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APRESENTAÇÃO 

 

 O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola Classe Chapadinha está 

fundamentada nas exigências da Lei de Diretrizes e Bases da educação  Nacional nº 

9394, de 20 de dezembro de 1996, norteado em tal documento, a comunidade 

escolar fora solicitada a fim de traçarmos objetivos para alcançarmos as metas 

estabelecidas. 

 Sua finalidade é assegurar e fundamentar todo o funcionamento da Escola, sua 

estrutura física funcional e também pedagógica, assim como dar garantia e 

legitimidade para que “a escola seja palco de inovações, investigações e grandes 

ações fundamentadas num referencial teórico metodológico que permita a 

construção de sua identidade e exerça seu direito à diferença, à singularidade, à 

transparência, à solidariedade e à participação” (Veiga, 1996). 

 Este projeto tem por objetivo principal inserir a comunidade dentro do 

contexto escolar tornando-os partícipes do processo pedagógico, facilitando a 

aprendizagem dos alunos, diminuindo assim os índices e evasão escolar, repetência 

e aumentando o número de alfabetizados no primeiro ano de alfabetização. 

 Para que tais objetivos sejam alcançados apresentaremos as metas a serem 

seguidas norteadas dentro de um referencial teórico com ações pedagógicas de 

acordo com o perfil em que a comunidade escolar encontra-se inserida, onde o aluno 

será o centro de nossos interesses. 
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1. Identificação da Instituição de Ensino (IE) 

Nome da I.E Escola Classe Chapadinha 

Código: 53005163 

CRE: Brazlândia 

Endereço: DF 240  DF 445 DF 008   KM 4 vicinal à esquerda Chapadinha – 

Brazlândia DF. 

Localização: Zona Rural de Brazlândia 

Telefone: 3901-8228 

E-mail: ecchapadinha@gmail.com 

Ato de autorização da I.E DODF, portaria 2 de 01/12/2014 

Diretora: Jacirene de Oliveira Cardoso –  

Matr- 37.661-2 

Vice – Diretor: Raquel Ferreira da Silva Passos – 

Matr- 67.824.4( afastadada LTS) 

Vice- diretora em exercício : Verônica Mota Rabelo  

Matr-34645-4 

           Secretaria Escolar: Sandra Santos da Silva  – 

            Matr- 69.572-6 

Orientadora Educacional: Beatriz Pereira Lima  

Matr – 212969-8 

Coordenadoras Pedagógicas: 

Vilaneide Targino Borges Barbosa 

 Matr -200131-4 

Márcia Araújo Gomes Pontes –  

 Matr-34.500-8 

Psicóloga: Renata Quiles 

     Professores: 

Alciléia das Graças de Souza Lima (CT) 

Alessandra Gonçalves Beserra  

Amanda Cristina Passos dos Santos 

Dalva Regina Siqueira (CT) 

Edna Leonardo da Silva 

Eliane da Cunha Rodrigues (Readpatada) 

Fabiano Merllo 

Jandira Inês da Silva (Em restrição temporária) 

José Luiz de Medeiros (Readaptado) 

mailto:ecchapadinha@gmail.com
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Kele Ferreira de Matos (Readaptada) 

Luciana da Vitória Bento 

Maria Normande Fernandes de Oliveira 

Maria Elizangela Pereira Gomes 

Miriam Marta Rodrigues 

Rosa de Jesus Cardoso (Readaptada) 

 
           Agentes de Conservação e Limpeza: 

 Sabina Lima do N. de Moura 

           Aparecida Alves Ventura 

Agentes de Portaria:  

Nailde Pereira Ramos da Silva 

Conselho Escolar 

(segmento pais) 

Patrícia Arla Ferreira de Lacerda 

Karla Gescica Alves Lima 

Segmento Carreira Assitência 

Sabina Lima do Nascimento de Moura 

Segmento Carreira Magistério 

Amanda Cristina Passos dos Santo 

 

2. Processo de Construção 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Classe Chapadinha obedece a uma 

exigência legal, expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 que demonstra a identidade da Instituição, de 

suas concepções e de suas necessidades.Levando em consideração o papel 

socioeducativo, cultural, político e ambiental da Escola. Sua organização e gestão 

curricular  será subsidiada pelo Regimento Escolar e sua Proposta Pedagógica. A 

importância do PPP da Escola Classe Chapadinha leva em consideração o 

Inventário da Instituição , documento que revela   a trajetória da sua comunidade 

escolar, a sua história e cultura, garantindo um percurso formativo de sucessos , 

conquistas e dificuldades que a comunidade esteve e ainda encontra-se inserida, 

cumprindo assim o seu compromisso com a sociedade. 

          O Projeto Político-Pedagógico se configura como um projeto em movimento, 

flexível, que segue a perspectiva dialética da ação-reflexão-ação, que prioriza a 
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avaliação constante, onde todos os segmentos da comunidade escolar possam 

redefinir as tomadas de decisões e traçar o caminho para alcançar a qualidade da 

educação nas escolas do campo, como afirmou Casali (2005), citada pelo MEC 

(2006, p.69): 45 ‘’Ao colocarmos, com certa urgência, a necessidade de um projeto 

político pedagógico de Educação do Campo, afirmado por uma política pública que 

busque realmente expressar a realidade camponesa o acúmulo de experiências de 

educação popular, construídas e acumuladas (...) onde muita gente aprendeu a ler e 

a escrever a partir das lendas dos povos, leituras de mundo das famílias 

camponesas. Entendemos que é preciso desentulhar todas as experiências que 

foram registradas e engavetadas e transformá-las em referenciais para o projeto de 

Educação do Campo que estamos construindo. Fazem parte deste patrimônio 

         A construção e/ou ressignificação do Projeto Político-Pedagógico da escola do 

campo perpassa por uma prática democrática que respeite as especificidades dos 

sujeitos que vivem no campo e compreenda que os saberes, os fazeres campesinos 

são alicerces da construção política-pedagógica do projeto transformador da 

Educação do Campo 

          A Escola Classe Chapadinha, juntamente com a equipe escolar sempre faz 

uso deste documento e todas as versões anteriores e a partir do mesmo, todo o 

trabalho é norteado, concepções pedagógicas são atribuídas a fim de materializar as 

ações elencadas na busca de uma educação de qualidade com interesse social .O 

processo de construção deste Projeto partiu das principais necessidades e 

dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar em geral. Após análises de 

índices obtidos nas avaliações em larga escala, avaliações regionais entre outras, foi 

possível traçar objetivos e metas a serem alcançadas, em atendimento às 

necessidades da comunidade escolar. 

 

3. Dados Históricos da I.E. 

Histórico da Instituição Educacional 
 

A Escola Classe Chapadinha, vem construindo a cada dia  uma história  de 

conquistas consolidando  a cada dia e deixando registrado um marco muito 

significativo na vida da comunidade escolar revelados muito claramente em seu 

inventário . O surgimento da Escola Classe Chapadinha demonstra os esforços de 
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uma comunidade local carente que buscavam e acreditavam que a educação 

pudesse ser um elemento importante para o desenvolvimento daquele local. 

 A Escola Classe Chapadinha 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 – tendo como um 

de seus principais produtos o morango- famílias oriundas, em sua maioria, da região 

nordeste e estado de Goiás, que vieram para Brazlândia em busca de condições 

melhores de vida. Foi inaugurada com 4 turmas (juntas somavam 51 alunos), com 2 

salas de aula com capacidade física para 21 alunos e uma com capacidade física 

para 29 alunos, com 2 banheiros, de 4,42 m2, uma pequena sala comportando 

secretária, direção e sala dos professores. Não havia equipe de direção, a Instituição 

era coordenada pela professora responsável, Maria da Fátima de Souza Moraes, que 

com muita dificuldade coordenava os trabalhos em uma escola sem água e sem luz. 

A água chegava à escola de dois em dois dias por meio de carro pipa. Aos poucos 

com ajuda da comunidade escolar e representantes foi construído um poço 

artesiano. 

Somente em março de 1994 foi nomeada a 1ª Diretora, a professora Marilene 

Ribeiro Magalhães e no mês de maio do mesmo ano foi nomeada a 1ª chefe de 

secretaria Eliana Martins. 

Em 1996 a Secretaria de Educação do DF realizou reforma e ampliação 

construindo mais duas salas de aula. Eliana Martins deixa a secretaria da escola e é 

substituída por Jovenilce Pereira de Sousa. 

Em 1997 a professora Marilene pede exoneração por motivos de saúde e a 

secretária Jovenilce responde pela escola por um período, até a Diretoria Regional 

de Ensino indicar a próxima direção. Neste ano também é conquistado o direito a 

uma coordenadora Pedagógica sendo ela Eliane da Cunha que após alguns meses 

deixa a função que é assumida por Elaine Mesquita. 

O grupo de professores e funcionários convidou em 1998 a professora Sila 

Gláucia de Moura Melo que atuava como coordenadora intermediária na CRE para 

assumir a direção da escola. Aceito o convite, nesta gestão amplia-se a sala dos 

professores, são construídos bancos de tijolos e cimento abaixo das mangueiras e 

adquirem-se outros recursos como máquina de Xerox, telefone, etc. Um grupo de 

professores da escola faz permuta com o outro grupo que tinha interesse em atuar 
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em escola de zona rural e a professora Maria de Jesus que atuava na CRE assume 

a coordenação pedagógica no lugar da professora Elaine Mesquita que passa a 

coordenar os projetos de leitura e dar continuidade ao Projeto Entrada Ativa. 

Em abril de 1999 a coordenadora Maria de Jesus deixa a coordenação 

pedagógica que é assumida pela professora Maria Alcina P. da Rocha e a professora 

Sila Gláucia sai para licença maternidade, pede exoneração logo após usufruir 

licença prêmio e é substituída pela professora Adalgiza Miria de Moura. Em março de 

2000 cria-se o cargo de vice-diretora que é assumido pela professora Maria Alcina 

Pimentel até 2001 esta gestão permanece e realiza outras melhorias como a 

construção da quadra recreativa, demarcação da área externa da escola e colocação 

de cercas (alambrado). 

No ano de 2002 a professora Adalgiza deixa o cargo e a professora Priscila 

Cândida A. Costa assume. A professora Maria Alcina continua como vice-diretora e 

Divino Antônio de Oliveira como secretário. Jovenilce sai da escola. 

Em 2003, Priscila e Alcina saem e a CRE indica nova equipe: Elivane Maria 

dos Santos como diretora, Zulma Sônia de Paula como vice – diretora e Divino 

Antônio de Oliveira como secretário. Jovenilce sai da escola. 

No ano de 2004 a equipe é novamente trocada assumem: Maria Moura como 

diretora, Tissiane Pereira Lopes como vice e Marly da Silva Brito como secretária. 

Em 2005 forma-se nova equipe: Tissiane que era vice-diretora passa a 

assumir a direção tendo Sandra Rodrigues com vice-diretora. Neste ano é construído 

o parquinho da escola e a cobertura do pátio na frente da escola. 

Em 2006 e 2007 a escola é dirigida pela professora Marta Vieira como 

diretora e Maria Alcina como vice-diretora. A escola passa por reforma onde é 

construída mais uma sala de aula, um banheiro adaptado, uma pequena copa e 

secretaria.É colocado forro e melhorada a cantina e o depósito de merenda. 

Nos anos de 2008 a 2010 a escola é dirigida pelas professoras Jacirene de 

Oliveira Cardoso como diretora e Vilaneide Targino Borges Barbosa como vice-

diretora. Nesta gestão foi colocado piso de cerâmica no pátio interno e brita na área 

de terra para evitar lama e facilitar a limpeza em tempos de chuva. Foi também 

ampliado o alambrado do parquinho, e colocado mais areia, foram feitas traves de 

aço para quadra, para jogo de futebol. A escola passa a contar com uma orientadora 

educacional Beatriz Pereira Lima, uma monitora: Rejane Sousa da Silva, uma 
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supervisora pedagógica: professora Sila Gláucia de Moura Melo, que sai da função 

em maio ficando em seu lugar a professora Ane Rubia Perius, um supervisor 

administrativo: Adriano dos Santos Rabelo. E o secretário passa a ser Lourenço 

Paulo Vicente Sol. 

Em maio de 2010 a supervisora pedagógica Ane Perius deixa o cargo que é 

assumido pela professora Ana Cássia Emerick. 

Em 2011 a equipe gestora da escola passa a ser composta pela professora 

Maria Alcina Pimentel da Rocha Paiva que assume o cargo de diretora e pela 

professora Verônica Mota Rabelo como vice-diretora. Lourenço Sol continua no 

cargo de secretário e Adriano dos Santos Rabelo como supervisor administrativo. A 

professora Ane Rúbia Perius é convidada para ser coordenadora pedagógica e Sila 

Gláucia de Moura Melo como supervisora pedagógica. A escola passa a contar com 

a primeira professora da sala de recursos, Erivaneide Avani de Andrade Santos que 

atenderá os alunos diagnosticados (com necessidades especiais). As metas 

almejadas para o ano são muitas, assim como as dificuldades para alcança-las. 

Porém uma prioridade será a construção da biblioteca da escola que é um sonho já 

há alguns anos. Alguns projetos propostos para este ano letivo, após discussão 

como o grupo de trabalho são: “Viva a escola”; “Prazer em ler”; “Resgatando 

valores”; Cultura de paz”; “Família na escola”; “Entrada afetiva”; “Recreio divertido”; 

“Cultura afro-brasileira”; “Democratizando a educação”. E outros conforme a 

necessidade da escola. 

 

No ano de 2012 as professoras Maria Alcina Pimentel da Rocha Paiva e 

Verônica Mota Rabelo permanecem como diretora e vice-diretora desta unidade de 

ensino. Lourenço Vicente Sol permanece como chefe de secretaria e as professoras 

Ane Rúbia Perius e Cícera Carneiro da Silva são convidadas a assumir a 

coordenação devido ao número de alunos, contemplando a nova portaria. A escola 

perde a professora da sala de recursos devido a diminuição do número de alunos 

diagnosticados, mas permanece com a pedagoga Angélica Aparecida Rezende e 

com a psicóloga Renata, além de contar com a orientadora educacional Beatriz 

Pereira Lima. Neste ano a tão sonhada biblioteca é inaugurada no dia 24 de maio e o 

pátio da escola é reformado e ampliado. A escola atende neste ano 10 turmas: duas 

de educação infantil, e oito turmas de ensino fundamental de 1º a 5º ano. No 

decorrer do ano foram desenvolvidos os seguintes projetos “Prazer de ler”; 



11 
 
 

“Resgatando valores”; “Cultura de paz”; “Família presente”; “Entrada afetiva”; 

“Recreio divertido”; “Cultura afro-brasileira”; “Democratizando a educação” e “Saber 

Folclórico”. 

No ano de 2013 a equipe gestora permanece a mesma após eleição com 

comunidade escolar ocorrida no ano de 2012. As coordenadoras permanecem as 

mesmas. Beatriz Pereira Lima continua como orientadora educacional e Lourenço 

Vicente Sol como secretário escolar. A escola atende um total de dez turmas destas 

duas de Educação Infantil e o restante do Ensino Fundamental com turmas de 1º a 

5º ano atendendo um total de 158 alunos. No decorrer do ano, serão desenvolvidos 

os seguintes projetos “Viva a escola”; “Prazer em ler”; Entrada afetiva”; “Cultura Afro-

brasileira”; “Saber Folclórico”, “Asas da imaginação”, “Resgatando Valores”; e 

“Alimentação Saudável” e outros considerando as necessidades apresentadas na 

escola. Neste ano os funcionários terão formação para o trabalho específico com 

Educação no Campo. 

Em meados de outubro de 2013 houve eleição para equipes gestoras da rede 

de Ensino Público do DF, não havendo, entretanto candidatos interessados para a 

formação de chapas nesta instituição. A equipe de Coordenação da CRE de 

Brazlândia convidou a professora Luciléia Batista de Souza para assumir a direção 

da escola a partir de janeiro de 2014 quando findou o mandato da equipe anterior. 

Em 2014 a equipe gestora foi composta da seguinte forma: Professora 

Luciléia Batista de Souza como diretora, Raquel Ferreira da Silva Passos da carreira 

assistência como vice-diretora, a servidora Maria de Fátima Santos como chefe da 

secretaria e a coordenadora ficou sendo a professora Amanda Cristina Passos. A 

professora Beatriz Pereira continuou exercendo a função de Orientadora Educacional 

a professora Angélica como pedagoga e a Renata Quiles permaneceu como 

psicóloga, (itinerantes).  

Nos anos de 2015 e 2016 a equipe gestora permaneceu a mesma e o 

atendimento continuou acontecendo nas modalidades da educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Em outubro de 2016 teve eleição para equipe gestora 2017 a 2019. 

Concorreram a professora Jacirene de Oliveira Cardoso para função de diretora e a 

atual vice-diretora Raquel Ferreira da Silva Passos para a mesma função. Foi chapa 

única. 
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Ao final do ano de 2016 o presidente da Associação Sr. Lauro cedeu um 

espaço para a ampliação do Estabelecimento. Somente no início do ano de 2018, 

houve a conclusão das obras da quadra e total limpeza da área cedida, facilitando 

assim a melhor organização do espaço. Neste mesmo período a escola ganha uma 

nova pintura na parte externa, deixando espaço com visual mais infantil e 

higienizado. Ainda em processo de construção temos também o parquinho infantil 

(uma parte cedida pelo CED Irmã Regina) , uma vez que este ano esta instituição 

não ofereceu Educação Infantil e os alunos migraram para a Escola Classe 

Chapadinha , totalizando assim 40% de nossos atendimentos este ano.Com este 

ganho adquirimos a ampliação e cobertura da quadra de esportes que será muito útil 

para toda a comunidade escolar.  

Jacirene de Oliveira Cardoso inicia este ano letivo de 2018, com a vice-

diretora Raquel Ferreira da Silva Passos, afastada para tratamento da própria saúde, 

e para que as atividades não fossem prejudicadas com sua ausência a professora 

Verônica Mota Rabelo fora indicada para substituí-la. 

O ano letivo iniciou com 10 turmas sendo 4 de Educação Infantil e 6 de anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. O Projeto de Educação Integral será oferecida ao 1° 

ano (iniciação a informática), 2° e 3° anos (Polo de Arte e Cultura e Escola Parque da 

Natureza).Os alunos de 4° e  5° anos ( CILB) além de oficinas de reforço escolar , 

horta e psicomotricidade. Para a realização das atividades do integral a escola tem 

auxílio de educadores sociais que participam no reforço e acompanhamento dos 

alunos. 

Até o presente momento aguardamos liberação de verbas do FNDE para 

iniciarmos o Projeto Novo mais Educação e o Projeto Mais alfabetização. 

Para este ano letivo de 2018 a escola tem 2 coordenadoras, 1 para a 

educação integral, professora Márcia Araújo Gomes Pontes e 1 para 

acompanhamento das atividades pedagógicas da escola, professoras Vilaneide 

Targino Borges Barbosa. 

