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I. APRESENTAÇÃO 

 

                O presente Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 17, não tem 

apenas por finalidade apresentar e cumprir a determinação contida na LDB e no 

Parecer do Conselho de Educação do Distrito Federal, vai além das normas, leis e 

regras. Tem por objeto essencial trabalhar questões substanciais para a vida, em 

convivência em sociedade, tendo como principio, a Educação reflexiva, transformadora 

e de qualidade.  

 

               Para alcançar esse primeiro objetivo a EC 17 Gama, juntamente com os 

segmentos que a compõem - comunidade escolar – elaborou e o executará em efetiva 

prática a proposta aqui apresentada. 

 

                Almejamos debater, planejar, e direcionar as diversas situações que os 

segmentos que compõem a comunidade escolar EC 17 apresentarem no desenvolver 

de suas funções e oferecer um ensino de qualidade, voltada para a educação para a 

paz, pautada nos valores éticos e morais e respeito.  

 

                 Ressaltamos o objetivo primeiro da Educação que é a formação de 

indivíduos reflexivos, cidadãos e acima de tudo “humanizados”. 

 

                 Nesse sentido, o desenvolvimento desse projeto, que tem como objetivo 

os conceitos éticos, tão necessários para a verdadeira formação cidadã. Para tanto 

será abordado questões substanciais como: fazer o bem, praticar virtudes, viver a 

justiça, cultivar o amor, respeito, ética, preservação à natureza e ser feliz, focando 

sempre a importância das relações entre família, escola e sociedade.  
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                               A elaboração do projeto pedagógico deu-se por meio de 

reuniões e debates com a participação de todos, foi pautada em estratégias que deram 

voz a todos os membros da comunidade escolar: funcionários, pais, professores e 

alunos, sempre norteados pela equipe gestora. Esse processo ocorreu no âmbito do 

Conselho Escolar, em que foram discutidas e pontuadas as verdadeiras necessidades 

bem como adequar a realidade do contexto escolar, para que garanta objetivos 

pontuais e estabeleça metas permanentes para médio e longo prazo.  

 

                  O PPP se configura numa ferramenta de planejamento e avaliação para 

todos os membros da comunidade escolar, da equipe gestora e pedagógica e devem 

utilizadas como ponto norteador para as consultadas e decisões pedagógicas e 

administrativas.  

 

                  A Escola Classe 17 do Gama destaca a importância de uma Educação 

que vai além da transmissão de conhecimentos. Entende que Educação, como um 

processo ensino - aprendizagem e formação cidadã de um indivíduo é proporcionar-lhe 

condições para desenvolver todo o seu potencial. 

 

                   A comunidade escolar da EC17 almeja uma Educação reflexiva e 

transformadora em que a ação pedagógica intervenha exatamente onde se coloca a 

vida do educando, onde cada um decida a orientação que quer imprimir à própria 

existência e constrói-se como pessoa e cidadão. 

 

                   Buscando este ideal e procurando priorizar uma metodologia que vise 

construir uma sociedade mais justa, mais livre e forte para se manter democrática, 

houve a necessidade de desenvolver um projeto que resgatasse os valores éticos e as 

relações interpessoais que estão sendo abandonados/esquecidos por nossa 

sociedade, estando alerta a discussão de temas sócio-econômico-político e cultural e 

que permita a educadores e educandos uma análise reflexiva constante da realidade 

circundante e nela interferir. 
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                       As pretensões descritas são frutos dos anseios da comunidade 

escolar da EC 17, cuja participação na elaboração deste Projeto Político Pedagógico foi 

efetiva, por meio de debates entre educadores, educandos, pais, servidores, 

comunidade e direção, discussões e estudos nas coordenações pedagógicas. As 

atividades desenvolvidas para a elaboração deste projeto não serão encerradas, pois a 

avaliação será contínua proporcionando, assim, ajustes e adaptações às situações que 

forem surgindo. 

 

                       O projeto da Escola Classe 17 do Gama, abordará questões 

substanciais para aprender a ser, conviver e participar, focando a importância em viver 

valores humanos na família, escola e sociedade, ressaltando que as ações serão 

trabalhadas no decorrer do ano letivo de forma contínua e sistematizada, 

oportunizando o desenvolvimento de outros subprojetos afins, com o objetivo de 

trabalhar as diversas composições familiares, valores, a questão de gênero, “Transição 

5º/6º ano, entre outros. 

 

                        Assim, foram traçadas metas, ações, objetivos e subprojetos que 

serão desenvolvidas no decorrer do Ano Letivo de 2018. 
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II. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

  A Escola Classe 17 do Gama – DF está situada na Quadra 07 Área 

Especial no Setor Sul. É uma instituição ligada à Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal – SEEDF, e também subordinada à Coordenação Regional de Ensino 

do Gama – CRE 

 

  O prédio desta escola foi construído em 1970 e o início de suas atividades 

escolares deu-se no dia 29 de agosto do mesmo ano, sendo esta, a data que 

comemoramos o aniversário da EC17 Gama.  

 

A EC 17 passou por reforma completa e foi novamente entregue à comunidade no 

dia 25 de agosto de 1983. No ano letivo de 2006, passou por alguns reparos e no ano 

letivo de 2011, foram recuperados os banheiros femininos e masculinos infantis, as 

instalações elétricas e hidráulicas, portas janelas e revitalização das pinturas de 

paredes. No início do ano letivo de 2014, foi recuperado o pátio interno da instituição, 

acrescentando mesinhas e banquinhos de cimento e um melhor escoamento de águas 

da chuva e seguidamente em 2015 foram revitalizadas as pinturas do chão do pátio e 

paredes com desenhos infantis, pintura externa da escola, instalado um sistema de 

câmeras de segurança, entre outros. Já no início do ano letivo de 2016 foi terminada a 

construção da quadra de esportes e realizados alguns reparos no telhado da 

instituição. 

 

Atualmente o corpo gestor da EC 17 Gama é composto pela Diretora Gleiz Lima 

Barbosa (com formação acadêmica em pedagogia - Administração Escolar, com 

especialização em Educação Especial com Orientação em Inclusão), em que está 

atuando nesta Instituição de Ensino desde o ano letivo de 1.997, como alfabetizadora, 

coordenadora, vice-diretora e a partir do ano de 2004 até esse ano letivo como gestora,   

a Vice-diretora Cíntia Alcântara Vale (com formação acadêmica em Letras, com 

especialização em Educação Especial com Orientação em Inclusão), em que está 
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atuando nesta Instituição de Ensino desde o ano letivo de 1.996 e a partir do ano de 

2004 até esse ano letivo como vice-diretora, a Chefe de Secretaria Luciana Costa, a 

supervisora administrativa Olava Nogueira e as Coordenadoras pedagógicas  Izete 

Maria Silva Galvão e Flávia Souza dos Anjos Damesceno. 

 

  A estrutura física e pedagógica da EC 17 Gama – DF é para atender ao 

Ensino Fundamental em seu primeiro segmento (1º ano ao 5º ano) e também atende 

educandos de Classes especiais CTS (Ensino Especial). 

 

A EC 17 atende, além da comunidade local, alunos da zona rural e loteamentos do 

entorno do Gama como o Jardim Serra Dourada, Condomínio Eldorado, América do 

Sul entre outros. Percebe-se que grande maioria da comunidade escolar não possui 

casa própria e o nível de escolaridade apresentado é o ensino fundamental ou médio 

incompleto, e um pequeno número iniciando o ensino superior.  

  

  O cotidiano escolar apresenta diversos comportamentos e realidades 

variadas, os responsáveis pelos alunos, em grande maioria, trabalham fora para 

complementar a renda familiar, tendo pouco tempo para realizar um acompanhamento 

pedagógico domiciliar. As crianças tem pouco acesso à cultura, sendo em maioria, 

participações em que a Instituição de Ensino oferece, usando como maior fonte de 

notícias e entretenimento a TV e Internet.  Para atender a realidade atual, faz-se 

necessário trabalhar a partir de uma didática inovadora que desperte no educando o 

prazer pela educação e estreite os laços entre a comunidade e a escola.  

 

 

  Atualmente a EC 17 possui atendimento em Sala de Recursos para 

educando com deficiência intelectual (DI) e transtorno global do desenvolvimento 

(TGD), matriculados na própria escola, o SOE (Serviço de Orientação Educacional) e 

conta com o trabalho da equipe de apoio de aprendizagem com o atendimento de uma 

pedagoga fixa na escola e uma psicóloga. 
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     Nesse contexto, o SOE (Serviço de Orientação Educacional) e a EEAA 

(Equipe especializada de apoio à Aprendizagem) buscam  realizar ações significativas, 

sempre interagindo com o coletivo e atuando com todos os protagonistas da 

comunidade escolar, comprometendo-se principalmente, com a formação dos alunos, 

considerando em especial, o caráter da subjetividade. 

 

     

  A capacidade de estrutura física para o atendimento ao educando desta 

instituição é de 450 alunos divididos para os dois turnos. Entretanto, a EC 17 Gama 

atende atualmente a 250 educandos, em função do grande número de turmas 

reduzidas para o atendimento da educação inclusiva. 
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III. DIAGNÓSTICO 

 

  Estão matriculados, atualmente, nesta instituição 250 alunos, atendendo 

turmas de 1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental, alunos com necessidades 

educacionais especiais (ANEES). 

 

  A EC 17 Gama possui nove salas de aula, uma sala de leitura, uma sala 

de recursos, a direção, a secretaria, a sala dos professores, a sala dos auxiliares, a 

cantina para preparação do lanche, três (03) depósitos: de gêneros alimentícios, de 

material pedagógico e material de limpeza, uma sala destinada ao atendimento do 

SOE, uma sala de recursos e uma sala de atendimento da equipe de apoio à 

aprendizagem (E.E.A.A.). Possui também, banheiros para as meninas, banheiros para 

meninos, banheiro adaptado para alunos portadores de necessidades especiais, 

banheiros para professores, um para auxiliares e outro para a direção. A escola possui, 

também, parque infantil- necessitando de alguns reparos, estacionamento interno para 

os servidores e atualmente, uma quadra de esportes. 

