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1. APRESENTAÇÃO 
 

Quando a comunidade também se constitui como parte 
atuante da escola, com voz e participação na construção 
coletiva do projeto político-pedagógico, surge o sentido 
de pertencimento, isto é, a escola passa a pertencer à 
comunidade que, por sua vez, passa a zelar com mais 
cuidado por seu patrimônio; a escola começa a sentir-se 
pertencente àquela comunidade e, então, começa a 
criar, planejar e respirar os projetos de interesse de sua 
gente, de sua realidade. 

(Currículo em Movimento da Educação Básica – 
SEEDF) 
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Para a construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 

Comunidade de Aprendizagem do Paranoá – C.A.P. foi constituída uma equipe 

de trabalho de educadoras da Secretaria de Educação que, desde 2013, 

vivenciaram etapas importantes de formação e práticas que culminaram na 

implementação desta Comunidade de Aprendizagem. 

Antes do início de cada encontro feito para a construção e elaboração 

desta proposta, um membro da equipe fazia uma “acolhida”, momento de 

reflexão e abertura para o ouvir, receber e sentir, dando espaço ao processo 

criativo. Para a construção o grupo se dividiu e redividiu, abrindo espaço aos 

diálogos e participação de todos. Outros instrumentos, como dinâmicas, foram 

usados para a idealização de partes deste projeto, como mostra a Figura1. 

 
 

Figura 1: dinâmica de construção dos princípios (valores) da CAP. 

 
Acerca da definição de Comunidade de Aprendizagem, em resumo, baseia-se 

num modelo de educação comunitária que busca expandir a prática educacional para 

além dos muros da escola. É dedicada à participação de diferentes agentes 

educativos num processo dialógico buscando consolidar uma nova construção social 

de aprendizagem a partir de uma sociedade participativa a qual será melhor 

apresentada nas Concepções Teóricas deste. A nossa atuação nasceu, sobretudo, da 
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necessidade de participar efetivamente da formação global dos(as) educandos 

oferecendo, inicialmente, escolarização correspondente à Educação Infantil e Bloco 

Inicial de Alfabetização - BIA (1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental). Acreditamos 

que poderemos contribuir com uma educação de qualidade, expressando na prática 

educativa a adequação das necessidades sociais, políticas e culturais 

contemporâneas. 

No decurso das discussões realizadas, referenciadas em estudos e 

concepções teóricas, nos deparamos com a necessidade de construir um espaço 

educacional promotor de uma aprendizagem significativa, formação de cidadãos 

conscientes, comprometidos com o desenvolvimento de sua comunidade e que 

tenham conhecimento pleno de suas potencialidades. A CAP tem como missão ser um 

espaço de aprendizagem, vivência e multiplicação da cidadania. 

O presente documento será legitimado quando tornar-se objeto de reflexão por 

parte do coletivo da comunidade: educandos(as), educadoras, famílias. Essa reflexão 

poderá apontar novos caminhos a serem trilhados na ação educacional e permitirá a 

materialização dos princípios que fundamentam a prática, a estrutura organizacional, 

bem como as instâncias de decisão. Permitirá a organização das aprendizagens, dos 

espaços e tempos, dos(as) educandos(as) e dos conteúdos curriculares, da ação 

pedagógica, dos procedimentos e estratégias de avaliação pedagógica e das 

atividades culturais. 

As propostas de alterações serão apreciadas pela comunidade escolar, em 

suas instâncias como o Conselho Escolar e Assembleias. Este projeto será 

reconfigurado com a participação da comunidade, se apropriando dos fazeres 

pedagógicos, contextualizando-os na realidade em que está inserida, podendo então 

modificá-la e transformá-la. 

 
 

2. HISTORICIDADE DA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DO PARANOÁ 

 
 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem 
aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e 
retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. (Paulo 

Freire, Pedagogia da Esperança) 

 

Em 2013, algumas educadoras da Coordenação Regional de Ensino - 

CRE do Paranoá se encontraram na 1ª edição da Conferência Nacional de 
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Alternativas para uma Nova Educação – CONANE. A partir deste encontro, foi 

criado um núcleo de estudos e diálogos sobre a reconfiguração das práticas 

escolares no ensino público. Dele emergiu um grupo de educadoras envolvidas 

na formação e transformação da sua prática escolar de maneira cooperativa e 

efetiva. Em 2014, na busca e construção de seus caminhos, no seu processo 

de formação autônoma, conceberam experiências potencialmente inovadoras e 

nelas foram se fortalecendo e empoderando todos os envolvidos. 

Em 2015, a equipe de educadoras vinculou esta proposta de inovação 

educacional ao “Projeto Brasília 2060” do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), que surgiu com o objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, ambiental e social do país. 

Em 2016, devido a demanda de vagas para as crianças e jovens do 

ensino fundamental do Paranoá, o núcleo propôs à CRE do Paranoá uma 

parceria, apresentando uma proposta para a construção de um novo espaço de 

aprendizagem: a C.A.P. – Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. 

Posteriormente a este grupo inicial, se uniram outras educadoras que 

também vinham de um processo de transformação de suas práticas e 

constante busca de implementação de uma educação inovadora. Ao longo de 

2016 e 2017 este grupo de educadoras fez um movimento intenso de 

construção desta Comunidade de Aprendizagem, ao se debruçar em estudos e 

formações de como isso seria aplicado no Paranoá. Soma-se a estes esforços, 

o trabalho e persistência no que diz respeito a romper as questões burocráticas 

de implantação de uma proposta totalmente inovadora. Cabe ressaltar o tempo 

despendido além das 40 horas semanais de trabalho formal na Secretaria de 

Educação, de recursos físicos e financeiros que foram empregados por este 

grupo, sem nenhum apoio externo. Pessoas com engajamento em práticas 

pedagógicas inovadoras integraram-se à proposta, dando apoio fundamental à 

estruturação do projeto. 

Nesse mesmo sentido, não é possível falar da história da CAP sem falar 

dos momentos vividos com a comunidade do Paranoá Parque. A partir de 

junho de 2017, a concretização do sonho de fazer uma Comunidade de 
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Aprendizagem deu mais um passo a frente, dava-se início aos encontros com a 

comunidade (Figura 2), que foram articulados com os síndicos e aconteceram 

nos salões comunitários dos prédios para compartilhar a proposta e ouvir os 

anseios da comunidade. Por meio destes encontros estamos criando vínculos, 

formando laços que se tornarão vias de passagem de conhecimento para a 

formação futura de uma grande rede de comunicação e aprendizagem. 

 
 

Figura 2: reunião com a comunidade do Paranoá Parque. 

 

 

Um dos aspectos inovadores do presente projeto consiste na 

apropriação dos princípios da sustentabilidade, não só do ponto de vista 

pedagógico, mas também no aspecto da requalificação dos espaços e edifícios 

existentes no local, para criar melhor qualidade urbana. Para tal, buscou-se 

identificar um imóvel que possibilitasse a instalação do espaço sede da CAP, 

que se integrasse a outros espaços educativos, hoje, subutilizados, 

potencializando a construção da Comunidade de Aprendizagem. Neste sentido, 

o edifício-sede passa a ser um dos espaços de aprendizagem do território a ser 

utilizado pela comunidade. 
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Após pesquisa da disponibilidade de imóveis no local, foi identificado um 

espaço de realização de eventos, de 2.629,16 m2 de área construída, em 

estrutura pré-moldada, com dois pavimentos, em excelentes condições, 

possibilitando a criação de um design que se adequa plenamente à proposta 

pedagógica. O edifício-sede (Figura 3) está localizado na Quadra 3, Conjunto 

A, lotes 08, 09 e 10 do Paranoá, numa região com potenciais espaços de 

aprendizagem ao seu redor como o ginásio de esportes e a biblioteca do 

Paranoá, Casa das Hervas, Escola de Música, entre outros, além de extensa 

área verde ao fundo. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

A cidade do Paranoá se caracteriza por um histórico de luta social para 

sua legitimação como região administrativa do Distrito Federal. A Vila Paranoá 

foi um dos acampamentos remanescentes da época da construção de Brasília. 

Foi fundada em 1957, quando da implementação dos canteiros de obras para a 

construção da Barragem do Lago Paranoá, daí a origem do seu nome, que é 

uma variante de Paranaguá, enseada do mar, baía fluvial. 

Atualmente, o Paranoá possui cerca de 63 mil habitantes. A cidade 

encontra-se a aproximadamente 20 km do centro da capital federal, Brasília. 

Esse centro recebe grande parte da força de trabalho da cidade. Outra parte 

dessa força se concentra no comércio, pois o Paranoá conta com uma área 

comercial extensa e diversificada, localizada em uma avenida principal que 

corta toda a cidade. 

