 
escrita. Acreditamos e temos percebido ao longo da experiência profissional que 
crianças que desde cedo são estimuladas a pensar matematicamente 
desenvolvem um raciocínio lógico matemático mais organizado, criativo e 
sistemático aprendendo a pensar globalmente. 
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Objetivo Geral 

 

Contribuir para a formação de indivíduos letrados matematicamente, 
despertando desde cedo o gosto pelo raciocínio matemático, pelos números, 
pelo dinheiro, pelas formas e pela valorização deste componente curricular, 
assim como conscientizando quanto a importância da matemática em situações 
contextuais e levar os alunos a aprendizagem significativa, de forma que no 
mínimo 90% de educandos alcancem o letramento matemático esperado em 
cada ano. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar momentos de troca de experiências entre professores 
com jogos matemáticos visando uma formação continuada 
pela troca de experiência na própria Unidade de Ensino. 
 

 Vivenciar o uso do dinheiro em situações de compra e venda; 
 

 
 Estabelecer como rotina escolar os jogos lúdicos matemáticos 

em sala de aula e no espaço da brinquedoteca. 
 

 Destinar dias para se proporcionar o reagrupamento 
matemático 

 
 Iniciar novos conteúdos com jogos matemáticos como 

estímulos diferenciados 
 

 Consolidar aprendizagens com a ludicidade de que a 
matemática propicia 

 

Ações desenvolvidas 

 

 Participar na própria escola com jogos matemáticos coletivos 
no dia da Olimpíada Brasileira de matemática com atividades 
como torta na cara e teatralizando situações problemas; 
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 Realizar o dia do Bucanhão no país da matemática com 
oficinas de jogos variados onde cada turma apresenta um jogo 
ou atividade matemática para ser experimentada 
coletivamente; 

 Criar estratégias de valorizar o bom comportamento como 
Poupança do comportamento; 

 

Avaliação 

 

A avaliação se dará ao longo do ano letivo a fim de verificar se os 
objetivos estão sendo atingidos e desenvolver novas estratégias. A observação 
é fundamental no desenvolvimento do projeto para que este tenha êxito. 

 

 

E – Projeto: Pesquisadores no Campo 

 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil de 04 e 05 anos de idade e turmas 
do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano da Escola Classe Bucanhão. 

 

Período de execução: ao longo do ano letivo de 2018 

 

Apresentação do Projeto: 

 

Despertar o saber científico é um desafio de educadores e tendo em 
vista a superação deste despertar para o mundo de descobertas das ciências é 
que buscamos aliar as atividades desenvolvidas durante o momento na horta 
aos conteúdos curriculares previstos em cada ano de formação. 

Assim pela vivencia prática do fazer cientifico os educandos terão a 
oportunidade de experimentar e aprofundar os conhecimentos adquiridos, 
abrindo a mente para novas aprendizagens e novas possibilidades de aplicação 
do que foi aprendido em sua vida cotidiana. Ao se tratar de alunos do campo o 
tema horta é algo que já é conhecido, mas essa prática visa ampliar os 
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conhecimentos já existentes e aprofundá-los através das trocas de experiências. 
Neste projeto contaremos com um Jovem Educador Social Voluntário que 
auxiliará nas aulas na horta e jardins. 

 

Justificativa  

 

Trazer os conhecimentos científicos para mais próximo da realidade 
onde a escola está inserida. Adequando as políticas e práticas de educação no 
campo às atividades curriculares das turmas. 

 

Objetivo Geral 

 

 Instigar a curiosidade dos educandos, dentro do ano de 
formação em que estão inseridos, de acordo com os conteúdos 
curriculares relacionados ao meio ambiente. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Valorizar a cultura do campo; 

 Fomentar o saber científico entre os educandos; 

 Enriquecer o fazer pedagógico; 

 Dar oportunidade à criança de demonstrar os conhecimentos 
por ela adquiridos no seu dia e na vida familiar. 

 Aliar a atividade de horta aos conteúdos a serem trabalhados 
em sala de aula de acordo com o currículo; 

 Proporcionar aulas de campo com visitas às chácaras 
próximas a escola, zoológico, clubes, museus, reservas 
ecológicas, jardim botânico entre outras atividades; 

 Expor os trabalhos desenvolvidos na área de ciências em cada 
turma; 
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 Instigar o espírito investigativo nos educandos para a formação 
de pesquisadores no campo, pensando em melhorias e maior 
qualidade de vida para a vida do campo; 

 Incentivo para pesquisas nas áreas da educação do campo; 

 

Ações desenvolvidas: 

 

 Aulas práticas na horta com monitoria; 

 Estimular o pensamento científico com aulas que ativem a curiosidade da 
criança; 

 Mostras de vídeos sobre os conteúdos abordados; 

 Exposições de trabalhos desenvolvidos em sala de aula juntamente com 
professor; 

 Participação de aulas de campo como: visita às chácaras próximas a 
escola, a clubes, museus, zoológico, reservas ecológicas, nascentes e 
outras; 

 Planejar e executar o projeto de horta e jardim no ambiente escolar; 

 Arborizar a área externa da escola; 

 Envolver toda a comunidade escolar no projeto; 

 Expor por meio de fotos ou vídeos tecnologias simples que auxiliam a vida 
no campo, ex: engrenagem para arrancar mandioca, enxada para capinar 
canteiro, protetor para pulverizados, 

 Conhecer tecnologias e formas para a produção orgânica de alimentos; 

 Valorizar e incentivar a produção sem agrotóxicos, mais saudável e 
sustentável a vida no planeta; 

 Promover palestras aos pais sobre formas alternativas de produção 
orgânica; 

 Promover oficinas de produção de sabão caseiro, pães e outros para pais; 

 Trazer pais para escola para ler, contar uma história, um causo, fazer uma 
brincadeira com as crianças, ensinar um artesanato; 
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 Conhecer em uma chácara uma forma de produção agrícola; 

 

Avaliação 

 

A avaliação se dará de forma processual a partir da observação do 
interesse e participação dos envolvidos com o projeto. 

 
 

F – Projeto: “O CAMPO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A SOCIEDADE”  

 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil de 04 e 05 anos de idade e turmas 
do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano da Escola Classe Bucanhão 

 

Período de execução: De fevereiro à dezembro de 2018. 

 

Justificativa: 

 

Este projeto surge da necessidade de conhecermos melhor a 
comunidade em que a escola está inserida e proporcionar aos alunos a 
oportunidade de conhecerem melhor o espaço rural de qual fazem parte  levando 
os a compreender a importância desse espaço para o desenvolvimento social da 
cidade a qual fazem parte, do Distrito Federal  e até mesmo do país, pois o 
alimento consumido pela população brasileira na sua maioria vem da agricultura 
familiar. Essa agricultura é praticada pelos pequenos produtores que se 
encontram no campo e nossos alunos fazem parte desse espaço.  
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Objetivo geral 

 

Proporcionar à comunidade escolar a oportunidade de reconhecer o 
espaço rural como um ambiente importante para o desenvolvimento da 
sociedade, para que a partir dessa consciência possam valorizar o campo, lugar 
onde vivem. 