 

  Com relação ao material didático-pedagógico, a EC 17 Gama possui um 

aparelho de vídeo cassete, dois aparelhos de DVD, 02 aparelhos de som, um aparelho 

de som com caixa amplificada, três caixas de som espalhados no pátio, quatro sons 

portáteis, três caixas de som amplificadas com microfones, dois computadores 

destinados aos professores (sala dos professores), dois computadores para a 

secretaria e serviço administrativo, dois computadores na sala de recursos, uma 

máquina copiadora, duas impressoras com xerox,  uma máquina de Xerox, dois 

mimeógrafos, diversos jogos pedagógicos, um acervo de aproximadamente quatro mil 

livros literários. 

  O funcionamento das atividades desenvolvidas na EC 17 Gama são no 

diurno e os educandos estão na faixa etária de 06 a 14 anos. Mesmo com a presente 

variação de idade a integração entre os educandos é considerada boa. 
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 As turmas estão divididas em: 

 

SÉRIES MATUTINO VESPERTINO 

1º ano 01 turma 01 turma 

2º ano 01 turma 02 turma 

3º ano 02 turmas 01 turmas 

4º ano 02 turmas 02 turma 

5º ano 02 turmas 02 turmas 

CTS 02 turmas 02 turmas 

  

 As instalações da EC 17 Gama estão em bom estado de conservação. 

 

  A comunidade escolar, bem como a comunidade local tem participado 

com maior interesse nos eventos promovidos pela EC 17 Gama. Assim como 

apresentou aumento significativo na participação dos pais, responsáveis e familiares na 

vida escolar dos educandos atendidos por esta instituição.  

 

  A EC 17 atende, além da comunidade local, alunos da zona rural e 

loteamentos do entorno do Gama como o Jardim Serra Dourada, Condomínio 

Eldorado, América do Sul entre outros. Percebe-se que grande maioria da comunidade 

escolar não possui casa própria e o nível de escolaridade apresentado é o ensino 

fundamental ou médio incompleto, e um pequeno número iniciando o ensino superior.  

  

  O cotidiano escolar apresenta diversos comportamentos e realidades 

variadas, os responsáveis pelos alunos, em grande maioria, trabalham fora para 

complementar a renda familiar, tendo pouco tempo para realizar um acompanhamento 

pedagógico domiciliar. As crianças tem pouco acesso à cultura, sendo em maioria, 
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participações em que a Instituição de Ensino oferece, usando como maior fonte de 

notícias e entretenimento a TV e Internet.  Para atender a realidade atual, faz-se 

necessário trabalhar a partir de uma didática inovadora que desperte no educando o 

prazer pela educação e estreite os laços entre a comunidade e a escola.  

 

                        O currículo em movimento, oportunizou a realização de uma 

avaliação e auto avaliação mais aprofundada sobre o desenvolvimento escolar, em 

todos os aspectos: pedagógico, administrativo e financeiro, estimulando a reflexão 

sobre os temas abordados. Foi observada também uma maior aceitação dos 

profissionais e comunidade escolar em vivenciar a sistematização dos ciclos, 

abandonando o antigo processo da seriação e formas convencionais de avaliação.  

                        Apesar do projeto do reagrupamento estar acontecendo, percebe-se 

algumas dificuldades no processo, por se tratar, em grande maioria, de turmas 

reduzidas com alunos especiais (TGDs), exigindo novos métodos e estratégias para a 

boa aplicabilidade do mesmo, dessa forma o reagrupamento ocorre uma vez por 

semana (às terças-feiras) assim como o projeto interventivo. 

 

                       Nesta escola, o atendimento da sala de recursos deu início em 2005, 

com atendimento a 17 alunos, sendo todos da própria escola. Atualmente a sala de 

recursos generalista se dá em um atendimento em horário contrário ao turno de 

regência, sendo 07 alunos com transtornos globais do desenvolvimento (TGD), 07 

alunos com deficiência intelectual (DI) e 03 alunos com deficiência física, com dois 

professores em regência. 

 

                     Nesta escola, o atendimento da sala de recursos deu início em 2005, 

com atendimento a 16 alunos, sendo alguns de escolas próximas à instituição de 

ensino. Atualmente a sala de recursos generalista se dá em um atendimento com 17 

alunos em horário contrário ao turno de regência, sendo 07 alunos com transtornos 
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globais do desenvolvimento (TGD), 07 alunos com deficiência intelectual (DI) e 03 

alunos com deficiência física, com um professor em regência. 

 

                         Em complementação ao atendimento a 03 alunos com deficiência 

física (DF) e 07 alunos com transtorno global do desenvolvimento (TGD), a escola 

possui também um monitor e dois educadores voluntários sociais com atividades de 

acompanhamento, higiene pessoal, auxílio nas refeições, troca de fraldas,auxilia na 

locomoção, entre outros. 

 

                       A escola não possui Atendimento Educacional Especializado em 

interprete educacional de LIBRAS e guia Interprete para o aluno Surdo-cego.  

 

                          Essa instituição conta com o trabalho dos professores atuantes na 

sala de leitura: Lucimelc Alves Costa Silva, matrícula 25. 957-8, (readapta), Jorge 

Pereira, matrícula 200. 348-1 (readaptado) e Elixandra Medeiros de Aquino Soares, 

matrícula 32.320-9, que vem desenvolvendo o projeto citado, além de realizar 

atendimentos de empréstimos de livros, de forma semanal, reconto de histórias e 

trabalhos afins. 
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IV. FUNÇÃO SOCIAL DA UE 

 

                       Aprender é condição essencial, natural e inevitável ao ser humano, é 

como ter a necessidade de respirar. Se aprender é algo intrínseco ao ser humano, a 

escola deve ser condição primordial e necessária para que se verifique uma boa 

aprendizagem. 

 

                       O mais importante é reconhecer que o aprendizado se desenvolve e 

se adquire com experiências que incentivem o aluno a pensar de forma criativa, para 

reconhecer novas ideias, analítica, para saber se elas são boas, e prática, podendo 

convencer os outros de seu valor.  

 

                       A principal missão da Escola Classe 17 do Gama – DF é proporcionar 

ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de autorealização e preparo para o convívio em sociedade, tornando-o 

autônomo e consciente, abrindo horizontes para a transformação positiva da realidade 

no qual está inserido.  

  

  Vivemos em um período da história da humanidade em que as mudanças 

ocorrem em uma velocidade surpreendente. A constatação disso se dá pelas 

mudanças em nossas vidas, que também podem ser vistas na sociedade, mostrando 

uma nova realidade que envolve e desafia. Essa realidade passa a exigir uma prática 

pedagógica que garanta a construção de indivíduos mais plenos e humanizados, com 

ética e construção de valores. Urge empreender um esforço coletivo para vencer a 

barreiras que inviabilizam a construção de uma escola pública que eduque de fato e 

possibilite uma transformação real e positiva da sociedade. 

 

  A sociedade se modifica rapidamente e cabe a cada membro da 

comunidade escolar, a adequação à realidade social da modernidade. Percebe-se que 
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a sociedade tem apresentado grandes avanços em relação à globalização e a 

tecnologia (tic) e com isso traz um mundo de muitas informações e atualizações, em 

que a escola se torna um instrumento de democratização, formando pessoas capazes 

de pensar e repensar suas atitudes. 

 

  O currículo em movimento - educação em ciclos - apresenta uma 

dinâmica cíclica, contínua, valorizando o conhecimento adquirido, atingindo as 

habilidades, reformulando toda a estrutura do processo educacional, organizando o 

conhecimento em unidade de tempo para maior favorecer os alunos de diferentes 

níveis. 

 

  A escola deve ser um espaço em que haja um desenvolvimento pleno e 

global com uma convivência pacífica, extinguindo as desigualdades e a exclusão 

social, indo além da transmissão de conhecimentos.  

 

  A Escola Classe 17 do Gama procura ver o educando como ser em 

formação, respeitando sua forma de desenvolvimento, suas potencialidades, opiniões e 

seus valores, adaptando o currículo de acordo com as necessidades e realidades 

encontradas.  

 

  Além dos muros e paredes que a cercam, a Escola Classe 17 do Gama 

visa contribuir para a educação de indivíduos que lutem por uma sociedade mais justa, 

humana, fraterna e democrática. Afirma-se no compromisso de oferecer a sociedade 

uma educação global, de qualidade, visando à formação completa do indivíduo como 

cidadão que atua de forma plena e participativa na comunidade em que está inserido. 

 

                       Baseados no pensamento de Paulo Freire que afirma “Não há saber 

maior ou saber menor. Há saberes diferentes”, buscamos uma Educação com práticas 

democráticas em que as pessoas envolvidas no processo educacional participem das 
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decisões, oportunizando, assim, ações coletivas que poderão influir na transformação 

da sociedade.  

 

  Trabalhamos por uma Educação que apresente vários caminhos e deixe 

liberdade de opção para o educando desenvolver-se no seu próprio processo de ensino 

- aprendizagem. Onde os conteúdos apreendidos sejam apresentados de maneira 

interdisciplinar e que tenham relação concreta com o cotidiano, em contínuo 

desenvolvimento para a construção do novo saber. 

 

            Neste campo a Educação vem deixando de ter uma prática desvinculada 

da vida, abstrata, formalista, autoritária, e passa a ser ressignificada na ética e em 

valores morais. 
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V. PRINCÍPIOS  

 

                    

                      A sociedade se modifica rapidamente, a evolução traz muitos 

benefícios, porém, tem apresentado às escolas resultados alarmantes, alunos com 

comportamentos agressivos, falta de valores, carentes e com risco social.  Vive-se em 

um mundo em que tudo é instantâneo, o indivíduo deseja e busca a praticidade e 

rapidez. 

 

                        Segundo Mario Cortella (revista Filosofia, 2012) "A sociedade gosta 

mesmo de macarrão instantâneo, pipoca de microondas, comidas de fast food", 

deixando de refletir sobre a velocidade que imprimimos ao cotidiano. 

