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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Classe Cora Coralina (ECCC) 

tem como objetivo principal estruturar e direcionar o trabalho pedagógico voltado para 

a realidade do campo, enfatizando as diferentes linguagens e os diversos espaços 

pedagógicos conforme as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo.  

A construção da identidade da escola se dá por intermédio das intervenções 

dos diferentes atores sociais. Por isso, convidamos a comunidade a participar para 

que contribuísse com sugestões e criticas. As famílias responderam ao questionário-

diagnóstico, em 2017, que resultou em um processo coletivo de estudo, debate e 

análise de dados, visando usá-los como fonte para o diagnóstico da escola.  

No início deste ano letivo, criamos uma comissão de trabalho para acompanhar 

a elaboração e revisão do PPP. As coordenações coletivas, a reunião de pais e a 

reunião com o conselho escolar foram oportunidades usadas para o debate e as 

contribuições.  

O PPP inclui em seu ideário o compromisso com a inclusão social, o contato 

com as novas tecnologias do mundo globalizado, a prática democrática, a formação 

de valores, o domínio de conhecimentos para adquirir e desenvolver as competências 

necessárias ao pleno exercício da cidadania do indivíduo.  

 

2. HISTÓRICO  

Em meados da década de 1980, por iniciativa da comunidade das chácaras, 

que a circundam, nasceu a Escola Classe Córrego de Sobradinho. Surgiu da 

necessidade de suas crianças estudarem. Buscaram, junto aos órgãos 

governamentais, a construção desta unidade de ensino. Corria o ano de 1984. 

À época, a escola pertencia à Região Administrativa de Sobradinho. Iniciou 

suas atividades com apenas uma sala de aula em condições mínimas oferecidas para 

o trabalho de professores na zona rural, uma sala de aula, um quarto para 

professores que deveriam residir na escola, localizada no meio do cerrado, sem 

estradas asfaltadas, luz elétrica, rede de água encanada. Ser professor nessas 

condições significava ter que superar obstáculos e condições precárias.  

Em 1996, devido à demanda escolar, foi ampliada para três salas de aula. 

No entanto, no ano 2000 as três salas já não mais atendiam à realidade local, 
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sendo necessária a utilização da “capela”, obra construída por moradores locais, 

após a construção da escola e localizada ao lado dessa Unidade de Ensino.  

As primeiras professoras, recém-formadas, concursadas para trabalhar com 

as séries iniciais e como alfabetizadoras, foram para uma escola muito pequena, 

onde não havia diretora nem funcionários. Por esta razão, as professoras 

trabalhavam sozinhas e tinham que resolver todos os problemas da escola. As 

dificuldades de acesso à zona rural naquela época eram muito grandes. Não havia 

transporte para as professoras, que desta feita precisavam passar a semana na 

escola indo para casa somente nos finais de semana.  

Como não havia água encanada, nem coleta de lixo, as soluções eram 

improvisadas. A água vinha de uma bica próxima, os canos muitas vezes entupiam 

deixando a escola sem água. As professoras saiam, muitas vezes, na chuva para 

desentupir os canos e o lixo era levado quando retornavam para casa. Em frente à 

escola havia uma fossa a céu aberto, mas a escola internamente era mantida 

sempre limpa e asseada. Isso significava que as professoras assumiam as 

necessidades operacionais da escola como atribuições de todos (limpeza, 

merenda, transporte de professores etc.).  

A estrutura da escola, apesar de precária, abrigava um número bem 

pequeno de alunos (30 a 40 crianças, menos que uma turma de hoje) o que 

permitia as professoras realizarem um trabalho pedagógico quase individualizado. 

Era possível manter uma maior aproximação com os pais das crianças que 

reforçavam, junto a seus filhos, a importância do respeito pelas professoras.  

O sentimento de reconhecimento dos pais (amor, respeito e consideração) 

era um elemento importante para as professoras. O reconhecimento social 

recebido refletia-se na atividade profissional das professoras e o comprometimento 

das crianças ajudava no processo de aprendizagem significativa. Um modelo que 

reforçava a escola como sendo algo importante a ser valorizado na vida das 

famílias.  