Como opções de lazer a cidade oferece quadras de esporte, parques 

infantis, rampas de skate, quadra coberta para eventos, academias populares e 

o próprio Parque Vivencial. A proximidade do Lago Paranoá proporciona aos 

habitantes da cidade a oportunidade de desfrutá-lo como forma de lazer. A 

cidade também possui uma vista privilegiada de diversos pontos turísticos, 

como a ponte JK, o Congresso Nacional, a Torre Digital e a própria barragem, 

que quando abre suas comportas, oferece um belo espetáculo. 
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O Paranoá é uma cidade que abriga artistas de diferentes áreas da 

cultura que construíram sua carreira na cidade e que contribuem para o cenário 

cultural do Distrito Federal. Apesar desses movimentos, o acesso à cultura 

ainda é restrito. A cidade não possui cinemas, teatros ou centros culturais, o 

que restringe o acesso àqueles que não possuem meios de buscá-los em 

outras cidades. Assim, reivindicar um maior acesso à cultura seria uma das 

novas lutas da comunidade do Paranoá. 

Com relação ao contexto educacional é importante frisar a 

vulnerabilidade social a que nossos(as) estudantes estão submetidos. A 

construção do Conjunto Habitacional Paranoá Parque acolheu famílias com 

demanda de habitação sem contudo oferecer devidos serviços sociais como 

escolas, postos de saúde, áreas de lazer entre outros. A comunidade  

apresenta um histórico de violência preocupante e à escola junto a outros 

agentes sociais, de forma integrada, deve atuar na mudança dessa realidade. 

Porém, o cenário apresentado é complexo e o Paranoá conta com poucas 

escolas, que trabalham com uma demanda acima de sua capacidade, 

obrigando crianças residentes no Paranoá se deslocarem até 30 km para 

estudar em outras regiões administrativas do DF. 

Uma grande mudança na cidade foi a criação do espaço habitacional 

Paranoá Parque. Essa nova área proporcionou um crescimento demográfico 

expressivo, que afeta diretamente as escolas da cidade. Apesar de a 

Secretaria de Educação prever uma área de 38000 m² para a construção de 

escolas nesse local, o início dessas obras ainda não se concretizou. É nesse 

momento de desafio que a Secretaria de Educação do Distrito Federal junto 

com seus educadores e sua comunidade escolar devem se responsabilizar 

pelas crianças e jovens do Paranoá. 

 
 

4. FUNÇÃO SOCIAL 
 

Um dos objetivos da Comunidade de Aprendizagem é integrar e ampliar 

os espaços e os agentes educativos do território que a abrange, com a 
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finalidade de constituir sentimento de pertencimento territorial transformando 

socialmente a comunidade com a ocupação qualitativa dos espaços comuns 

nos âmbitos social, cultural, econômico entre outros. 

Entendemos que a escola pública tem como função social formar 

sujeitos autônomos capazes de gerir seus processos como eternos aprendizes, 

construindo conhecimentos, atitudes e valores que tornem o educando 

solidário, ético e participativo. O saber sistematizado, historicamente 

acumulado, deve ser reconhecido como patrimônio universal da humanidade, 

sendo apropriado criticamente pelos(as) estudantes, que também trazem 

consigo o saber da comunidade em que vivem e atuam, ou seja, o saber 

popular. É decisivo para o processo de democratização da sociedade a 

interligação e apropriação desses saberes pelos estudantes e pela comunidade 

local. A escola pública poderá ser um lugar privilegiado para o exercício da 

democracia participativa e do exercício de uma cidadania consciente e 

comprometida, além da formação do indivíduo e sua preparação profissional. 

Isso atende aos interesses da maioria socialmente excluída, privada dos bens 

culturais e materiais produzidos pelo próprio trabalho, contribuindo assim 

significativamente para a democratização da sociedade. 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (CARTA 
DE PRINCÍPIOS) 

 
 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 
desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados são 
pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode 
levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre 
têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o voo. 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. 
O que elas amam são pássaros em voo. Existem para 
dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso 
elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos 
pássaros. O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser 
encorajado. (Rubem Alves, Gaiolas e Asas) 

 
A Comunidade de Aprendizagem do Paranoá assume o compromisso de 

cumprir e fazer cumprir os Princípios e Fins da Educação Nacional, bem como 
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os objetivos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, conforme expresso 

na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB nº 9394/96 de 20 de dezembro) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, bem como atender às demais normas aplicáveis, em 

especial o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal da educação Infantil o “principal objetivo dessa etapa é impulsionar o 

desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso a 

construção de conhecimento e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim 

como o direito a proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e interação com seus pares etários, com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos.” Nesse sentido, a Comunidade de 

aprendizagem do Paranoá se propõe a ser esse espaço de aprendizagens 

diversas, impulsionando a convivência e interação entre as crianças e os(as) 

demais agentes da comunidade. Construindo a prática pedagógica a partir do 

olhar e da escuta sensível das crianças, estimulando o pensamento crítico, a 

autonomia, o respeito à individualidade e à consciência de coletividade (co- 

responsabilidade). 

A Comunidade de Aprendizagem do Paranoá percebe que no ensino 

fundamental os valores e conceitos trabalhados na educação infantil precisam 

continuar a ser desenvolvidos. Considerando que o currículo em movimento do 

ensino fundamental anos iniciais ressalta que a proposta pedagógica seja 

integradora, interdisciplinar e contextualizada, assim reconhecendo a 

participação ativas dos(as) estudantes e comunidade nos processos de 

aprendizagem. 

 

Ao promover experiências pessoais e coletivas com 
objetivo de formação de estudantes colaborativos, 
críticos, corresponsáveis por suas aprendizagens, a 
escola ressignifica o currículo articulando conteúdo 
com eixos transversais e integradores. (Currículo em 

Movimento da Educação Básica - anos iniciais). 

 
 

5.1 PERFIL DO EDUCADOR E EDUCADORA 



COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DO PARANOÁ – CAP 

- Projeto de Inovação Educacional - 

 

 
 

5.1.1 VALORES 
 

Seguem, abaixo, os valores norteadores da Comunidade de 

Aprendizagem do Paranoá (C.A.P.), que são a base para as práticas do 

cotidiano escolar. Como escolas são pessoas e pessoas praticam os valores, 

cabe-nos, também, definir o perfil de educadores e educandos que na C.A.P. 

atuam. Os valores aqui registrados foram definidos por meio de investigação 

subjetiva e discussões feitas pelas educadoras e educadores do projeto. Assim 

sendo, é certo que mudanças futuras acontecerão na estruturação desses 

valores, tendo em vista que os documentos são vivos e o dinamismo do perfil e 

necessidades da comunidade. 

 

Amorosidade 

 

Compreendemos que o processo educacional acontece por meio das 

relações de afeto. A prática pedagógica quando passa pela amorosidade 

oportuniza o desenvolvimento de uma educação como prática de liberdade e 

de emancipação humana. Aquele que ama, liberta e parafraseando Paulo 

Freire “ Educação é um ato de amor”. No contexto escolar a amorosidade está 

conectada a relação dialógica pois é a partir dessa troca amorosa que nos 

transformamos e podemos transformar a nossa realidade. 

 
 

Corresponsabilidade 

 

 
Esse valor,aparece no sentido de que somos todas e todos responsáveis 

pela C.A.P, dividindo e compartilhando as responsabilidades, privilegiando 

assim o trabalho em rede (comunitário). Este valor permite a construção da 

identidade de grupo, gerando equidade nas relações e criando o sentido de 

pertencimento. 
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Humildade 
 

Esse valor nasce da necessidade de desenvolver um olhar auto 

avaliativo, no qual precisamos reconhecer as nossas potencialidades como 

também as nossas limitações e fraquezas . Este autoconhecimento e constante 

autoavaliação promovem relações e práticas mais conscientes, seja com os 

estudantes, famílias, comunidade, colegas, meio ambiente. O olhar da 

humildade promove o reconhecimento das diferenças e saberes, sendo assim 

ninguém é pior ou melhor do que ninguém, somos todos interdependentes e 

aprendizes contínuos. 

 
 

Respeito 
 

Valor que nasce nas relações, sejam elas entre pessoas, animais, meio 

ambiente e intrapessoal. É o como estou disposta a me abrir para os diferentes 

contextos, olhar e enxergar com mais cuidado, reavaliar, entender e considerar. 

Na escola o respeito será ferramenta propulsora de boa convivência, 

não só nas mediações de conflito corriqueiras, mas em todas as ações que 

envolvem o aprender, ou seja, nas trocas de conhecimento e nas relações 

entre os pares. Por meio do respeito, outros valores importantes às práticas 

sociais, como consideração, simpatia e empatia, serão contemplados. . 

 

Resiliência 
 

Este valor permite que tornemos as adversidades em oportunidades de 

crescimento, de reinvenção e de conquista. Ser resiliente implica em saber 

recorrer às ajudas necessárias, criar uma rede de apoio e se permitir ‘aprender 

com’. Os desafios nos fortalecem e nos fazem transpor barreiras. 

Saber para onde quer ir e saber que no caminho haverá prazeres e 

desprazeres, calmarias e vendavais e fazer desse caminhar oportunidade de 

tornar-se um ser humano melhor. 

 

Autonomia 
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Busca contínua de (trans)formação pessoal. Construção permanente. 

Capacidade de se organizar, fazer escolhas, gerir o tempo e os recursos. A 

autonomia gera liberdade e independência (co)responsável que permitirão, no 

cotidiano da CAP, que as crianças e adultos administrem seu tempo, os 

espaços, as aprendizagens e os relacionamentos na escola e fora do edifício- 

escola. 

 

Coerência 

 
Relação de concordância entre o que falamos e o que fazemos. 