  

                           De acordo com a proposta da SEDF, esta reformulação do tempo 

escolar e implantação da proposta, far-se-á a partir de um trabalho de equipe bem 

estruturado onde o espaço da coordenação pedagógica seja utilizado como espaço de 

planejamento, organização do trabalho pedagógico e de formação continuada. A 

progressão continuada é uma possibilidade de aprendizagem e não aprovação 

automática sem conhecimento adquirido. 

 

                           É observado que as mudanças na prática pedagógica tem 

acontecido de forma dinâmica e por meio de debates, discussões e estudos para a 

elaboração e implantação efetiva dos anseios da comunidade escolar, e das propostas 

contidas no Projeto Político Pedagógico da EC 17 Gama. Além de atender ao aspecto 

legal da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, artigos 12, 13 e 14, 

da resolução 02/98 e do parecer do Conselho de Educação do Distrito Federal, capítulo 

II, e do Regimento Escolar das Instituições de Ensino do Distrito Federal. Visamos o 

maior bem-estar da comunidade escolar, assim como os valores norteadores à 

formação do senso crítico de um cidadão consciente de seus direitos e deveres, 

melhorando o convívio e respeitando as diferenças individuais de cada um.  
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                            Para serem alcançados melhores resultados, é trabalhado 

também a semana de educação para a vida – projeto amparado pela Lei 11.988, de 27 

de julho de 2009, instituída nas Escolas Públicas do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio com o objetivo de trabalhar temas que não constam no currículo obrigatório, tais 

como: Valores, ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, 

prevenção contra doenças, direito do consumidor, ECA ( Estatuto da Criança e do 

Adolescente, preparação para o mundo do trabalho, entre outros com a participação de 

alunos, professores, funcionários em geral, pais de alunos e comunidade em geral.  

 

                          A prática da inclusão escolar se baseia em princípios diferentes do 

convencional: aceitação das diferenças individuais, valorização de cada pessoa, 

convivência dentro da diversidade humana, aprendizagem por meio da cooperação.  

 

                         A inclusão propõe  o respeito e compreensão do individuo como um 

todo, em sua totalidade,como forma de restituir uma igualdade que foi rompida por 

formas segregadoras de ensino.  Quando entendemos que não é a universalidade da 

espécie que define um sujeito, mas suas peculiaridades, ligadas a sexo, etnia, origem, 

crenças,  portanto, ser gente é correr sempre o risco de ser diferente.  

 

                        A integração significa a inserção da pessoa deficiente preparada 

para conviver em sociedade. Já a inclusão significa a modificação da sociedade como 

pré-requisito para a pessoa com necessidades buscar seu desenvolvimento e exercer 

sua cidadania. Então, é preciso preparar a escola para incluir nela o aluno especial, e 

não ao contrário. Sem esquecer de construir rampas de acesso, banheiros especiais e 

salas mais espaçosas onde os deficientes se sentam na primeira fila. 

 

                        A inclusão do aluno na escola, como pessoa portadora de 

necessidades educacionais especiais, está garantida e orientada por diversos textos 

legais e normativos.  A LDB prevê que a escola promova a inclusão escolar a partir do 
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artigo 12, inciso I, no que diz respeito à elaboração e à execução de sua proposta 

Pedagógica; o inciso V, do mesmo artigo, diz que “a escola deve promover meios para 

a recuperação dos alunos de menor rendimento”; o artigo 24, inciso V, prevê que “a 

avaliação seja contínua e cumulativa, com a prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período”.  

 

  Como aparato jurídico que garante a igualdade, a lei 11.645/2008, que 

altera a lei 9394/96, modificada pela lei 10.639/2003, que estabelece a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, para incluir no currículo a obrigatoriedade da temática “História 

da Cultura Afro-Brasileira”.  

 

  O Art.26-A esclarece que nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e 

Médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena.  

 

                        No § 1º pode-se observar que o conteúdo programático a que se 

refere este artigo, incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 

estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 

no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à história do Brasil. 

 

                          Nosso país apresenta grande crescimento na questão educacional, 

demograficamente, mas também é evidente que temos muito que avançar na questão 

de qualidade e somente através de consciência de cada cidadão que seremos capazes 

de fazer um sistema educacional de qualidade, buscando novas estratégias e posturas 

para usar os recursos necessários ao atendimento desta nova realidade da sociedade. 
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  No § 2º os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 

povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial, nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.  

 

  Neste contexto, revela-se a importância do trabalho da equipe da gestão 

escolar no direcionamento do processo administrativo e do ensino - aprendizagem, no 

sentido de motivar os membros dos segmentos que compõem a comunidade escolar 

que vivenciam o dia-a-dia e o desenvolvimento das atividades escolares. Levamos em 

consideração a realidade específica da clientela atendida pela EC 17 Gama, os 

princípios éticos, de cidadania, a pluralidade cultural, a interdisciplinaridade e a 

contextualização, apoiados nos Parâmetros Curriculares Nacionais e a abordagem por 

habilidades e competências. 

    Esta proposta tem a real intenção de promover a reflexão ativa dos 

segmentos que compõe a comunidade na qual a escola EC 17 está inserida. 

 

    A discussão dos valores não se sustenta apenas nas relações do 

homem com o homem, mas também nas ações do homem com o meio, e que deverá 

acontecer efetivamente no coletivo, atendendo as turmas do 1º ano ao 5º ano do 

ensino fundamental e educação especial, com efetiva participação da família. 

 

                    Diante do Currículo que sustenta a proposta de organização e 

tratamento das habilidades envolvendo dois princípios pedagógicos 

epistemológicos  - a interdisciplinaridade e a contextualização - a comunidade escolar 

opta pela Teoria Crítica e Pós-crítica unindo ao desenvolvimento de projetos, a ser 

desenvolvida no decorrer do ano letivo de 2018, uma vez que valorizando a 

participação do educando e do educador no processo de ensino e aprendizagem, 

esses serão responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de cada projeto de 

trabalho. 
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                        Segundo Valente (1999, p. 141), o construcionismo “significa a 

construção de conhecimento baseada na realização concreta de uma ação que produz 

um produto palpável (um artigo, um projeto, um objeto) de interesse pessoal de quem 

produz”. Na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, levantar 

dúvidas, pesquisar e criar relações que incentivam novas buscas, descobertas, 

compreensões e reconstruções de conhecimento. Portanto, o papel do professor deixa 

de ser aquele que ensina por meio da transmissão de informações – que tem como 

centro do processo a atuação do professor – para criar situações de aprendizagem cujo 

foco incida sobre as relações que se estabelecem nesse processo, cabendo ao 

professor realizar as mediações necessárias para que o aluno possa encontrar sentido 

naquilo que está aprendendo a partir das relações criadas nessas situações. A esse 

respeito Valente (2000, p. 4) acrescenta: “(...) no desenvolvimento do projeto, o 

professor pode trabalhar diferentes tipos de conhecimentos que estão imbricados e 

representados em termos de três construções: procedimentos e estratégias de 

resolução de problemas, conceitos disciplinares e estratégias e conceitos sobre 

aprender”. 

 

                         A reorganização do trabalho pedagógico em Ciclos e na 

Semestralidade” abriu espaço para a discussão de diversos temas que permeiam o dia 

a dia na escola em que se percebe a necessidade de melhor associar as teorias à 

educação/ ensino à prática em sala de aula. Alcançar metas na educação implica em 

explorar os ciclos organizando o tempo escolar de acordo com as fases de crescimento 

do ser humano abordando os eixos: letramento, alfabetização, a organização da escola 

e avaliação abordando questionamentos que permite contemplar as diferenças, 

garantindo um período contínuo de trabalho ao longo do qual o aluno passa pelas 

sucessivas aprendizagens, sendo assistido nas dificuldades que apresentar, sem a 

ameaça de reprovação.  

 

                       Uma das propostas defendidas na ideia do ciclo é a não reprovação, 

fato que historicamente tem sido causa da evasão escolar. Porém, para que isto ocorra 

é necessária toda uma reestruturação do tempo escolar, já que o tempo para o 
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aprendizado de determinado conteúdo poderá ultrapassar o de um ano letivo, 

respeitando o ritmo e a forma de aprendizado dos estudantes em suas particularidades. 

 

 Perrenoud (2004) afirma que a adoção dos ciclos compartilha responsabilidades 

individuais e coletivas sendo necessário para sua implantação, o trabalho pedagógico 

coletivo e parte do projeto político pedagógico da escola. 

 

                        Nesse contexto, o trabalho pedagógico em seus tempos, espaços e 

oportunidades, torna-se capaz de favorecer as aprendizagens, e de suas capacidades 

e em muitos momentos necessitam de um tempo maior para assimilação e 

acomodação dos conteúdos. Isso exige que todos os profissionais da educação 

estejam dispostos a mudanças nas suas concepções de ensino, de aprendizagem e de 

avaliação, Proporcionando à comunidade escolar momentos de reflexões e elaboração 

das normas e princípios que nortearão o convívio escolar e a tomada de decisões, 

levando em consideração o foco central que é o da justiça, da igualdade, equidade e da 

cultura da Paz. 

 

                       A EC 17 Gama, em sua linha de atuação pedagógica, entende que a 

escola não é responsável apenas pelo desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

básicas em qualquer aprendizagem, mas também pela educação moral e ética de seus 

educandos. Desta maneira, busca oferecer uma educação que venha a privilegiar o 

desenvolvimento sistemático de competências cognitivas e de uma formação humana 

voltada para a construção de valores, da autonomia, da solidariedade, da criticidade e 

da criatividade.  

 

  A perspectiva do currículo em movimento organizando o trabalho 

pedagógico em ciclos vem propor uma reformulação da estrutura das escolas, 

fundamentada em estudos culturais, com enfoque na alfabetização voltada para a 

abordagem de leitura e escrita no contexto do letramento, considerando os 

determinantes culturais da aprendizagem. 
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          O ciclo pressupõe e propõe a organização do conhecimento em unidade de 

tempo maior para favorecer também os alunos de diferentes níveis. 

 

                Organizar a escola em ciclos significa respeitar e valorizar os aspectos 

socioculturais e vivenciais trazidos pelos alunos. 