É difícil imaginar uma escola sem uma diretoria para conduzi-la nos tempos 

atuais. Conhecer o processo histórico e as experiências marcantes dessa época 

permite compreender porque o passado vivido coletivamente uniu as professoras 

de uma forma profunda. Outras dificuldades também faziam parte da realidade 

vivida na época. Como a demanda da escola aumentara era preciso ampliar o 

espaço da escola.  
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A reconstrução da escola se deu a partir do ano de 2000, após a conquista 

pela moradia no Itapoã. As relações de proximidade entre a escola e as famílias 

dos estudantes foram sendo modificadas.  As pressões por ampliação da escola e 

o grau de improvisação para atender a demanda levou a Secretaria de Educação a 

reconstrução e ampliação.  

Entretanto essa não foi uma tarefa fácil. A Secretaria não considerava 

necessária a reconstrução da escola. Foi então que a Diretora na época teve a 

ideia de fotografar todos os problemas da escola e elaborou um relatório detalhado 

justificando o pedido de reconstrução, alegando que, com o crescimento 

populacional do Itapoã, uma nova escola se faria necessária para atender a 

demanda. Ao final a Secretaria concordou em demolir o barracão onde funcionava 

precariamente e reconstruir a escola. 

O período de reconstrução da escola exigiu muito esforço de todos e as 

crianças passaram a ter aulas no contra-turno de duas escolas rurais próximas, 

sendo transportados de ônibus para essas escolas. A diretora da época, com a 

ajuda de seu marido engenheiro civil, assumiu o acompanhamento da obra que 

ficou pronta em um tempo recorde de seis meses. A participação das professoras e 

o seu entusiasmo foram fundamentais para que a escola continuasse em 

funcionamento durante a reconstrução. Até esse momento identifica-se uma forte 

coesão de um grupo que continuava unido para resolver solidariamente todos os 

problemas da escola.  

A escola era um lugar de encontro dessas professoras, um lugar cheio de vida 

e de valorização profissional pelo reconhecimento da comunidade, da importância da 

educação escolar. Providenciar alternativas criativas para a solução de problemas, 

viabilizar a ampliação da escola para atender novos estudantes e principalmente, não 

esperar pelo Governo, mas pressionar a Secretaria eram características que 

demonstravam que as professoras viviam o espaço da escola de forma intensa.     

Para melhor atender os alunos em suas especificidades, principalmente os 

Portadores de Necessidades, Educacionais Especiais – ANEE, a partir do ao de 2007, 

esta Unidade de Ensino passou a ser Escola Inclusiva.  

No ano de 2012 foi inaugurada a Biblioteca Monteiro Lobato e implantado o 

Projeto de leitura – Projeto Transformação – que faz parte deste PPP, onde todos 

participam frequentando semanalmente a Biblioteca para leitura, empréstimos de 

livros de literatura infanto-juvenil com a utilização de computadores. Esse projeto da 
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ênfase e incentivo a leitura para que os estudantes escrevam suas próprias histórias 

em forma de livros, proporcionando-lhes a visibilidade, a elevação da autoestima e 

confiança em si e, como consequência, o protagonismo de ações. Em 2015, a 

unidade escolar passou a fazer parte do Projeto Bibliotecas do Saber - Grupo 

CASCOL. Em 2016, na Feira do Livro em Brasília/DF, a escola foi classificada em 2º 

Lugar, dentre os cinco finalistas dos 105 projetos selecionados no Distrito Federal. 

Nesse mesmo ano, a escola ficou em 1º lugar no IDEB na região Administrativa do 

Paranoá. Após 32 anos de história, foi criada a nossa bandeira tendo como símbolo 

as araras Canindé. Em 2017, promoveu o seu 6º Festival do Livro com premiação de 

tablets e notebooks, como incentivo à leitura e produção de livros. E, neste ano 

homenageou a poetisa goiana Cora Coralina com a proposta de mudança do nome 

da escola. Em Janeiro de 2018 foi publicada a portaria nº12 de 25 de janeiro de 2018, 

mudando o nome desta escola de Córrego de Sobradinho para Cora Coralina. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO 

 

 Nossa escola está localizada DF 250 km 2,5, Fazenda Paranoá de 

Sobradinho, Núcleo Rural I Sobradinho/Paranoá-DF, pertencente à Coordenação 

Regional de Ensino (CRE) do Paranoá e Itapoã.  