Exercício constante de crescimento pessoal. Caminhada de aperfeiçoamento 

de ideias e atitudes, teoria e prática. Finalizado a matriz axiológica, 

construímos nossas ferramentas de trabalho. Lembrando, mais uma vez, que 

este documento será refeito sempre que for necessário para e pela 

comunidade escolar. Como o tempo sempre nos mostra, através de novas 

experiências, a nossa Carta de Princípios se adequará ao momento 

educacional que nos encontrarmos. 

A professora como conhecemos, aquela que ensina para as crianças os 

conteúdos acumulados pela humanidade, reelabora-se num novo personagem: 

a de educadora. A educadora é quem estimula os(as) educando(as), na 

exploração e vivência autônoma e crítica de possibilidades de aquisição de 

conhecimento significativo, bem como participa na transformação da 

sociedade. Na C.A.P., todos(as) os(as) profissionais, quer sejam 

administrativos, ou pedagogas, serão responsáveis por todos(as) os(as) 

educandos(as). Entendemos que aprender é uma ação dinâmica, que se dá na 

vida e na prática. Sendo assim, a atuação educativa do indivíduo em si se dá 

nas diversificações de olhares e no “campo”, (a comunidade em que convive). 

A liberdade criativa da criança e do adolescente se processa numa 

possibilidade de escolhas entre várias formas de satisfazer as necessidades do 

conhecer. Quando falamos em educação pensamos num processo mais  

amplo, que envolve toda coletividade e que a ela se dirige. Como o indivíduo 
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que aprende representa a comunidade, esta é o campo mais amplo de busca 

pelo conhecimento. 

Na escola de prática hegemônica o foco é o conteúdo, e as/os 

estudantes devem se adequar a eles. Mas o ser humano é complexo e a 

construção do saber não se limita ao acúmulo de conteúdos teóricos. Suas 

dimensões afetivas, políticas, sociais, culturais e históricas devem ser 

reconhecidas e trabalhadas. O olhar para cada indivíduo dentro de suas 

especificidades torna o processo de aprendizagem mais estimulante e 

prazeroso. As/ Os educandos são seres humanos providos de curiosidade, 

elemento essencial para ser uma pesquisadora, aquela que quer saber, que 

quer conhecer. Na CAP, as/os estudantes terão sua curiosidade nata 

estimulada e provocada. Porque a escola é um agente social, que amplia, 

gradativamente, sua forma de ação num sentido comunitário. Ela acontece na  

e para a comunidade, fonte de estimulação e destino social do trabalho 

educativo. As/ Os estudantes devem ser agentes de sua própria transformação, 

agindo e participando dos espaços em que convivem, dentro de seu grupo, na 

busca por configurações que desejarem obter. 

Diante de uma educação focada na autonomia, que considera o sujeito 

na sua complexidade, não poderemos ater-nos somente ao currículo objetivo. 

Conteúdos relacionados à subjetividade do ser humano são partes do ser em 

formação. Deveremos lembrar que até o fim de nossas vidas praticamos o 

aprender, mesmo não intencionados. A atenção à constituição afetiva e social 

das(os) estudantes se dará na adoção de valores. Ou seja, conteúdos 

atitudinais e procedimentais serão ferramentas que brotarão dos valores 

construídos pela comunidade escolar, com o objetivo de criar e fortalecer ações 

críticas e criativas entre todos os personagens, que convivem nos ambientes 

de aprendizagem. 

 

6. OBJETIVO 
 

A Comunidade de Aprendizagem do Paranoá tem como objetivos gerais 

aqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, na 
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Declaração Universal dos Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, isto é: promover o crescimento do educando em todos os 

aspectos: físico, mental, intelectual, emocional, afetivo, psíquico, para que ele 

possa interferir, atuar e transformar o seu meio, de forma ética, na perspectiva 

de promoção e emancipação do ser humano. 

 
 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

 

A nossa proposta política e pedagógica é pautada na premissa de que, 

pela educação, há de se chegar ao exercício de uma cidadania plena. 

A CAP realiza um trabalho embasado nos documentos oficiais que 

regulamentam a educação brasileira como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Básica, o Currículo em Movimento da SEEDF e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Nesse contexto a Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica 

- tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco 

anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (Lei nº 9.394/96, art. 29). 

A CAP atenderá a Pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, acolhendo o que 

diz as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, as quais definem a criança 

como “sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 

2009). 

Na observância das Diretrizes Curriculares Nacionais, a CAP, em suas 

propostas pedagógicas, respeita os seguintes princípios propostos para a 

Educação Infantil: 
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I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

Segundo o currículo em movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal da educação Infantil o “principal objetivo dessa etapa é impulsionar o 

desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso a 

construção de conhecimento e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim 

como o direito a proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e interação com seus pares etários, com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos.” Nesse sentido, a Comunidade de 

Aprendizagem do Paranoá se propõe a ser esse espaço de aprendizagens 

diversas, impulsionando a convivência e interação entre as crianças e os 

demais atores da comunidade. Construindo a prática pedagógica a partir do 

olhar e da escuta sensível das crianças, estimulando o pensamento crítico, a 

autonomia, o respeito a individualidade e a consciência de coletividade (co- 

responsabilidade). Garantindo a atuação pedagógica pautada nos eixos 

integradores do currículo em movimento: educar e cuidar, brincar e interagir. 

As ações educativas da CAP entende que as atividades de Educar e 

Cuidar não se distinguem das atividades pedagógicas, posto que ambas são 

aspectos da mesma experiência do ponto de vista da criança. Ao cuidarmos 

educamos e educando promovemos o cuidado. As propostas pedagógicas da 

CAP se organizam a partir do brincar e das interações não só de professoras e 

criança, mas, principalmente, das próprias crianças, e das brincadeiras como 

principal atividade infantil. 

As aprendizagens e o desenvolvimento das crianças na Educação 

Infantil têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira. A partir 

disso, a Base Nacional Comum Curricular está estruturada em cinco campos 
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de experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Campos esses 

que dialogam com a prática pedagógica da C.A.P uma vez que, constituem um 

arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida 

das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural. 

A Comunidade de Aprendizagem do Paranoá percebe que os valores e 

conceitos trabalhados na educação infantil precisam continuar a ser 

desenvolvidos ao longo do tempo que decorrerá e em todas as fases da 

criança. Considerando que o currículo em movimento do ensino fundamental 

anos iniciais ressalta que a proposta pedagógica seja integradora, 

interdisciplinar e contextualizada, assim reconhecendo a participação ativas 

dos(as) estudantes e comunidade nos processos de aprendizagem. 

 

Ao promover experiências pessoais e coletivas com 
objetivo de formação de estudantes colaborativos, 
críticos, corresponsáveis por suas aprendizagens a 
escola ressignifica o currículo articulando conteúdo 
com eixos transversais e integradores. (currículo em 
movimento da educação básica - anos iniciais). 

 
Olhando a partir dessa ótica para trabalho pedagógico consideramos 

que na Comunidade de Aprendizagem do Paranoá organizará sua prática de 

acordo com os ciclos da secretaria de Educação do DF. Inicialmente atendendo 

ao segundo bloco do primeiro ciclo (Pré-escola) e ao primeiro bloco do 

segundo ciclo (BIA), garantindo assim “tempos e espaços de convivência e 

oportunidade concretas de aprender.” (diretrizes para o 2º ciclo). Sendo assim 

compreendemos a educação como integral, que “implica compreender o sujeito 

como ser multidimensional em processo permanente de humanização e 

desenvolvimento do pensamento crítico a partir da problematização da 

realidade que o cerca e atuação consciente e responsável na construção de 

uma sociedade mais justa e solidária.”(diretrizes para o 2º ciclo). 
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Segundo o Currículo em Movimento, a educação infantil não deve ser 

uma preparação para o ensino fundamental. Nessa perspectiva, a iniciação 

acontecerá com todos os estudantes que entrarem na Comunidade de 

Aprendizagem, não tendo como objetivo a alfabetização mas oferecendo todos 

os recursos para a exploração da leitura e escrita, do raciocínio lógico- 

matemático e subsidiando a alfabetização de cada um no momento em que 

estiverem seguros com suas vivências e aprendizados. 

Ainda sobre o bloco inicial de alfabetização(BIA) compreendemos que os 

eixos integradores do currículo em movimento: alfabetização, letramento e 

ludicidade; estarão presentes em nossas práticas diárias buscando assim que 

os estudantes consigam desenvolver a leitura e a escrita sem perder de vista a 

ludicidade. Trabalhando a função social da leitura e da escrita, colocando-as 

em práticas efetivas e cotidianas. 

 
Nesse sentido a ação pedagógica 

no BIA deve contemplar, simultaneamente, a 
alfabetização e o letramento, nos seus mais 
diversos campos de conhecimentos e assegurar 
ao estudante a apropriação do sistema alfabético 
de escrita que envolve, especificamente, a 
dimensão linguística do código com seus 
aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos e 
sintéticos, à medida que ele se apropria do uso 
da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. 
(Diretrizes Pedagógicas - BIA) 

 
 

Diz no Currículo em Movimento” da SEEDF: A escola abre um diálogo 

profundo com sua comunidade, dando novos significados ao conhecimento, 

que passa a ficar cada vez mais intimamente ligado à vida das pessoas e aos 

territórios. E quando o território é explorado e experimentado pedagogicamente 

pelas pessoas, passa a ser re-significado pelos novos usos e interpretações. 