         

                 No decorrer do processo ensino-aprendizagem serão propostas 

atividades interdisciplinares, com a participação e colaboração de toda a comunidade 

escolar para a formação da identidade da escola. 

 

                  Essas atividades visam despertar a criatividade, a curiosidade, a emoção 

e as manifestações culturais. Serão realizadas em forma de apresentações teatrais, 

horas cívicas, confecções de cartazes, murais, coral entre outros. 

 

"Assim, as escolas, com suas propostas pedagógicas, estarão 

contribuindo para um projeto de nação, em que aspectos da Vida Cidadã, 

expressando as questões relacionadas com a Saúde, a Sexualidade, a Vida 

Familiar e Social, o Meio Ambiente, o Trabalho, a Ciência e a Tecnologia, a Cultura 

e as Linguagens, se articulem com os conteúdos mínimos das Áreas de 

Conhecimento. Recomendação análoga é feita também em relação à Educação 

Especial, definida e regida pelos arts. 58 a 60 da LDB, que, inequivocamente, 

consagram os direitos dos portadores de necessidades especiais de educação, 

suas famílias e professores. As DCN dirigem-se também a eles, que, em seus 

diversos contextos educacionais, deverão ser regidos por seus princípios." 

       (Art. 1.º da LDB) 

 

                 A EC 17 Gama é responsável pela formação de cidadãos conscientes, 

capazes de aprender e criticar a realidade, atuando na busca e a superação da 

desigualdade e do respeito ao ser humano. 
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VI. OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

                     A Escola Classe 17 do Gama – DF tem como objetivo garantir a todos 

os seus educandos o sucesso escolar e o preparo para exercer sua cidadania, cumprir 

seus deveres e usufruir seus direitos, proporcionando um ambiente tranquilo e 

adequado, possibilitando aos educadores o enriquecimento profissional, buscando uma 

melhor qualidade de ensino nas ações a serem desencadeadas ao longo do processo 

ensino-aprendizagem, sendo-lhes garantido o direito de opinar sobre as prioridades e 

aplicação das habilidades e competências acerca do currículo escolar. 
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Objetivos Específicos 

 

  

 Oferecer ao educando o acesso ao conhecimento que sua vivência ainda não 

lhe proporcionou; 

 Promover passeios que venham a promover maior integração do educando com 

a realidade não vivenciada até o momento; 

 Ter como referencial constante as Habilidades e Competências e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais; 

 Valorizar as coordenações pedagógicas, observando que é este momento é 

essencial para a troca de experiências e o enriquecimento da prática docente; 

 Garantir ao educando o acesso ao acervo literário da sala de leitura da escola; 

 Promover projetos que despertem o prazer pela leitura, escrita e pesquisa; 

 Promover projetos, concursos, visitas, palestras e outros eventos que promovam 

a socialização; 

 Promover a melhoria e conservação do espaço físico da escola; 

 Proporcionar à comunidade escolar, momentos de socialização, reflexão e 

interação; 

 Promover junto à comunidade escolar a elaboração das normas e princípios que 

norteiam o convívio escolar; 

 Garantir o atendimento aos educandos Portadores de Necessidades Educativas 

Especiais que estejam encaminhados pelas equipes Psicopedagógica em horário 

contrário ao da aula. 

 Proporcionar o atendimento individualizado aos educandos com necessidades 

educacionais especiais na Sala de Recursos, visando uma aprendizagem mais 

significativa. 



 26 

 Estabelecer ações efetivas e concretas que contribuem para colocar em prática 

o bojo da Lei 10.639/2003 e 11.645/2008, tais como: 

 

 Capacitação e formação docente para o entendimento e convencimento da 

nossa responsabilidade enquanto multiplicadores da história afrodescendente; 

 

 Promoção da igualdade a partir das diferenças, focando os princípios 

pedagógicos em uma lógica de comunidade, fraternidade e comunhão; 

 

 Fomentar e estimular o debate racial, colocando em prática o fim do preconceito; 

 Promover uma feira de cultura na semana da “Consciência Negra”, com 

culminância no dia 20 de novembro. 
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VII. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

                          Em consonância com a secretaria de Educação, o currículo vem 

como um “instrumento aberto que dialoga entre si” priorizando a inovação e a 

criticidade flexíveis e voltadas para a realidade em que nos cerca, visando valorizar 

sempre o desenvolvimento global do indivíduo, a partir dos pressupostos da teoria 

Crítica.  

 

                        A EC 17 busca trabalhar com linha crítica e pós-críticas alinhando a 

projetos significativos e investigativos. 

 

                        As teorias pós–críticas abordam com ênfase as preocupações com 

as diferenças, com as relações saber-poder no âmbito escolar, o multiculturalismo, as 

diferentes culturas raciais e étnicas.  

 

                          Segundo Silva (2007, p. 147), [...] a teoria pós–crítica deve se 

combinar com a teoria crítica para nos ajudar a compreender os processos pelos quais, 

através de relações de poder e controle, nos tornamos aquilo que somos. Ambas nos 

ensinaram, de diferentes formas, que o currículo é uma questão de saber, identidade e 

poder. O currículo, a partir da teoria pós–crítica, deve ser visto como um complemento, 

como uma forma de aprofundamento e ampliação às teorias críticas. “[...] as práticas 

pedagógicas, portanto, estão relacionadas com as práticas sociais e o educador crítico 

precisa identificar as injustiças nela existentes”. 

 

                             O currículo é visto a partir da teoria crítica e pós-crítica, segundo 

Silva (2007), como espaço de poder, de lutas, sendo uma construção social, 

priorizando a problematização, o diálogo, instigando o aluno na sua fala com a 

realidade. O professor não reproduz meramente saberes prontos e sistematizados, 

mas caminha junto com o aluno numa relação com a experiência vivenciada.  



 28 

                         A Escola Classe 17 do Gama – DF adota uma linha pedagógica que 

considera o conhecimento como resultado da interação entre o educando que busca 

conhecer o objeto conhecido e as teorias que cercam esse objeto, como por exemplo: 

conceitos, ideias e definições. De acordo com essa perspectiva vê-se o educando 

como construtor do próprio conhecimento, onde o educador é o mediador, orientador e 

incentivador desse processo e o conhecimento como meio para o seu 

desenvolvimento, com vistas aos objetivos a serem alcançados. 

 

             A pedagogia de projetos, embora constitua um novo desafio para o 

professor, pode viabilizar ao aluno um modo de aprender baseado na integração entre 

os conteúdos das várias áreas do conhecimento, bem como entre diversas mídias 

(computador, televisão, livros) disponíveis no contexto da escola.  

 

                         A teoria crítica exerce papel fundamental para a construção de um 

currículo voltado para a formação de professores capazes de atuar com 

responsabilidade e comprometimento com a qualidade da educação básica, 

valorizando os conhecimentos dos alunos e que seja capaz de possibilitar uma possível 

conscientização deles, para uma transformação da realidade. A metodologia da teoria 

curricular crítica, segundo Eyng (2007, p. 135),“[...] privilegia o relacionamento 

professor-aluno, enfocando não indivíduos separados, mas o grupo.” Essa relação, 

segundo a autora, implica provocar e mobilizar o aluno na sua fala com a realidade, 

existe uma continuidade do currículo crítico, porém com avanços em que além do aluno 

manter constante diálogo com o professor e com o grupo, precisa desenvolver 

autonomia no seu processo formativo, ou seja, estar em constante busca pelo 

conhecimento, segundo Eyng (2007), essa concepção pós-crítica apresenta como 

questão central a aprendizagem e destaca o desenvolvimento pelo aprendiz em sua 

capacidade de aprender a aprender, ou seja, compreender como aprende e 

desenvolver estratégias capazes de aperfeiçoar sua condição de aprendizagens. 
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                       Assim, a relação educando/educador na apropriação do 

conhecimento será uma relação “sujeito/sujeito” e não “sujeito/objeto”, ganhando 

grande amplitude nas relações estabelecidas, permeando as disciplinas do currículo. 

 

                       Deve-se levar em consideração que o conhecimento não é neutro e 

nem impermeável a valores de tipo. Por se tratar diretamente de valores e atitudes, o 

tema estará presente por toda a existência do ser humano, e transmitido a todas as 

áreas do conhecimento. Pensando assim a instituição escolar, que tem como meta a 

formação de seus educandos para a cidadania, promoverá durante todo o ano letivo, 

reflexões sobre as relações sociais. 

 

                          Essa perspectiva tão definida por Vigotsky vem exigir um novo olhar 

também para o processo de avaliação do ensino e aprendizagem. Assim alunos e 

professores são co-responsáveis por esse processo. 

 

             "Estes princípios deverão fundamentar as práticas 

pedagógicas das escolas, pois será por meio da Autonomia, da Responsabilidade, da 

Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum que a Ética fará parte da vida cidadã dos 

alunos. Da mesma forma os Direitos e Deveres de Cidadania e o Respeito à Ordem 

Democrática, ao orientarem as práticas pedagógicas, introduzirão cada aluno na vida em 

sociedade, que busca a justiça, a igualdade, a equidade e a felicidade para o indivíduo e 

para todos. O exercício da Criticidade estimulará a dúvida construtiva, a análise de 

padrões em que direitos e deveres devam ser considerados, na formulação de 

julgamentos."( LDB arts. 12 a 14.) 

 

            As mudanças são necessárias para a melhoria das práticas de 

intervenção das queixas escolares, para que o eixo estruturante (diversidade, cidadania 

e sustentabilidade humana) seja contemplado em sua integra na formação do aluno, 

bem como do professor. 
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            É importante lembrar que tudo está em processo de evolução e/ou 

transformação e a escola não pode ficar indiferente a isso, visando desenvolver 

projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento pleno do educando, diante da 

realidade sociocultural no qual está inserido, respeitando as diferenças individuais. 