É mantida com recursos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEDF) e de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Atende o 1º Ciclo: (Educação Infantil, 2º Período); e o 2º Ciclo (Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano), nos turnos matutino e vespertino, Projeto de Escola 

em tempo Integral para 50 alunos, no noturno a escola atende também o projeto de 

Educação de jovens e adultos DF Alfabetizado.  A clientela é composta por crianças 

da Região Administrativa do Itapoã, Paranoá parque, das chácaras que circundam a 

escola e dos quatro condomínios da região: Mansões Entre Lagos, Novo Horizonte, 

La Font, Condomínio Rural Euller Paranhos.  

A escola do campo, nos tempos atuais, atende uma clientela diversificada: 

filhos de chacareiros, trabalhadores rurais, moradores dos condomínios 

circunvizinhos e estudantes oriundos de área de alto risco e de extrema carência.  

Além do prédio físico que compõe a escola, contamos com uma capela 

pertencente à comunidade do campo, utilizada para celebração de missa, 
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realização de eventos e catequese nos finais de semana. Está localizada no pátio 

da escola e durante a semana é utilizada como espaço de apoio para atividades 

múltiplas: reuniões, oficinas, filmes, ensaios, atendimentos que exigem privacidade.  

Quanto aos equipamentos, a escola possui: Internet, banda larga a cabo, 

DVD(s), aparelhos de som, caixa amplificada, microfones sem fio, sistema de som 

integrado, copiadora, duplicador, data show, impressoras e computadores 

(doados), biblioteca com bom acervo de livros literários para crianças e jovens. 

Possui Sala de Recursos, Serviço de Atendimento Especializado de Apoio à 

Aprendizagem (SEAA) e Serviço de Orientação Educacional (SOE).  

A ECCC conta com o Caixa Escolar que tem por finalidade gerir a aplicação 

dos recursos financeiros, PDAF e PDDE, oriundos do Poder Público, obedecendo 

aos critérios de prioridades para o desenvolvimento do processo educacional; 

Associação de Pais e Mestres que tem como finalidade socializar a capacitação de 

recursos financeiros através da arrecadação voluntária; e o Conselho Escolar, 

organismo interativo entre escola x comunidade para tomada de decisões que 

conta com a participação de todos os segmentos da escola.  

 

2.2 ESTRUTURA FÍSICA  

 

LOCAL NÚMERO  AMBIENTE  

(próprio/adaptado) 

Sala de aula  06  Próprio  

Biblioteca  01  Adaptado (inaugurada em 2012 

funciona no espaço de uma sala de 

aula que foi e reestruturada em 2015)  

Secretaria   

01  

Próprio 

Reprografia Adaptado na secretaria 

Direção  01 Adaptado 

Sala SEAA   

01  

Adaptado (Psicóloga e Pedagoga – 

SEAA) funciona na sala do SOE.  

Sala SOE  Próprio  

Sala dos professores  01  Próprio  

Almoxarifado  01  Próprio  
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Banheiro dos 

professores  

02  Próprio (Masc. e Fem.)  

Banheiro dos alunos  02  Próprio (Masc. e Fem., cada um com 

sete boxes).  

Banheiro ANEE  01  Próprio  

Cantina  01  Próprio  

Depósito de gêneros 

alimentícios  

01  Próprio, mas pequeno.  

Sala de servidor  01  Próprio  

Banheiro de servidor  01  Próprio (Unissex)  

Área de serviço  01  Próprio  

Depósito  01  Próprio, muito pequeno e no 

momento sendo utilizado como 

guarita.  

Pátio coberto  01  Próprio  

Corredor  01  Próprio  

Parquinho  01  Próprio  

Sala de apoio para 

eventos  

01  Adaptado - O espaço é de uma 

Capelinha, mas é utilizado para 

ensaios, exibição de filmes, 

realização de palestras, montagem de 

museus, exposições, oficinas 

pedagógicas com professores e 

alunos e reuniões com a comunidade 

escolar.  

 

 

2.3  Conselho Escolar / APM  

O Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho 

Fiscal compõem-se de profissionais da escola e de pais, representantes das 

crianças. Propõem um trabalho de parceria no apoio ao gerenciamento, discussões 

e deliberações do processo pedagógico, administrativo e financeiro da escola, 
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buscando melhorias físicas, pedagógicas e integração de toda a comunidade, em 

busca de um ensino público de qualidade.  