 

Objetivos: 

 

 Levar os educandos à conhecerem suas origens; 

 Proporcionar à comunidade o conhecimento sobre a história da 
escola; 

 Reconhecer a importância do campo para a sociedade; 

 Perceber as oportunidades que o campo oferece com a relação 
à educação e ao trabalho; 

 Fazer uma análise dos serviços públicos oferecidos aos 
habitantes do campo; 

 Conhecer e preservar a fauna e flora da região; 

 Formar a consciência de se aproveitar os alimentos como 
adubo orgânico; 

 Construção do inventário da escola; 

 

Procedimentos: 

 

 Entrevistas às pessoas da comunidade; 

 Pesquisas sobre profissões relacionadas ao campo; 

 Coleta de informações sobre a existência de rios e minas no local; 

 Visitas às chácaras nas localidades para conhecermos a 
agricultura familiar; 
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 Visitas aos assentamentos e acampamentos para conhecer as 
várias realidades existentes; 

 Levantamento de dados coletados sobre renda familiar; 

 Construção de gráficos e tabelas sobre as informações coletadas; 

 Leitura e interpretação de músicas e textos sobre a vida no espaço 
rural; 

 

Recursos: 

 

 Livros para pesquisas;  

 Formulários para entrevistas; 

 Formulários para coleta de dados; 

 Textos diversos; 

 Filmes; 

 Músicas; 

 Fotografias; 

 

 

Avaliação: 

 

A avaliação se dará durante todo o tempo de execução do projeto, 
através da observação e análise das aprendizagens. 
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G – Projeto: Transição 

 

Público alvo: Turmas do Ensino Fundamental do 5º ano da Escola Classe 
Bucanhão 

 

Período de execução: 4º bimestre de 2018 

 

Justificativa: 

 

Este projeto surge da necessidade que percebemos em fazer um 
trabalho de conscientização ao educando visando seu melhor acolhimento nas 
turmas de 6º ano. Afim de diminuir a repetência/reprovação escolar neste ano 
de formação, procurando diminuir a ansiedade e a curiosidade quanto a rotina 
escolar do 6º ano e o novo ambiente escolar em que estarão no próximo ano.  

Grandes são os índices de reprovação em turmas de 6º ano, pois em 
pouco período de tempo o ser em formação tem que se adequar a um ambiente 
diferente ao que está habituado, mais amplo, com mais estudantes, novidades, 
e situações geradoras de stress, professores diferentes, divisão horária por 
grade horária de 50 minutos, trocas de professores enfim muitas situações  
diferentes que requerem uma adaptação e uma preparação. 

Tudo que se puder fazer na intenção de minimizar o desgaste 
emocional do educando deve-se fazer tendo se em vista um ganho pedagógico 
muito grande para todos os educandos, pois, estarão melhor preparados para o 
enfrentamento de novos desafios. 

 

Objetivo geral: 

 

Proporcionar aos alunos um acolhimento agradável e educativo, 
dando a oportunidade de interação e socialização no novo ambiente em que 
frequentarão no próximo ano, esclarecendo dúvidas e curiosidades. 
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Objetivos: 

 

 Acolher a criança ao chegar a nova escola; 

 Conhecer a rotina escolar do próximo ano escolar; 

 Vivenciar um dia de aula na nova escola;  

 Dinamizar atividades de tira dúvidas; 

 Proporcionar momentos de descontração através de atividades 
como cantar e dançar; 

 Comunicar novidades, avisos, esclarecimentos; 

 Compartilhar trabalhos desenvolvidos na nova escola; 

 Estreitar as relações interpessoais, valorizar novas e antigas 
amizades; 

 Proporcionar momentos de esclarecimentos de dúvidas, com 
palestras de ex-alunos; 

 Promover a cultura da Paz e do respeito as diferenças; 

 Despertar o interesse pelo novo e o espírito de aventura; 

 

Procedimentos: 

 

 Conversas com o professor regente do 5º ano sobre as 
curiosidades e novidades do 6º ano; 

 Articular com a nova escola o dia de aula na nova instituição; 

 Realização de brincadeiras que contemplem resolução de 
possíveis conflitos e construção de novas amizades; 

 Convite a ex-alunos para virem a escola relatar sobre suas 
experiências; 

 Realizar entrevistas com ex-alunos sobre as curiosidades do 6º 
ano; 
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Recursos: 

 

 Entrevistados 

 Transporte para a visita a outra escola 

 Microfone som 

 Livros de histórias sobre valores diferenças; 

 Escolha de textos diversos que tratem sobre a temática  

 Fantoches. 

              

Avaliação: 

 

A avaliação se dará pela participação e interesse das crianças nas 
atividades propostas bem como no envolvimento destes em todo o projeto. 

 

 

 

H – Projeto: Educação Integral  

 

Público alvo: Turmas do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano da Escola Classe 
Bucanhão 

Período de execução: De março de 2018 à dezembro de 2018 

 

Justificativa: 

 

A criança necessita de desenvolver em uma totalidade, corpo, 
intelecto, oralidade, coordenação motora, ritmo, musicalização, afetividade, 
entre outros aspectos. 
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As crianças do campo têm pouco acesso atividades diversificadas 
como:  lazer, pratica de esportes, atividades de música, dança e lazer. A escola 
enquanto instituição deve se preocupara e oferecer uma diversidade de 
atividades que contemplem a multiplicidade do ser humano em construção. 

Outra dificuldade que encontramos é no atendimento do reforço 
escolar onde as crianças para terem o atendimento ao reforço escolar garantido 
são obrigadas a permanecer o dia todo na escola, no dia do atendimento 
individualizado com reforço escolar pelo professor regente. 

Além da escola exercer a função de protetiva dos direitos das crianças 
com acesso a alimentação balanceada, a ter seus direitos resguardados. 

 

Objetivo geral: 

 

Oferecer uma diversidade de atendimentos e atividades onde possam 
ser contempladas as necessidades, possibilidades e interesses diversos dos 
educandos. 

 

Objetivos: 

 

 Aprimoramento de seu desenvolvimento intelectual; 

 Estimular o desenvolvimento físico saudável por meio da prática 
de atividades físicas e culturais diversas; 

 Fomentar o cuidado com sua saúde, por meio da alimentação e 
hábitos de higiene como a escovação diária; 

  Oferecimento de oportunidades para que desfrute e produza arte; 

  Conhecer, aprender e valorizar sua história e seu patrimônio 
cultural; 

 Desenvolver uma atitude responsável diante da natureza; 

 Aprender e respeitar os direitos humanos e os das crianças e 
adolescentes; 
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 Aprimoramento da capacidade criativa; 

 Compreender-se como cidadão empreendedor e participante, 
consciente de suas responsabilidades e direitos; 

 Compreender a importância do campo para a sociedade e ser 
capaz de ajudar o país e a humanidade a se tornarem cada vez 
mais justos e solidários; 

 Respeitar as diferenças e a promover a convivência pacífica e 
fraterna entre todos. 

 Ser acompanhado pedagogicamente com reforço escolar; 

 Proporcionar momentos de descontração através de atividades 
como cantar e dançar; 

 Melhorar a capacidade de comunicação e interação com pessoas 
diversas, realizando a adaptação linguística sempre que se fizer 
necessário; 

 Compartilhar trabalhos desenvolvidos, nas diversas atividades, 
valorizando e apreciando o trabalho dos demais; 

 Estreitar as relações interpessoais, e criando vínculos afetivos e 
de amizade com os colegas e professores/educadores; 

 Promover a cultura da Paz e do respeito as diferenças; 

 Despertar o encantamento pelos livros e histórias; 

 

Procedimentos: 

 

 Atividades de acompanhamento escolar nas terças-feiras, 
planejadas com equipe gestora, coordenadores, educadores e professores 
regentes e executadas pelos educadores sociais voluntários e professores 
regentes. 