Humaniza-se e acolhe com mais qualidade seus habitantes, que passam a 

reconhecer-se como fazendo parte daquele lugar, consolidando-se cada vez 

mais o pertencimento. Entendemos, pois, que existe uma relação simbiótica 

entre os espaços sociais, ou seja, a comunidade pertence a escola tanto 

quanto a escola pertence a comunidade. Nesse entendimento, a LDB garante 
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que a gestão democrática busca, promove e fomenta a participação da 

comunidade escolar nas atividades desenvolvidas na escola. (LDB art. 2 da lei 

4.751/2012: LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996). 

Dessa forma, acreditamos que os projetos humanos são produtos de 

coletivos, e por isso a importância dos sujeitos na construção da história. 

Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza 

para produção e reprodução de sua vida e realidade. (Currículo, 2014, p. 32). A 

prática pedagógica é fundamentada a partir do olhar de que o ser em formação 

é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, 

isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na 

inefável complexidade de sua presença. 

De acordo com Vygotsky (1991, p. 51) construir conhecimentos implica 

numa ação compartilhada, já que é por meio dos outros que as relações entre 

sujeito e objeto de conhecimento são estabelecidas. Logo, o professor é o 

mediador possibilitador e intervencionista. Na C.A.P, as professoras serão 

tutoras, cuidadoras, que assumem um papel determinante no projeto educativo, 

tendo em conta que os seus objetivos deverão se orientar pela estimulação das 

capacidades e processos de pensamento, tomada de decisões e resolução de 

problemas dos educandos. O Professor Tutor surge como aquele que é capaz 

de potencializar o projeto de vida daquele a quem acolhe, contribuindo, numa 

perspectiva processual de prestação de cuidado e de compromisso, para que 

este último se assuma como construtor do seu sentido de vida (Azevedo & 

Nascimento, citado em Ribeiro, E. J., Oliveira, C., Pereira, C., Felgosa, D. e 

Nunes, V., s/d: 166). Para que uma aprendizagem ocorra, ela deve ser 

significativa, o que exige que seja vista como a compreensão de significados, 

relacionando-os às experiências anteriores e vivências pessoais dos 

estudantes, permitindo a formulação de problemas desafiantes. São recursos 

que incentivam o aprender mais, o estabelecimento de diferentes tipos de 

relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos, 

desencadeando modificações de comportamentos e contribuindo para a 

utilização do que é aprendido em diferentes situações. Nessa perspectiva, a 
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aprendizagem “[...] transcende o ambiente da sala de aula e faz da escola uma 

arena de saberes e de reflexão permanente para que todos os sujeitos possam 

se apropriar da cultura, dialogar, interagir com os diferentes, enfim, ganhar 

visibilidade e se fazer valer como cidadãos na esfera pública (ARAÚJO, 2012, 

p. 231). 

Morin (2000) convoca os educadores para buscarem compreender e 

questionar a origem dos processos de construção de conhecimentos, indicando 

que as aprendizagens não podem ser compartimentadas em disciplinas, mas 

analisadas sob a ótica da complexidade, das multidimensões. É importante 

reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos. Nesse processo, os novos 

conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios 

adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Aprender é um 

processo que acontece na relação com o outro, sendo importante considerar 

dois movimentos: a) a imersão do estudante em situações desafiadoras que 

promovam reflexão crítica e ação partindo daquilo que sabe, ou seja, relativo à 

“zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”; b) imersão em situações 

de cooperação com os outros e seus diferentes saberes, confluindo com a 

“zona de desenvolvimento imediato” caracterizada pela interação que acontece 

entre o professor, seus pares e diferentes instrumentos (VYGOTSKY, 2001, p. 

329). A interação do sujeito com o ambiente permite que esse indivíduo 

organize os significados em estruturas cognitivas. Nesse contexto, a maturação 

do organismo contribui de forma decisiva para que apareçam novas estruturas 

mentais que proporcionem a adaptação cada vez melhor ao ambiente. 

“Aproveitar o potencial que o indivíduo traz e valorizar a curiosidade natural da 

criança são princípios que devem ser observados pelo educador” (BRUNER, 

1991, p. 122). 

O currículo é plural e flexível, imbuído de uma concepção educacional 

comprometida com um modo de aprendizagem que promova a formação de 

sujeitos capazes de pensar e de atuar criticamente em seus ambientes de 

convivência. De acordo com o “Currículo em Movimento”, precisamos estar 
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dispostos a questionar nossos saberes e nossas práticas pedagógicas; a 

discutir a função social da escola e o aligeiramento dos saberes; a romper com 

a concepção conservadora de ciência e currículo e de fragmentação do 

conhecimento; a reinventar-nos, compreendendo que a educação é construção 

coletiva e contínua. 

Nesta concepção de currículo, a comunidade de aprendizagem do 

Paranoá considera imprescindível trabalhar com a concepção de currículo de 

comunidade, que, segundo Jair Militão, “ a educação comunitária por ser 

processo educativo, é considerada uma necessidade inerente ao ser humano; 

em todos o momentos e fases da sua vida; daí entender-se essa educação 

como um processo permanente que deve estar presente na vida de cada 

pessoa [...] As características principais de uma educação comunitária são, 

envolvimento dos cidadãos na solução dos problemas comunitários e tomadas 

de decisão; desenvolvimento e implementação de oportunidade de educação 

contínua para aprendizes de todas as idades; utilização de recursos 

comunitários na escolarização formal e na aplicação curricular; oportunidades 

para famílias participarem no processo de aprendizagem de suas crianças e da 

vida escolar; coordenação e colaboração entre agências e instituições para 

produzir serviços educacionais, sociais, econômicos, recreacionais, e culturais 

para todos os membros da comunidade; associação entre comércio, indústria e 

escolas para valorizar o clima educacional; utilização de voluntários(as) para 

incrementar o surgimento de serviços comunitários.” 

Entendemos e sentimos a necessidade de superar os modelos 

educacionais vigentes, buscando fertilizar as práticas pedagógicas e, com elas, 

novas experiências em que possamos cultivar, efetivamente, no ambiente da 

Comunidade de Aprendizagem, o legado deixado por grandes educadores que 

nos inspiram. Anísio Teixeira é exemplo disso quando concebe a ideia de uma 

educação integral, onde se acolhe toda a amplitude do ser e usa-se de matéria 

prima a própria vida. 

 
Se o nosso interesse é pela vida, aprender significa 
adquirir um novo modo de agir. Por isso, só se 
aprende o que se pratica, seja uma ideia, seja uma 
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atitude ou mesmo um controle emocional. Mas não 
basta praticar. Aprende-se através da reconstrução 
da experiência. Aprende-se também por associação 
e nunca se aprende uma coisa só. Toda 
aprendizagem deve ser integrada à vida, ou seja, 
adquirida em uma experiência real de vida. 

(Teixeir 
a, A. 
1965) 

 

Não se trata apenas de lutar pela melhoria da educação, mas de fazer 

desse processo uma estratégia para a melhoria da vida das pessoas. Sobre 

isso, a Portaria nº1 de 27 de Novembro de 2009 nos respalda, ao estabelecer 

diretrizes que possibilitam a ampliação dos tempos, espaços e oportunidades 

educacionais. A prática pedagógica a que esse projeto se propõe foge ao 

fatalismo (termo bastante usado por Freire) e nega o ideário do "sempre se 

fez". 

Pacheco (2012), nos diz que as escolas que não se dão conta da 

obsolescência dos modelos, sempre tentaram transmitir conteúdo, sempre 

valorizaram a transmissão de conhecimento, sempre centraram o ensino nos 

conteúdos curriculares e numa "avaliação" feita de inúteis provas. E que as 

práticas ditas diferentes sempre foram exceções à regra". Dentro dessa 

"exceção à regra", nos fundamentamos no Currículo de Educação Básica da 

SEDF, que propõe a superação de uma organização de conteúdos prescritiva, 

linear e hierarquizada, e que: admite que uma proposta curricular integrada não 

se encerra em si mesma; justifica-se à medida que atende os propósitos 

educacionais em uma sociedade democrática, buscando contribuir na formação 

de crianças, jovens e adultos responsáveis, autônomos, solidários e 

participativos. E, tendo a avaliação um caráter formador, esta será feita a partir 

do potencial de cada educando(a), os seus esforços e grau de 

comprometimento com a atividade desenvolvida, sobressaindo os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. 

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, “a 

avaliação possui diversas funções; contudo, a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal entende que, na avaliação formativa, estão as 
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melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se 

aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para 

desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Este é o sentido da 

avaliação para as aprendizagens e não simplesmente da avaliação das 

aprendizagens. A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o 

trabalho pedagógico se desenvolve e a segunda, também denominada de 

avaliação somativa, faz um balanço das aprendizagens ocorridas após um 

determinado período de tempo, podendo não ter como objetivo a realização de 

intervenções (VILLAS BOAS, 2013). A CAP se dispõe a adotar a avaliação 

formativa já que, assim, o(a) estudante vê sentido na avaliação, revendo sua 

prática e a adequando para melhor aproveitamento das suas potencialidades. 