 

                        Para a construção uma nova proposta de Educação Escolar é 

necessária que o plano de ação esteja em consonância com a realidade escolar, unida 

ao Projeto Político Pedagógico da escola. Os sujeitos envolvidos nesse processo 

precisam estar cientes dos seus objetivos e das diferentes possibilidades de alcançá-

los. Professores e alunos precisam ouvir, consentir, argumentar e decidir coletivamente 

as ações. O professor tem a responsabilidade de conduzir, intervir e mediar todo esse 

processo. Faz-se necessário romper com algumas práticas enraizadas no cotidiano 

escolar, e considerar a aula como um tempo e espaço intencionalmente organizado. 

Thomas e Nelson (2002) consideram que, a pesquisa descritiva é um estudo de status 

que tem o seu valor baseado na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e 

as práticas melhoradas por intermédio da observação, análise e descrição objetiva e 

completa do fenômeno. 

 

                        É com esse intuito que a EC 17 propõe a realização de projetos 

escolares em consonância com a teoria crítica e pós-crítica, ligando Datas 

Comemorativas, Fatos Históricos, Currículo da Educação Básica e Temas 

Transversais.  Para isso, são desenvolvidos projetos significativos e investigativos. 

 

                      O projeto significativo é sugerido e montado nas coordenações 

coletivas, onde todos os educadores expõem suas ideias e necessidades de sala de 

aula, englobando a escola e a comunidade escolar. 

 

                      O projeto investigativo surge da hipótese dos alunos para o 

levantamento de situações problemas, que surgem num contexto determinado. Esse 
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por sua vez vem sanar curiosidades relativas ao ensino-aprendizagem vindas das 

necessidades dos educandos. 

 

                        Os projetos são flexíveis adaptando-se aos interesses e 

necessidades dos alunos. A aplicabilidade desses projetos diferencia de acordo com o 

desenvolvimento dos mesmos e abrangência que terá em cada turma. Sendo assim, o 

cronograma do desenvolvimento não terá limite para término em relação à data pré-

determinada para a culminância. Cada educador irá adequar os conteúdos 

programáticos de maneira interdisciplinar. 

 

                         A EC 17 do Gama fundamenta seus princípios didático-pedagógicos 

em teorias que trazem para a escola uma nova visão, no que se refere à relação 

existente entre o conhecimento, o educando e o educador. Essa relação é integrada, 

construtiva e compartilhada, tendo por finalidade atender as necessidades e 

expectativas dos educandos, assim como as questões que tenham relevância no 

cotidiano e as demandas sociais pertinentes ao seu meio, fazendo necessário romper 

com velhos paradigmas considerando que o tempo e o aprendizado modificam nossas 

perspectivas, levando a complexidade dar lugar a simplicidade.  

 

      É possível identificar que o momento é oportuno para reflexão contínua 

sobre a flexibilização na organização do tempo escolar. Esta Reflexão nos leva a crer 

que estamos bem próximos do que se propõe em relação à estrutura de ensino onde o 

lúdico se associa ao conhecimento; as diferenças individuais são respeitadas; onde se 

trabalha as competências e as habilidades dos alunos. 

 

  Nesse contexto, busca-se realizar ações significativas, sempre 

interagindo com o coletivo e atuando com todos os protagonistas da comunidade 

escolar, comprometendo-se principalmente, com a formação dos alunos, considerando 

em especial, o caráter da subjetividade.  
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  De acordo com  Guimarães Rosa, as pessoas não são iguais, não 

nasceram prontas, não foram terminadas (…) sendo este nosso maior desafio, 

necessitando de se colocar em prática ações que favoreçam ao educador, um maior 

conhecimento do perfil da turma e do aluno, tendo em vista a adequação das 

metodologias de ensino para melhor atender suas especificidades a partir da própria 

experiência histórico-cultural,  ressaltando a necessidade de incorporar a prática 

pedagógica ao campo das emoções e da afetividade como forma de tornar positivas e 

significativas as experiências acadêmicas dos alunos. (Ruben Alves). 

 

                   É importante ressaltar que a Escola Classe 17 do Gama tem seu 

trabalho pautado e orientado pelo Currículo da Educação Básica da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal e pelos projetos desenvolvidos. Ao término de cada 

bimestre os trabalhos realizados de forma interdisciplinar são apresentados, de acordo 

com as datas e conforme decisão do coletivo pedagógico. 

 

  Para que os projetos escolares aconteçam de forma significativa, o 

educador busca despertar no educando o desejo e o interesse pelo tema de trabalho, 

pois o tempo de duração de um projeto dependerá desses fatores.  

 

  Para um bom desenvolvimento do trabalho escolar questões que 

abordam as aprendizagens na perspectiva histórico-cultural merecem destaque no dia 

a dia escolar. A escola constitui-se primordialmente como espaço social de 

aprendizagens, isto significa compreender que na escola, dar-se-á o encontro de 

gerações, de experiências, de afetos, de valores, de saberes e que os alunos trazem 

consigo características da cultura, do regionalismo e de sua vida familiar e social que 

necessitam ser respeitadas. 

 

   Durante trabalho docente, busca-se realizar atividades ligadas aos 

conceitos de pluralidade e multiplicidade buscando explorar um conjunto de valores 
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sociais que englobam a cidadania e a sustentabilidade humana respeitando e 

valorizando ações e atitudes que busquem cada vez mais atribuir valores para uma 

vida em sociedade assim como na vida escolar. 

 

                   Faz-se necessário colocar em prática, cada vez mais atividades que 

abordem os letramentos onde o professor precise ser um mediador da aprendizagem e, 

para isso, necessita planejar boas situações de aprendizagem, selecionando e/ou 

criando bons recursos didáticos, para auxiliar o aluno  e a sistematizar os saberes, 

valorizando e fazendo mais uso dos reagrupamentos e dos projetos interventivos com 

base a atender as necessidades educativas dos alunos, permitindo um 

acompanhamento mais individualizado com dinamicidade e flexibilidade e assim 

atender as expectativas de aprendizagem. 

 

  A partir de situações espontâneas de relacionamento, o professor pode 

realizar atividades e brincadeiras que estimulem a interação da criança mantendo sua 

atenção e ajudando-a a se expressar. É conveniente aproveitar situações lúdicas para 

favorecer a aquisição linguística, o aprendizado.  

 

  Favorecer a atividade própria dos alunos, estimulando suas experiências 

diretas, como ponto de partida da aprendizagem: quando temos um aluno que está em 

fase de alfabetização, iniciando o conhecimento de algumas letras e experimentando 

juntá-las, ele faz isso apoiando na oralidade. Não é raro vermos crianças pequenas, na 

tentativa de escrever as primeiras letras, ficarem vocalizando o que querem escrever, 

para descobrir qual o som correspondente aquela letra empregada. Atualmente 

utilizamos o termo letramento para nos referir a esse processo de leitura e escrita, que 

é um estado daquele que não só sabe ler e escrever, mas que também faz uso 

competente e frequente da leitura e escrita, e que, ao se tornar letrado muda seu lugar 

social, seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura.  
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  Uma educação de sucesso ocorre por meio das práticas metodológicas: 

Escolha prévia de textos, de acordo com a competência linguística dos educandos, 

exploração do vocabulário e da estrutura do texto, estímulo à formação de opinião e do 

pensamento crítico, lembrando que a adequação de conteúdos e objetivos é primordial.  

 

                        Neste contexto faz-se importante o atendimento da sala de recursos 

generalista, que possuem ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais 

didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado e tem 

como objetivos: Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, entre 

outros, matriculados na escola, garantindo a transversalidade das ações da educação 

especial no ensino regular para fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e 

pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem, 

possuindo  grande importância ao trabalho escolar. 

 

                        O conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 

que caracterizam o Atendimento Educacional Especializado são organizados 

institucionalmente e prestados de forma complementar ou suplementar à formação dos 

alunos no ensino regular, conforme o  art. 9º-A do Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 

2007.  

 

                       As diretrizes norteadoras, de caráter pedagógico, são construídas 

com a participação de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem da 

Escola Classe 17 do Gama, possibilitando o comprometimento coletivo e democrático 

na sua concretização. Enfatizando essa fundamentação, a mesma deverá contar com a 

participação, ação e interação de toda a comunidade escolar, focando sempre a 

análise, reflexão e avaliação das ações coletivas no âmbito institucional. 

                    Alinhado ao PDE (Plano Distrital de Educação), instituído pela Lei nº 

5.499/2015, referência ao planejamento das ações educacionais, em consonância com 

o preconizado Plano Nacional de Educação – PNE, a Escola Classe 17 busca pautar o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a.
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desenvolvimento das atividades a partir das metas e estratégias para o 

desenvolvimento do ensino no DF, buscando eixos de atuação pedagógicos, 

administrativos e financeiros, para permear a trabalho educacional, como peça 

fundamental para a construção de um estado democrático, visando o desenvolvimento 

social, político, cultural, aliado à educação e realidade escolar. 

 

                          Para buscar esse ideal e procurando priorizar uma educação de 

qualidade, foram traçadas metas nos aspectos pedagógicos, administrativos e 

financeiros, a serem alcançadas, no decorrer desta gestão escolar, para construir uma 

sociedade mais justa, livre e forte, mantendo-se democrática. Para tanto, fazem-se 

necessárias firmar parcerias com pais, alunos, professores, servidores e diversos 

segmentos escolares; e, que todos participem, avaliem e construam uma educação de 

qualidade, com igualdade de condições, visando um crescimento no que se refere ao 

contexto pedagógico dessa escola e evolução global do educando aqui matriculado 

atingindo metas no que relativas ao crescimento dos índices de desenvolvimento da 

educação do DF- IDDF e SIADE.  

 

                          Entende-se que as legitimações educacionais, interna e externa, só 

ocorrem quando a Instituição busca conhecer suas fragilidades, seus limites e 

possibilidades, para detectar possíveis problemas e buscar as soluções, fortalecendo e 

aperfeiçoando esse sistema educacional. 

 

                          Mediante a esse conjunto de dados e a extensão do nosso 

compromisso com a qualidade do ensino do ensino, de acordo com os parâmetros da 

SEE – DF, preconizamos uma escola viva e aberta em que a informação caminha lado 

a lado com a formação do ser intelectual e emocional, da criatividade, da afetividade e 

da vivência na construção de um mundo melhor.  