 Participação de atividades diversas na Escola Parque da Natureza; 

 Participação de atividades culturais no Pólo de Arte e /cultura de 
Brazlândia; 
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 Realização de brincadeiras que contemplem a psicomotricidade, 
lateralidade, equilíbrio, força, coreografia em danças, dramatizações de 
histórias ginasticada, acompanhadas pelo educador social; 

 Tendo acesso atividades manuais com artesanato onde as 
habilidades motoras, estética, coordenação etc, possam ser destacadas; 

 Aprender e ensinar no cultivo e cuidado da horta e do jardim; 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático por meio da construção 
de jogos matemáticos, e de atividades práticas de um ambiente escolar 
matematizador; 

 Ser estimulada sua capacidade criadora na construção de histórias 
com a utilização de diferentes técnicas e formas lúdicas de produções 
textuais. 

 

Recursos: 

 

 Jogos diversos (matemáticos) 

 Livros de histórias (literatura infantil). 

 Poemas, parlendas, charadas,  

 Livros para pesquisas  

 Fantoches. 

 Cartazes com músicas,  

 

Avaliação: 

 

A avaliação se dará pela observação do aprimoramento das 
habilidades cognitivas em relação a matemática e a português, pelo nível de 
interesse e satisfação nos educandos no desenvolvimento e na participação das 
atividades propostas. 
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I – Projeto: Aprendizagem na Horta 

 

Público alvo: Turmas do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano da Escola Classe 
Bucanhão. 

 

Período de execução: Abril de 2018 à dezembro de 2018. 

 

Justificativa: 

 

A escola precisa promover momentos de troca de aprendizagem entre 
os alunos, pois os mesmos são crianças do campo e têm em seu cotidiano 
experiências com o cultivo da terra, enriquecendo assim o processo de ensino 
aprendizagem com seu conhecimento. 

 

Objetivo geral 

 

Enriquecer o processo de Ensino Aprendizagem através da troca de 
experiência acerca do cultivo da terra. 

 

Objetivos: 

 

 Troca de Experiência entre os alunos; 

 Incentivar a agricultura familiar; 

 Manuseio da terra; 

 Adquirir conhecimentos sobre as plantas medicinais, ornamentais 
e as hortaliças; 

 Adquirir conhecimento sobre a irrigação; 
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 Reconhecer as plantas e suas partes, analisando a planta na 
própria natureza; 

 Reconhecer os tipos de solo; 

 Reconhecer e utilizar de maneira adequada adubos naturais; 

 Buscar técnicas alternativas de controle de pragas; 

 Conhecer os malefícios causados pelo uso dos agrotóxicos; 

 

 

Procedimentos: 

 Preparação da terra e montagem dos canteiros pelo educador 
social e os alunos; 

 Cercar os canteiros com material reciclável; 

 Adubar os canteiros, preparando – os para o plantio. 

 Selecionar as mudas, as sementes que serão plantadas nos 
canteiros; 

 Plantar as mudas e sementes selecionadas; 

 Irrigar os canteiros de acordo com a necessidade; 

 Fazer o controle de pragas com técnicas alternativas; 

 Sempre que se fizer necessário limpar a horta e o jardim; 

 Colher o que for produzido na horta. 

 

Recursos: 

 Terra 

 Adubos 

 Pá, enxada e outros instrumentos; 

 Carrinho de mão; 

 Regadores 
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 Tela; 

 Material reciclável; 

 Luvas 

 

Avaliação: 

 

A avaliação se dará durante o processo através da observação do 
desenvolvimento dos alunos acerca das atividades realizadas.  

 

10.  PLANOS DE AÇÃO A SEREM DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO 
LETIVO DE 2018 

 

Destacamos aqui os planos de ação específicos a serem 
desenvolvidos: 

 

  “Aqui tem História” valorizar a história de cada um e sua 
importância na formação de uma comunidade escolar preocupada 
e comprometida com o processo de aprendizagem e formação de 
cada educando que são atendidos pela escola 

  Entrada com alegria. 

 Festa Junina Cultural.  

 “O Bucanhão no país da matemática” (desenvolvimento do 
Letramento Matemático e projetos interventivos). 

 Pesquisadores do campo (projeto de ciências). 

 O campo e sua importância para a sociedade. 

 Projeto Transição. 

 Educação Integral. 

 Aprendizagem na horta. 
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 Plano de ação da Coordenação Pedagógica. 

 Plano de ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

 

11. Processo de avaliação da aprendizagem de sua execução 

 

11.1 – Concepção de avaliação 

 

Acreditamos em avaliação como uma ferramenta para nortear o 
trabalho desenvolvido, observar os aspectos positivos e ressalta-los e observar 
o que de alguma forma não está contemplando os objetivos traçados pela 
comunidade escolar e traçar novos meios de se chegar a um bom patamar de 
ensino sem desrespeitar as particularidades da região e dos indivíduos 
atendidos pela Unidade de Ensino. 

Indispensável a toda atividade humana, avaliar em um sentido global, 
emitir um juízo, uma interpretação, sobre o valor ou qualidade de certas ideias, 
trabalhos, situações e métodos. 

Sendo a avaliação um processo indissociável do processo educativo, 
que possibilita ao professor definir critérios para re-planejar as atividades e criar 
novas situações que gerem avanços na aprendizagem, do educando. Tendo 
como função acompanhar, orientar e redimensionar o trabalho educativo. A 
avaliação deve ser vista como a qualificação, possibilitando identificar 
problemas, encontrar soluções e corrigir erros. 

Norteada pelo Regimento Escolar e as diretrizes de avaliação do 
Sistema Público de Ensino do DF e LDB, a avaliação da proposta pedagógica é 
realizada como um processo global, contínuo, sistemático, participativo e 
qualitativo e deve realizar-se numa perspectiva formativa que transforma o 
espaço educativo em um ambiente de desafios pedagógicos e de construção de 
conhecimento e competências envolvendo todos os segmentos da instituição 
educacional e comunidade escolar. 
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11.2 – Formas de registros avaliativos 

 

O acompanhamento das ações realizadas na proposta pedagógica 
será feito durante as coordenações coletivas. 

As avaliações feitas mediante os conselhos de classe, as reuniões 
com a comunidade escolar, partindo de uma escuta sensível visando caminhar 
juntos para atingir os objetivos comuns. 

A avaliação utilizada pela escola é preponderantemente formativa, em 
suas dimensões, formal e informal, contínua, cumulativa, sistemática, tendo em 
vista o desenvolvimento harmônico do educando em todos os aspectos de sua 
formação. 

A avaliação do BIA não tem finalidade de promoção ou retenção e sim 
um diagnóstico do desenvolvimento progressivo do aluno e da prática 
pedagógica proporcionando assim planejamentos com novas estratégias 
partindo das necessidades reais de cada educando na busca de soluções para 
possíveis dificuldades encontradas durante o processo de ensino-aprendizagem. 
Cabe ao professor o registro desse processo para facilitar o planejamento de 
suas ações e intervenções. 

Ao iniciar o ano letivo procurou-se fazer um mapa do pedagógico das 
turmas, uma apresentação de como cada turma tem se desenvolvido e após 
essa verificação destacou-se os alunos mais necessitados e as intervenções 
pedagógicas mais viáveis a cada ano de formação. As turmas de 4º e 5º ano são 
analisadas através de um teste diagnóstico, onde de acordo com os resultados 
obtidos haverá uma organização das estratégias pedagógicas a fim de que as 
necessidades educativas sejam atendidas. O reagrupamento ocorrerá entre as 
turmas de acordo com as dificuldades apresentadas pelos alunos, seguindo 
conforme a proposta do BIA as características de flexibilidade, dinamicidade, a 
mesma ocorrerá semanalmente uma ou duas vezes por semana de acordo com 
a necessidade de organização semanal, tendo em vista uma forma coesa e 
coerente de avaliações processuais especialmente as turmas do 1° e 2° anos e 
alguns alunos do terceiro ano estarão desenvolvendo o projeto do caderno de 
alfabetização. Algumas avaliações nos auxiliam na tarefa de visualizar o 
caminhar das turmas como é o caso da psicogênese e da provinha Brasil que 
oferece aos profissionais uma visão geral de como a turma está apresentada. 