Os principais projetos a serem desenvolvidos em 2018 são: Projeto Eleitor do 

Futuro-( inclusão Social desde a infância) Projeto Plenarinha de Educação Infantil 

(Universo do Brincar) , Projeto Alimentação na Educação Infantil, mais que cuidar : 

Educar, Brincar e Interagir , Projeto AGEFIS nas Escolas, Projeto Ecoativos, Projeto 

Dia do Campo, Projeto Educação com Movimento, Projeto Circuito de Ciências, 

Projeto Detran nas Escolas Projeto de Transição, Projeto Cidadania e Justiça nas 
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escolas Projeto Programa Novo mais educação,, todos estes projetos listados a cima 

tem a parceria com a Subsecretaria de Educação Básica –SUBEB. Projetos que 

fazem parte do calendário Escolar e que serão desenvolvidos ao longo do ano letivo 

de 2018: Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva 

aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

[05 a 09/03], Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas 

UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013) [19 a 23/03], Semana de Educação para Vida 

(Lei Federal nº 11.998/2009) [07 a 11/05]. Outros projetos realizados pela escola 

agregarão as necessidades do ambiente escolar e atenderão suas especificidades: 

Projeto Leitura , Projeto Asas da Imaginação, Projeto de olho no Futuro sustentável, 

Projeto  Entrada Afetiva, Projeto Soletrando; Multiculturalismo englobando cultura 

Afro-Brasileira e Consciência Negra e Cultura Indígena; Família na Escola; Literatura; 

Resgatando Valores e Refletindo sobre a Cidadania; Projeto Cultural das  Regiões 

Brasileira. 

4. Diagnóstico da Realidade Escolar 

A escola Classe Chapadinha está inserida em uma comunidade rural de 

Brazlândia. Atende aproximadamente 200 (duzentas) crianças sendo de 4 a 10 anos 

de idade e poucos acima dos 10 anos, estando estas com defasagem ano/idade. 

Grande parte dos alunos e suas famílias residem há muito tempo na região. 

Há uma rotatividade constante de alunos, que se matriculam e são 

transferidos devido à busca de estabilidade no emprego, por parte dos pais. 

A comunidade carece de transporte de qualidade, os alunos usam o 

transporte de linha e locado (somente para alunos da Educação Infantil), estes 

residem na Chapadinha, Cascalheira, Assentamento, Sião, Agua Mineral e 

Rodeador.   Para melhorar o atendimento aos nossos alunos seria necessário o 

transporte escolar locado, no entanto como a região conta com ônibus de linha 

nunca fomos atendidos ,tal demanda já foi levada ao diretor da CRE que se reuniu 

com o DFTRANS para tomar medidas cabíveis e após reportagem da TV GLOBO , 

conseguimos a liberação somente para os alunos da Educação Infantil.  

A comunidade é carente de lazer e cultura, aguardam as festas oferecidas 

pela escola e igrejas locais. Conta com bom número de produtos, se destacando na 

produção de morangos e hortaliças. Grandes partes dos nossos alunos participam 

desse trabalho, contribuindo com pequenas tarefas como a de colher e a de 

“encubucar” morangos, no horário contrário às aulas. 
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A estrutura física da instituição requer reforma e ampliação, principalmente de 

depósitos, salas para parte administrativa . O espaço físico da escola apresenta uma 

melhor organização, desde que recebeu o s espaço cedido pelo presidente da 

Associação de Agricultores, Sr Lauro, com este conquistamos um bom espaço para 

organizar o Projeto desenvolvido pelo Professor readaptado Jose Luiz, através do 

mesmo , conseguimos parcerias para montagem de estufas, canteiros , mudas , tudo 

cercado e mantido pela Casa de Agricultura na pessoa do Sr . Este ano tivemos uma 

ótima notícia no âmbito financeiro, nossa instituição recebeu neste semestre o valor 

de 53 mil reais do Programa de Descentralização Financeira (PDAF), recursos que 

facilitará muito a organização do trabalho pedagógico. No entanto investimentos dos 

últimos governos focaram nos recursos humanos e materiais, mas não há espaço 

para acomodar e organizar, por exemplo: computadores, móveis, materiais didáticos-

pedagógicos e nem sala para funcionários recém- chegados como: orientador, sala 

para atendimento e para aula de reforço, espaço para educador social, ampliação 

dos banheiros, construção dos vestiários, construção de refeitório, construção de 

parque e até mesmo sala para a direção da escola.  

 

5. Função Social 

 

            A finalidade da instituição educacional é atender as necessidades gerais da 

comunidade escolar que em sua maioria apresenta-se carente em vários aspectos, e 

para dar sustentação as contínuas e diferentes realidades, a escola precisa ressaltar 

um ensino que crie conexão entre o ensino formal e o mundo do trabalho. A escola 

do campo vem neste sentido, propiciar ao educando, condições e reflexões no 

propósito de continuar sua vida no mundo do campo, bem como sua importância 

para toda a comunidade. Os conteúdos curriculares devem estabelecer a relação 

entre a teoria e a prática, através de situações próximas a realidade do aluno, 

permitindo que os conhecimentos adquiridos melhore sua atuação na vida cotidiana, 

facilitando assim a ligação da teoria à prática . A escola contextualiza o currículo, 

onde o aluno terá acesso a um conteúdo que faça sentido e que interligue no seu dia 

a dia, neste sentido a escola desenvolve competências para a vida , levando o aluno 

a interagir com o meio em que vive. Neste pressuposto a educação passa a ser vista 

como um ato social e de  avanço , mudando assim a realidade do homem do campo 

,contribuindo para  transformação social. Neste sentido a missão desta instituição 
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visa envolver todos os segmentos (professores, pais, servidores e direção) em um 

objetivo comum, proporcionar serviços básicos como saúde, assistência social 

(encaminhamento a órgãos específicos), esporte através de projetos, lazer e cultura 

através de atividades diversificadas realizadas dentro do ambiente escolar 

            A escola deve ser um espaço de transmissão de cultura, de conhecimentos 

científicos e de desenvolvimento do comportamento humano para a vida em 

sociedade. Para compreende-la, é imprescindível e necessária a vinculação da 

mesma à sociedade, relacionando-a aos aspectos materiais, econômicos, políticos, 

sociais, culturais, ideológicos e religiosos que a determinam. Considerando que 

através da educação o homem se desenvolve enquanto ser moral e político, a escola 

é um reflexo das necessidades sociais, e para haver uma discussão coerente da 

mesma, é preciso analisa-la e pensa-la no conjunto da sociedade, Uma reflexão 

consciente da relação existente entre escola e sociedade poderá contribuir para uma 

reelaboração das propostas pedagógicas de acordo com os anseios de que homens 

que querem formar. Durkhem diz que: A educação é a ação exercida pelas gerações 

adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida 

social, tem por objeto suscitar e desenvolver na criança, certo número de estados 

físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, e pelo meio moral 

a que a criança, particularmente, se destine. (Educação e Sociedade, cap. 19) 

           Entretanto, apesar de todos os seus esforços, a escola nem sempre consegue 

atingir a todos, pois se depara com várias dificuldades para atingir seus objetivos: 

alunos indisciplinados, famílias descompromissadas, que acham que toda a 

responsabilidade da educação é da escola, educandos com problemas psicológicos 

que precisam de mais assistência pedagógica, psicólogos, fonoaudiólogos, dentre 

outros fatores que contribuem para que a escola não consiga cumprir com seu papel, 

com todos os estudantes. Queremos então, uma escola democrática, que ofereça 

recursos didáticos, pedagógicos e humanos e que consiga preparar o aluno para o 

exercício da sua cidadania. Que consiga atingir a todos na sua diversidade: Afro 

descendente, indígena e alunos com necessidades especiais, mesmo faltando 

profissionais e capacitação para melhor cumprirmos nosso papel. Uma escola que 

priorize o conhecimento e não o assistencialismo, que seja formativa, cientifica, 

esclarecedora, participativa e informativa, vinculada aos valores morais e éticos. 
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5.1   Objetivos Institucionais 

Objetivo Geral 

Sabendo da importância da avaliação do trabalho pedagógico desenvolvido, o 

PPP aparece como instrumento que facilita o diálogo entre os atores internos da 

escola e a comunidade , permitindo e promovendo a qualidade , defendido por ( 

BONDIOLI,2004), de acordo com o mesmo, o PPP possibilita a avaliação do trabalho 

desenvolvido na biblioteca , na sala de leitura , nos laboratórios , na coordenação 

pedagógica , no serviço de orientação educacional, nos projetos didáticos e 

interventivos e no atendimento público em geral, Há a avaliação da estrutura 

organizacional e física da escola.  Sendo assim o PPP em nossa instituição 

estabelece uma função avaliativa de todo o trabalho desenvolvido com foco principal 

em todos os sujeitos do processo.   

 Partindo deste pressuposto faz-se necessário construir   e ampliar a Proposta 

Pedagógica a partir das necessidades dos educandos, acompanhando 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, os objetivos gerais deste PPP visa: 

 A formação integral do educando, procurando desenvolver as 

competências básicas de falar, escrever e interpretar.  

 Estimular o desenvolvimento de capacidades científicas e tecnológicas 

para poder competir no mercado de trabalho e na formação de um 

cidadão crítico, criativo e que vivencie valores morais e éticos. II – 

  Os Princípios de liberdade, solidariedade humana e respeito ao 

indivíduo, as diferenças e as individualidades de cada um contribuindo 

na formação de um cidadão consciente, organizado e participativo no 

processo de construção político – social e cultural da sociedade 

contemporânea. III – 

  Ao Educador o domínio dos conhecimentos científicos das áreas de 

formação, além dos saberes educacionais específicos da sua área 

para realizar um trabalho interdisciplinar, deve ser comprometido com 
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seu trabalho, a sua formação e participação nas ações realizadas na 

Escola sejam elas educativas, sociais, humanas ou políticas.  

 IV – Aos funcionários a responsabilidade de executar 

suas funções administrativas e gerais com empenho, qualidade e 

sempre em busca de novas informações e das exigências da Escola, 

participando e promovendo momentos de formação continuada. 

 

 Objetivos Específicos 

 Cumprir o currículo da Educação Básica do Ensino Fundamental anos 

iniciais e da Educação Infantil, oferecendo aulas bem planejadas e de 

acordo com a realidade em que os educandos estão inserindo; 

 Pautar o funcionamento da escola levando em conta as sugestões dos 

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; 

 Criar uma cultura de aprendizado que encoraje o questionamento 

constante e a autonomia do educando; 

 Buscar um clima de confiança e apoio frente a sensação de 

insegurança, instabilidade e descrença nas políticas públicas; 

 Possibilitar e incentivar a participação e o maior envolvimento dos pais 

na vida escolar dos filhos; 

 Evitar a 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; 

 Buscar proporcionar atendimento individualizado ao aluno que se 

destaque quanto a aprendizagem 

 Apropriar-se do espaço das coordenações pedagógicas coletivas para 

estar realizando estudos que contribuam para a formação continuada 

dos profissionais da educação desta Unidade de Ensino Fundamental 

de forma as práticas pedagógicas; 
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 Buscar promover a adequação curricular para alunos com 

necessidades especiais; 

 Oferecer aulas de reforço e atendimento individualizado a aluno com 

dificuldades de aprendizagem, a partir dos Projetos Interventivos; 

 Adotar estratégias que visem o avanço e promoção dos alunos; 

 Estabelecer parcerias com pessoas e profissionais competentes que 

possam contribuir com palestras, oficinas e discussões acerca de 

temáticas diversas (Higiene corporal e bucal, o uso de agrotóxicos, 

alimentação saudável 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 e da autoestima dentre outros apresentados a 

seguir, aos quais acreditamos possam tornar a escola mais dinâmica e 

prazerosa para o aluno. 

 Acompanhar os resultados das avaliações de larga escala como ANA, 

PROVINHA BRASIL e PROVA BRASIL refletindo sobre os resultados 

e buscando estratégias para melhorar o desempenho individual do 

aluno 

 

6. Princípios Orientadores / Concepções Teóricas 

 

A Escola Classe Chapadinha propõe, segundo os Paramentos Curriculares 

Nacionais e norteados pelas propostas da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, oferecer aos educadores desta instituição, subsídios que os tornem 

capazes de analisar, interpretar 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; 
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 Princípios éticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 

Nesse sentido organizamos nosso trabalho através de projetos que atendam 

as reais necessidades e realidades da comunidade escolar, buscando ações que 

visem a formação de um indivíduo autônomo. 

Mas como a escola pode facilitar ou auxiliar a formação de indivíduos 

autônomos? Qual seria o papel da escola na formação deste cidadão?  A 

preocupação na formação de cidadão de indivíduo autônomo, tem sido objetivo da 

maioria das escolas, visto que tal função era da família, mas que a cada dia vem se 

perdendo a preocupação com a construção  de valores, princípios que antigamente 

eram iniciados “pensados e mediados” pela família. Falar em cidadão nos remete a 

falar em cidadania, mas o que seria cidadania dentro do contexto escolar?  É 

importante refletir sobre a cidadania na escola, pois, entende-se que tal instituição 

continua sendo um espaço privilegiado de trocas de saberes e vivências mesmo 

tendo passado por inúmeras transformações. De acordo com Taille (2009, p. 34) “é 

urgente à escola ser um local de espaço de reflexão sobre essa questão da vida que 

se quer viver”, sendo assim o consideramos a educação não só em seu aspecto 

formal, mas, também em seus aspectos morais. Um cidadão que exerça seus 

direitos de cidadania tem que se ter uma educação voltada para tal objetivo. 

“Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la” (Dimenstein, 

1993, p. 20). Na tendência tradicional a educação era centrada no professor, 

portanto o aluno não tinha um espaço para poder expressar sua opinião. A 

metodologia decorrente de tal concepção tem como princípio a transmissão dos 

conhecimentos através da aula do professor, frequentemente expositiva, numa 

sequência predeterminada e fixa, enfatizando a repetição de exercícios com 

exigências de memorização. Mas com o tempo essa abordagem foi se tornando 

obsoleta, com isso torna-se então necessário entrarem novas tendências que 

enfatizem um ensino mais voltado para a educação do aluno, e não voltada apenas 

para os conteúdos dados. Portanto, atualmente, existe a necessidade de se enfocar 

a importância de uma educação voltada não apenas para a memorização de dados, 

mas também para a formação da pessoa, não apenas a parte cognitiva como a parte 

afetiva, buscando assim a formação do cidadão. 
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A tendência tradicional se torna antiquada, pois atualmente a sociedade tem 

necessidade de outro tipo de pessoa, não apenas aqueles que reproduzem as 

informações dadas como algo mecânico, mas aqueles que têm a capacidade de 

pensar, trabalhar em grupos e criticar. Sendo assim aos construirmos nossos 

projetos, pensamos nesta temática, são atividades que contemple as reais 

necessidades de nossos educandos, que priorizem a construção verdadeira da 

aprendizagem e não apenas através de atividades que exijam apenas memorização. 

 Partindo de tais pressupostos, observamos que os PCNs também enfocam a 

importância da matemática para a formação do cidadão: “A Matemática é 

componente importante na construção da cidadania, na medida em que a sociedade 

se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos 

quais os cidadãos devem se apropriar.” (PCN Mat., p. 26). O aprendizado da 

matemática é imprescindível para essa formação, para que o aluno esteja adaptado 

às novas exigências da sociedade. Os Projetos contemplados nesta área, propõe a 

construção do conhecimento de forma significativa, a partir de jogos, brincadeiras e 

de forma interdisciplinar contemplados em nossas sequências didáticas construídas 

em coordenações coletivas interdisciplinar, uma vez que a  matemática pode dar sua 

contribuição à formação do cidadão quando proporciona  metodologias que 

enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e a justificativa de resultados, 

a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia vinda da 

confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. 

Valorizar apenas a aprendizagem racional e o aspecto cognitivo do 

desenvolvimento intelectual, significa avaliar os alunos apenas por meio de provas 

onde os métodos e as práticas enfocam a repetição, a memorização não preparam o 

aluno para o futuro. Por isso Curry (2003, p.142) afirma que: 

 

Há muitas escolas que só se preocupam em preparar 

os alunos para entrar nas melhores faculdades. Elas 

erram por se focarem apenas neste objetivo. Mesmo 

que entrem nas melhores escolas, quando saírem, 

esses alunos poderão ter enormes dificuldades para 

dar soluções a seus desafios profissionais e pessoais. 
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Portanto as escolas devem ser espaços educativos de construção de 

personalidades humanas autônomas, nos quais os alunos aprendam a serem 

pessoas de bem. Nesse ambiente, os alunos são ensinados a valorizar e respeitar as 

diferenças, pela convivência com os que estão ao seu redor, pelo exemplo dos 

professores, pela maneira de se ensinar em sala de aula e pelo clima das relações 

estabelecidas em toda a comunidade escolar. Nesse caso, cabe ao professor 

comprometer-se ainda mais, ou seja, ir além de um “faz de conta pedagógico” sobre 

direitos e deveres, significa mediar o conhecimento de modo a auxiliar os educandos 

a descobrirem a si e ao mundo, por meio do desvelamento da sua realidade. Tal 

ação se dá por meio de uma reflexão crítica, 

Para Libâneo (2002, p.7): 

É preciso que a escola contribua para uma nova 

postura ético-valorativa de recolocar valores humanos 

fundamentais como a justiça, a solidariedade, a 

honestidade, o reconhecimento da diversidade e da 

diferença, o respeito à vida e aos direitos humanos 

básicos, como suportes de convicções democráticas. 

O autor ressalta esse papel da escola, mas também cabe ao professor, além 

de outras tarefas, ensinar seus alunos a tomarem decisões, ensinar o certo ou errado 

numa época de tantas transformações na sociedade e no mundo, onde os valores 

estão sendo distorcidos e se extinguindo. 

A escola participa na formação da personalidade do aluno, por isso ela deve 

estimulá-lo a ter boas atitudes, por isso para Turra é evidente a necessidade de se 

ter uma educação voltada para o ensino de valores, certamente esse não é o 

objetivo principal do ensino, mas ambos devem ser trabalhados juntamente, pois 

“não podemos dissociar o pensar do agir e do sentir” (Turra, 1998, p. 86), esse três 

estão interligados e são indissociáveis, por isso devem ser trabalhados juntos, e, 

além disso, também chamar atenção para o aluno, ele é um ser humano que é 

influenciado por seu modo de pensar e agir. 

Segundo Arantes (2003, p.157): 

A sociedade solicita que a educação assuma funções 

mais abrangentes que incorporem em seu núcleo de 



22 
 
 

objetivos a formação integral do ser humano. Essa 

proposta educativa objetiva a formação da cidadania, 

visando que alunos e alunas desenvolvam 

competências para lidar de maneira consciente, 

crítica, democrática e autônoma com a diversidade e o 

conflito de ideias, com as influências da cultura e com 

os sentimentos e as emoções presentes nas relações 

que estabelecem consigo mesmos e com o mundo à 

sua volta. Afinal, estamos falando de uma educação 

em valores em que as dimensões cognitiva, afetiva, 

[...] interpessoal e sociocultural das relações humanas, 

são considerados no planejamento curricular e nos 

projetos político-pedagógicos das escolas. 

Arantes chama atenção que a sociedade atual necessita de uma educação do 

aluno como um todo, um ser humano complexo que deve ser trabalhado em diversas 

áreas e não apenas a cognitiva. A escola deve formar pessoas preparadas para o 

mundo e não apenas para provas, ou seja, a escola deve também ter em seu 

planejamento um ensino voltado para educação em valores. 

Por isso Turra (1998, p. 125) enfatiza em seu livro um questionamento feito 

por Popham e Baker (1972) sugerindo que cada docente questione: 

'O que quero fazer de meus alunos?' é a pergunta 

inicial que, [...] todo professor competente se deveria 

formular ao planejar suas atividades docentes. A 

ênfase que os autores colocam sobre essa pergunta 

denota a importância da determinação dos resultados 

que se espera obter ao final do ciclo de ensino. 

Nesse questionamento do autor sugere uma reflexão sobre o ser humano que 

queremos educar. Deve-se buscar sempre a coerência entre quem queremos formar 

e para que fim se queira formá-lo, pois a partir desse objetivo inicial pode-se fazer 

um planejamento para atingi-lo da melhor forma possível. 