Observando que a concepção de avaliação baseada no modelo 

classificatório da aprendizagem do(a) estudante gera competição e estimula o 

individualismo, vemos na progressão continuada um caminho que possibilita 

um atendimento efetivo às necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos 

educandos, uma vez que a progressão continuada consiste na construção de 

um processo educativo ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de 

aprendizagem a todos os estudantes, rompendo com avaliação classificatória, 

fragmentada e permeada pela reprovação anual (JACOMINI, 2009). Quando se 

avalia na perspectiva da progressão continuada da aprendizagem de todos, 

coaduna-se com a concepção de avaliação formativa, uma vez que implica 

avançar enquanto se aprende e aprender à medida que se progride. A intenção 

é não permitir que os estudantes avancem sem terem garantidas as suas 

aprendizagens. Progressão continuada é “um recurso pedagógico que, 

associado à avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de modo 

que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo 

(OLIVEIRA, PEREIRA, VILLAS BOAS, 2012). 

A intencionalidade educativa que nos orienta vai de acordo com a 

formação de cidadãos(ãs) autônomos(as), responsáveis e comprometidos(as) 

na construção de uma sociedade democrática fundamentada na ética, nos 

valores da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na sustentabilidade, na 
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solidariedade e no compromisso com a transformação social. Sendo assim, 

acreditamos ser necessário ressignificar o espaço escolar capaz de gerar 

sujeitos inventivos, participativos, políticos e capazes de intervir nos problemas 

do seu cotidiano. Por fim, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá 

pretende reinventar-se sempre que necessário com a participação de todos os 

sujeitos envolvidos. 

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM 

 
A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e 
a diversificação de formas de produção dos 
conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 
intelectual dos estudantes, para atender às novas 
demandas de uma sociedade em mudança que requer a 
formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, 
portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao 
favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, 
de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de 
romper as amarras impostas pela organização das 
grades curriculares repletas de pré-requisitos. 

(Currículo em Movimento da 
Educação Básica) 

 
Considera-se como currículo o conjunto de atitudes e competências que, 

ao longo do seu percurso escolar e de acordo com as suas potencialidades e 

interesses, os(as) educandos(as) deverão adquirir e desenvolver. 

Partindo do pressuposto de que o currículo não é neutro e nem apenas 

um conjunto de objetivos, conteúdos e metas a serem cumpridas, como aborda 

a tendência tradicional das teorias liberais, este projeto se baseia nas teorias 

curriculares crítica e pós crítica, tendo uma dimensão política e dialógica que 

interagem com a ideologia, cultura, poder e estrutura social de um contexto 

histórico, buscando tornar o conhecimento curricular significativo, 

emancipatório e vetor de transformação social. 

O Projeto Político Pedagógico da Comunidade de Aprendizagem do 

Paranoá apresenta três dimensões curriculares consideradas fundamentais 

para a constituição do sujeito. São elas: 
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 O currículo de comunidade, que não se limita à dimensão 

espacial ou geográfica de uma determinada área, ele transcende o 

“físico”, gerando uma consciência de corresponsabilidade, 

comprometendo as pessoas umas com as outras num vínculo de 

sujeitos-coletivos capazes de mudar a realidade atual. Tal concepção é 

percebida como um processo permanente na vida das pessoas, 

independentemente da idade ou espaços formais de aprendizagem. 

Conflui em ações de tomadas de decisões coletivas, aperfeiçoamento 

humano, reconhecimento e respeito ao multiculturalismo, engajamento 

político e social e tem como horizonte uma melhor qualidade de vida 

para todos. 

 O currículo objetivo, que diz respeito à uma meta a ser 

alcançada, é instituído e explícito. Está relacionado ao conteúdo 

científico produzido historicamente, elencados de acordo com as normas 

educacionais vigentes. 

 O Currículo Subjetivo é um percurso único de 

desenvolvimento pessoal, aparece como a ressignificação do 

conhecimento pelo sujeito, tutelada e avaliada pelos(as) educandos(as), 

educadoras e familiares. É ativo, reflexivo e singular, abrange aspectos 

afetivos, emocionais e atitudinais dos indivíduos. Incorpora-se aos 

conhecimentos relevantes de vida de cada pessoa e só ele pode validar 

o currículo objetivo e de comunidade. 

 

8.1 Sobre o educando e o currículo 
 

Como cada ser humano é único, a experiência de educação, 

escolarização e o trajeto de desenvolvimento individual, também são únicos. A 

unicidade do(a) educando(a) em seu contexto histórico-cultural, como ser em 

permanente desenvolvimento, deve ser valorizada com base nos valores do 

projeto da CAP . As necessidades individuais e específicas deverão ser 

consideradas, já que as características singulares de cada um(a) implicam 

formas próprias de apreensão da realidade. Neste sentido, todo(a) educando(a) 
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tem características de aprendizagem diferenciadas, que se manifestam social e 

cognitivamente de forma diversa. Prestar atenção ao indivíduo tal qual ele(a) é; 

reconhecê-lo(a) no que o torna único(a), recebendo-o(a) na sua complexidade; 

tentar descobrir e valorizar a cultura de que é sujeito; ajudá-lo(a) a descobrir-se 

e a ser, ele(a) próprio(a), em equilibrada interação com os outros, são atitudes 

fundadoras do ato educativo e as únicas verdadeiramente indutoras da 

necessidade e do desejo de aprendizagem de crianças e jovens com ou sem 

deficiência, altas habilidades, surdez, autismo ou outra singularidade identitária. 

O currículo deverá estar sempre a favor e disponível para ratificar ações que 

desconstruam a lógica dos(as) desiguais ainda mais desiguais. Um currículo 

que atue politicamente na direção de uma sociedade equânime e 

reconhecedora da diversidade que constitui nossa sociedade, seja ela de 

gênero, étnico-racial, religiosa,cultural, intergeracional, ambiental, entre outras. 

Na sua tripla dimensão subjetiva, objetiva e comunitária, o percurso 

educativo de cada educando(a) supõe um conhecimento cada vez mais 

aprofundado de si próprio(a), os conhecimentos científicos acumulados pela 

humanidade e o relacionamento solidário e ativo na comunidade, visando a 

transformação social. O percurso educativo de cada educando(a) supõe a 

apropriação individual do currículo, tutelada e avaliada pelos(as) 

educandos(as), educadoras e familiares. 

Considera-se como currículo o conjunto de atitudes e competências que, 

ao longo do seu percurso escolar e de acordo com as suas potencialidades e 

interesses, os(as) educandos(as) deverão adquirir e desenvolver. O conceito 

de currículo é entendido numa tripla dimensão, conforme a sua exterioridade 

ou de realização, uma meta; o currículo interior ou subjetivo é um percurso 

(único) de desenvolvimento pessoal, um caminho, um trajeto. Só o currículo 

subjetivo (o conjunto de aquisições de cada indivíduo) está em condições de 

validar a pertinência do currículo objetivo e de comunidade. 

Fundamentado no currículo nacional, o currículo objetivo é o referencial 

de aprendizagens e realização pessoal que decorre do projeto. Não pode 

igualmente ser desconsiderado descurado o desenvolvimento afetivo e 
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emocional dos(as) educandos(as), ou ignorada a necessidade da educação de 

atitudes com referência ao quadro de valores subjacente ao projeto educativo. 

 
8.2. Articulação Curricular 

 
Para além de articularem permanentemente a sua ação no âmbito dos 

Núcleos de Projeto que integrem, numa lógica de trabalho horizontal, as 

educadoras deverão ainda, numa lógica de trabalho vertical e transversal, 

articular construtivamente a sua ação com as colegas dos demais núcleos, de 

forma a garantir a coerência e a qualidade dos percursos de aprendizagem 

dos(as) educandos(as) à luz do projeto político-pedagógico. 

A equipe de cada Núcleo de Projeto integrará educadoras mais 

vocacionados, pela sua formação e experiência profissional, para apoiar e 

orientar, numa perspectiva de acrescida especialização, o percurso de 

aprendizagem dos(as) educandos(as) em cada uma das dimensões 

curriculares fundamentais. 

 

8.3 Relevância do Conhecimento e das Aprendizagens 

 
 

Todo o conhecimento verdadeiramente significativo é autoconhecimento, 

pelo que se impõe que seja construído pela própria pessoa a partir da sua 

vivência social, política e histórica. A aprendizagem é um processo social em 

que os(as) educandos(as), heuristicamente, constroem significados a partir da 

experiência. 

Serão valorizadas as aprendizagens significativas, numa perspectiva 

transdisciplinar e holística do conhecimento, estimulando-se permanentemente 

a percepção, a caracterização e a solução de problemas, de modo a que o(a) 

educando(a) trabalhe conceitos de uma forma consistente e continuada, 

reelaborando-os em estruturas cognitivas cada vez mais complexas. 

É indispensável à concretização de um ensino individualizado e 

diferenciado, referido a uma mesma plataforma curricular para todos as 

crianças, mas desenvolvida de modo diferente por cada uma, pois todas são 
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diferentes. Os conteúdos a apreender deverão estar muito próximos da 

estrutura cognitiva do(a) educando(a), assim como dos seus interesses e 

expectativas de conhecimento. 