Os resultados obtidos na Provinha Brasil, representam um 
instrumento muito valioso, uma vez que a partir deles várias estratégias são 
traçadas a fim de se obter resultados positivos diante dos problemas 
diagnosticados, sem contar que o mesmo possibilita um norteamento mais 
preciso a respeito das habilidades que são realmente necessárias a serem 
desenvolvidas ao longo do ano letivo. Ao utilizar estes instrumentos como 
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ferramenta avaliativa, temos a oportunidade de mapear todo o processo 
pedagógico dos anos anteriores identificando falhas e acertos, onde de acordo 
com o Regimento Escolar a avaliação deve ser um procedimento essencial no 
cotidiano de qualquer instituição  educacional no qual todos devem assumir uma 
postura reflexiva par um redirecionamento do fazer pedagógico e na gestão 
escolar, de modo a tornar coerentes as metas que se planeja, o que se ensina o 
que se avalia. 

 

11.3 – Intervenções pedagógicas 

 Projetos Interventivos; 
 Reagrupamentos; 
 Aulas de reforço (no horário contrário) com prioridade ao lúdico; 
 Atendimento individualizado; 
 Oficinas de matemática e português; 

 

12. Estratégias para implementação: recursos físicos, didático-
metodológicos, pessoal docente, de serviços especializados e de apoio 

 

12.1 Recursos físicos e materiais 

 

Contamos com quatro salas de aula, uma sala dos professores, uma 
secretaria direção, dois banheiros para funcionários, dois banheiros para 
discentes, dois depósitos, uma cantina, uma copa, uma biblioteca, uma 
brinquedoteca, um parque infantil, um campo gramado. 

Os recursos financeiros oriundos do PDAF e PDDE serão destinados 
para o desenvolvimento dos projetos descritos na proposta pedagógica, bem 
como aplicados em melhorias materiais e pedagógicas. 

Serão utilizados materiais como brinquedos, livros, revistas, textos, 
cartazes, aparelhos de vídeo e áudio, CDs, DVDs, tecidos, jogos pedagógicos e 
tudo que venha a enriquecer nossa proposta. 

Sala de leitura, filmes, cartazes, livros, gibis, computadores, data 
show, revistas, jornais, Cds de histórias infantis, Cds de músicas, banners, 
mapas, folha, toner, internet , fantasias de personagens diversos, roupas 
culturais de diversas regiões, materiais recicláveis, tinta óleo, tinner, pincéis, 
brita, insumo  para jardim e horta, tonner para máquina copiadora, materiais de 
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papelaria como: cartolinas, EVAs, bastão de cola quente, cola branca, TNT, 
pincéis para pintura, tintas guache, para tecidos e para rosto, jogos, brinquedos, 
tecidos para confecção das sacolinhas literárias, necessitamos também de uma 
máquina de costura para confeccionar as fantasias e demais roupas que serão 
utilizadas nas apresentações. 

 

12.2 – Serviços especializados e de apoio 

 

Contamos com o apoio de uma pedagoga itinerante que fará o 
atendimento aos alunos na própria instituição duas vezes na semana no período 
matutino, desenvolvendo projetos próprios, atendimento a professores e 
formação continuada para os mesmos. 

A pedagoga fará um trabalho de acompanhamento das crianças que 
forem encaminhadas pelas docentes por apresentarem em sala de aula 
dificuldades no processo de ensino aprendizagem, mesmo após atividades 
diversificadas como: reagrupamento e reforço. A mesma também observará as 
necessidades individuais de cada aluno com o objetivo de auxiliar o professor e 
a família no que pode ser feito para que a criança tenha um melhor 
desenvolvimento em todos os aspectos: físico, mental, cognitivo e social.  

Ela também levará a outros profissionais como psicólogos a situação 
do educando encaminhado a ela, caso perceba a necessidade de uma outra 
avaliação e poderá orientar a avaliação de outros profissionais   como: 
oftalmologista, neurologista etc. à família. 

 

 

12.3 – Recursos Humanos 

 

Hoje nossa Instituição Educacional conta com 3 professores regentes 
efetivos, 4 professores regentes substitutos de 40 horas, 1 coordenadora 
pedagógica de 40 horas, 5 agentes de vigilância de 40 horas, 2 merendeiros 
terceirizadas de 44 horas, 3 assistentes de limpeza 44 horas terceirizados, 1 
agente de limpeza e serviços gerais efetiva, 1 agentes de portaria de 40 
horas(readaptado), 1 monitor 20 horas, 1 chefe de secretaria de 40 horas, 1 vice-
diretora e 1 diretora e uma pedagoga de serviço itinerante. 
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13. Gestão administrativa 

 

O Chefe de secretaria é responsável por todo o trabalho de secretaria 
como matrícula, modulação de turma, documentação do aluno, transferência, 
histórico escolar, diário e tudo que envolva documentação de alunos bem como 
auxilia o diretor, vice-diretor nas respostas a documentação organização dos 
documentos necessários para um bom funcionamento administrativo da 
instituição. 

O diretor e o vice-diretor estão responsáveis por tudo que acontece 
na escola tanto no administrativo como no pedagógico, fazendo o 
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos tendo contato com todos os 
segmentos da comunidade escolar. Fazem com que as regras da SEEDF sejam 
obedecidas e cuidam para que o trabalho e os bens da instituição estejam bem 
organizados e os projetos bem desenvolvidos. 

O coordenador pedagógico é responsável pelo desenvolvimento da 
proposta pedagógica estabelecida por todos da instituição bem como no bom 
andamento das coordenações e da regência das aulas. Observar se os projetos 
estão sendo desenvolvidos e auxiliar o corpo docente na realização das 
atividades que envolvam todo o pedagógico. 

Os trabalhos dos auxiliares de educação e sua atuação atinge toda a 
comunidade escolar, por meio do trabalho com os alunos, familiares, 
professores, funcionários da escola e equipe diretiva e ambiente físico da escola. 

 

 

14. Gestão Pedagógica 

 

Diretor, vice-diretor, coordenador, professores estão sempre se 
reunindo em coordenações coletivas, para a articulação do grupo para um bom 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Os professores regentes no turno matutino desenvolvem sua aula em 
sala durante 5 horas e no vespertino coordenam 3 horas por dia para a 
preparação da aula e o material necessário para o desenvolvimento da mesma. 
Durante a semana estas três horas são divididas para coordenação coletiva, 
sempre às quartas-feiras, alguns professores atendem os alunos com reforço em 
horário contrário nas terças-feiras e outros as quintas-feiras devido a falta de 
espaço, assim sendo o dia que não estiver dando reforço estará coordenando, 
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as segundas-feiras e sextas-feiras são destinadas à coordenação pedagógica 
individualizada. 

Os professores regentes no turno vespertino desenvolvem as 
atividades curriculares em sala de aula durante 5 horas e no matutino coordenam 
3 horas por dia para preparação do material necessário para o desenvolvimento 
da mesma. Durante a semana estas três horas são divididas para coordenação 
coletiva, sempre às quartas-feiras, alguns professores atendem os alunos com 
reforço em horário contrário nas terças-feiras e outros as quintas-feiras devido à 
falta de espaço físico para ministrar o reforço, assim sendo o dia que não estiver 
dando reforço estará coordenando, as segundas-feiras e sextas-feiras são 
destinadas à coordenação pedagógica individualizada para o planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas de acordo com os projetos e conteúdos 
específicos de cada turma. 