 

                       É importante ressaltar que a comunidade escolar da Escola Classe 

17, almeja uma educação reflexiva e transformadora, em que a ação pedagógica 
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intervenha exatamente onde se coloca a vida do educando, em que cada um decide a 

orientação que quer imprimir à própria existência e constrói-se como pessoa cidadãs. 

 

                          A associação entre teoria e prática é fundamental para traduzir o 

cotidiano escolar e sistematizar a discussão de uma educação de qualidade, que leva 

em conta a escola em suas várias dimensões – pedagógica, administrativa, financeira e 

jurídica, as quais devem ser percebidas e compreendidas de forma articulada e 

interligadas entre si. 

 

                           É importante ressaltar a valorização do trabalho de leitura para o 

desenvolvimento intelectual e social do educando, sendo essencial a implementação 

do projeto literário  “Ler é bom demais”.  

 

                          A gestão dessa Instituição tem como objetivo tornar a escola, uma 

instituição de qualidade para toda a comunidade escolar, bem como diminuir os índices 

de reprovação e evasão escolar. 

 

  Uma gestão pedagógica de qualidade visa oferecer a oportunidade à 

formação integral do aluno com professores competentes, comprometidos e 

empenhados no desenvolvimento e na construção de conhecimento de forma integral, 

que esteja sempre focada no educando de forma global e emancipatória.  

 

                       Essa proposta vem exigir de cada membro da comunidade escolar, 

mudanças de paradigmas educacionais, exigindo que cada aluno seja respeitado em 

sua singularidade, inclusive na elaboração de estratégias de mediação do professor no 

processo de avaliação. 

 

                        Para trabalhar, respeitando a singularidade de cada aluno, requer um 

permanente olhar de todos sobre os movimentos da história social e cultural, buscando 
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explicação e definindo novas mediações para o ambiente de aprendizagem, 

alcançando novos patamares. 

 

                       Tudo deverá ser repensado, as práticas pedagógicas, as avaliações, 

o processo de alfabetização, os projetos interventivos com vista ao sucesso do aluno. 

 

                       Com isso poderá ser observado os resultados positivos como: a 

inclusão, a qualidade no ensino, maior capacitação dos professores, baixo nível de 

evasão e reprovação. Isso é escola de qualidade. 

 

  É importante ressaltar que, para atingir os objetivos pelos os quais foi 

criada, a escola precisa planejar suas ações as estratégias planejadas e cumprir a 

finalidade e seu papel social. 
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VIII. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

                           Avaliar significa superar uma visão estática e classificatória, para 

resgatar sua função formativa, onde o desenvolvimento contínuo do aluno ocorre por 

meio da aquisição e construção de competências e habilidades que lhe possam ser 

úteis. 

 

                         O aluno passa a ser avaliado em relação a si mesmo, considerando 

o seu crescimento individual, suas necessidades e potencialidades.  A partir dessas 

novas concepções de avaliação, torna-se possível à construção das diferentes práticas 

pedagógicas, mais democráticas, voltadas para a formação global do cidadão e que 

estejam preocupadas com o processo, em todos tenham a mesma oportunidade de se 

desenvolver, pois os alunos diferem quanto a interesses, capacidades e aptidões, 

cabendo à escola proporcionar oportunidades de ensino e aprendizagem que 

favoreçam o pleno desenvolvimento.   

 

  A avaliação é a etapa do processo que vai diagnosticar os resultados e 

redirecionar as ações constantes no Projeto Político Pedagógico.  Assim, ela será 

constante e diária, identificando as formas de participação da comunidade escolar, bem 

como conhecer, analisar e reconstruir a realidade em que estamos inseridos, visando a 

participação do Conselho Escolar e todos os segmentos envolvidos neste processo.  

 

  A avaliação é ainda um tema que necessita de uma atenção especial.  O 

que avaliar? Como avaliar? Porque avaliar? Quando avaliar? São questões que não 

devem ser esquecidas. A avaliação impõe, para sua concretização, redirecionamento 

de concepções tradicionalmente dominantes na escola e reordenamento de suas 

práticas. Nesse processo, a avaliação, dentre as atividades escolares, ganha destaque, 

pois sobre ela incidem, com maior visibilidade, expectativas de mudanças em suas 

finalidades e formas.  
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                         Para isso devemos lembrar que avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem, é realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática na escola, com 

o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno é que a avaliação 

não deve priorizar apenas o resultado ou o processo, mas deve como prática de 

investigação, interrogar a relação ensino aprendizagem e buscar identificar os 

conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. 

 

  Apesar de inúmeros debates questionando a utilização da avaliação, esta 

ainda merece ser considerada como um grande instrumento dentre os identificadores 

de avanços e necessidades dos alunos e dos professores. 

 

   A avaliação permite que o professor, e o próprio aluno, percebam o 

desenvolvimento ocorrido e as dificuldades que necessitam de intervenção. Nota-se 

que ainda falta, porém, a construção da consciência do próprio aluno perceber a 

importância da avaliação e da autoavaliação.    

   

  Nesse sentido, a avaliação deve possibilitar a análise qualitativa dos 

resultados em termos de competências, habilidades, atitudes e valores requeridos, de 

forma processual, contínua e sistemática, acontecendo não em momentos isolados, 

mas ao longo de todo o processo em que se desenvolve a aprendizagem, de forma a 

reorientar a prática educacional. 

 

                        A verificação de rendimento compreende a avaliação do processo de 

ensino e de aprendizagem, que objetiva diagnosticar a situação de cada aluno nesse 

processo, bem como o trabalho realizado pelo professor.  

 

              De acordo com os Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de 

Aprendizagem da Secretaria de Educação do DF, o regimento Escolar, normatiza a 

operacionalização dos critérios avaliativos previstos no Art. 24 da LDB: avaliação 



 40 

formativa, continua, cumulativa, abrangente, diagnóstica e interdisciplinar, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os fatores quantitativos do desempenho do 

aluno. 

                           As avaliações em larga escala, Provinha Brasil, a Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA), articulando com o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB),  são utilizadas como subsídios para formular e organizar 

estratégias para melhor alcançar o pleno desenvolvimento educacional, como reflexo 

do trabalho desenvolvido e projetos aplicados e análise das propostas pedagógicas e 

metas a serem alcançadas.    

 

                         A análise dos resultados dessas avaliações possibilita a criação de 

um painel Educacional, tanto como forma comparativa de crescimento no país - 

ferramenta fundamental na elaboração de políticas públicas para a área, tanto como 

uma reavaliação dos procedimentos e metas estabelecidas pela própria escola. Esses 

parâmetros são essenciais para que haja uma reflexão a cerca das estratégias  para 

promover uma Educação de qualidade. 

 

                        Vale lembrar que, apesar das avaliações serem feitas com os 

estudantes que estão no fim de cada ciclo do Ensino Fundamental, elas não se referem 

apenas àqueles anos,  refletem um percurso que se inicia na Educação Infantil. Para os 

alunos chegarem aos anos finais dominando as competências exigidas, há um trabalho 

desenvolvido ano a ano. Por isso, é importante envolver todos os docentes, 

independentemente da área e do ano de atuação, nos debates sobre os resultados. As 

ações propostas devem considerar as condições de ensino e aprendizagem ao longo 

da escolaridade, assegurando que todos se responsabilizem pelo processo. 

 

                     Avaliação externa não acompanha o aluno individualmente. Daí ser 

essencial a avaliação interna, que permita saber o desempenho de cada um, e também 

analisar as práticas pedagógicas e as condições gerais da escola. É a articulação de 
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todas essas informações que dará um retrato completo para gestores e docentes 

melhorarem o processo de ensino e garantirem o direito à aprendizagem de cada e 

toda criança e jovem. 

                     A avaliação formativa indica como os alunos estão se modificando em 

direção aos objetivos propostos, visto que informa ao professor e ao aluno sobre o 

resultado do processo de ensino e de aprendizagem, favorecendo a consciência de 

ambos acerca do trabalho que vêm realizando, bem como indica, ao professor e à 

instituição educacional, as melhorias que precisam ser efetuadas no trabalho 

pedagógico para atender as demandas dos alunos. Nessa perspectiva, tudo e 

todos são avaliados, uma vez que a avaliação formativa promove a aprendizagem e o 

desenvolvimento do aluno, do professor e da instituição educacional.  

 

                                    Essa avaliação requer que se considerem as diferenças dos 

alunos, se adapte o trabalho às necessidades de cada um e se dê tratamento adequado 

aos seus resultados. Isso significa levar em conta não apenas os critérios de avaliação, 

mas, também, tomar o aluno como referência (UnB, p. 79, 2006). 

 

                          Faz-se necessário humanizar ainda mais o processo avaliativo e 

que a avaliação formativa é substancial no desenvolvimento dos ciclos e devidamente 

prevista no PPP da UE.  Enfim, subtende-se que a avaliação deve contribuir para que 

os alunos desenvolvam mais suas competências, sendo importante enfatizar que a 

autoavaliação faz parte da avaliação, ocorrendo uma desconstrução da lógica seletiva. 

Valendo então, o bom senso pedagógico, sabendo da importância da avaliação 

formativa. 

 

                        Não podemos falar em estratégias de avaliação sem citar sobre a 

importância da avaliação Institucional, que é vista como instrumento de melhoria e de 

qualidade do desenvolvimento escolar e educacional, com um todo. Essa avaliação 

tem como objetivo compreender e avaliar todos os processos produzidos pela escola, 

e, ao mesmo tempo buscando uma autoavaliação de todo o processo, intervindo 
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criticamente na comunidade escolar. É preciso encarar a escola como uma instituição 

com movimentos fortemente pedagógicos e pluralistas, em seu cotidiano. Cabe a ela 

encontrar caminhos que preservem a pluralidade social, respeitando a igualdade de 

cada aluno. Deve contemplar as características individuais de cada setor e suas 

diversas funções. Dessa forma, haverá a possibilidade de preservação da identidade 

de cada uma. 