Desta maneira nos, embasamos também na teoria de Piaget que acredita no 

brincar como parte integral da aprendizagem uma vez que acreditamos que ao 

desenvolver projetos a partir deste norte nos proporcionará o alcance de nossos 
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objetivos, pois de acordo com o mesmo, 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 capacidade cognitivas, afetivas e emocionais, uma vez 

que possibilita vivências significativas de experimentação e reconstrução do 

imaginário (1979 apud Kishimoto,2002). 

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. 

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. 

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 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. 

De acordo com a teoria de Piaget no qual nossa proposta fundamenta-se, os 

seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, sendo 

este o pressuposto básico de sua teoria (Desenvolvimento Intelectual por Estágio). 

Compreendemos também que a criança é concebida como um ser dinâmico 

que a todo o momento interage com a realidade, com objetos, pessoas e com o 

ambiente havendo uma construção de estruturas mentais (organização interna e 

adaptação ao meio) funções estas, exercidas pelo organismo ao longo da vida. 

Ao basear-nos nos pressupostos básicos da teoria de Piaget, esperamos que 

nossas crianças e a equipe de docentes tenham um maior suporte no que nos diz 

respeito à construção do conhecimento, uma vez que apostaremos na interação da 

criança com o meio, neste a criança é tida como sujeito ativo que procura 

compreender o mundo que o cerca. 

Parte de nossa metodologia de trabalho estará voltada à teoria Piagetiana por 

acreditar que esta atende os objetivos nos projetos propostos desenvolvidos ao 

longo do ano, uma vez que no pensamento Piagetiano alguns aspectos importantes 

são observados como: 

 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 do sujeito; 

 A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva; 

 Os conflitos cognitivos são importantes para o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Partindo deste pressuposto estaremos trabalhando concomitantemente com 

ideias de Emília Ferreiro, que também são baseados nas teorias piagetianas. Seus 

estudos servirão de subsídios ao nosso trabalho pedagógico, principalmente no que 

diz respeito à aquisição da leitura e da escrita, ao desenvolvermos, por exemplo, os 

projetos interventivos e os reagrupamentos, pois tais metodologias serão altamente 

eficazes, e acreditamos que a partir delas muitas dificuldades apresentadas por 
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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 ser passivo que 

apenas 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 vistos 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 trás da mão que pega um lápis, dos 

olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa”. 

7. Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 

 

 Ensino Fundamental – Séries Iniciais e Educação Infantil 

 

 

MATUTINO 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DAS 7:30 ÀS 12:30 

ENSINOFUNDAMENTAL 

 2°ano –TURMA ÚNICA 

 

01 TURMA SALA 01 

 

ALUNOS 14 

 

5º ANO – TURMA ÚNICA 

 

01 TURMA SALA 02 

 

ALUNOS  26 

 

3º ANO – TURMA “A” 

 

01 TURMA SALA 03 

 

ALUNOS  12 

 

4º ANO – TURMA ÚNICA 

 

01 TURMA SALA 04 

 

ALUNOS  21 

3° ANO TURMA B 01 TURMA SALA 05 

 

ALUNOS 12 
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7.1 Objetivos de cada etapa e/ou modalidade oferecida pela 

Instituição Educacional 
 

Educação Infantil 

O PPP da Escola Classe Chapadinha no tocante a educação infantil visa a 

partir dos eixos norteadores: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Interações com 

a Natureza e Sociedade, Cuidado Consigo e com o Outro e Linguagem Corporal 

favorecendo ao educando seu desenvolvimento pleno. 

Para facilitar a aquisição de tais processos, as atividades a serem 

desenvolvidas se farão a partir de cronogramas, uma vez que nesta fase faz-se 

necessário o uso de rotina, estimulando assim processos cognitivos e motores. 

proporcionar situações onde a criança possa explorar é observar o ambiente com 

atitude de curiosidade e integrante do meio em que ela esteja inserida. Os conteúdos 

a serem trabalhos neste projeto será linguagem, oralidade organização e orientação 

espacial. Hoje em dia os pais não tem tempo de brincar com seus filhos, será que 

nas instituições tem professores com formação especifica para área de educação 

infantil. As atividades desenvolvidas com as crianças, jogos e brincadeiras, teatro, 

trabalhos com cordas e bambolês, cantigas de rodas, contar histórias, organização e 

orientação espacial. Serão desenvolvidas em um semestre com brincadeira livres e 

     VESPERTINO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DAS 12Hh e 30  ÀS 17 h e 30 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

-1°PERÍODO  

 

 

01 TURMA SALA 01 

 

 

ALUNOS 21 

ENSINO FUNDAMENTAL  

1° ANO 

01 TURMAS SALA 02 ALUNOS 25 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

2°PERÍODO A  

 

01 TURMA SALA 03 

 

ALUNOS 21 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

2°PERÍODO B 

 

 

01 TURMA SALA 04 

 

ALUNOS 21 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

-1°PERÍODO 

5º ANO – TURMA B 

 

01 TURMA SALA 05 

 

ALUNOS 21 



27 
 
 

dirigidas de acordo com o planejamento da instituição, o tempo de cada atividade é 

de 10 a 20 minutos de acordo com o cronograma e rotina, avaliação é através da 

observação e registro das ações desenvolvidas com as crianças. Para Piaget é por 

meio das interações que as pessoas procuram se adaptar ao que se dá o 

desenvolvimento da inteligência,Kishimoto ressalta que os jogos foram transmitidos 

de geração em geração por meio de sua prática, permanecendo na memória infantil, 

Paul Ricoeur o brincar é a metáfora evidente nas brincadeiras. As proposições de 

Vygotsky (1989) indicam que a criança brinca com significados para mediar 

simbolicamente a internalização da cultura. Palavra-chave “BRINCAR”. 

Para ajudar no trabalho realizado com a educação infantil é feito o projeto da 

PLENARINHA que este ano vem com o tema “O universo do Brincar”, a nível distrital. 

 

Ensino Fundamental de 09 anos 

 

Em conformidade com os Artigos 22 e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei nº 9.394/96, são objetivos dessa etapa de escolarização:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das 

artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III – a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo; 

 IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 2010; 

IECLB, 2005; BRASIL, 1996). No que diz respeito à dimensão do conhecimento, a 

proposta pedagógica deve considerar a educação como: a) integral, porque vê o ser 

humano como um todo, respeitando-o como sujeito histórico e relacional; b) 

integradora, porque respeita, contextualiza e inter-relaciona diferentes saberes e 

conhecimentos; c) integrada, porque está aberta para a diversidade e a 

multiplicidade. Em conformidade com as Diretrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental de 9 anos (BRASIL, 2010b), a proposta pedagógica do Ensino 



28 
 
 

Fundamental, na Escola Classe Chapadinha, considera essa etapa de educação 

como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e 

aos elementos da cultura, imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal e para a 

vida em sociedade. Nessa etapa de ensino, na Escola Classe Chapadinha, o cuidar 

e o educar também são considerados indissociáveis nas funções da escola. Ações 

integradas e desenvolvidas em nossa escola, a partir dos Projetos construídos ao 

longo do ano, de acordo com a realidade da comunidade em que a mesma se insere, 

assegurando a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do estudante em 

todas as suas dimensões.  

Ao privilegiar o ensino enquanto construção do conhecimento e 

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, espera-se formar e 

construir alunos capazes de utilizar o aprendizado em situações semelhantes e 

socializar de forma adequada e organizada, configurando uma aprendizagem 

significativa. 

Proposta Pedagógica da SEEDF para o BIA (Bloco Inicial de Alfabetização)  - 

Fragmento 

 

A SEEDF entende por alfabetização, nas três Etapas do BIA, o ensino da 

língua escrita como forma de desenvolver nos alunos as competências e as 

habilidades pertinentes à codificação e à decodificação referentes aos conteúdos 

gerais da gramática textual: coesão, coerência, unidade temática, clareza, 

concordância, etc., cuja função é determinada pelo contexto do texto, ou seja, pela 

inserção desses elementos no próprio texto; como também as habilidades e as 

competências referentes aos conteúdos básicos do código da escrita alfabética 

(letras, sílabas, famílias silábicas, direção da escrita, segmentação das palavras, 

sentenças e textos, etc.). 

  

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas para organização Escolar  a 

alfabetização é compreendida como processo complexo, envolto por conflitos rumo a 

construções e desconstruções até que haja compreensão e apropriação do sistema 

notacional da escrita, construído pela humanidade, o que permite ao estudante a 

inserção na cultura letrada em um processo de comunicação, por meio da leitura e 

da escrita, no âmbito das diferentes áreas do conhecimento. Essa compreensão 

caminhou por diversos campos teóricos: Emília Ferreiro (1989, 2001), Ana Teberosky 

(2003), Artur Gomes de Morais (2012), Magda Soares (2004, 2008), entre outros, em 
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tempos e espaços diferentes com enfoques complementares. Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky (1989) afirmam que a alfabetização implica a compreensão de que o 

estudante passa por etapas sucessivas de elaboração inteligente, carregadas de 

sentido e pensamento, denominadas hipóteses. Compreender essas hipóteses 

possibilita ao professor a realização de um trabalho focado na lógica do processo de 

aprendizagem, que vai ao encontro do que pensa o estudante sobre a leitura e 

escrita, sustentado a partir do “como fazer”, “por que fazer” e “para quê fazer”. Morais 

(2012). 

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, os alunos de 6 anos 

de idade ainda se encontram em uma fase em que o brincar é importante para sua 

aprendizagem.” O BIA se destaca das demais iniciativas de organização escolar em 

ciclos anteriormente implantadas no DF, por ser uma política pública que superou a 

transição de diferentes governos, constituindo-se assim, em uma política de Estado. 

Isso indica a consolidação da proposta e a possibilidade para sua ampliação aos 

anos escolares posteriores (4º e 5º anos), uma vez que a convivência com duas 

lógicas – ciclos e séries – dentro de um mesmo período escolar (anos iniciais) pode 

dificultar o trabalho pedagógico desenvolvido nas e pelas escolas’’( Diretrizes 

Pedagógicas para organização Escolar ). Nesta perspectiva, a SEEDF implantou a 

partir de 2013 o 2º Bloco do 2º Ciclo para as Aprendizagens da Educação Básica 2 

nas escolas públicas do DF. A proposta de ampliação foi aprovada pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal em 2013 (PARECER nº 225/2013) e o processo de 

implantação se efetivou por adesão voluntária das escolas. A Escola Classe 

Chapadinha aderiu voluntariamente e implantou tal organização a partir do ano de 

2014, e de acordo com as avaliações internas e em larga escala realizados pela 

instituição, bons índices de aprendizagens vem sendo apresentados. 

 Organização Curricular e perspectivas matrizes 

7.2 Organização Curricular 
 

O atendimento aos nossos alunos volta-se as necessidades e interessantes 

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, 
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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 deve dar ênfase ao trabalho 

pedagógico focalizando o processo educacional no aluno, considerando: 

 Os conhecimentos como recursos a serem mobilizados; 

 Resolução de problemas reais; 

 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. 

A estrutura organizacional do estabelecimento de ensino expressa-se 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 tem o poder de gerenciamento sobre os 

conhecimentos disciplinares. Em face dos princípios de interdisciplinaridade e de 

contextualização, que permeiam todo o currículo da educação Infantil e nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental de 9 anos, o tratamento didático pedagógico dos 

componentes curriculares será de atividade, 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 9 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. 
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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 (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. 

Para que tal proposta se desenvolva com êxito esperados recebemos 

orientação e somos acompanhados pela UNIEB, que busca disseminar um novo 

olhar no fazer pedagógico. 

Atendendo aos princípios da Proposta Pedagógica do BIA, acontecem os 

reagrupamentos, vivenciais e projetos interventivos. 

 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 instrumento que atendam toda esta 

pluralidade. 

Apesar de a inclusão ser política educacional, precisamos percebê-la, não 

somente por este prisma, a respeitar as diferenças vai além de mudanças de 

paradigmas educacionais, envolve mudanças na mentalidade e na cultura 

pedagógica 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. 

8. Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação 

 

8.1– Concepção de avaliação 
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, métodos. 
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Sendo a avaliação um processo indissociável do processo educativo, 

possibilita ao professor definir critérios para replanejar 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 e participativo, 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. 

8.2 Formas de registros avaliativos 
 

O acompanhamento das ações realizadas na proposta pedagógica será feito 

durante as coordenações coletivas. 

As avaliações feitas mediante questionários, os resultados serão tabulados 

por meio de gráficos e estes serão analisados. E de acordo com os mesmos, 

sofrerão intervenções à medida que os objetivos forem ou não alcançados. 

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 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 as turmas de 4º e 5º ano são analisadas através de um 

teste diagnóstico e 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 
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de flexibilidade, dinamicidade, a mesma ocorrerá semanalmente uma dou duas 

vezes por semana de acordo coma necessidade de organização semanal, tendo em 

vista uma forma coesa e coerente de avaliações processuais. A Unidade de Ensino 

promoverá uma diversidade de formas avaliativas utilizada pelo SIADE e Provinha 

Brasil, aplicação do teste da psicogênese entre outras. 

Os resultados obtidos na Provinha Brasil e do SIADE, representam um 

instrumento muito valioso, uma vez que a partir deles várias estratégias são traçadas 

a fim de 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 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. 

 

8.3 Intervenções pedagógicas 
 

 Projetos Interventivos; 

 Reagrupamentos; 

 Aula de reforço (no horário contrário) com prioridade ao lúdico; 

 Atendimento individualizado  

 Oficinas de matemática e português. 

 

9. Gestão administrativa e pedagógica 

 

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. Como na escola não há 

o supervisor administrativo a vice- diretora é responsável pela folha de ponto, a 

modulação. 
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O diretor e 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 protegidos (zelados) e os projetos bem 

desenvolvidos. 

Os coordenadores pedagógicos são responsáveis pelo desenvolvimento da 

proposta pedagógica estabelecidas 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 envolvem todo o pedagógico e sendo a ponte de diálogo entre direção e 

professores. Durante o primeiro bimestre em peso, a instituição contou com apenas 

uma coordenadora, visto que as outras duas, encontram-se de LTS por tempo 

indeterminado, fator este que sobrecarrega todo o trabalho pedagógico da escola. 

A orientação educacional é um processo dinâmico e ativo, que atua junto ao 

processo pedagógico. Deve proporcionar a construção e a produção de 

conhecimentos, saberes de comunicações e interações, promovendo toda a teia de 

relações que envolvam o sujeito e o meio. 

Os auxiliares de educação têm uma atuação que 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. 

Diretor, vice-diretor, coordenador, orientador educacional, pedagoga e demais 

docentes estão sempre se reunido em coordenações coletivas, para a articulação do 

grupo/trabalho pedagógico. 

Os professores regentes no turno matutino e vespertino desenvolvem sua 

aula em sala durante 5 horas e no horário contrário 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 

as quartas feiras, alguns professores atendem os alunos com reforço em horário 

contrário nas terças-feiras ou quintas-feiras. Às segundas-feiras e sextas-feiras são 

destinadas à coordenação pedagógica individualizada. 

A escola dispõe de projetos que envolvem todos os professores com objetivos 

de elevar o nível de aprendizagem dos alunos e dinamizar o processo de ensino. Os 
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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. 

O serviço de orientação educacional desenvolverá seus projetos de forma 

coletiva, segundo seu plano de ação, e também fará atendimentos individuais a pais 

e alunos para favorecer o contínuo processo de ensino-aprendizagem e dar apoio e 

suporte à família e ao educando. 

A pedagoga fará seu atendimento às crianças em uma pequena sala restrita 

ao atendimento e através de observações nas salas de aula de acordo com a 

demanda. Nas quintas-feiras também contará com a ajuda da psicóloga que 

atenderá alunos e seus familiares, o trabalho de ambas é prevenir e se necessário 

diagnosticar possível problemas com os educandos. 

 

10. Estratégias para implementação: recursos físicos, didático-

metodológicos, pessoal docente, de serviços especializados e 

apoio 

 

10.1 Recursos físicos e materiais 
 

Contamos com cinco salas de aula, uma sala dos professores, uma 

secretaria, um banheiro adaptado, um banheiro para professores, dois banheiros 

para discentes, uma sala de recursos/informática, dois depósitos, uma cantina, uma 

cozinha, um pátio coberto, uma biblioteca para desenvolvermos nosso projeto de 

leitura, uma quadra que está sendo coberta.  

Os recursos financeiros oriundos do PDAF, PDDE e PDDE MAIS 

EDUCAÇÃO serão destinados para o desenvolvimento dos projetos descritos na 

proposta pedagógica, bem como aplicadas em melhorias e aquisições de bens 

permanentes. 

Serão utilizados materiais como brinquedos, livros, revistas, textos, cartazes, 

aparelhos de vídeo e áudio, CDs, DVDs, internet, tablets e tudo que venha a 

enriquecer nossa proposta. 
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10.2 – Serviços especializados e de apoio 
 

Contamos com o apoio de uma pedagoga na sala de recursos que fará o 

atendimento aos alunos diagnosticados na própria instituição, de uma psicóloga que 

vem quinzenalmente e de uma orientadora educacional. 

Este ano contamos um número de 3 alunos diagnosticados com transtornos 

(DPAC), um deficiente físico ( apresenta má formação na mão esquerda – 

incompleta) e um aluno TG. Estes alunos são acompanhados pela orientadora, 

pedagoga e psicólogas itinerante, quem fazem acompanhamento e projetos 

interventivos para os mesmos 

10.3 – Recursos Humanos 
 

Hoje nossa Instituição Educacional conta com 10 professores regentes de 40 

horas, , 2 coordenadoras de 40 horas, 4 professores readaptados de 40 horas, 4 

agentes de vigilância de 40 horas, 2 merendeiras terceirizadas de 48 horas, 3 

assistentes de limpeza terceirizadas de 48 horas, 4 agentes de portaria de 40  horas 

, sendo destas apenas uma readaptada e as demais fazendo parte da carreira 

assistência –conservação e limpeza, 1 merendeira efetiva readaptada, 1 chefe de 

secretaria de 40 horas, 1 orientadora educacional de 40 horas, 1 vice-diretora e 1 

diretora. 

 

Projetos Específicos 2018 
 

Após releitura dos Projetos Político-Pedagógico de anos anteriores e reflexão 

sobre a aplicabilidade dos projetos desenvolvidos, foi feita a avaliação de que os 

assuntos a serem trabalhados em 2018 serão: Projeto Eleitor do Futuro-( inclusão 

Social desde a infância)Projeto Plenarinha de Educação Infantil ( Universo do 

Brincar) , Projeto Alimentação na Educação Infantil, mais que cuidar : Educar, Brincar 

e Interagir , Projeto AGEFIS nas Escolas, Projeto Ecoativos, Projeto Dia do Campo , 

Projeto Educação com Movimento, Projeto Circuito de Ciências,, Projeto Detran nas 

Escolas Projeto de Transição, Projeto Cidadania e Justiça nas escolas Projeto 

Programa Novo mais educação,, todos estes projetos listados a cima tem a parceria 

com a Subsecretaria de Educação Básica –SUBEB. Projetos que fazem parte do 
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calendário Escolar e que serão desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2018: 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) [05 a 09/03], 

Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei 

Distrital nº 5.243/2013) [19 a 23/03], Semana de Educação para Vida (Lei Federal nº 

11.998/2009) [07 a 11/05]. Outros projetos realizados pela escola agregarão as 

necessidades do ambiente escolar e atenderão suas especificidades: Projeto Leitura, 

Projeto Asas da Imaginação, Projeto de olho no Futuro sustentável, Projeto Entrada 

Afetiva, Projeto Soletrando; Multiculturalismo englobando cultura Afro-Brasileira e 

Consciência Negra e Cultura Indígena; Família na Escola; Literatura; Resgatando 

Valores e Refletindo sobre a Cidadania; Projeto Cultural das  Regiões Brasileira 

 

Obs.: No decorrer do ano poderão ser acrescentados outros projetos de 

acordo com a observação e avaliação das necessidades do cotidiano escolar ou 

social. 