A escola dispõe de projetos que envolvem todos os professores com 
objetivo de elevar o nível de aprendizagem dos alunos e dinamizar o processo 
de ensino. Os projetos interventivos oferecem um suporte aos alunos que 
apresentam dificuldade no decorrer do processo de ensino. Esses alunos ainda 
são atendidos em turno contrário com aulas de reforço, em horário normal de 
aula por seu professor com atividades diversificadas e individualizadas.  

Realizar-se-á o reagrupamento interclasse duas vezes na semana 
entre as turmas do BIA- Bloco Inicial de Alfabetização 1º, 2º e 3ºs anos. Nas 
turmas de 4º e 5º ano será realizado o reagrupamento intraclasse. 

                 Durante o ano pretende-se desenvolver projetos que estimulem uma 
participação mais ativa da comunidade escolar, promovendo eventos, feiras 
culturais, exposições de trabalhos com apresentações de alunos, palestras para 
os pais e comunidades, uma vez que juntos temos mais suporte para levarmos 
o processo de ensino- aprendizagem por um caminho rico de troca de 
experiências onde ao mesmo passo que se ensina também se aprende. 

 Com todos os objetivos propostos pretendemos atingir as metas para 
a elevação do índice e diminuição da retenção escolar. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 
ESCOLA CLASSE BUCANHÃO 

 

PLANO DE AÇÃO 2018 DA ESCOLA CLASSE BUCANHÃO 
PROJETO OBJETIVO 

GERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PERÍODO DE 

EXECUSÃO 
AVALIAÇÃO ENVOLVIDOS 

NAS AÇÕES 

 

 

Aqui tem 
história 

Fomentar o gosto 
pela leitura desde 
o início das 
etapas de 
escolaridade e 
desenvolver o 
encantamento 
pela leitura, 
levando o 
educando a 
conhecer, 
reconhecer e 
valorizar a sua 
história de vida e 
do meio que está 
inserido. 

 Despertar o gosto 
pela leitura; 

 Promover um maior 
índice de leitura 
pelos alunos; 

 Conhecer os autores 
e escritores e 
conhecer seus livros 

 Aprimorar a leitura e 
interpretação de 
textos diversos. 

 Conhecer a 
realidade da 
comunidade que 
está inserido. 

 Identificar e valorizar 
os recursos naturais, 
culturais e 
históricos. 

 Comemorando o 
aniversário da escola; 

 Visitando às propriedades 
próximas à escola; 

 Conhecendo artistas 
locais; 

 Fazendo trilhas na região. 
 Visitando zoológico, 

pontos turísticos, Jardim 
Botânico. 

 Empréstimos de livros; 
 Produções escritas e 

artísticas; 
 Visitas de escritores e 

autores na escola; 
 Apreciação de livros 

através da sacolinha 
literária. 

Abril à outubro 
de 2018. 

Ao decorrer do 
processo através 
da observação do 
nível de 
participação e 
interesse dos 
envolvidos. 

Professores, 
Coordenadora, 
Carreira 
Assistência, 
alunos, Equipe 
Gestora, pais e/ou 
responsáveis.  
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 Ampliar o 
vocabulário, as 
experiências de 
leitura com o grupo e 
individual. 

 Realização de leitura 
individual e coletiva em 
sala de aula; 

 Exposições folclóricas; 
 Realização de oficinas; 
 Visita à exposições. 

 

 

 

 

Entrada com 
Alegria 

 

 

 

 

Proporcionar aos 
alunos um 
acolhimento 
agradável e 
educativo, dando 
a oportunidade de 
interação e 
socialização de 
forma 
descontraída, 
alegre e receptiva 
tanto na hora da 
chegada à escola, 
quanto na hora do 
recreio. 

 Dinamizar a entrada/ 
chegada do aluno à 
escola. 

 Proporcionar 
momentos de 
descontração 
através de 
atividades como 
cantar e dançar. 

 Estreitar as relações 
interpessoais; 

 Estimular as 
apresentações 
individuais e a 
oratória. 

 Acolher a criança ao 
chegar a escola todos os 
dias; 

 Comunicar novidade, 
avisos, esclarecimento; 

 Disponibilizar brinquedos 
para a hora do recreio; 

 Cantar músicas diversas; 
 Realizar brincadeiras para 

socialização, mímicas, 
músicas coreografadas, 
histórias e músicas 
ginasticadas; 

 Contar e encenar histórias 
na entrada; 

 Organizar cantinhos para 
a leitura na hora do 
recreio. 

De fevereiro à 
dezembro de 
2018. 

Se dará durante 
todo o período de 
execução do 
projeto através da 
observação e 
verificação 
quanto ao 
interesse dos 
alunos e os 
reflexos no 
desenvolvimento 
dos mesmos. 

Professores, 
coordenadora, 
equipe gestora e 
alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

Festa junina 
Cultural 

Ampliar os 
conhecimentos 
acerca da cultura 
popular brasileira 
de forma a 
conscientizar a 
comunidade 

 Pesquisar e 
conhecer as 
manifestações 
culturais da 
comunidade e do 
país em que vivem; 

 Desenvolver 
habilidades e 

 Leitura e interpretação de 
textos sobre a cultura local 
e do país; 

 Explorar mapas do Brasil e 
das regiões; 

 Confecção de artesanatos 
regionais; 

De junho de 
2018 à julho de 
2018. 

Será feita após a 
execução das 
ações, através de 
conversas e 
debates sobre o 
desenvolvimento 
de todas as 

Toda comunidade 
escolar. 
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escolar sobre a 
importância dos 
valores culturais 
repassados de 
geração para 
geração, através 
dos tempos. 

conteúdos previstos 
no Currículo nas 
diversas áreas do 
conhecimento; 

 Mostrar para a 
comunidade a 
importância de se 
preservar a cultura 
brasileira. 

 

 Estudo das comidas 
típicas de cada região. 

 Ensaio de danças 
folclóricas regionais; 

 Confecção de gráficos e 
tabelas a partir de 
informações sobre as 
regiões brasileiras; 

 Participar do Desfile Cívico 
da Cidade a fim de mostrar 
a importância da 
preservação cultural. 
 

atividades 
realizadas e 
vivenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucanhão no 
país da 
matemática 

Contribuir para a 
formação do 
letramento 
matemático dos 
educandos. 

 Realizar momentos 
de troca de 
experiências entre 
os docentes. 

 Proporcionar aos 
alunos a vivencia 
com a moeda 
brasileira. 

 Motivar o uso de 
jogos lúdicos 
matemáticos. 

 Praticar o 
reagrupamento 
matemático. 

 Levar para as coletivas 
sugestões de jogos 
matemáticos. 

 Trabalhar o sistema 
monetário brasileiro. 

 Trabalhar histórias 
relacionadas ao sistema 
monetário. 

 Realizar atividade de 
compra e venda através 
do mercadinho. 

  

A partir do mês 
de junho de 
2018 à 
novembro de 
2018. 

A avaliação será 
realizada durante 
o processo, 
através de 
observações. 

A comunidade 
Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisadores 
no campo 

Instigar a 
curiosidade dos 
educandos, 
dentro do ano de 

 Valorizar a cultura 
brasileira. 

 Fomentar o saber 
científico entre os 
educandos. 