                         Ao final do ano letivo, a avaliação determinará a continuidade do 

projeto e estratégias utilizadas para o desenvolvimento das habilidades pedagógicas, 

sua validade e relevância, podendo definir novas perspectivas para o pleno 

desenvolvimento desse processo. 
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IX. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

                         Falar de currículo é um desafio, principalmente porque vem 

assumindo cada vez mais lugar de destaque no meio educacional, nas áreas de 

conhecimento pedagógico, bem como, por se constituir de grande importância na 

formação de professores para a educação básica, que precisam ser críticos e reflexivos 

com o intuito de formar os seus alunos também críticos e reflexivos. 

  

                      O Currículo traz ao indivíduo, de forma flexível e contextualizada, o 

pluralismo de ideias e diversidade de situações, respeitando as desigualdades sociais, 

acrescentando uma nova postura de atitudes e de superação das desigualdades 

educacionais.           

 

          Os Temas Transversais caracterizam-se por um conjunto de assuntos que 

aparecem em áreas determinadas do currículo, que se constituem na necessidade de 

um trabalho mais significativo e expressivo de temáticas sociais na escola.Alguns 

critérios utilizados para a sua constituição se relacionam à urgência social ,a 

abrangência nacional, à possibilidade de ensino e aprendizagem na Educação Básica e 

no favorecimento à compreensão do ensino/aprendizagem, assim como da realidade e 

da participação social. São temas que envolvem um aprender sobre a realidade, na 

realidade e da realidade, preocupando-se também em interferir na realidade para 

transformá-la. 

 

                  Os temas transversais, dentro da organização curricular da Instituição 

Educacional, expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e 

obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. A 

ética, o meio ambiente, a saúde, o trabalho, valores, a orientação sexual, Bullying e a 

pluralidade cultural não são disciplinas autônomas, mas temas que permeiam todas as 

áreas do conhecimento, e estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas 

comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano.  
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                  Com a LDBEN 9394/96 e mesmo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais constatamos que o objetivo principal da educação é a cidadania. E não 

vamos atingir essa tão almejada cidadania neste país se as escolas continuarem a 

trabalhar os conteúdos tradicionais como o fim da educação. É preciso uma mudança 

de paradigma para entender que a educação tem a finalidade de promover a formação 

do cidadão. 

 

                   O papel da escola ao trabalhar Temas transversais é facilitar, fomentar 

e integrar as ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade e 

transversalidade, buscando não fragmentar em blocos rígidos os conhecimentos, para 

que a Educação realmente constitua o meio de transformação social.  Para isso estão 

sendo desenvolvidos projetos relativos à essa temática, contextualizados e trabalhados 

de acordo com as diferenças e realidade e necessidade apresentada.   

 

                    Contemplando os Eixos estruturantes do currículo (diversidade, 

cidadania e sustentabilidade humana), a comunidade escolar sempre participa dos 

projetos desenvolvidos na Instituição como prática educacional que reforçam de forma 

sistêmica e organizada um currículo vivo, dinâmico, afetivo e humano, com ações que 

busquem soluções para os mais variados problemas, onde o aluno seja um agente de 

mudança;  um cidadão ao seu modo e ao seu tempo, que sinta nas atividades 

sugeridas uma estreita ligação com seus reais interesses, somados às práticas sociais  

à aprendizagem significativa. (Letramento) 

 

              A proposta e estruturação desses projetos se deram por meio de 

discussões e estudos, realizados pela união dos segmentos escolares, escolhidos por 

um critério de necessidades comuns e observação  da realidade social apresentada.  
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X. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO  DO PPP 

 

                     As pretensões almejadas ao longo do ano letivo, são frutos dos 

anseios da comunidade escolar, as quais não devem ser lidas como prontos e 

acabados, ao contrário, um projeto em construção permanente. Para uma boa 

construção do processo da aprendizagem escolar e aquisição do conhecimento, torna-

se essencial a participação efetiva da comunidade escolar, fundamentar suas ideias e 

estratégias, explicitar as metas para o desenvolvimento escolar de qualidade, mas 

também ouvir e valorizar as metas do corpo docente e perceber que há muitos sonhos 

em comum entre os educadores, os alunos e a comunidade. Há nessa parceria uma 

busca de aprendizado surgido pela prática das relações sociais, da experiência de criar 

saídas em conjunto e do caminhar por elas.  

 

                     A escola não pode concentrar o seu trabalho na figura dos gestores, 

mas abrir-se à participação de todos nas decisões/ações que visam à definição e ao 

alcance das finalidades do projeto político pedagógico, elaborado com a participação 

da comunidade escolar e agentes culturais.  

 

                    A construção do Projeto Político contempla a comunidade escolar, 

visando à disponibilização de recursos pedagógicos. Nesse sentido é importante 

ressaltar o trabalho realizado pela Equipe Especializada de apoio à Aprendizagem, 

(EEAA), Serviço de Orientação Educacional (SOE) e o atendimento em sala de 

recursos, em que desenvolvem um atendimento em consonância com a realidade 

escolar, dando apoio tanto ao aluno quanto ao professor. 

 

                      A EEAA, formada por uma equipe multidisciplinar, trabalha em 

parceria com o SOE e demais profissionais da escola, para promover a melhoria da 

qualidade no processo ensino-aprendizagem e tem como objetivo realizar intervenções 

avaliativas e institucionais e auxiliar na atuação do pedagógico escolar.  
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                         A Orientação Educacional é vista como um processo dinâmico e 

contínuo, estando incorporada ao currículo escolar, de maneira a pensar no aluno 

como um ser global, o qual deve desenvolver-se de forma plena em todos os aspectos, 

sejam eles, intelectuais, físicos, sociais, morais, políticos, educacionais entre outros. A 

O.E. não pune, nem adverte alunos, seu caráter não é "disciplinador" e, tenta ao 

máximo, conhecer o contexto social do aluno, para conseguir integrá-lo ao sistema 

educacional. Portanto, a O.E. é um serviço de amparo aos alunos, não apenas para 

acompanhamento do rendimento escolar e de frequência, mas também das relações 

do aluno com colegas e professores e de todas as questões que dizem respeito ao seu 

bem-estar e desenvolvimento intelectual e emocional. Sua atuação diz respeito a toda 

comunidade escolar, através do trabalho com alunos, familiares e professores, 

conforme o Plano de Ação em anexo. 

 

                          É importante ressaltar que o Plano de Ação desses serviços citados 

foram referendados pela orientação pedagógica da SEE-DF, e socializados à 

comunidade escolar. 

 

                      O desenvolvimento desses projetos, ao longo desse ano letivo de 

2018, tem a intenção de se trabalhar a intertextualidade, inter-gêneros entre contos 

infantis e gêneros textuais atuais, o que permite uma variedade de atividades e de 

projetos para a sala de aula, combinando com valores necessários para a formação 

cidadã (Amizade, amor, disciplina, respeito, solidariedade, justiça, honestidade, paz, 

entre outros) e integrando às datas comemorativas e temas transversais. 

 

  O encerramento dos projetos está previsto para o mês de outubro, em 

que ocorrerá uma  culminância, com a participação de todos da comunidade escolar. 

  O espaço das coordenações coletivas será alvo de discussão, 

planejamento e execução desse projeto e demais subprojetos. 
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    Nas coordenações as ações são planejadas para melhor aplicar as 

habilidades propostas, de acordo com a necessidade e realidade da escola, 

despertando assim, a motivação, a auto-estima e uma maior participação da 

comunidade escolar. 

 

    O espaço para a coordenação é, também, utilizado para realizar estudos 

dirigidos, formulações de novos projetos, bem como para a discussão, preparação e 

adaptações, quando necessário. 

 

                    O planejamento das ações realizadas e reuniões coletivas são 

preparados e discutidos semanalmente. 

 

                    Contudo a equipe gestora viabilizará a continuidade do processo de 

formação contínua dos profissionais de educação atuantes nesta escola, garantindo a 

excelência nos resultados avaliativos da Secretaria de educação do Distrito Federal, 

sendo o foco da gestão escolar a promoção de mudanças qualitativas na condução da 

escola. 

 

                     O trabalho tem sido árduo e veem-se as mudanças na organização do 

processo pedagógico, maior interação social em todos os segmentos escolares e 

avanços no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Ainda há muitos 

desafios pela frente, como: 

 

 Carência  de jogos educativos para trabalhos em sala de aula, (matemática e 

alfabetização); 

 Pouca participação da comunidade na realidade escolar; 

 Maior ligação entre os Conselhos Tutelares do DF e Goiás, por haver grande 

número de alunos residentes no entorno, entre outros. 
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" Numa Instituição, a autonomia significa ter poder de decisão sobre seus objetivos  e 

suas formas de organização, manter-se relativamente independente do poder centra, 

administrar livremente os recursos financeiros" (LIBÂNEO, 2001, p. 115) 

 

  Os principais recursos financeiros da Instituição de Ensino são as verbas 

encaminhadas pelos governos estaduais e municipais (PDDE e PDAF), que objetiva 

atender a política de descentralização dos recursos públicos, vislumbrando concorrer, 

sobremodo, para a melhoria da qualidade do ensino fundamental e para a garantia da 

universalização do seu acesso. Com isso, o perfil do gestor da escola mudou muito, 

além do preparo pedagógico, ele agora deve estar capacitado para gerir recursos 

financeiros e questões administrativas mais complexas. 

 

  A Gestão administrativa indica as mudanças que se espera implementar 

nessas áreas na qual se concentrarão as preocupações, esforços e ações da escola, 

refletem prioridades decorrentes do processo organizacional, do fluxo documental, das 

relações sociais e de trabalho. Deve prever a divulgação dos mecanismos legais que 

regulamentam a ação educacional e que garantam o direito e a transparência das 

ações desenvolvidas pelas instituições públicas.  

 

       Na gestão financeira, o Plano de Trabalho deve identificar os recursos da 

escola pelos programas de descentralização financeira federal e estadual como, PDAF, 

PDDE, PDE na escola, PDE Interativo e apresentar metas e estratégias que garantam 

a utilização destes recursos em conformidade com as prioridades da escola.  