PROJETOS NA ÁREA DO PROTAGONISMO ESTUDANTIL 

 

1-Progama Inclusão Social desde a infância 
 

Público alvo: Educação Infantil e Ensino Fundamental 

O programa é oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal –

TER-DF em parceria com a SEDF aos estudantes da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental –Anos iniciais. 

Objetivo Geral 

Promover a inclusão social e cultural por meio da associação dos 

personagens do Folclore Brasileiros com temas sociais contemporâneos. 

Objetivos específicos 

-Promover o debate entre os estudantes 

-Desenvolver o senso crítico no decorrer e durante o pleito  

- Manuseio a urnas eletrônicas e títulos eleitorais fictícios . 
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- Compreender a importância e todos os envolvidos em um processo eleitoral. 

Metodologia 

Com apoio do TRE a Unidade Escolar , por meio de atividades lúdicas e por 

meio de lendas folclóricas , personagens candidatos a presidência do Folclore – 

Vitória Régia , Iara , Curupira , Saci- Pererê , Negrinho do Pastoreio , elegem temas 

que podem vincular-se á questões sociais  de extrema importância como: a 

racionalização da água , a relação do homem com o meio ambiente, o papel do 

homem na sociedade, o preconceito as diferenças e a inclusão social com pessoa 

com deficiência na sociedade, desenvolvendo um clima de debate entre os alunos , 

ao término da campanha acontece a eleição , similar ao pleito oficial , em que os 

estudantes , utilizando um título eleitoral e fictício e com uso da urna eletrônica , 

votam no candidato que abordou o tema que ele julga prioritário para sua escola e 

comunidade. 

 

AVALIAÇÃO 

Será realizada durante todo o processo em que estiver sendo desenvolvido o 

projeto em questão e a partir das mudanças de atitudes de acordo com as 

relevâncias dos temas desenvolvidos. 

         Terá início no mês de maio e concluído no mês de Junho. 

 

2-PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VI ‘’ UNIVERSO DO 

BRINCAR’’) 
 

Público alvo: 

Educação Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental 

Objetivo geral 

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

práticas pedagógicas lúdicas que contribuam para o desenvolvimento infantil , 

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

   *Explorar e refletir sobre a realidade e a cultura na qual está inserida, 

interiorizando-a. 

  * Experimentar os diferentes papéis sociais (o papel de mãe, pai, bombeiro, super-

homem) através do faz-de-conta. 

  * Compreender o papel do adulto e aprender a comportar-se e a sentir como ele, 

constituindo-se como uma preparação para a entrada no mundo dos adultos. 

   *Conhecer o mundo e conhecer-se a si mesma. 

    *Simular situações e conflitos da sua vida familiar e social, permitindo a expressão 

das suas emoções.  

     *Encenação de seus medos, suas angústias e a sua agressividade de modo a 

tentarem elaborar e resolver os seus conflitos internos.  

      *Trabalhar a sua resistência à frustração, aprendendo a lidar com os sentimentos 

essenciais para o seu equilíbrio emocional e para o desenvolvimento da 

personalidade. 

   *Desenvolver o raciocínio, a atenção, a imaginação e a criatividade. 

   * Desenvolver novas linguagem que auxiliem a criança a pensar, de forma criativa. 

    *Desenvolver a noção de respeito por si e pelo outro, bem como sua autoimagem 

e autoestima 

 EIXOS NORTEADORES 

CONTEÚDOS: 

Movimento: 

· Utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas e em suas 

brincadeiras. 

· Percepção de estruturas rítmicas para expressar – se corporalmente por meio de 

brincadeiras. 

Natureza e Sociedade: 
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· Participação em brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às tradições 

culturais de sua comunidade e de outros grupos. 

Música: 

· Participação em situações que integrem músicas, canções e movimentos corporais. 

 Artes: 

· Exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de seus 

projetos artísticos. 

· Exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para construção.  

 

Linguagem Oral e Escrita: 

· Uso da linguagem oral para conversar e brincar. 

· Observação e manuseio de materiais impressos como livro e revistas. 

· Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento. 

· Participação em situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da escrita. 

 

 METOLOGIA 

– Pesquisa junto às famílias sobre as brincadeiras da infância. 

– Pesquisa em livros e na internet sobre a origem de alguns dos brinquedos e 

brincadeiras. 

– Selecionar alguns brinquedos que possam ser construídos pelas crianças 

(bilboquê, peteca, vai e vem, pião, cavalo de pau, e outros.). 

– Coletar algumas sucatas para confecção dos brinquedos. 

 · Rodas de conversa (Quais os brinquedos preferidos?). 

· Listar os brinquedos em cartaz. 

· Roda de conversa (Qual a brincadeira preferida?). 

· Listar as brincadeiras e escolher algumas para brincar. 
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· Pesquisar junto com as famílias sobre as brincadeiras e brinquedos do seu tempo 

de infância. 

· Ler as pesquisas para as crianças e junto com as crianças selecionar algumas para 

brincamos. 

· Propor para que as crianças desenhem algumas brincadeiras. 

· Proporcionar oportunidade para que as crianças confeccionem alguns brinquedos. 

· Escrever junto com as crianças regras de algumas brincadeiras para confecção de 

um livro de brincadeiras para acervo da escola. (texto coletivo). 

Proporcionar passeios e excursões diversas nas quais as crianças tem oportunidade 

de conhecer outras formas de brincadeiras em diversos contextos. As crianças terão 

aulas de psicomotricidade através do lúdico. Os professores participarão das 

formações da Educação Infantil durante as coordenações pedagógicas coletivas. 

PRODUTO FINAL 

– Exposição para os pais dos desenhos, pinturas e brinquedos confeccionados. 

– Livro de brincadeiras. 

Tempo de execução;  

Durante o ano letivo de 2018 

AVALIAÇÃO:  

Será realizada mediante observações durante a aplicabilidade do projeto, o 

envolvimento do aluno e seu desenvolvimento.  

PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E 

MEIO AMBIENTE 

 

Alimentação na Educação Infantil, mais que cuidar: Educar, brincar e 

interagir 
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  Justificativa: 

 A nutrição tem uma influência significativa na saúde. Ela afeta praticamente todas as 

funções do corpo. Os nutrientes dos alimentos são necessários para cada batimento 

cardíaco, sensação nervosa e contração muscular. Uma boa nutrição não só evita 

doenças causadas por deficiência, como aumenta a resistência a doenças 

infecciosas e desempenha um papel importante na prevenção de doenças crônicas. 

A boa nutrição é uma forma de medicina preventiva. Estudos indicam que parte da 

população se alimenta de forma inadequada, devido à falta de alimentos, 

inadequação nos alimentos consumidos, excesso de alimentos ou por consumo 

alimentar sem a diversidade de produtos necessários. Considerando a necessidade 

da Segurança Alimentar e Nutricional que é a “realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e 

que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis, torna-se fundamental a 

conscientização da comunidade escolar sobre a prática de uma alimentação correta.   

Objetivo Geral:  

Incentivar a autonomia alimentar das crianças, a conscientização e o envolvimento 

acerca dos aspectos sociais, pedagógicos e nutricionais que o momento de refeição 

propicia, integrando as áreas afins do currículo de Educação infantil ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que tem como objetivo a inclusão 

alimentar e nutricional (EAN), no processo de ensino aprendizagem. 

Neste sentido a Secretaria pretende fazer gradualmente a troca dos utensílios de 

plásticos pelos de vidro, e de inox, promovendo a qualidade e segurança alimentar, 

visando qualidade de vida. Os alunos participarão também do auto-servimento, 

desenvolvendo assim cuidados com o corpo e com o outro. 

Conscientizar os membros da comunidade escolar sobre a importância da segurança 

alimentar e nutricional para a obtenção de uma boa qualidade de vida.  

 Objetivos Específicos: - 

- Reconhecer a importância de uma alimentação saudável para o bom 

desenvolvimento e longevidade humana; 
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     -Participação do auto-servimento , desenvolvendo assim cuidados com o corpo e 

com o outro. 

 - Identificar os alimentos que possuem os nutrientes necessários para o bom 

funcionamento do corpo humano; 

 - Diagnosticar os alimentos e vícios que causam malefícios à saúde; 

 - Reconhecer a importância dos exercícios físicos para o bom funcionamento do 

corpo, para a prevenção de doenças e consequente conquista de melhor qualidade 

de vida.  

 - Estimular a prática frequente de exercícios físicos; 

 - Investigar a origem, o processo de produção, transporte e manutenção dos 

alimentos ingeridos;  

- Refletir criticamente sobre a influência dos meios de comunicação nos hábitos 

alimentares da população. 

Metodologia:  

• Levantamento de informações junto aos alunos sobre o tipo de alimentação diária 

de cada um. 

 • Pesquisar a origem dos alimentos ingeridos por eles (município, estado, país). 

 • Palestra com agrônomo e agricultores locais. 

 • Palestra com nutricionista sobre os cuidados com a conservação dos alimentos. 

Construção e cultivo de horta escolar, com auxílio do professor responsável pelo 

projeto e educador social responsável pelo subprojeto. 

 • Pesquisa de campo sobre a conservação dos alimentos.  

• Apresentação para a comunidade escolar. Selecionar os alimentos de origem 

agropecuária mais produzidos na região e explicar a sua origem histórica e o seu 

processo de produção, os seus subprodutos e a importância destes na nossa 

alimentação.  

O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo de 2018 
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Avaliação  

Os alunos serão avaliados através do desempenho, interesse, participação e 

mudança de atitudes em relação aos temas trabalhados. 

 

2-PROJETO ECOATIVOS 
 

Público alvo:  

Professores e coordenadores do Ensino Fundamental dos anos iniciais 

Objetivo geral 

Formação da consciência e o conhecimento sobre a relação de consumo e 

sustentabilidade, tendo como o foco o meio ambiente e as mudanças climáticas. 

Objetivos específicos 

- Transformar estilos de vida das gerações atuais e futuras. 

-Refletir sobre a realidade local, promovendo ações práticas junto a comunidade para 

maior comprometimento com a cultura e a sustentabilidade. 

METODOLOGIA 

 Formação presencial em dois formatos: 

1-Sensibilizar os docentes sobre a importância em desenvolver projetos de educação 

para sustentabilidade,  

2- Formação on-line, com conteúdos relacionados a alfabetização ecológica e a 

compreensão dos atuais desafios sociais, ambientais e econômicos. 

A medida que os professores participarem, das formações farão a aplicabilidade do 

mesmo junto aos alunos, relacionando aos projetos já desenvolvidos na escola com 

a mesma temática.  

AVALIAÇÃO 

Será realizada durante o processo de execução do mesmo, mediante o envolvimento 

dos participantes. 
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3-PROJETO DIA DO CAMPO 
 

Público alvo: 

 Profissionais da educação que atuam em unidades escolares do campo 

Justificativa 

A construção e/ou ressignificação do Projeto Político-Pedagógico da escola do 

campo perpassa por uma prática democrática que respeite as especificidades dos 

sujeitos que vivem no campo e compreenda que os saberes, os fazeres campesinos 

são alicerces da construção política-pedagógica do projeto transformador da 

Educação do Campo. 

Objetivo Geral 

Promover a construção de uma escola do campo vinculada a identidade e a 

emancipação dos sujeitos do campo. 

Objetivo específico 

 Mobilizar a participação efetiva da comunidade escolar no processo de construção e/ou 

ressignificação do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe Chapadinha no tocante a 

importância a escola do campo 

  Identificar e incorporar os saberes e os fazeres do campo 

Metodologia  

Durante todo o ano letivo o PPP estará voltado para atividades que tenha relação a 

vida do campo onde a comunidade precisa sentir-se inserida neste contexto, sendo 

partícipes de todo o processo escolar, no sentindo de valorizar todo o saber 

adquirido pelo aluno inserido neste contexto. 

O Dia do Campo, se dará em um espaço de formação e diálogo que visa a troca de 

saberes , experiências e projetos desenvolvidos a partir dos princípios e matrizes da 

Educação do Campo , sendo o Inventário Social , histórico , cultural e ambiental das 

Escolas do campo da SEDF a principal proposta didática norteadora de todo o 

processo. 

 Tempo de execução 
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As atividades relacionadas ao campo, como reconstrução do inventário e outras 

atividades relacionadas se desenvolverão ao longo do ano. O dia do Campo 

acontece em meados do mês de Novembro. 

4- PROJETO AGEFIS NAS ESCOLAS 
 

Públíco alvo: 

Estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental 

Objetivos gerais 

O Projeto com parceria das Escolas (SEDF) e a Agência de Fiscalização do DF 

(AGEFIS), tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância 

do respeito aos espaços públicos e dos cuidados com a ocupação, conservação e 

limpeza de áreas de circulação e conveniência. 

Objetivos específicos 

* Conscientizar os estudantes sobre a importância da segurança da segurança 

pessoal e coletiva, evitando –se construção civis e atividades econômicas, sem as 

devidas licenças para a construção e funcionamento, respectivamente. 

 

5- PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 
 

Educação com Movimento: Educação Física nos anos iniciais 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil e turmas do Ensino Fundamental do 1º 

ao 5º ano da Escola Classe Chapadinha 

 

  JUSTIFICATIVA 

A inserção da Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental não 

é uma proposta nova. Essa proposta inovadora com foco no desenvolvimento 

integral das crianças por meio de uma abordagem aberta e multidisciplinar envolve o 

ensino das Artes e a Educação Física em um único espaço físico que até hoje é 

destaque na rede pública do Distrito Federal. A implantação das aulas de Educação 

Física ministradas por professor especialista nos anos iniciais visa democratizar o 
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acesso a essa prática pedagógica, desenvolvida de forma interdisciplinar e entendida 

como área de conhecimento, historicamente constituída, que envolve as dimensões 

afetivas, cognitivas e socioculturais dos estudantes. O processo de ensino e 

aprendizagem de Educação Física tem seus fundamentos nas concepções de corpo 

e movimento. Conforme Piaget (citado por FONSECA, 1987), “a inteligência tem 

origem na ação e ação é movimento (ou ausência consciente de movimento). A ação 

é inteligência em movimento.” Portanto, o ensino da Educação Física não se 

restringe ao simples exercício de certas habilidades e destrezas. Não visa à 

repetição de gestos estereotipados com vistas a mecanizá-los, e reproduzi-los. É 

preciso possibilitar ao sujeito refletir sobre suas possibilidades corporais para que 

possa de maneira autônoma, exercê-las. Baseado nessa premissa, a Educação 

Física deve estar integrada de forma significativa ao cotidiano escolar, uma vez que 

a ludicidade, e todos os elementos da cultura corporal do movimento, são esferas da 

vida social e fundamentais ao desenvolvimento da criança. Este desenvolvimento 

implica planejar, experimentar, avaliar, escolher, interagir, enfim, aprender a 

movimentar-se, levando em conta a diversidade humana e o contexto histórico-

social. 

Objetivo Geral: Atender alunos da Educação Infantil ao quinto ano de ensino 

Fundamental, de duas vezes a uma vez por semana com aulas de duração de 50 

mim cada, ministradas, dentro das áreas internas da escola ou nos derredores , ou 

assim que se fizerem necessárias, afim de que, de forma interdisciplinar, promova a 

formação integral do estudante ampliando o seu repertório de experiências corporais 

mediante a intervenção pedagógica de um professor especializado nesta área, o 

professor de Educação Física.  

            Objetivos Específicos  

 Aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da cultura corporal 

presentes na Educação Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a 

ginástica e a dança mediante a intervenção pedagógica de um professor especialista 

nesta área do conhecimento que integrado e inter-relacionado ao trabalho do 

professor regente, contemple um melhor atendimento das necessidades 

pedagógicas do estudante dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

  Fortalecer o vínculo do estudante com a escola visando à melhoria da 

aprendizagem, utilizando instrumentos específicos da Educação Física, tais como: 
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eventos esportivos, festivais de dança, de lutas e ginástica que resultem em uma 

aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será realizada no decorrer do ano letivo, durante as coordenações 

coletivas, onde o professor regente poderá descrever o que observou de 

desenvolvimento ou não do aluno, frente as habilidades trabalhadas pelo profissional 

de Educação Física, bem como, este também poderá descrever o que demais 

importante se destacou a partir do projeto desenvolvido , apontando sugestões , 

falhas, a fim de aprimorarmos e melhor atender o alunos em suas especificidades 

 

OBS: O professor do referido projeto encontra-se de LTS desde meados do mês de 

agosto do ano de 2017, e provavelmente retorne em Junho de 2018 com restrições 

temporárias. 

 

PROJETOS CONVIVÊNCIA HUMANA: SOLIDARIEDADE, EDUCAÇÃO 

PARA A VIDA , ÉTICA , CIDADANIA , JUSTIÇA , DIREITOS HUMANOS E 

DIVERSIDADE 
 

Detran nas Escolas 

 Público Alvo: 

 Educação infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Objetivo Geral: 

Capacitação de professores do magistério da SEDF, implantando assim a Educação 

para o Trânsito na Rede Pública se ensino do DF. 

Objetivos específicos: 

-Promoção da Educação para o trânsito, em cumprimento as políticas públicas , 
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-Contribuir para a formação de indivíduos críticos e conscientes, que possam vir a 

transformar a sociedade. 

 

Metodologia  

Os professores participarão da capacitação através da plataforma do DETRAN, on- 

line, certificado pela EAPE, onde os mesmos receberão o material de apoio para si e 

para desenvolver o projeto com os alunos. 

AVALIAÇÃO 

Será realizada no decorrer do curso e mediante mudanças de atitudes frente ao tema 

desenvolvido. 

2-Projeto transição 

Público alvo: 

Alunos da Educação Infantil (2° período) e anos iniciais do Ensino Fundamental (5° 

ano) 

Objetivo Geral: 

  *Promover o processo de transição, amenizando o nível de ansiedade e expectativa 

em relação à nova etapa, colaborando para a eficácia do ensino aprendizagem. 

   *Análise e discussão das possíveis transições que ocorrem no espaço escolar a fim 

de propor ações contínuas de encaminhamento e acolhimento que contribuam para a 

aprendizagens dos estudantes. 

Objetivo específicos: 

Criar condições para que o estudante conheça o espaço físico do segmento do 

Ensino Fundamental anos finais  

. 1. Salas de aula. 

 2. Banheiros. 

 3. Sala de Multimídia.  
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4. Equipe de Trabalho:  

Coordenação, SOE, SAE e educadores 

.  Promover o autoconhecimento de cada estudante; 

  Incentivar o estudante a pensar criticamente.  

 Elencar algumas dúvidas dos estudantes nesta fase de transição.  

 Informar sobre o funcionamento pedagógico:  

Plantão de Dúvidas. (Disciplina, Calendário das avaliações, horário (funcionamento e 

das aulas), Recomendações. 

 

Metodologia: 

       Os encontros serão realizados pela turma na sala e espaços que sequenciarão a 

etapa que encontra-se inserido, a partir do mês de Novembro do ano de 2018, 

acompanhados pelo professor regente, direção, coordenador e Orientador 

Pedagógico. (SOE)  

 

EMPREENDEDORISMO E MUNDO DO TRABALHO. 