 Aulas prática na horta. 
 Levar vídeos sobre os 

temas. 
 Visitas às chácaras 

próximas a escola, 

Ao longo do ano 
letivo 

De forma 
processual a 
partir de 
observações 

Toda comunidade 
escolar. 
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formação em que 
estão inseridos, 
de acordo com os 
conteúdos 
curriculares 
relacionados ao 
meio ambientes.  

 Dar à oportunidade 
à criança de 
demonstrar os 
conhecimentos por 
ela adquiridos no 
seu dia a dia e na 
vida familiar. 

 

zoológicos, clubes, 
museus, reservas 
ecológicas, jardim 
botânico, entre outros. 

 Realizar experimentos 
científicos, de acordo com 
os conteúdos propostos 
em cada ano de ensino. 

acerca do 
interesse dos 
alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

O campo e sua 
importância 
para a 
sociedade. 

Proporcionar à 
comunidade 
escolar a 
oportunidade de 
reconhecer o 
espaço rural 
como um 
ambiente 
importante para o 
desenvolvimento 
da sociedade, 
para que a partir 
dessa 
consciência 
possam valorizar 
o campo, lugar 
onde vivem.  

 Levar os educandos 
à conhecerem suas 
origens; 

 Proporcionar à 
comunidade o 
conhecimento sobre 
a história da escola; 

 Reconhecer a 
importância do 
campo para a 
sociedade; 

 Perceber as 
oportunidades que o 
campo oferece com 
relação à educação 
e ao trabalho; 

 Fazer uma análise 
dos serviços 
públicos oferecidos 
aos habitantes do 
campo; 

 Realizar pesquisas sobre 
as famílias dos alunos. 

 Entrevistar pessoas da 
região. 

 Pesquisar sobre a fauna e 
flora da região. 

 Pesquisar sobre 
profissões relacionadas ao 
campo. 

 Coletar informações sobre 
os serviços públicos 
disponibilizados à 
comunidade. 

 Visitar chácaras, 
assentamentos e 
acampamentos da região. 

 Buscar conhecer como 
funciona a agricultura 
familiar. 

 Fazer levantamentos 
sobre os meios de renda 
da comunidade. 

De fevereiro de 
2018 à 
dezembro de  

2018. 

A avaliação se 
dará durante todo 
o tempo de 
execução do 
projeto, através 
da observação e 
análise das 
aprendizagens. 

Toda a 
comunidade 
Escolar. 
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 Conhecer e 
preservar a fauna e 
flora da região; 

 Buscar informação 
sobre a existência, 
importância e os 
problemas 
enfrentados na 
comunidade a 
respeito da água. 

 Formar uma 
consciência na 
comunidade escolar 
sobre a importância 
de se aproveitar os 
restos de alimentos 
para a produção de 
adubo orgânico. 

 Construção de gráficos e 
tabelas com os dados 
adquiridos através dos 
levantamentos. 

 Entrevistas com 
funcionários que 
passaram pela escola e 
funcionários mais antigos 
que ainda permanecem na 
I.E. 

 Visita a propriedades 
rurais que trabalham com 
produções orgânicas. 

 Produção do inventário da 
escola a partir de todas as 
informações coletada. 

 

 

Transição 

Proporcionar aos 
alunos um 
acolhimento 
agradável e 
educativo, dando 
a oportunidade de 
interação e 
socialização no 
novo ambiente 
em que 
frequentarão no 
ano seguinte, 
esclarecendo 

 Acolher a criança ao 
chegar na escola; 

 Conhecer a rotina 
escolar do próximo 
ano escolar; 

 Vivenciar um dia de 
aula na nova escola; 

 Dinamizar atividade 
para tirar dúvidas; 

 Proporciona 
momentos de 
descontração 
através de 

 Conversar com o 
professor regentes do 5º 
ano sobre as curiosidades 
e novidades do 6º ano; 

 Articular com a nova 
escola o dia de aula na 
nova instituição; 

 Realizar brincadeiras que 
contemplem a resolução 
de possíveis conflitos e 
construção de novas 
amizades; 

 Convidar ex-alunos para 
virem a escola relatar suas 

4º bimestre de 
2018. 

A avaliação de 
dará pela 
participação e 
interesse das 
crianças nas 
atividades 
propostas, bem 
como no 
envolvimento 
destes em todo o 
projeto. 

Professores, 
Coordenadora, 
alunos, Equipe 
Gestora da escola 
de origem e da 
escola para onde 
irão. 
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dúvidas e 
curiosidades. 

atividades como 
cantar e dançar; 

 Comunicar 
novidades, avisos e 
esclarecimento; 

 Compartilhar 
trabalhos 
desenvolvidos na 
escola; 

 Estreitar as relações 
interpessoais, 
valorizar novas e 
antigas amizades; 

 Proporcionar 
momentos de 
esclarecimentos de 
dúvidas, com 
palestras de ex-
alunos; 

 Promover a Cultura 
da paz e do respeito 
as diferenças; 

 Despertar o 
interesse pelo novo 
e o espírito de 
aventura. 

experiências na outra 
escola; 

 Realizar entrevistas com 
ex-alunos sobre as 
curiosidades do 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 
Integral 

Oferecer uma 
diversidade de 
atendimentos e 
atividades onde 
possam ser 

 Aprimoramento 
de seu 

desenvolvimento 
intelectual; 

 Estimular o 
desenvolvimento 

 Atividades de 
acompanhamento escolar 
nas terças-feiras, 
planejadas pela equipe 
gestora, coordenadores, 
educadores sociais e 

De março de 
2018 à 
dezembro de 
2018. 

Se dará pela 
observação do 
aprimoramento 
das habilidades 
cognitivas em 

A comunidade 
escolar da Escola 
Classe Bucanhão 
e servidores da 
Escola Parque da 
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contempladas as 
necessidades, 
possibilidades e 
interesses 
diversos dos 
educandos. 

físico saudável por 
meio da prática de 
atividades físicas e 
culturais diversas; 

 Fomentar o cuidado 
com a saúde, por 
meio da alimentação 
e hábitos de higiene 
como a escovação 
diária; 

 Oferecimento de 
oportunidades para 
que desfrute e 
produza arte; 

 Conhecer, aprender 
e valorizar sua 
história e seu 
patrimônio cultural; 

 Desenvolver uma 
atitude responsável 
diante da natureza; 

 Aprender e respeitar 
os direitos humanos 
e os das crianças e 
adolescentes; 

 Aprimoramento da 
capacidade criativa; 

 Compreender - se 
como cidadão 
empreendedor e 
participante, 
consciente de suas 

professores regentes e 
executadas pelos 
educadores sociais e 
professores regentes; 

 Participação de atividades 
diversas na Escola Parque 
da Natureza; 

 Participação em atividades 
culturais no Pólo de Arte e 
Cultura de Brazlândia; 

 Realização de dinâmicas 
que contemplem a 
psicomotricidade, 
lateralidade, equilíbrio, 
força, coreografias, 
dramatizações de histórias 
ginasticadas, 
acompanhadas pelo 
educador social; 

 Realização de atividades 
manuais com o artesanato 
onde as habilidades 
motoras, estéticas, 
coordenação motora e 
outras, possam ser 
destacadas; 

 Aprender e ensinar o 
cultivo e cuidado com a 
horta e o jardim; 

 Desenvolver o raciocínio 
lógico matemático por 
meio da construção de 

relação a 
matemática e a 
português, pelo 
nível de interesse 
e satisfação dos 
educandos no 
desenvolvimento 
e na participação 
das atividades. 