A APM, contribuição VOLUNTÁRIA feita pelos pais e mestres destina-se à 

complementação do lanche das crianças, pequenos reparos, hidráulicos e elétricos, 

e aquisição de materiais pedagógicos emergenciais. Enfatizamos que os recursos 

arrecadados são revertidos na melhoria da escola como um todo, sempre em prol 

dos alunos.  

A prestação de contas será feita bimestralmente na reunião de pais, ficando 

à disposição de toda comunidade escolar e dos interessados, na direção da escola. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL  

 

Durante o ano letivo, o indicador a ser alcançado, em que serão envidados 

maiores esforços, é o índice de domínio da leitura e da interpretação em língua 

portuguesa e na linguagem matemática. Estas são as áreas do conhecimento que mais 

contribuem para a leitura crítica da realidade.  

Temos a premissa de manter os projetos praticados e desenvolvidos em todos 

os Anos e modalidades, quando toda a equipe escolar viabiliza, com esforço e 

planejamento, a execução dos mesmos. Nossos projetos envolvem todos os 

estudantes e todos os profissionais da unidade escolar. Somos todos educadores, em 

tarefas específicas, sempre buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem.  

A ECCC se desenvolve nas modalidades da educação do campo e da inclusão.  

É necessária assistência constante e direta da escola, única fonte de referência 

do saber sistematizado, para com as crianças, não havendo outros contatos externos 

mais intensos, tais como clubes, agremiações e outros.  

As famílias estão constituídas de várias maneiras: monoparentais (chefia da 

mãe ou do pai), recompostas, com casais mistos, com filhos de vários leitos, com pai 

e mãe formando o casal, famílias adotantes ou crianças tuteladas por alguém da 

parentela doméstica, geralmente avós ou tios, conforme mostram as fichas de 

matrícula, arquivadas na Secretaria da escola. 

O conceito de educação do campo surge do processo de luta pela terra e como 

mobilização organizada contra a situação de miséria crescente, de exclusão/expulsão 

das pessoas do campo, situação de desigualdades econômicas, sociais e 

educacionais.  
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O termo Educação do Campo nasceu em 1998 na I Conferência Nacional por 

uma Educação do Campo, contrapondo-se ao termo escola rural. O campo é 

compreendido como um lugar de vida, cultura, produção, moradia, educação, lazer, 

cuidado com o conjunto da natureza. A especificidade mais forte da educação do 

campo deve ser compreendida para muito além de um espaço de produção agrícola. 

É território de produção de vida, de produção de relações entre as pessoas e a 

natureza, relações entre o rural e o urbano.  

A avaliação diagnóstica da comunidade escolar, feita em 2017 buscou o 

levantamento da identidade da comunidade, destacando o contexto histórico, social, 

econômico, a escolaridade e outros dados da comunidade. Foram enviados 316 

questionários e 261 foram respondidos.  

A ECCC busca relacionar-se com os interesses e os sentimentos de 

pertencimento, da comunidade escolar em relação à escola. Mantém, portanto, as 

características básicas do conjunto de valores que representam sua identidade. A 

interdisciplinaridade, através do trabalho realizado com os temas transversais, 

norteará o trabalho a ser desenvolvido para a aquisição de conhecimentos, unindo os 

projetos pedagógicos às competências e conteúdos. Assim, procura discutir o 

significado e o sentido da realidade social consorciados com o sentido da 

problemática da sociedade atual.  

O direito de todas as crianças percorrerem os ciclos que compõem a educação 

infantil e o ensino fundamental é expresso na Constituição Federal, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e nos documentos que norteiam as políticas públicas. Sendo assim, ao longo 

do ano letivo de 2018 daremos continuidade aos projetos que favorecem a aquisição 

dos conhecimentos acadêmicos, dos saberes e das habilidades sociais a serem 

alcançadas pelos estudantes.  

Na ECCC são atendidas crianças com idades que variam dos cinco aos doze 

anos. Estudantes do 2º período da educação infantil ao 5º Ano do ensino 

fundamental. No ano de 2016, nossa escola ficou classificada em primeiro lugar no 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), da Região Administrativa do 

Paranoá e Itapoã.  