Programa Novo Mais Educação 

Público Alvo:  

Ensino Fundamental (anos iniciais) 

OBJETIVO GERAL: 

Melhorar a aprendizagem em língua Portuguesa e Matemática no Ensino 

Fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, 

mediante a complementação da carga horária semanal, com atividades de 

acompanhamento pedagógico , em Português e Matemática, atividades de culturas, 

artes , esporte e lazer. 
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Objetivos específicos: 

  *Melhoria da aprendizagem dos estudantes, 

   * Garantia a ampliação da jornada escolar de crianças,  

    *Acompanhamento pedagógico obrigatório em Língua Portuguesa e Matemática e 

no caso da jornada em tempo Integral (ampliação de 15 horas)  

   *Desenvolvimento no campo das artes, cultura, esporte e lazer 

Metodologia 

Os alunos do 3° e 5° ano terão acompanhamento pedagógico em Matemática e 

Português, terão aulas de iniciação musical, futsal e dança , conforme plano de ação 

encaminhado ao MEC na plataforma do PDDE interativo, os alunos serão 

acompanhados por monitores e facilitadores dentro das instalações da escola , 

coordenadas pela coordenadora da Educação Integral, em um cronograma já 

estabelecido . 

Execução do Projeto: 

De acordo com o MEC, o mesmo tem 8 meses como tempo de execução e a verba 

para custear o programa será pelo PPDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO, no entanto até 

o presente momento nenhuma escola da rede recebeu a referida verba para 

contratação das oficinas 

 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 
 

Público alvo Turmas do Ensino Fundamental do (1°, 2°, 3° ,4º e 5º) ano da Escola 

Classe Chapadinha. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 De acordo com a proposta oferecida pela Secretaria de Educação de DF, Educação 

Integral em sua essência e qualidade é aquela que forma o ser humano em sua 

integralidade e para sua emancipação. Construir uma educação que emancipe e 
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forme em uma perspectiva humana que considere suas múltiplas dimensões e 

necessidades educativas é a grande estratégia de melhoria da qualidade de ensino e 

promoção do sucesso escolar, que é a Educação Integral.  

 A comunidade, não pode pensar que a Educação integral é acúmulo de 

conhecimentos, vai muito, além disso, vários aspectos são observados neste projeto 

como: a ampliação do currículo com a valorização dos saberes populares, a gestão 

democrática, a participação de outros sujeitos e a extensão do território educativo, 

tudo isso é articulado com o Projeto Político Pedagógico da escola, visando garantir 

a vivência escolar de alunos, professores, família e comunidade em um exercício 

cotidiano e coletivo de cidadania. A intenção da política de Educação Integral 

ultrapassa, portanto a mera ampliação de tempos, espaços e oportunidades 

educacionais e busca discutir e construir em nossas escolas espaços de 

participação, favorecendo a aprendizagem na perspectiva da cidadania, da 

diversidade e do respeito aos direitos humanos. O desafio é grande, mas as 

possibilidades de concretização da escola integral, entendendo-a como solo fértil de 

uma educação democrática e de qualidade social, é real 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O Projeto Educação em Tempo Integral da Escola Classe Chapadinha é destinado 

aos alunos do 1°, 2°, 3° ,4° e 5º anos de Ensino Fundamental têm como objetivo: 

 Ampliar as oportunidades de desenvolvimento educacional. Contando com uma 

permanência de 10 horas na escola e em oficinas ministradas fora do 

estabelecimento (em outras instituições), durante 4 dias da semana  

 A ampliação das oportunidades educacionais, para além dos conteúdos 

disponibilizados pela grade curricular, contribuindo para uma formação mais 

qualificada e capaz de fazer frente aos desafios propostos pela escola 

contemporânea. O campo educacional é componente básico na construção de 

um mundo mais sustentável, capaz de garantir a consolidação progressiva da 

justiça e do desenvolvimento social. Através de uma gama de atividades, para 

além do tempo e espaço oferecidos pela escola, o programa Educação em 

Tempo Integral constitui-se como um instrumento decisivo para a ampliação dos 

recursos escolares e para a criação de outras instâncias de formação. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver a capacidade intelectual e do raciocínio lógico; 

· Promover a observação, a reflexão e a análise de problemas, bem como a busca 

de soluções, a socialização, a inclusão e a melhoria do desempenho escolar. 

 Criar nos espaços educativos condições que fomentem práticas de 

socialização e convivência, bem como propiciar o acesso ao uso adequado 

das tecnologias da informação. 

 Desenvolver projetos educativos dentro e fora dos espaços escolares 

incentivando à comunicação criativa. 

 Constituir grupos de estudo sob a orientação de três Educadores Sociais, visando 

a ampliação do conhecimento em áreas ou temas específicos e o 

desenvolvimento generalizado de habilidades cognitivas. 

 

 Promover a educação integral através do esporte, a partir da oferta de 

atividades esportivas e modalidades diversificadas. 

 Levar os alunos a vivência e o contato direto com o meio ambiente natural.  

 Oportunizar ao aluno a conquista do seu espaço, preservando o meio 

ambiente onde vivemos.  

 Proporcionar como atividade extracurricular um espaço de estudo, descoberta 

e aprendizagem.  

 Proporcionar aos alunos a descoberta das técnicas de plantio, manejo do 

solo, cuidado com as plantas assim como técnicas de proteção da estrutura 

do solo. 

  Levar os alunos a vivência e o contato direto com o meio ambiente natural.  

 Oportunizar ao aluno a conquista do seu espaço, preservando o meio 

ambiente onde vivemos.  

  Proporcionar como atividade extracurricular um espaço de estudo, 

descoberta e aprendizagem.  

  Proporcionar aos alunos a descoberta das técnicas de plantio, manejo do 

solo, cuidado com as plantas assim como técnicas de proteção da estrutura 

do solo. 
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PROCEDIMENTO 

 

TURMA  DIA DA SEMANA HORÁRIO OFICINAS 

1° ano Segunda-feira 10H ás 11h e 30 Iniciação a 

informática 

2° e 3° anos  Segunda, terça e 

quarta-feiras 

13h e 00 as 16h e 

40 

Polo de arte e 

Cultura, Escola 

Parque , Projeto 

Horta e acomp. 

Pedagógico 

4° e 5° anos Quinta feira  13h as 16h e 40 CILB 

 

 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada no decorrer do ano letivo, durante as coordenações 

coletivas, onde o professor regente poderá descrever o que observou de 

desenvolvimento ou não do aluno, frente às informações repassadas pelos 

Educadores Sociais, bem como da escola oficina na qual o aluno participa, além da 

devolutiva por parte da família, para que possamos fazer eventuais ajustes, 

apontando sugestões, falhas, a fim de aprimorarmos e melhor atender os alunos em 

suas especificidades. 

 

 
 

 

 

 

 



55 
 
 

Demais projetos desenvolvidos na instituição 

 

PROJETO: “ASAS DA IMAGINAÇÃO” 
Público alvo: Turmas do Ensino 

Fundamental do 3º e 4º ano da Escola 

Classe Chapadinha. 

Coordenadora do projeto: Eliane da Cunha Rodrigues-Professora 

readaptada. 

Período de execução:  No decorrer do ano letivo em curso. 

Justificativa:  

“O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de 

aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos 

objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das 

cores e formas, dos gestos e luz que buscam o sentido da vida” (PCN: arte, p.21). 

nessa perspectiva de formação integral do educando, de proporcionar um maior 

contato com o fazer artístico é que surge o projeto “Asas da Imaginação” oferecendo  

um algo mais para os educandos desta unidade de ensino. 

“O ato do criador em qualquer dessas formas de conhecimento, estrutura e 

organiza o mundo, respondendo aos desafios que dele emanam, num constante 

processo de transformação do homem e da realidade circundante. O produto da 

ação criadora, a inovação, é resultante do acréscimo de novos elementos estruturais 

ou da modificação de outros, regido pela necessidade básica de ordenação, e 

espirito humano cria, constantemente, sua consciência de existir por meio de 

manifestações diversas.” (PCN: arte, página 32). Os desafios que procuramos aqui 

apresentar aos educandos permitem aos mesmos despertar o olhar para o novo, 

despertar a imaginação criativa o fazer em suas diversas faces. Nessa busca 

contínua de inovação decidiu-se interdisciplinar a este projeto conteúdos que 

envolvam o Letramento Matemático e a aquisição e desenvolvimento da Leitura e 

Escrita. 

“Apenas um ensino criador, que favoreça a interação entre a aprendizagem 

racional e estética dos alunos, poderá contribuir para o exercício conjunto 

complementar da razão e do sonho, no qual conhecer é também maravilhar-se, 
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divertir-se e alegrar-se com descobertas.” (PCN: artes p.35). Asas da Imaginação é 

um projeto que ousa abrir um leque de oportunidades para nossos educandos 

aliando técnicas variadas de artes plásticas com diversidades de materiais 

convencionais e específicos. 

No decorrer deste ano letivo pretende-se proporcionar momentos 

agradáveis de socialização e de intensa concentração e criação. 

Embarcaremos juntos no voo da criatividade percorrendo os caminhos da 

imaginação. Rumo a concretização de nossas valiosas ideias e divulgando-as aos 

que como nós são apreciadores incondicionais de arte e favorecer uma educação de 

qualidade onde o foco principal seja o aluno e disponibilizar a este o máximo de 

possibilidades criadoras que pudermos oferecer. 

Objetivos: 

 “Espera-se que os alunos progressivamente manifestem competências de 

sensibilidade e de cognição em artes plásticas.” (PCN: arte p.95) 

 Desenvolver potencialidades como: 

 Percepção; 

 Observação; 

 Imaginação; 

 Coordenação motora; 

 Sensibilidade; 

 Reconhecer semelhanças e diferenças nos trabalhos artísticos; 

 Desenvolver concepções estéticas; 

 Interagir artista e espectador; 

 Estruturar, organizar e desenvolver desafios; 

 Transformar ideias, sentimentos e imagens num objeto material; 

 Favorecer ao aluno relacionar-se criadoramente com as outras disciplinas do 

currículo; 

 Perceber a realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos e 

formas que estão a sua volta, no exercício de uma observação crítica do que 

existe na sua cultura podendo criar condições para uma qualidade de vida 

melhor; 

 Aguçar a visão, a audição e os demais sentidos para uma compreensão mais 

significativas das questões sociais; 
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 Transformar continuamente a existência, mudando referências a cada 

momento: ser flexível. 

Recursos: 

 Financeiros: no decorrer do ano letivo serão realizados bazares para 

aquisição dos materiais; 

 Humanos: a coordenadora do projeto, professor regente e alunos; 

 Materiais: 

 Massa corrida 

 Papeis diversos 

 Tintas: acrílica, para tecido, guache, relevo, nanquim 

 Cola colorida 

 Cola branca 

 Lápis aquareláveis 

 Lápis preto 

 Pigmento xadrez (várias cores) 

 Retalhos de E.V. A. 

 Giz de cera 

 Velas 

 Lápis de cor 

Avaliação: 

Durante os trabalhos, pretende-se avaliar o aluno: 

 Busca a superação de suas dificuldades. 

 Interage com os colegas, partilhando soluções para as situações de forma 

solidária. 

 Expressa criativamente sentimentos e intenções na materialização de suas 

ideias. 

 Apresenta prontidão como resultado na assimilação dos conteúdos das 

demais disciplinas. 

 Relata sua relação com os trabalhos desenvolvidos (autoavaliação); 

 Desenvolve habilidade de apreciação estética; 

 É capaz de se organizar na utilização dos materiais com economia, evitando 

desperdícios. 
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PROJETO: “ENTRADA AFETIVA”  

 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil e turmas do Ensino Fundamental 

do 1º ao 5º ano da Escola Classe Chapadinha. 

Período de execução: Todo o ano letivo  

Justificativa: 

Acreditamos que “não dá para ensinar apenas na cabeça do aluno, pois o 

coração também é importante” (Mello, 2004:18). No contexto atual é necessário que 

a escola procure comprometer-se não só com o desenvolvimento cognitivo do 

educando, mas também com seu desenvolvimento sócio-emocional. Henry Wallon, 

médico, psicólogo e filósofo francês, dizia em sua teoria pedagógica que o 

desenvolvimento intelectual envolve muito mais do que um simples cérebro. Foi o 

primeiro a pensar nas emoções da criança, enquanto aluno. Sua proposta para o 

ensino aprendizagem inseria o desenvolvimento intelectual numa cultura mais 

humanizada. Para ele, elementos como afetividade, emoções, movimento e espaço 

físico se encontram num mesmo plano. 

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. 

Diariamente, o aluno deixa seu lar par ir a escola e faz isso acompanhado de 

diversos sentimentos. Visando acolhê-lo bem e estabelecer com ele uma relação 

mais afetiva, pensou-se no presente projeto que proporcionará momentos de melhor 

comunicação, aproximação e socialização entre alunos e professores.   

 

Objetivos 

 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; 

 Compartilhar trabalhos desenvolvidos nas classes; 
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 Estreitar as relações interpessoais; 

 Alegrar o ambiente escolar; 

 Proporcionar momentos de cultura e civismo; 

 Promover a cultura da Paz. 

Procedimentos: 

 Acolhida com oração (todos os dias) 

 Apreciação do Hino Nacional, Hino de Brasília, Hino à Bandeira e 

hasteamento das bandeiras: Bandeira do Brasil, de Brasília, de Brazlândia e 

da Escola (todas as segundas-feiras); 

 Realização de brincadeiras que contemplem a psicomotricidade como: 

coreografia em danças e dramatizações de histórias ginasticadas, (todos os 

dias da semana); 

 Apresentação pelos alunos: Poemas, cantos, peça teatral, leitura ou 

dramatização de uma história ou contos (toda sexta-feira); 

 Apresentação de uma música nova no pátio, contação de uma história, 

encenação de uma história por parte do grupo docente da escola (toda 

quarta-feira); 

 Leitura e reflexões de textos bíblicos enfatizando valores. 

 

FAMÍLIA E ESCOLA PARCERIA DE SUCESSO 
 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil e turmas do Ensino Fundamental do 1º 

ao 5º ano da Escola Classe Chapadinha 

Justificativa: 

A qualidade de vida longe de ser um bem inatingível, pode ser alcançada 

mediante a mudança de mentalidade e postura, neste sentido a escola busca 

promover momentos de reflexão sobre o assunto, visando possibilitar a comunidade 

escolar à construção de uma escola onde valores de bem estar sejam resgatados e 

praticados no cotidiano, bem como, propiciar uma maior aproximação da família com 

a escola. 
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Objetivo Geral: 

Estimular reflexão sobre hábitos e atitudes que promovam a qualidade de 

vida enfatizando os aspectos relacionados à saúde e a expressão de sujeito de 

forma integral e conduzir a família a uma reflexão do seu papel no âmbito 

educacional, social, afetivo para o desenvolvimento da criança. 

Período de Realização: 

Decorrer de todo ano letivo. 

Competências e Habilidades: 

 Adquirir atos e atitudes que favoreçam a uma vida saudável; 

 Resgatar valores essenciais em relação à qualidade de vida (Prática 

de esportes; hábitos alimentares saudáveis...). 

 Associar o trabalho ao lazer; 

 Resgatar a função social da família; 

 Reconhecer a importância de cada membro; 

 Conscientizar a família da relevância do seu papel no processo ensino 

aprendizagem. 

Procedimentos: 

 Propiciar momentos de reflexão através de oficinas, teatro, palestras, 

grupos de estudo, mini cursos que, contribuam para uma mudança de 

hábitos e atitudes. Atendimento as especificidades de cada turma; 

 Resgatar o conceito de família como base de formação de cidadãos 

críticos e conscientes dentro da sociedade, bem como os valores 

éticos, morais e religiosos inerentes à família; 

 Conscientizar os pais da importância na vida escolar de seus filhos; 

 Formar o conselho de pais; 

 Cultivar a horta escolar; 

 Promover a semana da alimentação; 

 Promover o dia da beleza; 

 Promover o dia da saúde da mulher; 

 Promover cursos sobre alimentação alternativa; 

 Firmar convênios com academias da cidade; 
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 Promover aulas de canto e violão, informática, e práticas esportivas 

com parcerias em valor acessível aos nossos alunos; 

 Mostrar que na família o relacionamento de amor, interação com a 

comunidade, valores, respeito à diversidade, geram pessoas mais 

pacíficas e solidárias. 

Recursos: 

Humanos: Palestrantes das diversas áreas envolvidas (saúde, beleza, 

educação física e outros.). 

Materiais: Apostilas, revistas, jornais, computadores, ferramentas necessárias 

de acordo com cada tema a ser desenvolvido. 

Avaliação: 

           Será feita no decorrer de sua execução, estando sujeitos a inclusões e 

exclusões que forem necessárias 

 

MULTICULTURALISMO 

 

PROJETO: “CULTURA AFRO-BRASILEIRA E CONSCIÊNCIA NEGRA” 
 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Período de execução: Segundo semestre do ano letivo com culminância no 

mês de novembro. 

Justificativa:  

“Ninguém nasce odiando uma pessoa pela sua cor de pele, por sua origem ou 

ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem 

aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar”. 

(Nelson Mandela) 

A população brasileira é constituída por grande parte de pessoas de raça 

negra. No entanto só recentemente tornou-se obrigatório o ensino da história da 

descendência do povo afro-brasileiro a partir da lei nº 10.639, assim as escolas 
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ampliaram a reflexão sobre o papel e a importância do negro na construção da nossa 

sociedade. Percebe-se nitidamente em nossas escolas, a necessidade de se 

repensar conceitos e valores e conscientizar os alunos acerca de práticas e 

comportamentos que configuram racismo. É necessário fazer-se conhecer, valorizar 

e respeitar as diferentes culturas, sobretudo o que contribui fortemente para a nossa 

formação. E as crianças precisam aprender a verdadeira história e tradição do povo 

negro no Brasil. Aprofundar os estudos nessa área acarretará em avanços e 

melhorias nas relações como a elevação da autoestima da criança negra, sua 

percepção e de sua identidade e o respeito à diversidade. 

É importante ressaltar em atividades curriculares cotidianas a contribuição, a 

riqueza cultural que herdamos e não só os aspectos negativos em torno da 

escravidão, miséria e violência. Destacar personalidades negras com tantos 

conhecidos como tantos conhecidos em todas as áreas (política, literatura, artistas, 

cientistas, mestres, etc.) são procedimentos que devem ser adotados. A lei por si não 

basta, é preciso que haja mudanças no ensino-aprendizagem valorizando 

conhecimentos da cultura. Uma escola democrática prepara cidadãos para uma 

sociedade também democrática. 

Por isso é preciso dinamizar e resinificar currículos evitando distorções, 

discriminações preconceitos e evitando desigualdades e injustiças. 

Objetivos: 

 Proporcionar condições e motivar alunos e professores a apropriarem-se de 

novos saberes sobre a cultura afro-brasileira; 

 Contribuir para a formação de uma consciência mais justa, rompendo com 

preconceitos; 

 Questionar a ideologia do branqueamento; 

 Refletir sobre o que é o preconceito e suas consequências. 

Procedimentos: 

 Propor questionamento que suscitem debates e reflexões sobre a presença e 

diversidade de elementos afro-brasileiros em nossa sociedade; 

 Selecionar e conter histórias em que apareçam crianças negras como 

protagonistas vivendo situações cotidianas; 

 Apresentar e destacar imagens de famílias negras, profissionais, políticos, 

escritores, artistas negros. 
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 Envolver parentes de alunos e pessoas negras da comunidade, sugerindo 

que contem história de vida (entrevista). 