 

Natureza de 
Brazlândia e do 
Pólo de Arte e 
Cultura de 
Brazlândia. 
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responsabilidades e 
direitos; 

 Compreender a 
importância do 
campo para a  
sociedade e ser 
capaz de ajudar o 
país e a humanidade 
a se tornarem cada 
vez mais justos e 
solidários; 

 Respeitar as 
diferenças e a 
promover a 
convivência pacífica 
e fraterna entre 
todos; 

 Ser acompanhado 
pedagogicamente 
com reforço escolar; 

 Proporcionar 
momentos de 
descontração 
através de 
atividades como 
canto e dança. 

 Melhorar a 
capacidade de 
comunicação e 
interação; 

 Compartilhar 
trabalhos 

jogos matemáticos, e de 
atividade práticas. 

 Ser estimulada sua 
capacidade criadora na 
construção de histórias 
com a utilização de 
deferentes técnicas e 
formas lúdicas de 
produções textuais; 
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desenvolvidos nas 
diversas atividades, 
valorizando e 
apreciando os 
trabalhos dos 
demais colegas; 

 Estreitar as relações 
interpessoais, e criar 
vínculos afetivos e 
de amizade com os 
colegas e 
professores/ 
educadores; 

 Promover a cultura 
da paz e do respeito 
as diferenças; 

 Despertar o 
encantamento pelos 
livros e histórias. 

 

 

Aprendizagem 
na horta. 

Enriquecer o 
processo de 
Ensino 
Aprendizagem 
através da troca 
de experiência 
acerca do cultivo 
da terra. 

 Trocar experiência 
entre os alunos; 

 Incentivar a 
agricultura familiar; 

 Manusear a terra; 
 Adquirir 

conhecimentos 
sobre as plantas 
medicinais, 
ornamentais e as 
hortaliças; 

 Preparação da terra e 
montagem dos canteiros 
pelo educador social e os 
alunos; 

 Cercar os canteiros com 
material reciclável; 

 Adubar os canteiros, 
preparando – os para o 
plantio; 

 Selecionar as mudas, as 
sementes que serão 
plantadas nos canteiros; 

De abril de 2018 
à dezembro de 
2018. 

A avaliação se 
dará durante o 
processo através 
da observação do 
desenvolvimento 
dos alunos acerca 
das atividades 
realizadas. 

A comunidade 
escolar. 
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 Adquirir 
conhecimentos 
sobre irrigação; 

 Reconhecer as 
plantas e suas 
partes, visualizando 
a planta na 
natureza; 

 Reconhecer os tipos 
de solo; 

 Buscar técnicas 
alternativas de 
controle de pragas; 

 Reconhecer os 
malefícios causados 
pelo uso dos 
agrotóxicos. 

 Plantar as mudas e 
sementes selecionadas; 

 Fazer o controle de pragas 
com técnicas alternativas; 

 Fazer a limpeza da horta e 
do jardim, retirando as 
ervas daninhas e lixos que 
não sejam orgânicos; 

 Faz a colheita dos 
produtos produzidos na 
horta. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 

ESCOLA CLASSE BUCANHÃO 

 
 

Plano de Ação Coordenação Pedagógica 
 

OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

 
Dar suporte 
pedagógico ao 
professor e à 
equipe gestora, 
auxiliando-os na 
construção e 
execução de 
projetos que visem 
a aprendizagem 
significativa dos 
discentes. 

 
 Promover no ambiente 

escolar momento que 
possibilitem aos 
professores, avaliar e 
repensar sua prática, 
almejando assim, a 
melhoria da qualidade 
do processo ensino 
aprendizagem. 

 Coordenar a 
elaboração, execução e 
avaliação do Projeto 
Político Pedagógico. 

 Promover junto com a 
direção a integração 

 
 Elaborar junto com direção e docência um 

plano de ação coerente e pautado na 
realidade da instituição escolar. 

 Orientar e acompanhar no preenchimento 
dos diários de classe; 

 Identificar constantemente quais as 
prioridades das turmas e professores para 
prestar-lhes um melhor atendimento; 

 Visitar as salas de aula para detectar 
problemas existentes e procurar solucioná-
los, realizando reuniões individuais sempre 
que houver necessidade. 

 Promover reuniões bimestrais e 
extraordinárias para apresentação dos 

 
Durante todo o ano 
letivo de 2018. 

 
 A avaliação consiste num 
trabalho progressivo e 
cooperativo entre a direção, 
coordenação pedagógica, e o 
corpo docente, integrados na 
diagnose dos problemas que 
interferem no processo ensino-
aprendizagem, para dar-lhe 
solução adequada. Esta 
avaliação contínua e 
progressiva será feita através 
de diagnósticos e análises do 
plano elaborado, para verificar 
se os objetivos foram 
alcançados; observações 
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dos professores e 
segmentos, garantindo 
a interdisciplinaridade e 
a articulação entre 
diferentes níveis da 
Educação básica. 

 

trabalhos pedagógicos e rendimento dos 
alunos. 

 Coordenar e realizar a coordenação coletiva 
com os docentes da escola, promovendo 
momentos de estudos das dificuldades 
encontradas em sala de aula e incentivando 
troca de experiências entre professores. 

 Promover e articular momentos com a 
família e com a comunidade, através de 
palestras de sensibilização, datas 
comemorativas e outros eventos culturais. 

 Orientar e acompanhar o diagnóstico dos 
alunos, possibilitando melhor atendimento 
ao educando, relatando avanços e 
dificuldades na aprendizagem. 

 Acompanhar plano de aula e caderno de 
planejamento dos professores 

 Sugerir e acompanhar a execução de 
projetos. 

 Acompanhar cronograma de reforço dos 
alunos com dificuldade de aprendizagem. 

 Coordenar e acompanhar a realização de 
eventos. 

 Observar direta ou indiretamente a prática 
pedagógica de cada professor 

 Sugerir metodologias diferenciadas (filmes, 
jogos, livros e outros). 

 Analisar resultado de diagnóstico. 
 Participação nas reuniões de Pais e 

Professores; 

diretas e indiretas de todas as 
atividades desenvolvidas; 
fichas de acompanhamento; 
levantamentos estatísticos; 
reflexão e conclusão e análise 
dos dados coletados. 
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 Assistência à direção em assuntos 
pedagógicos e em atividades cívicas e 
sociais. 

 Cabe ao coordenador apresentar aos 
professores os pontos discutidos na 
coordenação anterior apresentando os 
encaminhamentos que foram tomados 
acerca de tais pontos. 

 Articular junto ao corpo docente o 
planejamento dos reagrupamentos: 
interclasse, intraclasse e extraclasse. 

 Colaborar no atendimento aos grupos do 
reagrupamento. 

 Coordenar planejamentos intercalados 
Língua Portuguesa/ Matemática a fim de 
priorizar o letramento linguístico e 
matemático com sugestões de jogos, 
desafios e produções escrita. 

 Planejamento do reagrupamento e suporte 
para que o mesmo acontece no mínimo uma 
vez por semana. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais  de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especial izado de Apoio à Aprendizagem  

 

 
Plano de Ação 2018 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 
 
CRE: Brazlândia  
Unidade Escolar:  Escola Polo Agrícola da Torre, E.C. Chapadinha, E.C. Torre e E.C. Bucanhão                                                                           
Telefone: 
Psicólogo responsável: Renata Kiles Barcelos                    Matrícula SEEDF: 217851-6                  CRP: 01\11958 

E-mail: rekiles@yahoo.com.br                                                                                                                Celular: 
Orientador: Beatriz Lima                                                             Matrícula: 
Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 

Pedagogo responsável: Valéria Rosa Parente                                                                                      Matrícula SEEDF: 1813560                       
E-mail: valeriarparente@yahoo.com.br                                                                                                  Celular: 998714888 

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 
 

Estou no Serviço de apoio a aprendizagem desde 2012 e está sendo uma maravilhosa oportunidade trabalhar nas escolas 

Classes Torre, Chapadinha e Bucanhão. 
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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 

 
Acompanhamento do 
Processo de Ensino e 
Aprendizagem 

 
Meta 02 
 
Garantir o acesso 
universal, 
assegurando a 
permanência e a 
aprendizagem dos 
estudantes a partir 
dos 6 anos de 
idade, ao ensino 
fundamental de 9 
anos. 
 