 

  Os recursos transferidos à conta do Programa, serão distribuídos  como 

cobertura de despesas que concorram para a garantia de funcionamento de pequenos 

investimentos como: 
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 Aquisição de materiais permanentes; 

 Manutenção, conservação  e pequenos reparos da unidade escolar; 

 Aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola; 

 Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação; 

 Implementação de projetos pedagógicos como: "o Carteiro Chegou”- 

trabalhando valores, “Minha família”- com o objetivo de trabalhar as diversas 

composições familiares e a questão de gênero, “Transição 5º/6º ano, entre outros, 

“Aprendendo brincando” – com o objetivo de se trabalhar psicomotricidade e 

socialização,e o projeto “Horta” –para desenvolver o hábito da alimentação saudável. 

 Desenvolvimento da atividades educacionais; 

 Compra de materiais elétricos e eletrônicos, bem como materiais de informática 

entre outros; 

 Construção de uma brinquedoteca; 

 Reparos no parque da escola; 

 Revitalização da pintura interna; 

 Aquisição de ar condicionado para o laboratório de Informática; 

 Reposição de materiais de cozinha para o preparo da merenda. 
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XI. ACOMPANHAMETO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

                          A escola é um espaço social e democrático, composto por todos os 

segmentos da comunidades escolar. A administração escolar, nela incluída o ato de 

planejar as ações educacionais deve ser feita de forma  participativa e democrática. 

Sendo assim, todo o processo que ocorre na escola deve ser realizado de forma 

transparente, uma vez, que deve-se prestar conta de todas as atividades realizadas. 

 

                     Dentro do Projeto Político Pedagógico, a avaliação é o 

acompanhamento das metas traçadas para atender às necessidades da instituição 

escolar. O PPP necessita de acompanhamento sistemático para que se possa verificar 

se o planejamento está adequado, quais os objetivos que foram atingidos, quais as 

metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam de redirecionamento. 

 

   Assim, é preciso que o grupo estabeleça como pretende realizar o 

processo de avaliação e acompanhamento do PPP, quando de sua elaboração, 

possibilitando detectar se a relevância do projeto permanece a mesma e se as pessoas 

continuam envolvidas.  Esse acompanhamento, torna-se possível averiguar em que 

etapas intermediárias o projeto desandou. Às vezes, um assunto trabalhado nas 

reuniões coletivas demanda mais encontros para ser assimilado por todos,  

reconhecendo e consolidando as conquistas da escola.  

 

                  Cabe ressaltar, a importância dos registros desses acompanhamentos 

realizados, para que as boas iniciativas não corram o risco de ser esquecidas. A 

documentação da memória ajuda a delinear e a sedimentar a cultura escolar e a 

difundi-la entre os alunos, professores, funcionários e gestores.  
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                     Segundo Vasconcellos, o acompanhamento é “um instrumento teórico-

metodológico que objetiva auxiliar o enfrentamento dos desafios cotidianos, de forma 

refletida e participativa” (1995, p.38). 

 

                    A Avaliação e acompanhamento  do PPP envolve diversos setores da 

escola e todos precisam estar mobilizados. Para que professores e funcionários se 

envolvam, é preciso que eles estejam conscientes dos propósitos e a maneira como os 

ajustes vão contribuir para melhorar as condições de ensino e aprendizagem. Por isso, 

o corpo gestor da escola deve garantir que a proposta esteja na pauta de formação das 

equipes. 

 

                     A escola enfrenta muitos desafios, por isso, a importância do Projeto 

Político Pedagógico, que, de acordo com a necessidade/realidade escolar busca  

solucioná-los. Fazer um balanço do que deu certo ou não é uma das mais poderosas 

ferramentas de planejamento, reformulado sempre que necessário para alinhar a 

realidade apresentada. 
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XII. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

PROJETO RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

“O Carteiro Chegou” 

JUSTIFICATIVA 

     O projeto Relações Interpessoais, baseado no livro “ Carteiro Chegou” – Janet e 

Allan Allberg-, tem como principal tema, trabalhar conceitos éticos, as relações de 

amor/respeito e valores, tão necessários para a formação cidadã. O livro permite 

também uma variedade de atividades para a sala de aula, trabalhando intertextualidade 

e inter-gêneros. 

     O projeto relações Interpessoais oportunizará atividades que levem o educando 

a refletir sobre sua conduta e a dos outros a partir de princípios éticos e valores morais. 

Deverá acontecer efetivamente no coletivo. 

METODOLOGIA 

 

     O projeto será realizado com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

nos meses de março a outubro de 2018, de acordo com as atividades propostas e em 

parceria com os professores das turmas, será desenvolvido ao longo desse ano letivo 

de 2018, tem a intenção de se trabalhar  a intertextualidade, inter-gêneros entre contos 

infantis e gêneros textuais atuais, o que permite uma variedade de atividades e de 

projetos para a sala de aula, combinando com valores necessários para a formação 

cidadã (Amizade, amor, disciplina, respeito, solidariedade, justiça, honestidade, paz, 

entre outros) e integrando às datas comemorativas e temas transversais.  

O encerramento do projeto está previsto para o mês de outubro, em que ocorrerá 

um baile e aniversário de Cachinhos Dourados, com a participação de todos os 

personagens dos contos de fadas e a participação da comunidade escolar.  
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   O espaço das coordenações coletivas será alvo de discussão, planejamento e 

execução desse projeto e demais subprojetos.  

   O projeto  estará sempre aberto a possíveis adequações e mudanças, portanto,  

sempre em construção, é esse o desafio do trabalho com projetos na sala de aula. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O Projeto tem objetivo de encantar os alunos, levando-os a refletirem, sobre 

valores éticos e sociais, relevante para a formação de nossos pequenos cidadãos, bem 

como trabalhar a intertextualidade e os diversos gêneros textuais. 

Visa também, despertar o gosto pela prática da leitura e escrita, expressando-se 

nas diversas formas de linguagens. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cultivar o espírito de equipe entre os educandos; 

 Desenvolver na comunidade escolar  a comunicação e o estímulo pela leitura; 

 Expressar-se oralmente através  da  contagem e visualização das histórias e 

Contos Infantis ligados ao livro; 

  Identificar os personagens das histórias e os valores contidos nelas; 

 Interpretar textos; 

 Reproduzir as histórias lidas através da representação oral; 

 Reproduzir as histórias através da escrita. 

 Favorecer o desenvolvimento criativo dos alunos, através de diferentes 

expressões, tais como: desenhos, músicas, produções de textos e dramatizações;  

  Refletir com os alunos os valores que são transmitidos por meio do 

desenvolvimento desse projeto; 

 

AVALIAÇÃO 
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Será realizada no decorrer das atividades propostas, através da participação,  

interesse e criatividade dos alunos, bem como reflexão dos valores trabalhados ao 

longo do projeto. 

Será observado o desenvolvimento de atividades  relacionadas a temática 

proposta.                  
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XIII. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

PROJETO RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

“O Carteiro Chegou” 

JUSTIFICATIVA 

O projeto Relações Interpessoais, baseado no livro “ Carteiro Chegou” – Janet e 

Allan Allberg-, tem como principal tema, trabalhar conceitos éticos, as relações de 

amor/respeito e valores, tão necessários para a formação cidadã. O livro permite 

também uma variedade de atividades para a sala de aula, trabalhando intertextualidade 

e inter-gêneros. 

O projeto relações Interpessoais oportunizará atividades que levem o educando a 

refletir sobre sua conduta e a dos outros a partir de princípios éticos e valores morais. 

Deverá acontecer efetivamente no coletivo. 

METODOLOGIA 

O projeto será realizado com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental nos 

meses de março a outubro de 2018, de acordo com as atividades propostas e em 

parceria com os professores das turmas, será desenvolvido ao longo desse ano letivo 

de 2018, tem a intenção de se trabalhar  a intertextualidade, inter-gêneros entre contos 

infantis e gêneros textuais atuais, o que permite uma variedade de atividades e de 

projetos para a sala de aula, combinando com valores necessários para a formação 

cidadã (Amizade, amor, disciplina, respeito, solidariedade, justiça, honestidade, paz, 

entre outros) e integrando às datas comemorativas e temas transversais.  

O encerramento do projeto está previsto para o mês de outubro, em que 

ocorrerá um baile e aniversário de Cachinhos Dourados, com a participação de todos 

os personagens dos contos de fadas e a participação da comunidade escolar.  

O espaço das coordenações coletivas será alvo de discussão, planejamento e 

execução desse projeto e demais subprojetos.  

O projeto  estará sempre aberto a possíveis adequações e mudanças, portanto,  

sempre em construção, é esse o desafio do trabalho com projetos na sala de aula. 
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OBJETIVO GERAL 

O Projeto tem objetivo de encantar os alunos, levando-os a refletirem, sobre 

valores éticos e sociais, relevante para a formação de nossos pequenos cidadãos, bem 

como trabalhar a intertextualidade e os diversos gêneros textuais. 

Visa também, despertar o gosto pela prática da leitura e escrita, expressando-se 

nas diversas formas de linguagens. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cultivar o espírito de equipe entre os educandos; 

 Desenvolver na comunidade escolar  a comunicação e o estímulo pela leitura; 

 Expressar-se oralmente através  da  contagem e visualização das histórias e 

Contos Infantis ligados ao livro; 

  Identificar os personagens das histórias e os valores contidos nelas; 

 Interpretar textos; 

 Reproduzir as histórias lidas através da representação oral; 

 Reproduzir as histórias através da escrita. 

 Favorecer o desenvolvimento criativo dos alunos, através de diferentes 

expressões, tais como: desenhos, músicas, produções de textos e 

dramatizações;  

  Refletir com os alunos os valores que são transmitidos por meio do 

desenvolvimento desse projeto; 

 

CRONOGRAMA 



 57 

 



 58 

AVALIAÇÃO 

 

Será realizada no decorrer das atividades propostas, através da participação,  

interesse e criatividade dos alunos, bem como reflexão dos valores trabalhados ao 

longo do projeto. 

Será observado o desenvolvimento de atividades  relacionadas a temática 

proposta.                  
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