 Convidar pessoas que defendem a causa da luta pela igualdade e respeito 

para dar palestra sobre o tema; 

 Pesquisar a cultura africana (culinária, brincadeiras, danças, etc); 

 Apreciar poemas que tratam da temática. Ex: “Todos ali são da mesma cor” 

(Padre Antonio Vieira); “Qual é a cor do amor?” (autor desconhecido); 

 Desenvolver atividades com diferentes fontes de informações: livros, jornais, 

filmes, revistas, fotos, depoimentos, palestras; 

 Exposição de trabalho em murais; 

 Dramatização de histórias lidas; 

 Apresentar a história de Zumbi dos Palmares 

 Apresentar a biografia de Nelson Mandela e Abdias do Nascimento (mentor 

do 20 de novembro como data comemorativa); 

 Conhecendo algumas lendas africanas e cultura afrodescendente. 

Avaliação: 

Realizar-se-á no decorrer do projeto com vistas ao aprimoramento. Ao final do 

4º bimestre os conteúdos serão abordados em testes de verificação de 

aprendizagem. 

Recursos: 

 Humanos: professores, alunos e suas famílias, funcionários, palestrantes 

convidados; 

 Materiais: livros didáticos e literaturas; vídeos; revistas; CDs com música; etc. 

 

PROJETO DE LEITURA “LER É VIVER” 

 

Público alvo:  Turmas de Educação Infantil e turmas do Ensino Fundamental do 1º 

ao 5º ano da Escola Classe Chapadinha. 

Período de execução do 1° bimestre até o final do ano letivo de 2018 

Apresentação do Projeto: 
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Este ano desenvolveremos o Projeto Leitura a partir de Contos uma vez que 

estes estão envolvidos no mundo das crianças e partem de uma situação real e 

concreta, para proporcionar emoções e vivências significativas. Neste gênero 

aparecem seres encantados e elementos mágicos pertencentes a um mundo 

imaginário que todas as crianças se encantam. Por meio de linguagem simbólica dos 

contos, a criança vem a construir uma ponte de significação do mundo exterior para 

seu mundo interior, aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, desenvolvendo 

seu senso crítico, sua criatividade, sua expressão e linguagem. 

Durante a semana cada turma faz a visita acompanhada pela professora 

regente, que juntamente com a bibliotecária auxilia a visita, explorando e em seguida 

levam para casa atividades referente ao leitura trabalhada. 

As atividades a serem realizadas serão planejadas em coordenação coletiva 

sob a orientação equipe gestora e coordenadora pedagógica atendendo a diferentes 

faixas etárias. 

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. 

Como culminância do projeto a Escola convidará uma autora da casa de 

autores, onde faremos aquisição de exemplares da mesma e as turmas 

desenvolverão atividades neste dia a partir destas obras e de obras trabalhadas ao 

longo do ano. 

 

Justificativa 

Experiências têm mostrado que se a leitura for apresentada de maneira 

permanente, estimuladora e prazerosa, o aluno será seduzido e conquistado para o 

mundo da leitura. 

Há quem diga que os brasileiros não leem, ou leem pouco e mal. Qual será a 

razão para este ponto de vista? Seria a falta de bibliotecas? O alto dos livros? O 

pouco investimento em políticas públicas educacionais? A ausência de iniciativas de 

projetos? 
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E as nossas crianças, porque não leem? Por que leem pouco ou não gostam 

de ler? Seria por não terem acesso aos livros? Por não serem bem alfabetizados? 

Por serem atraídas por outros recursos mais interessantes, como a tecnologia? Ou 

por falta de referências de leitor? 

Quaisquer que sejam as respostas e tantos questionamentos, uma verdade é 

certa: É preciso parar para refletir e avaliar o papel da escola e o poder do educador, 

pois dentre tantas atribuições, a de promover uma cultura de leitura se faz urgente e 

necessária em tempos de tanto consumismo, violência, futilidade, etc. 

Esse projeto visa fazer com que o aluno tenha prazer em ler e consiga 

transmitir ao outro o que leu. Assim, o livro deve ser mostrado a criança de forma a 

despertá-la o gosto pela leitura de forma afetiva, percebendo assim, que ler é uma 

viagem maravilhosa e não apenas mais uma das atividades de escola, uma vez 

estão presentes em nossa cultura há muito tempo e o hábito de contá-las e ouvi-las 

tem inúmeros significados. Por isto sabemos que a LEITURA  está relacionada ao 

cuidado afetivo, à construção da identidade, ao desenvolvimento da imaginação, à 

capacidade de ouvir o outro e à de se expressar. Além disso, a leitura de estórias 

aproxima a criança do universo letrado facilitando assim a aquisição da escrita, um 

de nossos mais valiosos patrimônios culturais. 

 Por isso, é importante favorecermos a familiaridade das crianças com as 

estórias e a ampliação de seu repertório. Isso só é possível por meio do 

contato regular dos pequenos com os textos, desde cedo, e de sua 

participação frequente em situações diversas de conto e leitura. Sabe-se que 

os professores são os principais agentes na promoção dessa prática, no 

entanto a família não poderia ficar de fora deste momento tão importante, por 

isto este Projeto facilita a interação entre a criança e o livro de forma afetiva e 

significativa. 

Necessitamos por tanto rever posturas enquanto educador/ leitor e apontar caminhos 

que permitem pela leitura e conquistem mais autonomia para nossos alunos, 

formando melhores cidadãos, pois dizia Monteiro Lobato: “Um país se constrói com 

homens e livros. Os livros não mudam o mundo, mudam os homens. Os homens é 

que mudam o mundo”. 
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Objetivo Geral 

Contribuir para a formação de leitores, despertando desde cedo o gosto pela 

leitura e a valorização desta, assim como conscientização quanto a importância da 

existência de uma biblioteca na escola. 

Objetivos específicos 

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

 Estimular o gosto e desejo de ler; 

 Possibilitar a vivencia 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 aprendizagem diversas tendo a leitura e o livro 

como recurso prazeroso. 

 
 

 

PROCEDIMENTO 

 

O Projeto Literatura para se tornar divertido, prazeroso e trabalhar com o mundo 

imaginário da criança contará com a sacolinha Viajante, trata-se de um projeto de 

prática de leitura onde os alunos levarão para casa uma sacola contendo alguns 

livros de estórias infantis de autores diversos e um caderno de registro, onde terão 

que registrar e recontar a estória lida; usando escrita, colagem, desenhos e tudo que 

a imaginação mandar. 

Esta atividade deverá ser realizada com a ajuda da família, favorecendo o gosto pela 

leitura de forma agradável e prazerosa. Depois, cada aluno apresentará sua criação 

aos colegas em sala de aula. 

Ao final de cada bimestre será realizado uma culminância a partir dos livros e autores 

trabalhados em sala, bem como os gêneros textuais desenvolvidos. 

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá através da observação do nível de participação e 

interesse de alunos e professores. Em reuniões e coordenações coletivas, serão 
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apresentados e discutidos os pontos positivos avanços e dificuldades enfrentados 

durante a execução do projeto. 

 

PROJETO RESGATANDO VALORES E REFLETINDO SOBRE A CIDADANIA 
 

(Desenvolvido pelo S.O.E) 

Período de execução: decorrer do ano letivo 

Justificativa: 

Sabendo-se da importância das relações interpessoais, da integração dos 

grupos, da descoberta do seu próprio eu, da valorização de sua autoestima, 

desenvolveremos o presente projeto onde os alunos poderão compartilhar momentos 

de reflexão e encontrar soluções para possíveis situações de conflito na vida diária e 

em sala de aula, refletir sobre as questões de gênero e diversidade, sexualidade e 

cidadania. 

Na escola a maioria dos alunos da escola são filhos de trabalhadores rurais 

(proprietário, arrendatários e funcionários das chácaras) e com a mobilidade devido à 

instabilidade das condições de trabalho, muitos alunos permanecem pouco tempo na 

escola ou já vem de um processo de aprendizagem com muitas mudanças e 

adaptações de várias escolas e localidades. Por vezes, estes alunos iniciam ou 

retomam a escola depois de alguns meses sem estudar. É uma clientela carente e 

receptiva, muitos são participantes do programa “bolsa família” (por volta de 54 

famílias, mais ou menos um terço da clientela atendida). 

Este ano, o tema norteador para os demais projetos já desenvolvidos pela 

Orientadora Educacional (sexualidade, valores, família e cidadania) será a 

autoestima. Pelos questionários aplicados e contato com os alunos. Responsáveis: 

corpo discente equipe de apoio e gestora foi possível observar que este tema deve 

ser trabalhado a fim de que o aluno amplie sua percepção com relação a sim mesmo 

e o mundo e possa projetar e almejar perspectivas variadas acerca de seu futuro 

enquanto cidadão. 

Objetivo geral: 

Contribuir para o desenvolvimento integral de educando. 
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Objetivos específicos: 

Favorecera reflexão e ação para uma melhor convivência escolar com ênfase 

no respeito à diversidade. 

Refletir sobre as questões de gênero, diversidade e cidadania no contexto 

social e escolar. 

Elevar a confiança e a capacidade dos educandos em pensar e enfrentar os 

desafios da vida, de perceberem dois aspectos inter-relacionados dentro da 

autoestima: a eficiência pessoal e o valor pessoal (respeito próprio). 

Valorizar a própria identidade pessoal (sua história, sua família). 

Consolidar ações que visam a promoção da cidadania e da cultura da paz. 

Avaliação: 

Registro escrito e/ou relato oral após as dinâmicas durante o decorrer do 

projeto. 

 

PROJETO: SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 
 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil e turmas do Ensino Fundamental do 1º 

ao 5º ano da Escola Classe Chapadinha. 

 

Justificativa:  

A “Semana de Educação para a vida” foi criada pela Lei nº 11.988, de 27 de 

julho de 2009, no sentido de estimular e favorecer a significação, contextualização do 

conhecimento crítico dos alunos e aproximar comunidade acadêmica e comunidade 

escolar favorecendo a participação dos sujeitos objetivando ministrar conhecimentos 

relativos a matérias não constantes do currículo obrigatório, tais como: ecologia e 

meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, prevenção contra doenças 

transmissíveis, direito do consumidor, sob a forma de seminários, palestras, 

exposições, visita, projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma não 

convencional. 
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Refletir e proporcionar conhecimentos sobre temas transversais do currículo 

obrigatório da Educação Básica, no intuito de contribuir com a formação acadêmica, 

profissional, social e cidadã dos alunos, professores, servidores e comunidade em 

geral. 

 

Objetivo geral: Desenvolver com os alunos e toda equipe escolar temas 

transversais que até então no dia a dia em sala de aula não são trabalhados com 

frequência, de modo a desenvolver valores tão essenciais em nosso dia a dia. 

 

Objetivos específicos:  

Cada turma deverá trabalhar durante a semana de acordo com a temática e 

as especificidades de cada tema estabelecido (valores importantes em nosso dia a 

dia, como respeito, honestidade, tolerância, amizade, cooperação).  

 

Obs.: As atividades serão planejadas de acordo com o tema do ano em curso 

(palestras, participação ativa das famílias, oficinas e outras que se fizerem 

necessárias) 

 

SEMANA DO USO CONSCIENTE DA ÁGUA 
 
 
 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil e turmas do Ensino Fundamental do (4º e 

5º) ano da Escola Classe Chapadinha. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto “Água, fonte de vida apresenta para os alunos da Escola Classe 

Chapadinha, uma visão ampla que engloba inúmeros problemas que o mundo atual 

que estamos enfrentando com relação à escassez de água, racionamento, poluição, 

assim, o projeto deverá ser desenvolvido visando proporcionar aos alunos uma 

grande diversidade de experiências, com participação ativa, para que possam 

ampliar a consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e 

assumir uma forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua 

proteção, conservação e uso consciente. O Projeto em questão iniciará no mês de 
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Março que se comemora o dia mundial da água, no entanto , tal temática será 

abordada ao longo do ano, visto que o tema é de suma importância . 

OBJETIVO GERAL 

 Conscientizar os alunos da importância deste recurso natural, que atualmente 

está sendo utilizado de forma inconsciente; 

 Ajudar os alunos a descobrirem as causas reais dos problemas que o Brasil vem 

enfrentando com a poluição e a falta de água;  

 Perceber as consequências negativas e positivas que o homem pode fazer na 

natureza; Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da 

água, a partir de uma postura crítica;  

 Conscientizar os alunos de que o recurso natural (água) deve ser utilizado 

racionalmente, evitando desperdício, poluição etc. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Economizar água nas diversas situações cotidianas em casa e na escola. 

 Colaborar para a preservação da água no meio-ambiente. 

 Ser um agente multiplicador de conhecimentos sobre a água e o meio ambiente 

em geral. 

  Valorizar a água, percebendo sua importância para a vida de todos os seres 

vivos. 

 Adquirir hábitos de beber água potável, ou seja, filtrada ou fervida. 

 Saber sobre a necessidade de se economizar água. 

  Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas utilidades. 

  Compreender o ciclo da água. 

  Conhecer as causas da poluição da água. 

 Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável. 

  Perceber a existência de água no nosso corpo e nos alimentos. 

  Conhecer as causas da atual diminuição das reservas d’água. 

 Analisar contas de água das famílias dos alunos e discutir sobre o desperdício. 

 Ouvir músicas, assistir a vídeos que tratem do tema. 

 Confeccionar maquetes e painéis relacionados ao tema. 

.Realizar atividades diversificadas que envolvam todas as áreas do 

conhecimento. 



71 
 
 

 Identificar o percurso da água do rio até as casas. 

 Conhecer os estados físicos da água (sólido líquido e gasoso). 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será dada mediante a abordagem do tema de forma contínua, dos 

questionamentos, das atitudes da participação e cooperação do trabalho durante a 

realização do projeto e principalmente através das mudanças de atitude 

 

DESFILE CIVICO E MILITAR ANIVERSÁRIO DE BRAZLÂNDIA- 

PRESERVAÇÃO EM SUAS DIVERSAS VERTENTES. 
 

Público alvo: Turmas de Educação 
Infantil e turmas do Ensino 
Fundamental do 1º ao 5º ano da 
Escola Classe Chapadinha 

 
JUSTIFICATIVA 
 
 No mês de Junho a cidade de Brazlândia comemora seus 85 anos , considerada 

uma das maiores cidades agrícolas do DF e sendo responsável abastecimento da 

maior parte da região através das barragem do Descoberto que por sinal , está com 

sua capacidade reduzida a 44 % , esta cidade , considerada por muitos uma cidade 

tipicamente rural merece ser homenageada, não poderíamos deixar de prestigiar 

nossa cidade, sendo assim a Escola Classe Chapadinha reconhece sua importância 

e desenvolverá tal projeto levando a nossas crianças um conhecimento mais 

abrangente sobre o histórico da cidade, importância , bem como relaciona-la ao tema 

do desfile que é preservação. 

O evento (desfile cívico-militar) é uma tradição na cidade e promovido há mais de 40 

anos e  trará o tema COPA DO MUNDO DE 2018. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 O projeto tem como objetivo despertar na criança o sentimento de patriotismo e 

respeito pela cidade em que se vive, bem como desenvolver atitudes de 

pertencimento e respeito a pátria neste ano de Copa do Mundo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Realizar várias atividades e brincadeiras relacionadas ao tema para desenvolver 

nos alunos o sentimento de amor e valorização a cidade de Brazlândia. 

 Conhecer o histórico da cidade, número de habitantes, culinária, festas 

reliogiosas, entre outros,  

 Proporcionar situações de brincadeiras diversas, desenvolver a linguagem oral e 

corporal e incentivar o amor à cidade. 

 Criar maquetes da cidade 

 Conhecer a bandeira da cidade 

 Realizar ensaios e organização do desfile cívico – militar 

 Desenvolver atividades relacionadas ao tema preservação, relacionando a nossa 

cidade. 

 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será dada mediante uma abordagem do tema, dos questionamentos 

diante das problematizações, na participação e cooperação do aluno durante a 

realização do projeto, como: observação, participação, interação, disposição e 

envolvimento nas atividades propostas, bem como na udanças de atitudes o que 

caracteriza aprendizagem significativa, organização e criatividade 

 

 

PROJETO APOIO E SUPORTE TECNICO –PEDAGÓGICO- PROFESSORA 

READAPTADA 
 

Público alvo: Turmas de Educação Infantil e turmas do Ensino Fundamental do 
1º ao 5º ano da Escola Classe Chapadinha 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A escola Classe Chapadinha situada na reserva a DF 240 DF 008 DF 445 km 4 

vicinal a esquerda, zona rural de Brazlândia –DF, apresenta uma realidade social e 

econômica que requer constantemente intervenções pedagógicas especificas com 
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vistas ao desenvolvimento intelectual, emocional e social dos seus estudantes e da 

comunidade. 

A escola comporta 40 profissionais da educação incluindo todos os seus segmentos, 

comporta 140 estudantes matriculados, com atendimento a Educação Infantil e aos 

anos iniciais do 1º ao 5º ano. O projeto Político e Pedagógico da escola (PPP) 

apresenta como proposta os seguintes projetos: 

- projeto de leitura 

- Alimentação nutritiva 

- Horta Educativa 

- Asas a Imaginação 

- Multiculturalismo 

- Semana de Educação para a Vida 

- Resgatando valores e refletindo sobre a cidadania e demais projetos que podem 

ser acrescentados de acordo com a observação, e avaliação das necessidades do 

cotidiano escolar. 

Nesse sentido justifica-se a atuação do apoio pedagógico realizando tal função 

descrita no tema desse projeto. 

 

OBJETIVO GERAL: desenvolver atividades que possibilite apoio e suporte Técnico 

Pedagógico na escola classe chapadinha. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Intermediar no diálogo entre pais e escola 

- Mediar e orientar os estudantes com o intuito de promoção da paz através do 

dialogo 

-Apoiar pedagogicamente a equipe gestora e professores no que se refere as 

atividades do dia a dia. 
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- Efetivar atividades pedagógicas externas propostas pela equipe gestora como: 

representação em reuniões, visitas a pais e alunos bem como o acompanhamento 

dos mesmos 

 

PROCEDIMENTO: 

O projeto em questão deverá ser aplicado com vistas a efetivação da proposta 

pedagógica da escola, neste sentido as ações apresentadas visam desenvolver os 

objetivos a cima propostos. 

 

CRONOGRAMA 

Durante o ano letivo de 2018.  

 

O PROJETO EM QUESTÃO SERÁ DESENVOLVIDO PELA PROFESSORA:   

Rosa de Jesus Cardoso Mendonça ventura, readaptada funcionalmente. 

Matrícula: 34961-5 

 

PROJETO CULTURAL DE LEITURA –PROFESSORA BIBLIOTECÁRIA -

READAPTADA 
 

 Público alvo: Turmas de 
Educação Infantil e turmas do 
Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano 
da Escola Classe Chapadinha 

 

JUSTIFICATIVA 

Atualmente podemos perceber que o hábito da leitura vem sendo substituído por 

outras atividades que as próprias crianças julgam mais interessantes, tais como 

jogos eletrônicos e redes sociais, por exemplo. Para as crianças o ato de ler um livro 

se torna enfadonho por que a leitura é associada (geralmente na escola) a trabalhos, 

resumos e atividades de “compreensão” do texto. É por isso que o hábito de ler (por 

prazer, principalmente) seja talvez a coisa mais importante que deveria ser ensinada 

na escola. Porém, a maior parte das escolas só trabalha com textos didáticos e 
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literários de maneira burocrática, sem sentido para os alunos.  A leitura tende a ser 

vista na escola como uma obrigação, uma atividade que vale nota, e não possui 

outra finalidade. Agrava essa percepção o fato de existirem textos de leitura 

obrigatória sem qualquer apelo, que não cativam as crianças, e que mesmo assim 

devem ser lidos. Devido a essa situação a leitura se torna enfadonha e superficial, 

desmotivando as crianças, que não veem a hora de abandonar os livros para 

realizarem outras atividades. Por ser submetida às rotinas padronizadas dentro da 

escola, a leitura perde seu sentido mais profundo, e as crianças perdem a 

oportunidade de conhecer um mundo maravilhoso, possível apenas através da 

imaginação proporcionada por um bom livro. Qualquer leitura exige o domínio da 

língua e suas nuances, além de tempo e concentração, determinação e 

conhecimento sobre o tema (ou vontade para aprender e descobrir). Mas ler é o 

único jeito de se comunicar de igual para igual com o restante da humanidade, seja 

no tempo – por meio de textos escritos por gente que já morreu - seja no espaço – 

ao ver, em jornais, revistas e livros, o que pessoas de outros países acham de 

eventos que estão ocorrendo ao mesmo tempo. É nos escritos que desvendamos 

outras culturas, que hábitos e histórias diferentes se revelam para nós, que 

compreendemos, de fato, o sentido da expressão diversidade. 