A essencialidade de qualquer saber ou objetivo concreto de 

aprendizagem deverá ser aferida pela sua relevância para apoiar a 

transformação e o desenvolvimento das competências e atitudes 

verdadeiramente estruturantes da formação do sujeito; a tradução mecânica e 

compartimentada dos programas das áreas ou disciplinas curriculares em listas 

inarticuladas de conteúdos ou objetivos avulsos de aprendizagem, não conduz 

à valorização dessa transformação no aprender dos(as) educando(as). 

O envolvimento das crianças em diferentes contextos sócio–educativos 

e a complementaridade entre situações formais e informais favorecem a 

identificação de realidades que frequentemente escapam às práticas 

tradicionais de escolarização e ensino. 

A avaliação, como processo regulador das aprendizagens, orienta 

construtivamente o percurso escolar de cada um(a), permitindo-lhe em cada 

momento tomar consciência, pela avaliação formativa, do que já sabe e do que 

já é em potência no saber. 

Acompanhar o percurso do(a) educando(a) na construção do seu projeto 

de vida, tendo consciência da singularidade que lhe é inerente, impõe uma 

gestão individualizada do seu percurso de aprendizagem alicerçada todo tempo 

no(a) outro(a) e no grupo a que pertence. A diversidade de percursos possíveis 

deverá, no entanto, resguardar o desenvolvimento sustentado do raciocínio 

lógico matemático e das competências de leitura, interpretação, expressão e 

comunicação, nas suas diversas vertentes, assim como a progressiva 

consolidação de todas as atitudes que consubstanciam o perfil do indivíduo 

desenhado e ambicionado neste projeto educativo. 

 

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

A organização do trabalho na escola centrar-se-á num sistema de 

relações que, simultaneamente, atenderá às necessidades do(a) educando(a) 
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e da comunidade, no desenvolvimento de atividades de construção de projetos 

de vida das crianças e jovens, contribuindo para que eles aprendam a ser, 

conviver, conhecer e fazer. 

De acordo com o Currículo em Movimento, na Educação Infantil 

devemos ter por fim o desenvolvimento integral da criança, concebendo-a em 

todas as suas dimensões formativas, complementando a ação da família e da 

comunidade, buscando parcerias intersetoriais e adotando um currículo aberto 

em que os conhecimentos dialogam por si. Assim como neste Currículo, 

entendemos que as crianças são parte de uma rede; fazem parte de uma rede 

que deve participar ativamente de sua formação. A Comunidade de 

Aprendizagem do Paranoá pretende englobar toda essa rede, com participação 

das crianças, famílias, comunidade, profissionais da educação e sociedade 

como um todo. 

A Comunidade de Aprendizagem do Paranoá se norteia pelos princípios 

democráticos priorizando a passagem da heteronímia para a autonomia. Nesta 

escola não haverá aulas, nem séries. Os(as) educandos(as) de todas as idades 

e níveis de conhecimento ocuparão os mesmos espaços e aprenderão 

juntos(as). As educadoras acompanharão o processo de cada qual e ajudarão 

no planejamento de estudos. Portanto, todos as educadoras são responsáveis 

por todos as educandas. 

 
O entender que a educação extrapola os muros da 
sala de aula, sendo realizada na vida vivida, em 
diversos momentos e múltiplos lugares, é 
necessária a ressignificação do próprio ambiente 
escolar: a escola deixa de ser o único espaço 
educativo para se tornar uma articuladora e 
organizadora de muitas outras oportunidades 
educacionais no território da comunidade. 

(Currículo em Movimento 
da Educação Básica - 
Pressupostos Teóricos) 

 
As propostas de trabalho com os(as) educandos(as) serão organizadas 

por meio de projetos individuais e coletivos, roteiros de aprendizagem, oficinas, 

saídas de campo, pesquisa etc. Neste sentido, o currículo objetivo reveste-se 
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de um caráter dinâmico e necessita de um permanente trabalho reflexivo por 

parte da equipe de educadoras, de modo que seja possível, a facilitação de 

recursos e materiais na aquisição de saberes e no desenvolvimento das 

competências essenciais. 

 

Por estar em movimento permanente de discussão, 
implantação e avaliação é um convite a todos os 
envolvidos em sua implementação para discutir a 
função social da escola, tentando romper com a 
concepção conservadora de ciência, currículo, 
conhecimento, questionando práticas pedagógicas 
conservadoras, compreendendo que a educação é 
construção coletiva, portanto, direito inalienável de 
todos e que cada geração impulsiona suas 
mudanças, seus novos movimentos. 

(Currículo em Movimento 
da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal). 

 
A proposta pedagógica se organiza em Núcleos, conforme o Regimento 

Escolar em anexo, que são organizados em função do desenvolvimento das 

competências previstas no perfil terminal de cada núcleo. Os Núcleos são a 

primeira instância de organização pedagógica do trabalho de educandos(as) e 

educadoras, correspondendo a unidades coerentes de aprendizagem e de 

desenvolvimento pessoal e social. 

 

9.1 Plano de Ação Inicial 
 

De acordo com o Art. 23 da Lei de Diretrizes e Bases da educação 

brasileira: a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não- 

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. 

Procedemos à organização das crianças por Núcleos de Aprendizagem. 

A mudança de Núcleo está atrelada à aprendizagem e conquista de atitudes e 

valores, pelos(as) educandos(as), como previsto no Regimento Interno. 
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Logo, para que possam aperfeiçoar gradativamente o nível cognitivo e 

de maturidade, as crianças passarão por três estágios, a Iniciação, Transição 

e o Desenvolvimento. Cada indivíduo demandará tempos diferentes para 

passar de um estágio a outro. 

Não há Classificação e Reclassificação, Promoção, Retenção, ou 

Recuperação, por não haver sala de aula, turmas ou séries. Todo(a) 

educando(a) será avaliado por sua tutora e comunidade escolar, para o 

encaminhamento a seu núcleo de aprendizagem ou para a passagem para 

outro Núcleo. 

 

Iniciação 

 
 

No espaço pedagógico da Iniciação, o(a) estudante começa seu processo de 

autonomia e adquire as competências e habilidades psicomotoras e 

emocionais, de educação sócio-afetiva, de letramento e/ou alfabetização 

linguística e lógico-matemática. 

Todos, ao ingressarem na Comunidade de Aprendizagem passarão pela 

iniciação, ao longo deste estágio, o(a) estudante se desenvolverá construindo 

sua identidade e autonomia, e para isso deverá aprender a: 

 
 Iniciar a construção do planejamento com auxílio; 

 Apropriar-se dos valores da CAP e das regras de convivência; 

 Ouvir o(a) outro(a) e respeitar diferentes pontos de vista; 

 Responsabilizar-se pelo material utilizado (individual e coletivo); 

 Tomar iniciativas coerentes com os valores da CAP; 

 Iniciar a pesquisa de informações de que necessita para suas 

aprendizagens; 

 Fundamentar suas decisões; 

 Resolver seus conflitos com mediação; 

 Identificar e expressar problemas e desafios de diferentes 

natureza; 
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 Identificar necessidades e interesses de aprendizagens; 

 Iniciar o trabalho de auto-avaliação juntamente com outros 

dispositivos avaliativos; 

 Comunicar suas ideias e descobertas; 

 Debater e analisar outras ideias e preparar discursos simples, 

escritos ou orais; 

 Construir formas pessoais de registro e documentação; 

 Utilizar as diversas tecnologias de informação e comunicação; 

 Apropriar-se dos seguintes dispositivos: pedir a palavra, preciso 

de ajuda e posso ajudar, gostei e não gostei, projeto coletivo, 

oficinas, grupos de responsabilidade e comissões, rodas de 

conversa, rotina, 

Após a avaliação do desenvolvimento dos itens acima - feita pelas 

tutoras, tutorandos(as) e responsáveis - o(a) estudante passará para o núcleo 

seguinte. 

 
Transição 

 
 

No espaço pedagógico da transição, o(a) estudante tem maior 

autonomia nos seus processos de aprendizagem. Para isso ampliam-se e 

integram-se os espaços. Assim, todo lugar tem o seu potencial de 

aprendizagem. 

Nesse estágio inicia-se a ruptura ao modelo tradicional de sala de aula, 

caminhando para a ascensão da autonomia. 

Metodologias de trabalho de projeto são construídos conforme a vivência 

de valores e acordos de convivência. 

Sujeitos aprendentes sabem planejar, gerir recursos, fazer autoavaliação 

e só são acompanhados pela educadora quando solicitado. 

Ao longo do estágio de transição o(a) estudante irá aprimorar a sua 

autonomia, sabendo o que vai estudar e o porquê, para isso deverá praticar: 
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 Metodologia de trabalho de projetos; 

 Vivenciar os valores e regras de convivência; 

 Pesquisar informações para realizar projetos pessoais; 

 Interajuda em equipe; 

 Construção de questionamentos relevantes junto ao seu tutor; 

 Construir e desenvolver projetos de currículos subjetivo, objetivo e de 

comunidade; 

 Autoformação; 

 Partilhar e aplicar a produção do conhecimento construído; 

 Avaliação formativa, contínua e sistemática; 

 Recolher informações procurando analisá-las criticamente; 

 Procurar fundamentar suas decisões e resolver conflitos sem auxílio de 

um mediador; 

 Ajudar no cumprimento e informações sobre os dispositivos anteriores e 

apropriar-se dos seguintes: Tutoria, saídas de campo, reunião de 

responsáveis, registro de avaliação, roteiro de estudo, roteiro para o 

projeto de aprendizagem, planejamento, murais. 