 

 
Melhorar a 
qualidade da 
alfabetização dos 
anos iniciais da 
escola. 

 

 
Projeto de consciência 
fonológica nos anos 
iniciais. 

 
Pedagogo e 
professor regente. 

 
Ano letivo de 2018. 

 

 
Avaliações 
processuais e 
qualitativas. 

 

 
Mapeamento 
Institucional; 

 

 
Meta 05 
 
Alfabetizar todas 
as crianças, no 
máximo, até o final 
do terceiro ano do 
ensino 
fundamental. 

 
Contribuir no 
desenvolvimento e 
aprendizagem de 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem. 

 
Realizar um 
mapeamento 
ortográfico de cada 
turma da escola e 
realizar junto com o 
professor regente um 
plano de intervenção 
para sanar tais 
dificuldades. E um dos 
planos de intervenção 
é o projeto Soletrando 
e o projeto Mapa de 

 
Pedagogo, 
Orientador 
Educacional e 
professor regente. 

 

 
Ano letivo de 2018. 

 
Por Meio do 
desempenho 
dos alunos no 
projeto 
soletrando e a 
evolução na 
escrita dos 
alunos e a ficha 
de pesquisa do 
soletrando. 
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ideias para produção 
de textos. 
 

 
Assessoria ao Trabalho 
Coletivo 

 
Meta 07  
 
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. 
 

 
Melhorar o 
entendimento e o 
relacionamento dos 
familiares em 
relação ao 
desenvolvimento 
das crianças. 
 
Melhorar o 
entendimento e o 
relacionamento dos 
familiares em 
relação ao 
desenvolvimento 
das crianças. 

 
Encontros em grupo 
ou individuais com os 
familiares dos 
estudantes dos Anos 
Iniciais com 
dificuldades de 
aprendizagem. 

 
Pedagogo, 
Psicólogo, 
Orientador e 
gestores. 

 
Encontros de 
acordo com a 
demanda e a 
disponibilidade 
durante o ano letivo 
de 2018. 

 
Avaliação dos 
encontros 
realizada pelos 
familiares e a 
visita feita a 
escola que os 
alunos irão 
frequentar no 
sexto ano. 

  
Meta 07 

 
Conscientizar os 
familiares sobre as 
dificuldades de 
aprendizagem das 
crianças. 
Conscientizar os 
professores do seu 
papel educativo e 
formativo. 
Sensibilizar, apoiar 
e instrumentalizar 
professores. 

 
Realizar estudo sobre 
as dificuldades 
ortográficas de acordo 
com o doutor Jaime 
Zorzi, Produção de 
Texto por meio de 
Mapas de ideias, 
Alfabetização e 
letramento, 
Psicogênese, 
Adequação Curricular 
e metodológica na 

 
Pedagogo, 
Psicólogo e 
orientador. 

 
Encontros de 
acordo com a 
demanda e a 
disponibilidade 
durante o ano letivo 
de 2018. 

 
Avaliação 
qualitativa dos 
encontros e 
assessoramentos. 
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coordenação coletiva 
da UE. 
 

 
 
DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 
PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 
Assessoria ao 
trabalho coletivo 

 
Meta 2 
 
Estratégia 2.14 
 
Reorganizar, por meio 
de amplo debate com 
os profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, buscando 
melhorar a qualidade 
da educação 

  
Realizar estudo sobre 
as concepções do 
desenvolvimento e 
aprendizagem, na 
coordenação coletiva 
da UE. 

 
Pedagogo, 
Orientador e 
psicólogo do EEAA e 
Equipe Gestora 

 
26 de abril 

 
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. 
 



 

Projeto Soletrando 
 

Objetivo: Sensibilizar os alunos sobre a importância de pensar e visualizar mentalmente e fonologicamente a palavra antes de 
escrever, objetivando a formação de saber- escrever como meio de ampliar seu conhecimento. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Refletir sobre princípios e normas ortográficas; 
 Construir um repertório de regularidade e irregularidades ortográficas. 
 Facilitar a sua comunicação e tornar o aluno capaz de produzir seu próprio conhecimento 
 Incentivar uma competição saudável 

 
É importante ressaltar que o desenvolvimento de um projeto como esse só terá sentido, se as atividades realizadas 

garantirem aprendizagens significativas para o maior número possível de crianças. Por isso, mais do que premiar bons resultados, 
o objetivo central do trabalho é fazer com que todos os alunos avancem em relação aos seus conhecimentos sobre ortografia. 
 
Conteúdo: Ortografia e uso do dicionário. 
 
Público: As series iniciais do 1° ao 5° ano. 
 
Como funciona?  
 
O Projeto abrange os anos iniciais, sendo composto por três fases: Estudo das regularidades e/ou irregularidades ortográficas, 
eliminatórias e competição final. 
 
Metodologia: 
 
1) Primeiro faremos um mapeamento das dificuldades ortográficas de cada turma. Após o mapeamento estudaremos as dificuldades 
de ortografia de acordo com a visão do Doutor Jaime Zorzi.   
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2) Realizaremos aulas tendo como base a pesquisa das dificuldades ortográficas para realizar o Projeto Soletrando, é preciso abrir 
espaço para que as crianças possam pensar e aprender a grafia correta das palavras que serão abordadas durante a competição. 
 
A seguir, apresentaremos algumas sugestões de sequências didáticas que poderão ser desenvolvidas com os alunos, na primeira 
fase desse Projeto. 
 
Para os alunos do 3º ao 5º ano, propomos o estudo do “M antes de P e B”, das terminações “AM/ÃO” e das palavras escritas com 
“G/J”. 
 
Para o estudo dos alunos do 6º ao 9º ano, sugerimos o trabalho com os “Sons do S”, os “Sons do Z” e dos “substantivos terminados 
em ICE”. 
 
Realizaremos um plano de intervenção e aplicaremos. 
 
3) Alancaremos as palavras do soletrando 
 
4) Será dado para o aluno prazo de um mês para as crianças estudarem as palavras escolhidas. Se for quarenta palavras, dez 
palavras a cada semana. 
 
5) Será entregue uma ficha de pesquisa para cada criança responder durante a semana. 
 
6) Eliminatórias serão feitas por etapas  
 

 Primeiro – Serão retirados os quinze melhores da sala. 
 Segundo – Serão retirados os dez melhores da sala. 
 Terceiro – Serão retirados os cinco melhores da sala. 
 Quarto – Serão retirados os três melhores da sala. 
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 Quinto – Serão retirados o melhor da sala. 
 Sexto – Competição no pátio com os melhores de cada sala. 
 Sétimo – Entrega da premiação 
 Oitavo – Final entre os vencedores das escolas classes da Torre, Chapadinha e Bucanhão. 

 
Cronograma: Um bimestre. 
 
Avaliação: Será feita durante o processo e por meio das fichas de pesquisa. 
 
 

Pedagoga Valéria Parente 