 

PROCEDIMENTO 

ATIVIDADES COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANOS 

 

       As crianças desta faixa etária estão numa idade em que sua concentração 

não dura muito tempo presa a uma coisa apenas; elas gostam de variedade de 

textos e gêneros literários – ora interessam-se por livros ora por gibis. Com as 

salas da pré-escola foram desenvolvidas atividades de manuseio e apresentação 

dos livros e gibis que compõe a biblioteca da escola, além da contação de 

histórias. Com os primeiros anos, além de realizar as mesmas atividades da pré-

escola, começamos os empréstimos de livros: as crianças escolhem o título que 

desejam levar para casa na sexta-feira e o devolvem ao longo da semana 

seguinte. O empréstimo conta com a ajuda da professora no controle de 

devolução dos títulos.  
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ATIVIDADES COM 2º E 3º ANOS  

 

      Com os 2º e 3º anos as atividades consistem em realizar leituras direcionadas 

que estejam de acordo com o nível de alfabetização dos alunos, alternando gibis 

e livros de textos com diferentes tipos de letras (bastão minúscula e maiúscula) e 

conteúdo (palavras mais simples e complexas. É realizado também o treino de 

leitura, o que auxilia a professora a percebem quais alunos necessitam de mais 

apoio e quais estão mais avançados. Às vezes as professoras trazem os alunos à 

biblioteca para assistir filmes ou vídeo relacionados ao conteúdo trabalhado em 

sala de aula, os alunos realizam o empréstimo de livros e a leitura livre na 

biblioteca.  

 

 

ATIVIDADES COM 4º E 5º ANOS  

 

   Os alunos destes anos possuem uma faixa etária e conhecimento de leitura 

mais avançados, portanto estas turmas veem à biblioteca para realizar a leitura 

livre, com o intuito de desenvolver e cultivar o hábito da leitura. Para eles, foi feita 

uma seleção de títulos infanto-juvenis que contam histórias de aventuras, 

romances e alguns clássicos desta faixa etária, como a Coleção Vaga-Lume. Os 

livros ficam dispostos em uma caixa no centro da sala para facilitar a locomoção 

dos alunos. Nesta hora, cada aluno escolhe seu livro e senta-se no lugar que 

considere mais agradável para a leitura. Algumas vezes, a leitura é realizada fora 

do ambiente da biblioteca, como na quadra ou no pátio da escola. 

 

 

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. 
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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  as séries 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.   

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 didáticas2 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 
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5)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 

6) Será entregue uma ficha de pesquisa para cada criança responder  durante  a 

semana 

7) Eliminatórias serão feitas por etapas  

1° será retirado os quinze  melhores da sala 

2° será retirado os dez melhores da sala 

3° será retirado os cinco melhores da sala 

4°será retirado os três  melhores da sala 

5° será retirado o melhor da  sala  

6° competição no pátio com os melhores de cada sala 

7° entrega da premiação 

8° 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 
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PROJETO CULTURAL DAS REGIÕES BRASILEIRAS 
 

Público alvo: Turmas de Educação 

Infantil e turmas do Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano da 

Escola Classe Chapadinha. 

Período de execução: Meses de julho a agosto 

Justificativa: 

Na percepção do cotidiano escolar, verificamos que os nossos alunos não 

possuíam o pleno domínio dos conhecimentos sobre as regiões que formam o nosso 

país. 

Estudar os costumes, as tradições das regiões brasileiras e conhecer a nós 

mesmos e ao nosso povo, é compreender nossa realidade e a pluralidade de hábitos 

que refletem na dança, nos instrumentos musicais, nas festas, nos jogos, nas 

religiões e cultos, nas artes, nas comidas, nas brincadeiras, nos mitos, nos pontos 

turísticos, no processo de colonização e outros. 

A cultura é transmitida de pais para filhos, de geração após geração e é de 

grande relevância que os alunos conheçam e vivenciam a história e os hábitos do 

nosso povo. 

Dessa forma, a nossa cultura popular, social, econômica, territorial merece 

ser estudada e aproveitada, sob todos os aspectos: intelectuais, artísticos, técnicos, 

recreativos; assim favorecer a aprendizagem, formar bons hábitos e atitudes, 

despertando sentimentos e emoção, entusiasmo e amor por nossa terra. Levar a 
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conhecer os aspectos característicos de nosso povo e a preservar as nossas 

tradições. 

 

 Objetivos: 

Geral 

Conhecer os aspectos marcantes de cada região, a ocupação e a 

transformação desse espaço. 

Específicos: 

 Compreender como os aspectos (ou sistemas) naturais e humanos criam 

espaços e estruturas que formam uma totalidade. 

  Reconhecer e divulgar a cultura. 

  Conhecer as manifestações da cultura popular. 

 Estimular e desenvolver o hábito da pesquisa. 

  Incentivar o gosto pela leitura, escrita, arte, música e dança. 

  Interessar-se pelas diferentes manifestações culturais e regionais da 

população brasileira. 

  Ponderar sobre as diferenças regionais. 

  Trabalhar em grupo. 

  Desenvolver o processo de leitura e escrita. 

  Incentivar o gosto pela leitura, escrita, arte, música e dança. 

  Valorizar as culturas populares. 

  Preservar as tradições. 

Procedimentos: 

Este projeto será desenvolvido de acordo com o Projeto Político Pedagógico da 

escola, no qual tem como princípio despertar a iniciativa, a responsabilidade, a 

consciência crítica do educando, capacitando-o para se adaptar, operar e 

transformar o mundo em que vive de maneira responsável e criativa. As ações serão 

desenvolvidas de acordo com as diversas áreas de conhecimento, utilizando os 

materiais pedagógicos possíveis e os espaços disponíveis da nossa unidade de 

ensino.  

• Apresentação aos alunos de textos diversos sobre o tema. 

• Realização de pesquisas diversas na internet, em livros e com a família. 

• Entrevistas sobre os costumes e tradições com os familiares. 

• Reescrita de lendas e mitos. 

• Confecção de brinquedos e instrumentos musicais que retratam a região estudada. 

• Músicas. 

• Danças típicas. 

• Hábitos alimentares das regiões. 
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• Murais. 

• Apresentação das cinco regiões estudadas em cinco grupos 
 

Recursos: 

 Humanos: toda a comunidade escolar; 

 Materiais: livros para pesquisa, vídeos, CDs, objetos de artesanato, mapas 

das regiões, papéis diversos, tinta, etc. 

 

Avaliação: 

Pode se dar através de depoimentos de relatórios e preenchimento de fichas 

e demais atividades que permitam a todos expressar opiniões e destacar pontos 

positivos e negativos com vistas ao aprimoramento. 

Conclusão 
 

Na culminância, os grupos apresentarão as características sócio-culturais de 

cada região, como: pratos típicos, literatura, costumes, festas, danças típicas, lendas 

e folclore. Com isso, ampliarão os conhecimentos sobre a formação do nosso país, 

bem como o respeito e valor de cada povo que compõem as regiões brasileiras e 

predominantemente trabalhado o respeito pelas diferenças observadas na 

singularidade de cada povo. 

SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS ( Lei Distrital n°5.714/2016)  
 

Público alvo: Turmas de 

Educação Infantil e turmas do Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano da 

Escola Classe Chapadinha 

JUSTIFICATIVA 

O projeto nº 197/2015, que institui a Semana Distrital de Conscientização e de 

Defesa da Promoção da Educação Inclusiva será realizada anualmente, na segunda 

semana do mês de março, e integrará o calendário de eventos das instituições de 
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educação básica da rede pública de ensino do Distrito Federal. A realização das 

ações acontecerão durante a semana poderão ser envolvidas a rede pública de 

ensino e de educação, as instituições de defesa e proteção dos direitos das pessoas 

com necessidades educacionais especiais e as entidades do terceiro setor. A partir 

de tal Projeto, a Escola Classe Chapadinha, percebe a importância de envolver todos 

alunos neste mundo de diversidade e diferenças, onde o respeito ao outro faz-se 

necessário, principalmente quando inserido no contexto escolar. 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste projeto   é desenvolver com todos os estudantes não somente nesta 

semana, mas no decorrer do ano, sem distinção e com qualidade, favorecendo 

condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino 

aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Contribuir para a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo 

e de enriquecimento. 

 Possibilitar a efetivação da proposta curricular para esse grupo de estudantes 

portadores de necessidades especiais sintam-se inseridos dentro do contexto 

escolar. 

  Valorizar e sensibilizar a sociedade no sentido de respeitar os direitos das 
pessoas com deficiência. 

  

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será dada mediante uma abordagem do tema, dos questionamentos 

diante das problematizações, na participação e cooperação do aluno durante a 

realização do projeto, como: observação, participação, interação, disposição e 

envolvimento nas atividades propostas, bem como na mudanças de atitudes o que 

caracteriza aprendizagem significativa, organização e criatividade.  

 

PROERD 

Público alvo: Turmas do 5º ano da Escola Classe Chapadinha 
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JUSTIFICATIVA 

O Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência 

(PROERD) constitui uma forma de atuação da POLICIA MILITAR voltada para 

a prevenção ao uso indevido de drogas, às ações de violências entre os 

jovens. A presença de policiais militares nas escolas para a aplicação do 

PROERD aumenta também a possibilidade de redução de outros problemas 

locais afetos à segurança pública, aproximando a POLICIA MILITAR e a 

própria instituição de ensino e a comunidade. O PROERD tem por base, o 

Projeto "D.A.R.E", inicialmente desenvolvido e aplicado pelo Departamento de 

Polícia e o Distrito Escolar Unificado da cidade de Los Angeles/EUA e que 

hoje está sendo aplicado em todo o País e em mais 47 países. Sendo 

desenvolvido no Brasil, após as adaptações necessárias à nossa realidade 

social e 

OBJETIVO GERAL 

Com caráter social preventivo, o projeto em questão, tem como objetivo 

prevenir o uso de drogas, inserindo em nossas crianças a necessidade de 

desenvolver as suas potencialidades para que alcancem de maneira concreta 

e plenamente seus sonhos de uma sociedade mais justa e segura. Este 

Programa consiste num esforço cooperativo da Polícia Militar, através dos 

Policiais Instrutores PROERD, Educadores, Pais e Comunidade para oferecer 

atividades educacionais em sala de aula, a fim de prevenir e reduzir o uso de 

drogas e a violência entre crianças e adolescentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diante do aumento do consumo de drogas proibidas ou não, entre crianças e 

adolescentes em idade escolar, torna-se necessário um trabalho efetivo e 

contínuo de prevenção de uso de drogas, entre os jovens que ainda não 

tiveram contato com tais substâncias. O programa tem por objetivo a 
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prevenção ao uso de drogas entre crianças em idade escolar da seguinte 

forma: 

1. Fornecer de informações aos estudantes sobre álcool, tabaco e drogas 

afins;  

2. Ensinar os estudantes, as formas de dizer não às drogas;  

3. Ensinar os estudantes a tomar decisões e as conseqüências de seus 

comportamentos; 

 4. Trabalhar a auto-estima das crianças, ensinando-as a resistir às pressões 

que as envolvem. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será dada mediante uma abordagem do tema, dos 

questionamentos diante das problematizações, na participação e cooperação 

do aluno durante a realização do projeto, como: observação, participação, 

interação, disposição e envolvimento nas atividades propostas, bem como 

nas mudanças de atitudes o que caracteriza aprendizagem significativa, 

organização e criatividade.  

Gestão de resultados educacionais 

 

Uma Gestão democrática é a única construção pertinente para uma gestão 

escolar de sucesso, pois com a participação de todos os professores, 

funcionários, pais, alunos e comunidade escolar em geral, serão atingidos o 

sucesso ou a retomada das ações que envolvem toda a educação. A Gestão 

democrática e participativa é o eixo norteador para uma educação de 

qualidade para todos, desmistificando rótulos, preconceitos e diferenças 

individuais. É necessário construir um espaço dialógico onde as diferenças 

sejam respeitadas, e não sejam fatores de exclusão, garantindo assim uma 

prática educacional inclusiva, gerando possibilidades de ingresso, acesso e 

permanência na escola, a todas as crianças e adolescentes, para se 
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apropriarem dos bens culturais historicamente acumulados pela humanidade. 

Nos dias atuais, o incentivo do gestor para que os profissionais da educação 

se aperfeiçoem e se inovem constantemente é fundamental, pois diante de 

novos conhecimentos todos buscam o bem estar social, cultural e espiritual. O 

gestor precisa superar as limitações organizacionais, criar um ambiente 

favorável, proporcionar meios e contribuir para transformar a escola em um 

espaço criador, em uma comunidade de aprendizagem, utilizando os recursos 

e as tecnologias disponíveis. A avaliação deve estar presente em todo o 

trabalho planejado na escola. É através dela que podemos constatar uma 

correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução. A utilização, 

acesso e conhecimento dos dados estatísticos do Censo é de fundamental 

importância e devem ser estudados por toda comunidade escolar, para juntos 

refletirem e encontrarem meio alternativos para melhoria do processo ensino 

aprendizagem. O gestor, como representante de toda comunidade escolar, 

terá também como responsabilidade administrar os recursos oriundos do 

Governo Estadual e do Governo Federal, de forma transparente, prestando 

contas de todos os gastos que se fizerem necessários. O gestor do 

estabelecimento de ensino será a peça principal para manter, coordenar, 

orientar e conscientizar toda sua equipe de profissionais. 

 

INDICADORES POTENCIALIDADES DIFICULDADES AÇÕES 

GESTÃO DE 

RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

Prova BrasiL, Censo 

Escolar, Avaliação 

Nacional de 

Alfabetização(ANA), 

Avaliação do trabalho da 

escola. 

Falta de 

comprometimento 

familiar, 

rotatividade 

evasão e 

repetência 

Utilizar os dados 

estatísticos das 

avaliações em larga 

escala da escola 

para reorientar as 

atividades 

pedagógicas, uso 

de novas 

metodologias, e 

promover 

avaliação interna, 



86 
 
 

buscando assim as 

soluções para as 

nossas 

dificuldades. 

Realizar palestras 

com a família, 

mostrando a 

importância no 

desenvolvimento 

escolar do aluno. 

GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

Comunidade Escolar, 

Conselho Escolar,   

Conselho de Classes 

Falta de participação 

efetivamente da 

vida escolar, das 

reuniões e 

capacitações. 

Reuniões, 

conversas 

informais em 

horários e dias 

diferenciados 

proporcionando 

assim uma maior 

participação; Em 

todos os encontros 

ou materiais 

disponibilizados 

procurar sempre 

socializar as 

informações, 

mostrar para as 

famílias a 

importância do 

acompanhamento 

no processo de 

aprendizagem; 

disponibilizar o 

Regimento Interno 

e as conquistas dos 
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nossos alunos. 

GESTÃO DE 

PESSOAS 

Gestores, Professores, 

Funcionários, Pedagogas, 

Discentes, Pais, 

Instâncias Colegiadas. 

Resistência às 

mudanças, 

compromisso dos 

pais e comunidade  

escolar em geral 

com o PPP e a vida 

escolar como um 

todo. 

Valorizar, motivar e 

agregar a 

comunidade escolar 

através de projetos 

que acontecerão 

dentro e fora da 

escola; o gestor 

precisa superar as 

limitações 

organizacionais; 

Trazer para dentro 

da escola ex-alunos 

para dar 

depoimentos da 

importância da 

educação; 

Proporcionar 

momentos para 

reuniões e palestras 

com temas 

diferenciados a toda 

a comunidade 

escolar, 

principalmente as 

instâncias colegiadas; 

Oferecer 

oportunidades a toda 

comunidade para 

conhecer a 

importância do PPP; 

trazer para a escola a 

contribuição de 

profissionais de 

diversas áreas 

(psicólogos, 
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sociólogos, médicos, 

etc.) para falar, 

dialogar sobre 

liderança e 

motivação; elaborar 

atividades culturais e 

esportivas 

envolvendo pais, 

alunos, professores, 

funcionários e 

comunidade em 

geral, integrando 

assim a escola à 

comunidade; 

oportunizar a 

participação dos 

professores, 

funcionários e 

instâncias colegiadas 

em cursos de 

formação continuada 

para aprimorar seus 

 

 

GESTÃO 

ADMINISTRATIVA 

   

GESTÃO  

FINANCEIRA 

PDDE, PDDE + 

EDUCAÇÃO, PDAF 

Verbas insuficientes, 

Demora no repasse 

de verbas, 

despreparo no uso 

da verba recebida e 

prestação de contas 

das mesmas. 

Estudo de pesquisa 

sobre como 

administrar a verba 

pública, 

transparência na 

execução e 

prestações de 

contas, busca de 

auxílio ao UNIAG. 
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Executar o plano 

de aplicação das 

verbas enviadas 

para a escola nas 

mais diferentes 

cotas, seguindo 

assim a decisão  do 

Conselho Fiscal e 

Conselho Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

                                     

JUSTIFICATIVA 

 

            De acordo com o  diagnóstico feito na escola , a partir de registros e dados de 

avaliação em larga escala como IDEB,PROVA BRASIL , entre outros instrumentos de 

avaliação, observamos algumas dificuldades nos alunos do 1º ao 5º ano, dentre elas: 

leitura, escrita e interpretação de textos, e fez-se necessário a elaboração de um 

 PLANO DE AÇÃO com  projetos específicos  que visassem o  

desenvolvimento dos alunos relacionado a uma maior aprendizagem na 

alfabetização e no letramento de maneira significativa e lúdica.. 

           Neste sentido, a equipe pedagógica, juntamente com o grupo de professores, 

equipe de apoio a aprendizagem e representantes do grupo de pais, se reuniram 



90 
 
 

para construir planos de ações que auxiliassem o fazer pedagógico . Serão 

trabalhadas atividades com a participação de todos os alunos no processo de ensino 

e aprendizagem, com métodos lúdicos e recursos audiovisuais para que o ensino se 

torne mais eficaz. O letramento que compreende o domínio da leitura e da escrita. 

             Tendo em vista os resultados do diagnóstico das turmas, que foi a primeira 

etapa do projeto, foi definido um plano de trabalho com as metas gerais a serem 

desenvolvidas durante as próximas etapas. Foram definidas também ações e 

atividades tendo por base as competências necessárias e que deveriam ser 

garantidas no processo inicial de alfabetização e letramento, além de atividades que 

englobassem a participação da família e comunidade . 