 
Desenvolvimento 

 
 

No espaço pedagógico do Desenvolvimento serão trabalhadas as 

competências do currículo tridimensional. Estas áreas de conhecimento serão 

estudadas em espaços que possibilitem o desenvolvimento transdisciplinar do 

conhecimento. Para isso, o espaço é disposto de forma a proporcionar a 

circulação dos(as) educandos(as). 

O(a) estudante apresenta no estágio do Desenvolvimento um nível de 

maior autonomia, capacidade de corresponsabilidade e planejamento. Já 

consegue gerir seu tempo, o espaço e os recursos necessários para 

elaboração e desenvolvimento do seu projeto individual e do coletivo. 

Ao longo do estágio do Desenvolvimento o(a) estudante irá adquirir as 

seguintes habilidades e competências: 



COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DO PARANOÁ – CAP 

- Projeto de Inovação Educacional - 

 

 

 Compreender suas responsabilidades e a ajudar a cumprir as do grupo; 

 Manter uma relação de respeito e cooperação com o grupo; 

 Ser responsável e revelar concentração no desempenho de tarefas; 

 Demonstrar segurança nas tarefas; 

 Participar com criatividade e ativamente nas atividades da comunidade 

de aprendizagem; 

 Aprender a ouvir, intervir e argumentar sobre suas hipóteses; 

 Elaborar, desenvolver e atualizar os seus planejamentos individuais, 

justificando as suas intenções. 

 Extrair informações de materiais de pesquisa, trabalhá-las criticamente, 

construir conhecimento e divulgá-los; 

 Praticar a resolução de conflitos, tomada de decisões e reconhecimento 

dos diferentes pontos de vista; 

 Mobilizar saberes para compreender e transformar a realidade; 

 Manifestar a utilização de processos complexos de pensamento, 

produzindo análises e sínteses autonomamente; 

 Auto- avaliação; 

 Desenvolver projetos individuais e coletivos com autonomia e 

segurança; 

 Colaborar na tutoria acompanhada de seus colegas dos outros núcleos; 

 Apropriar-se e utilizar corretamente todos os dispositivos. 

 

 
10. DISPOSITIVOS 

 
 

Os dispositivos são ferramentas que auxiliam a prática pedagógica, 

possibilitando o exercício da reflexão, da autonomia e do engajamento coletivo. 

Eles são construídos pela comunidade escolar com a intencionalidade de 

contribuir para a produção, reprodução e transformação da cultura existente na 

comunidade educativa. 

Segundo Pacheco (2013) o conceito de dispositivo: 



COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DO PARANOÁ – CAP 

- Projeto de Inovação Educacional - 

 

 

“Ultrapassa o nível das estratégias e materiais, agrega suportes de 
uma cultura organizacional enquadrada num projeto educativo 
específico, não se limitando ao domínio do desenvolvimento curricular 
“ (Pacheco, A escola da Ponte sob múltiplos olhares). 

 
Com isso, os dispositivos não se limitam aos materiais e estratégias 

pedagógicas. Eles constituem um ponto de ampliação, um meio de produzir 

conhecimento e, simultaneamente, um meio de valorizar as especificidades e 

trocas culturais, num processo de construção/produção de saberes decorrentes 

de uma participação efetiva dos diferentes sujeitos envolvidos na comunidade 

escolar. 

Dessa maneira, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá terá os 

seguintes dispositivos: 

 
10.1. Tutoria 

 
 

O acompanhamento permanente e individualizado do percurso curricular 

de cada educando(a) caberá a uma tutora designada, dentre os educadores da 

escola, conforme disposto no Regimento Interno. 

As(os) educadoras(es) de cada espaço de aprendizagem também são 

responsáveis pelo desenvolvimento e aprendizagem de cada educando(a) da 

escola. As(os) educadores se norteiam pelo planejamento do dia, elaborado a 

partir do roteiro de estudos de cada educando(a). 

 
10.2. Saídas de Campo 

 
 

Visitas a outros locais onde os(as) educandos(as) podem aprender 

interagindo com o meio, vivenciando experiências e recolhendo dados que, 

muitas vezes, não são obtidos na escola. 

 
10.3. Reunião de responsáveis 

 
 

O processo de aprendizagem do educando será acompanhado pelos 

responsáveis por meio de reuniões com o tutor, o qual assume o papel 
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mediador entre responsáveis/sociedade e a escola. Os responsáveis/educador 

poderão em qualquer momento agendar um encontro com o tutor do seu 

educando. 

 
 

10.4. Registro de avaliação 

 
 

Todas as avaliações realizadas pelas educadoras no decorrer dos dias 

são registradas no processo individual do(a) educando(a), que resulta em uma 

síntese elaborada pelo(a) tutor(a), acrescida da avaliação de atitudes e 

competências e deverão constar no relatório do(as) estudantes. 

 
10.5. Roteiros de estudo 

 
 

Com orientação de seu(sua) tutor(a), o(a) educando(a) escolhe o que 

estudar no período de uma semana ou quinzena e monta seu roteiro. 

 
10.6 Roteiro para o projeto de aprendizagem 

 
 

É o roteiro de planejamento do projeto de aprendizagem a ser 

desenvolvido pelos educandos. 

 
10.7 Planejamento 

 
 

Diariamente, os(as) educandos(as) fazem seu planejamento, com a 

gestão do tempo, espaços e conteúdos a cumprir. 

 
10.8 Pedir a palavra 

 
 

Sempre que um(uma) educando(a) ou educadoras, dentro de um espaço 

de trabalho, pretende falar ou intervir em um debate ou assembleia, levanta 

seu braço como forma de pedir a palavra. 
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10.9 Murais 

 
 

Informações a serem partilhadas com toda a comunidade educativa são 

colocadas nos murais. 

 
10.10 Lista de conteúdos por objetivos 

 
 

Consiste em uma lista completa das competências e conteúdos que 

integram o Currículo em Movimento. Encontra-se afixada na parede de cada 

sala de estudo, com os itens simplificados ao nível de compreensão dos(as) 

próprios(as) educandos(as). 

 
10.11 Preciso de ajuda e posso ajudar 

 
 

Quando algum educando sente dificuldade em aprender algum assunto 

específico, ele preenche o quadro “Preciso de ajuda”. Outro(a) educando(a), 

que sente possuir um conhecimento do assunto, inscreve-se na coluna ao lado 

- “Posso ajudar” - e ensina o(a) colega com a dúvida. 

 
 

10.12 Associação de famílias e amigos 

 
 

Constituída pelos famílias e/ou responsáveis pelos(as) educandos(as), é 

uma interlocutora da vontade das famílias. Participa das reuniões de equipe e 

do conselho da Comunidade de Aprendizagem. 

 
10.13 Assembleias 

 
 

É a estrutura de organização educativa que proporciona e garante a 

participação democrática dos(as) educandos(as) na tomada de decisões que 
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dizem respeito à organização e funcionamento da Comunidade de 

Aprendizagem. Somente quando há consenso é que os(as) educandos(as) 

cumprem o que decidiram. 

 
10.14 Gosto/ Não gosto 

 
 

É uma tabela com as colunas “Gosto”, na qual os(as) educandos(as) 

podem listar o que acham bom na escola, e a “Não gosto”, com os itens que 

não os agradam e que são levados para discussão em assembleias. 

 
10.15 Projeto individual 

 
 

É o projeto proposto pelos estudantes a partir de seus interesses que 

podem ou não conversar com o roteiro estudado. 

 
10.16 Projeto Coletivo 

 
 

É o projeto proposto pelos estudantes a partir de seus interesses ou 

pelo(a) tutor(a) de acordo com a demanda ou problema levantado na 

comunidade. 

 
10.17 Oficinas 

 
 

Serão oferecidas oficinas livres e dirigidas, de acordo com a etapa e 

autonomia dos(as) estudantes. 

 
10.18 Grupos de responsabilidade e comissões 

 
 

Grupos que propiciam o protagonismo dos(as) estudantes baseados na 

responsabilidade e autonomia. 
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10.19 Rodas de Conversa 

 
 

Espaço para compartilhar informações, opiniões, sentimentos, 

experiências, conhecimentos, planejar atividades e rotinas, mediar conflitos etc. 

 
10.20 Rotina 

 
 

Segundo o Currículo em Movimento, compreende a organização diária 

do coletivo que promove aprendizagens significativas, ajudando a desenvolver 

a identidade, autonomia, o movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a 

sensação de seguranças e confiança e o suprimento de necessidades 

biológicas. 

 
10.21 Eu já sei 

 
 

Quando algum(a) educando(a) percebe que aprendeu algum assunto 

específico, ele(a) preenche o quadro “Eu já sei” avisando o(a) tutor(a) que está 

preparado(a) para ser avaliado(a). 