            Ao trabalhar a construção dessas competências, Orientadora educacional, 

pedagoga, equipe gestora, professores, esperam que cada aluno seja capaz, ao 

longo do desenvolvimento do trabalho, diminuir os índices de repetência, evasão 

escolar, melhoria nos índices de avaliação em larga escala , em torno de 90% em 

relação aos índices apresentados anteriormente, Projetos específicos que atendam 

as distorções idade/série, bem como aluno com necessidades específicas . Dessa 

forma, acredita-se que haverá uma melhora substancial nas produções de textos, 

aumento no número de alunos alfabetizados ao término do 3° ano de ensino 

Fundamental e consequentemente, melhor resultados nos estudos, de modo geral, 

favorecendo a aquisição de uma aprendizagem significativa. Segue abaixo os Planos 

de ações com suas metas definidas pelo PDE e de acordo com as necessidades e 

realidades do estabelecimento . 

                             Plano de ação 2018 

 

 
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 
 

 

        CRE: Brazlândia  

         Unidade Escolar:   Escola Polo Agrícola da Torre, chapadinha   e torre                                                                                                              

        Psicólogo responsável:     Renata Kiles Barcelos                    Matrícula SEEDF: 217851-6                

 

        Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 



91 
 
 

         Pedagogo responsável:       Valéria Rosa Parente                            Matrícula SEEDF: 1813560                        

         Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 

 

                               Plano de Ação 2018 
Orientação Educacional (OE) 

 

 

          CRE: Brazlândia 

          Unidade Escolar: Escola Classe Chapadinha                                                                    

          Orientador(a) Educacional: Beatriz Pereira Lima                         Matrícula: 212.969-8 

         Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 
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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE DE APOIO A APRENDIZAGEM- EEAA-2017 

DIMENSÕES 
DE ATUAÇÃO 

PDDE -
META 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ
VEIS 

CRONOGRA
MA/AVALIAÇ
ÃO 

Acompanhamento 
do Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Meta 02 

Garantir o 

acesso 

universal, 

assegurando 

a 

permanência 

e a 

aprendizage

m 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 , 

diminuindo 

índices em 

100%. 

 

Projeto de 

consciência 

fonológica 

nos anos 

iniciais. 

 

Pedagogo e 
professor 
regente. 

Ano letivo de 
2017 
 
AVALIAÇÃO 
 
Avaliações 
processuais e 
qualitativas 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE DE APOIO A APRENDIZAGEM- EEAA-2017 

DIMENSÕES 
DE ATUAÇÃO 

PDDE -
META 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ
VEIS 

CRONOGRA
MA/AVALIAÇ
ÃO 

Mapeamento 

Institucional; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 05 

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

Contribuir no 
desenvolvimen
to e 
aprendizagem 
de estudantes 
com 
dificuldades de 
aprendizagem, 
reduzindo 
índices em até 
95% 
relacionados a 
dificuldade 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 ideias para 

produção de textos 

 

Pedagogo, 

Orientador 

Educacional 

e professor 

regente 

 

Ano letivo de 

2018 

AVALIAÇÃO 
Por Meio do 

desempenho 

dos alunos no 

projeto 

soletrando e a 

evolução na 

escrita dos 

alunos e a 

ficha de 

pesquisa do 
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soletrando 

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 

aprendizage

m 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. 

Conscientizar os 

familiares sobre 

as dificuldades 

de 

aprendizagem 

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 

Avaliação dos 

encontros 

realizada pelos 

familiares 

 

DIMENSÕES 
DE ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES REPONSÁ
VEIS 

CRONOGRA
MA/ 
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 

Conscientizar os 

professores do 

seu papel 

educativo e 

formativo. 

Sensibilizar, 
apoiar e 
instrumentalizar 
professores. 

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

Pedagogo , 
Orientador e 
psicólogo do 
EEAA e 
Equipe 
Gestora 

26 de abril 
 
AVALIAÇÃO 
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 
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PLANO DE AÇÃO 2018-ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Ação de 
Implantação e 
Implementação 
da OE 

META 2 

Estratégia 2.14 

– Reorganizar, 

Apresentar no início 

do ano letivo o Serviço de 

Orientação Educacional, 

Por meio de 

reuniões 

(docente) e 

Equipe 
Gestora; 
professores; 
alunos e 
comunidade 

Cada reunião com 

professores e alunos 

não excederá 20 min. 

Com a comunidade 
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DIMENSÕES PDDE - OBJETIVOS AÇÕES RESPONS CRONOGRAMA/AVALI
AÇÃO 

 
 

por meio de 

amplo debate 

com os 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação 

suas atribuições e diretrizes 

norteadoras ao corpo  

escolar, bem como 

esclarecer suas 

prioridades; 

Manter e atualizar o arquivo 

para registro de 

atendimento  

realizado junto ao (à) aluno 

(a) e os instrumentos que 

 formalizem os  

encaminhamentos 

 realizados e os  

registros diários das  

ações do Serviço de  

Orientação  Educacional. 

3. Reunião com 
professores para 
apresentar o 
serviço de 
Orientação 
Educacional e 
traçar metas /PPP  
e devidos 
encaminhamentos 
(coordenação 
coletiva); 

debates em 

sala de aula 

(educandos) e 

nas reuniões 

com a 

comunidade 

escolar (de 

inicio de ano). 

Descrevendo 

o trabalho a 

ser 

desenvolvido, 

projetos a 

serem 

implementado

s e ouvindo as 

demandas de 

cada um dos 

grupos. 

 

escolar escolar poderá durar 

2h. 

* Mês de Junho 

(devido o retorno da 

orientadora de licença 

maternidade 

Avaliação Qualitativa 

por meio de 

questionários/oralidade 

e autoavalição. 

 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE DE APOIO A APRENDIZAGEM- EEAA-2018 

DIMENSÕES 
DE ATUAÇÃO 

PDDE -
META 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ
VEIS 

CRONOGRAMA/AVAL
IAÇÃO 

Ação junto aos 
docentes 

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 da 
instituição 

Reunião com 

professores para 

apresentar o serviço de 

Orientação Educacional 

e planejar ações para a 

semana de educação 

para vida; elaboração 

do PPP (projeto político 

pedagógico)de acordo 

com a demanda. 

Orientar, promover, 
identificar e trabalhar 
causas que possam 
interferir no avanço do 
processo de ensino – 
aprendizagem do aluno 
e fazer os devidos 

encaminhamentos. 

Coordenações 

coletivas e 

coordenações 

coletivas 

integradas/ 

dinâmicas 

(serviço de 

apoio) 

Reuniões 
individuais a fim 
de intervir em 
ações pontuais 

Orientador 

Educacional  

Pedagogo 

Psicologo 

Equipe 
Gestora 
 
 
 
 

 

Reuniões com 

planejamento/tempo 

a ser definido 

conforme a 

demanda. 

Mês de Junho 
AVALIAÇÃO 
Os professores 

registrarão suas 

considerações em 

instrumento 

construído ou 

oralmente. 
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DE ATUAÇÃO META ÁVEIS 

Ação junto 
aos discentes 
 

Meta 2 

Estratégias 2.22 – 

Fomentar políticas 

de promoção de 

cultura de direitos 

humanos no ensino 

fundamental, 

pautada na 

democratização das 

relações e na 

convivência 

saudável com toda 

a comunidade 

escolar. 

Meta 4 

Estratégia 4.17 -

Acompanhar e 

monitorar em rede 

o acesso à escola, 

a permanência e o 

desenvolvimento 

escolar dos 

educandos com 

deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação 

beneficiários de 

programas de 

transferência de 

renda ou em 

situação de 

vulnerabilidade 

social.  

4.18 – Apoiar ações 

de enfrentamento à 

discriminação, ao 

preconceito e à 

violência, visando 

ao estabelecimento 

de condições 

adequadas para o 

sucesso 

educacional dos 

educandos com 

deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação em 

colaboração com as 

famílias e com 

órgãos públicos de  

assistência social, 

saúde e proteção à 

Projetos 

específicos de 

acordo com a 

realidade e 

necessidade 

individual e 

coletivamente de 

cada turma. 

Encaminhamento 

Projeto 

SOLETRANDO 

em parceria com 

equipe de apoio. 

Projeto 
ECA/Direitos 
Humanos 

Encontros com 
os alunos e 
participantes 
dos projetos 
para 
desenvolver a 
temática 

Orientador 

Educacional  

Pedagogo 

Psicologo 

Equipe 

Gestora 

Professores 

Reuniões com 

planejamento/tem

po a ser definido 

conforme a 

demanda.  

Mês de Junho  
AVALIAÇÃO 
Autoavaliação e 
avaliação qua 
litativa e 
processual 
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infância, à 

adolescência e à 

juventude. 

Meta 07  

Estratégia 7.7: 

Garantir políticas de 

combate à violência 

na escola, inclusive 

pelo 

desenvolvimento de 

ações destinadas à 

formação dos 

profissionais de 

educação para 

detecção dos sinais 

de suas causas, 

como a violência 

doméstica e sexual, 

favorecendo a 

adoção das 

providências 

adequadas para 

promover a 

construção da 

cultura de paz e um 

ambiente escolar 

dotado de 

segurança para a 

comunidade. 

7.15 – 
Universalizar, 
mediante 
articulação entre os 
órgãos 
responsáveis pelas 
áreas da saúde e 
da educação, o 

atendimento aos 
estudantes da rede 
escolar pública de 
educação básica, 
por meio de ações 
de prevenção, 
promoção e 
atenção à saúde. 
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DIMENSÕES 
DE ATUAÇÃO 

PDDE -
META 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONS
ÁVEIS 

CRONOGRAMA/AVALI
AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Ação 
junto a 
família 
 

Meta 4 

Estratégias: 

4.2 – Assegurar a 

universalização do 

acesso das 

pessoas com 

deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação, 

independentemente 

da idade, nas 

escolas regulares 

ou nas unidades 

especializadas.  

4.3 – Promover a 

articulação 

pedagógica em 

rede, envolvendo o 

atendimento no 

ensino regular na 

modalidade da 

educação especial 

na perspectiva da 

educação inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

Reunião com 

pais/responsáveis para 

apresentar o serviço de 

Orientação Educacional e 

traçar metas (primeira 

reunião com o coletivo). 

Reunião com 
pais/responsáveis 
individualmente 
para favorecer o 
avanço do 
educando 
mediante 
dificuldades, 
conflitos, 
encaminhamentos, 
orientações e 
mediação junto ao 
professor e 
demais 
especialistas 
envolvidos 

Reuniões/dinâmicas 

com a família dos 

educandos em 

parceria com o 

serviço de apoio. 

 

Orientador 

Educacional  

Pedagogo 

Psicologo 

Equipe 

Gestora 

Professores 

Educandos 

Reuniões com 

planejamento/tempo 

a ser definido 

conforme a 

demanda.  

Mês de Junho 
(devido o retorno da 
orientadora de 
licença 
maternidade) 
 
AVALIAÇÃO 

Avaliação qua 
litativa/quantitativa. 
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DIMENSÕES 
DE ATUAÇÃO 

PDDE -
META 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONS
ÁVEIS 

CRONOGRAMA/AVALI
AÇÃO 

Ações em rede Meta 2 

Estratégia: 

 2.17– 
Promover e 
fortalecer, em 
articulação 
com os demais 
órgãos da rede 
de proteção 
social, políticas 
de promoção 
da saúde 
integral das 
crianças e dos 
adolescentes 
matriculados 
no ensino 
fundamental, 
considerando 
sua condição 
peculiar de 
desenvolviment
o e as 
especificidades 
de cada 
sujeito. 2.18 – 
Fortalecer, em 
articulação 
com os demais 
órgãos da rede 
de proteção 
social, o 
acompanhame
nto e 
monitoramento 
do acesso e da 
permanência 
das crianças e 
dos 
adolescentes 
matriculados 
no ensino 
fundamental, 
priorizando as 
populações em 
peculiar 
situação de 
risco e ou 
vulnerabilidade
. 

Realizar 

encaminhamentos,  

estabelecer parcerias e  

articular ações com as  

redes sociais na  

comunidade da 

Chapadinha e de  

Brazlândia. 

 

Integrar ações da 

Orientadora  

Educacional com outros  

profissionais da instituição  

educacional e demais  

instituições 
especializadas 

Reuniões/dinâmi

cas com a 

família dos 

educandos em 

parceria com o 

serviço de 

apoio. 

 

Rede de 

Brazlândia. 

Orientadoras 

educacionais 

de Brazlândia. 

Equipe 

gestora 

Orientadora 

Educacional 

Pedagoga 

 

 

Reuniões com 

planejamento/tem

po a ser definido 

conforme a 

demanda.  

Mês de Junho 
(devido o retorno 
da orientadora de 
licença 
maternidade) 
AVALIAÇÃO 
Avaliação 
processual e de 
acordo com as 
atividades da rede 
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PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

          O Conselho Escolar por ser um órgão de representação da comunidade 

escolar, trata-se de uma instância composta por representantes de todos os 

segmentos da comunidade escolar e constitui-se num espaço de discussão de 

caráter consultivo e ou deliberativo. A escola, no cumprimento do seu papel e na 

efetivação da gestão democrática, precisa não só criar espaços de discussões que 

possibilitem a construção do projeto educativo por todos os atores da comunidade 

escolar, como consolidá-los como espaços que favoreçam a participação. 

         A construção de um “Plano de Ação” que viesse consolidar e possibilitar a 

atuação de todos os segmentos da comunidade escolar de forma colaborativa, 

efetivando o compartilhamento de responsabilidades sobre o conjunto de ações 

voltadas para o desenvolvimento da educação e estabelecendo um ponto de partida 

para ações que levassem a comunidade escolar e local na busca de  um caminho de  

melhorias contínua do processo educativo escolar, partiu  da importância  da gestão 

democrática e participativa , que pressupõe uma ação organizada em constante 

aprendizado para a formação da consciência cidadã , sendo assim , esta  interações 

entre os membros organizados em Conselhos Escolares, precisa contribuir para 

transformar a dinâmica do cotidiano escolar e  o cumprimento da sua principal função 

social que é o acompanhamento responsável da prática educativa que se desenvolve 

na escola e com o propósito de constituir uma gestão democrática mais legítima e 

voltada à realidade . 

             É papel do gestor educacional  dar unicidade aos esforços pela integração 

dos vários segmentos na busca de uma ótica  comum para a concretização dos 

objetivos educacionais, diante da  necessidade de mudar a realidade presente, falta 

de compromisso e de participação dos entes envolvidos no processo educacional, 

 nos faz assumir o compromisso de criar um Plano de Ação capaz de efetivar uma 

maior  de todos os interessados em torno das diversas ações,  que consolidem  o  

Conselho Escolar foi eleito no ano anterior  , com representantes do segmento de 

pais , professores e carreira assistência, como forma de concretizar os princípios de 

uma gestão verdadeiramente democrática e participativa, contribuindo decisivamente 

para a construção de uma educação emancipadora. 

       O Conselho escolar atual, este ano já deliberou ações importantes, como a 

criação do calendário escolar de recomposição,  a deliberação dos dias letivos 

móveis, além de convocar e deliberar reuniões de solicitação, aprovação de reseq de 

PDAF, entre outros: 
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OBJETIVOS: 

Gerais: 

1- Avançar na concretização dos princípios e diretrizes constitucionais da gestão 

democrática, no que diz respeito à participação da comunidade escolar e local, 

organizadas em Conselho Escolar, na construção de uma escola de qualidade e 

cidadã; 

2.- Estabelecer um ponto de partida para ações que mobilizem a comunidade escolar 

e local para trilhar um caminho em busca da melhoria contínua do processo 

educativo escolar; 

3- Promover regularmente a integração entre os diversos segmentos que compõem à 

comunidade escolar visando a uma concepção educacional comum e a unidade de 

propósitos e ações. 

Específicos: 

1. - Consolidar um legítimo espaço de debate, negociação e encaminhamento de 

demandas educacionais, sob o ponto de vista de cada segmento representado; 

2. - Descentralizar os deveres e ações relativos à gestão escolar para fortalecer a 

própria escola e reforçar a ligação família-escola e escola comunidade; 

3- Tornar o Conselho escolar atuante capaz de expressar comprometimento, 

iniciativa e efetiva colaboração na construção, no desenvolvimento, na avaliação e 

acompanhamento do Projeto Político Pedagógico. 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

AÇÃO RESPONSÁ

VEL 

ENVOLVIDO CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃO 

Reunião 

extraordinária,aprova

ção de prestação de 

contas do ano 2017, 

e solicitação  da 

primeira parcela do 

PDAF  

Gestor escolar 

e Presidente do 

Conselho 

Escolar 

Gestor escolar e 

membros do  

Conselho 

Fevereiro de 

2018 

Registro e 

assinaturas em 

Ata , aprovando 

a prestação de 

contas do ano 

anterior 4° 

Reseq e 

Solicitação do 1° 

semestre 

Reunião deliberação Gestor escolar , Gestor escolar , Março de 2018 Registro , 
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da recomposição do 

calendário escolar de 

2018 ( dias letivos 

móveis).  

Presidente do 

Conselho 

Escolar 

membros do  

Conselho 

carreira 

magistério e 

assistência, 

comunidade 

escolar  , 

assinaturas em 

Ata  

Convocação para 

apresentação do 

nome da professora 

Verônica Mota 

Rabelo para 

substituir a vice- 

diretora eleita  

Presidente do 

Conselho 

Escolar e 

equipe gestora 

Gestor escolar e 

membros do  

Conselho escola 

e comunidade 

escolar 

Fevereiro 2018 Registro em  ata 

com assinaturas 

referendando o 

ato.  

-Reuniões 

extraordinárias e 

eleição do membro 

da Comunidade local 

Presidente do 

Conselho 

Escolar 

Gestor escolar e 

presidente do 

Conselho 

Escolar. 

No decorrer da 

gestão, sempre 

que houver 

necessidade 

Registro e 

assinaturas em 

Atas e relatórios. 

Participação efetiva 

em eventos 

programados pela 

UEE. 

Presidente do 

Conselho 

Escolar 

Gestor escolar e 

membros do  

Conselho escola 

e comunidade 

escolar 

No decorrer da 

gestão, sempre 

que houver 

necessidade 

Registro em Atas 

e assinaturas em 

lista de 

presença, 

relatórios outros. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O processo avaliativo será considerado em sua dimensão dialógica (Romão, 

1996) visando o contínuo aperfeiçoamento da ação pedagógica e da qualidade do 

ensino. 

Busca-se a identificação das dificuldades de aprendizagem, tendo em vista a 

intervenção imediata e o estímulo ao crescimento intelectual. Nesse processo os 

aspectos qualitativos são prevalecentes aos quantitativos, onde a avaliação assume 

um papel: interdisciplinar, cumulativa, abrangente e diagnóstica. 

As observações, relatórios, questionários, pesquisas, testes / provas, 

entrevistas, fichas de acompanhamento e auto-avaliação são alguns dos 
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mecanismos que poderão se processar de forma dirigida ou espontânea ao longo do 

ano letivo. Será feita: 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA.  

AVALIAÇÃO PROCESSUAL e CONTÍNUA 

Acompanhamento do processo individual dos alunos ao longo do ano letivo 

será feito pelo professor e equipe pedagógica da escola e registro no Diário de 

Classe e Relatório Individual Descritivo do aluno. 

Além das avaliações internas a escola participará das avaliações externas, 

SIADE, Prova Brasil e Provinha Brasil. 

A avaliação deste PPP ocorrerá de forma contínua e processual. Sendo 

sistematizada em reuniões com: comunidade escolar, conselho(s) e coordenações, 

para que, sempre que necessário sejam redimensionadas suas ações. 

As adaptações e medidas corretivas serão possíveis, assim que novas 

exigências forem aparecendo, desde que fundamentadas no acompanhamento 

efetivo por parte de todos os segmentos envolvidos neste processo. 

 Todos os instrumentos adotados para avaliação institucional servirão de base 

para nortear as ações e para verificar a satisfação da clientela de forma global e do 

alcance dos objetivos e metas aqui propostos. 
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