 
10.22 Regras e Combinados 

 
 

Inicialmente algumas regras são estabelecidas pelo grupo de 

educadoras visando a segurança e organização no espaço. Os combinados 

são construídos com as crianças e demais membros da comunidade de 

aprendizagem e referendados em assembleia. 

 
10.23 Caixa de segredos 

 
 

É uma ferramenta que pode ser utilizada em diferentes contextos para 

legitimar a expressão anônima e segura. 



COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DO PARANOÁ – CAP 

- Projeto de Inovação Educacional - 

 

 

10.24 Registros de documentação 

 
 

São registros realizados pelas crianças como forma de documentar suas 

atividades, descobertas, pesquisas, anotações, ideias entre outros. Com a 

finalidade de auxiliar a sistematização de seu processo de aprendizagem. 

 

 
11. AVALIAÇÃO 

 

 
A concepção de educação defendida e almejada pela 
SEEDF é a Educação Integral. Nessa perspectiva, o ser 
em formação é multidimensional, com identidade, 
história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser 
único, especial e singular, na inteireza de sua essência, 
na inefável complexidade de sua presença. Ao valorizar 
o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, a 
Educação Integral provoca ruptura estrutural na lógica do 
poder punitivo comumente percebido nos processos 
avaliativos e fortalece o comprometimento com a 
Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação em 
e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. (Diretrizes de Avaliação Educacional 
da SEEDF, pág. 10) 

 
Em consonância com essa concepção a LDB, no art 24, prevê que “a 

verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 

os de eventuais provas finais”. 

Portanto, a avaliação, como processo regulador da aprendizagem, 

orienta construtivamente o percurso escolar de cada educando, permitindo-lhe 

em cada momento tomar consciência, pela avaliação formativa, do que já sabe 

e do que já é capaz. 

Acompanhar o percurso do educando na construção do seu projeto de 

vida, tendo consciência da singularidade que lhe é inerente, bem como o 

contexto no qual está inserido, impõe uma gestão individualizada do seu 

percurso de aprendizagem na construção de seu Currículo Subjetivo, como 
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também a progressiva consolidação de todas as atitudes que consubstanciam 

o perfil do indivíduo desenhado e ambicionado neste projeto educativo. 

A avaliação do desempenho escolar também exerce a importante função 

de diagnóstico das possibilidades do(a) educando(a), que orienta os próximos 

passos do processo educativo, tendo, por isso, o de caráter orientador do 

trabalho pedagógico. Constitui-se em um processo contínuo, dinâmico e 

cumulativo. Além da dimensão cognitiva, o desenvolvimento da afetividade, da 

socialização, do autoconhecimento, da auto estima, da criatividade, da ética e 

da autonomia constituem parte essencial da formação do(a) educando(a) e, por 

conseguinte, do processo avaliativo. 

Na Educação Infantil, segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional 

da SEEDF: 

 
avaliação acontece principalmente pela observação 
sistemática, registro em caderno de campo, fichas, 
questionários, relatórios, portfólios (exposição das 
produções pelas crianças) sem objetivo de promoção, 
mesmo para o Ensino Fundamental (art. 31, I, LDB 
9.394/96). As reflexões, análises e inferências oriundas 
dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo 
Individual do Aluno - RDIA, que terá sua publicação 
semestral; entretanto, sua elaboração é diária. (pag 11) 

 
 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as Diretrizes Curriculares de 

Avaliação se pautam em uma concepção de avaliação processual, contínua e 

participativa, numa visão formativa, primando pela formação humana. A 

avaliação, portanto, tem a função de diagnosticar os processos de ensino e de 

aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento que auxilia a 

melhoria da qualidade desses processos. 

A avaliação é feita pela equipe escolar com a participação da 

comunidade escolar, visto que “incluir as famílias no processo avaliativo amplia 

as possibilidades de compreensão dos percursos vivenciados pelos estudantes 

e, consequentemente, de suas aprendizagens, uma vez que a participação 

desse segmento é importante e sedimenta a relação dialógica entre família e 

escola.” (Diretrizes de Avaliação Educacional, pág. 33) 
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Dessa forma, a avaliação deve tomar como base cada educando em 

relação ao seu potencial, seus esforços e desenvolvimento com as atividades 

executadas; sua postura de estudante fazendo uso das discussões sobre 

assuntos estudados; trabalhos individuais e\ou em grupo; avaliações realizadas 

por escrito em forma de relatórios; atividades desenvolvidas na comunidade; 

explicação do que aprendeu a outros colegas; consultas nas bibliotecas e na 

internet; pesquisas e trabalhos em casa; dramatização de um texto ou de uma 

situação; relatórios de visitas ou de viagens de estudo, fichas de avaliação de 

habilidades e competências, auto-avaliações, entre outras. 

Cabe ao tutor acompanhar, orientar, verificar o percurso do seu 

tutorando, e registrar em ficha individual todo o seu desenvolvimento e 

aprendizagem, para comunicar aos responsáveis, ao educando, a equipe 

pedagógica e a Secretaria de Educação. Compete ao educadora-mediadora de 

aprendizagem desenvolver outras atividades que o interesse ou necessidade 

do aluno possa sugerir. Ressaltamos que a ficha individual ou relatório, além  

de conter o trajeto curricular do(a) educando(a), também são anotadas as 

intervenções necessárias para ajudar ao(a) educando(a) sobre sua evolução 

tanto em relação aos aspectos cognitivos quanto em relação aos aspectos 

emocionais e de suas atitudes. 

No sentido de os(as) educandos(as) progredirem no desenvolvimento 

escolar de forma ininterrupta, faz-se o uso da ferramenta da progressão 

continuada: o estudante não deve repetir o que já sabe; e não deve prosseguir 

os estudos tendo lacunas em suas aprendizagens (JACOMINI,2009). A 

progressão continuada das aprendizagens, também defendida pelas 

Diretrizes, coaduna-se com a perspectiva de avaliação formativa, “uma vez 

que implica avançar enquanto se aprende e aprender à medida que se 

progride.” (Diretrizes de Avaliação Educacional, pág. 14) 

Para tanto, existem mecanismos nos quais a progressão continuada 

pode ser praticada, tal qual o reagrupamento de estudantes ao longo do seu 

processo de aprendizagem. A abertura para essa forma de avaliação 

considera a individualidade de cada educando(a) no sentido de respeitar seu 
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processo de aprendizagem e o tempo que cada um(a) leva para absorver os 

conhecimentos. Diante disso, o tutor disponibiliza e proporciona o devido 

suporte à interação do(a) educando(a) com os conteúdos que ainda se  

fizerem necessários, dentro dos currículos. Portanto, na progressão 

continuada, a avaliação é contínua e o acompanhamento por parte das 

educadoras deve ser permanente. 

A C.A.P se compromete em respeitar o que preconizam as legislações 

acima citadas no que dizem respeito às práticas avaliativas, contempladas 

pelos dispositivos apresentados neste Projeto Político Pedagógico. 

 
12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 
Durante esse primeiro ano de funcionamento da Comunidade de 

Aprendizagem do Paranoá, estabeleceremos as estratégias necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico em conjunto com toda a comunidade 

escolar: 

a. Compor equipe formada por educandos(as), famílias, 

educadoras e demais membros da comunidade envolvidos com a 

educação para a organização do trabalho; 

b. Promover práticas educativas que viabilizem o envolvimento da 

comunidade quanto aos princípios norteadores, valores e saberes da 

CAP, tendo em vista a participação ativa de todos; 

c. Organizar espaços físicos e projetos de estudos adequados às 

propostas pedagógica e filosófica da CAP; 

d. Compartilhar com a comunidade escolar a corresponsabilidade 

das ações da escola, encarregando-a de promovê-la e defendê-la; 

e. Constituir o trabalho pedagógico numa visão de afirmação e 

consolidação do projeto político-pedagógico da CAP e não de 

representações corporativas de quaisquer setores ou interesses 

profissionais; 
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f. Estimular que toda a comunidade escolar seja responsável pela 

organização e manutenção das instalações e dos recursos materiais 

disponíveis; 

g. Priorizar a participação dos educandos na organização e no 

desenvolvimento das atividades escolares. 

 

13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

O acompanhamento e a avaliação do Projeto Político Pedagógico será 

realizada pelo Conselho Escolar em reuniões especialmente convocadas e  

terá como objetivos a análise, orientação e reformulação, se necessário, dos 

procedimentos pedagógicos, financeiros e administrativos. Nesse processo, 

toda a comunidade escolar contribui para o aprimoramento da qualidade do 

ensino-aprendizagem, sendo sustentado por procedimentos de observação e 

registros contínuos, para permitir o acompanhamento: 

a. Sistemático e contínuo do processo de aprendizagem, de acordo com 

os objetivos e metas constantes no Projeto Político-Pedagógico; 

b. Do desempenho da equipe escolar e dos(as) educandos(as), nos 

diferentes momentos do trabalho educacional; 

c. Da participação da comunidade escolar nas atividades propostas pela 

Comunidade de Aprendizagem; 

 

A avaliação será anexada ao projeto político-pedagógico, na forma de 

relatórios, servindo para orientar e revisar os momentos de planejamento da 

atividade escolar. 
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