Ao ingressar na escola, cada criança passa a ter a experiência de convívio 

social que é praticamente impossível reproduzir na situação familiar. Nesse sentido, a 
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experiência socializadora proporcionada pela escola é insubstituível na formação de 

um cidadão livre e consciente de seus direitos e responsabilidades. 

A educação do campo objetiva construir a possibilidade de uma escola ligada à 

vida do campo, que difere da vida da cidade. Os sujeitos do campo têm matrizes 

formativas próprias: terra, conhecimento popular, organização coletiva e luta social. A 

ECCC, como escola do campo, trata de reconhecer que há uma identidade para os 

sujeitos do campo, em consonância com sua função social.  

O cotidiano é vivido com proximidade entre as pessoas, possibilitando a 

compreensão da cidadania como participação, exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais. A mediação entre o coletivo e o individual oportuniza atitudes 

de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, posicionamento crítico e 

responsável, nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.  

É importante ressaltar que este PPP encontra-se articulado de forma coerente 

com as ideias acima. Expresso no trabalho a ser desenvolvido terá como eixos 

norteadores a Diversidade, a Cidadania e a Sustentabilidade Humana. A articulação 

se dará em rede interna, envolvendo todos os profissionais que atuam dentro da 

escola e os familiares dos estudantes. E ainda, com a rede social, externa à escola, 

na certeza de que a complexidade do desenvolvimento integral do ser só é atingida 

pela multiplicidade de olhares.  

Atingir esses objetivos, tem se mostrado, sem dúvida, um grande desafio para 

toda a comunidade escolar. No entanto, fica cada vez mais claro que o espaço da 

escola é um lugar privilegiado para a formação e constituição da cidadania. 

  

 

4. PRINCÍPIOS  

 

Elaboramos o PPP com base nos documentos norteadores: Art. 158 da 

Resolução nº 02/98 SEDF, Portaria nº 86 de 2013, que institui o programa nacional de 

educação do campo (PRONACAMPO), Currículo em Movimento da Educação Básica 

– Educação Infantil e Anos Iniciais, Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, Orientações Pedagógicas para elaboração do Projeto Político 

Pedagógico, contribuições das Coordenações Pedagógicas.  
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E ainda, norteando-se em princípios éticos, políticos e epistemológicos de 

pensadores da educação, dos suportes teóricos e práticos de publicações 

pedagógicas e de normativas, artigos acadêmicos, ações pedagógicas práticas 

desenvolvidas na rede escolar, documentos escritos em reuniões organizadas com 

esse fim.  

A Proposta Pedagógica terá como base os documentos que apresentam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o Currículo em Movimento da Educação Básica, 

com seus pressupostos teóricos, as Diretrizes de Avaliação Educacional, Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar dos dois ciclos (2º período, 1º ao 3º ano 1º 

bloco, 4º e 5º ano 2º bloco) para as aprendizagens, Diretrizes, marcos normativos da 

Educação do Campo e o PDE. 

O fazer pedagógico, será desenvolvido através dos projetos propostos pela 

equipe e comunidade escolar, com base nos documentos que balizam a Educação 

Infantil (2º Período) e o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano. São os seguintes 

princípios norteadores: a Constituição Federal; a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9.394/96); o Currículo da Educação em Movimento e as 

Diretrizes do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) das escolas públicas do Distrito 

Federal e Marco da Educação do Campo, Decreto nº 7.352 de 2010.  

 

Habilidades que os estudantes devem alcançar 
Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental  

 
A tendência para prolongar a escolaridade e o 
tempo livre deveria levar os adultos a apreciar, 
cada vez mais, as alegrias do conhecimento e da 
pesquisa individual. O aumento dos saberes, que 
permitem compreender melhor o ambiente sob os 
seus diversos aspectos, favorece o despertar da 
curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e 
permite compreender o real, mediante a aquisição 
de autonomia e a capacidade de discernir. 
(DELORS, 2012, p. 74).  

 

Para dar resposta ao conjunto das discussões acerca da educação básica 

no DF, contidas no Currículo em Movimento, ressaltamos as habilidades que 

planejamos atingir. Entendendo habilidades, como saber fazer, como algo 

associado à ação, à capacidade adquirida.  
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Nosso estudante, ao chegar ao 5º Ano do Ensino Fundamental, deverá 

saber identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, 

analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar. As habilidades 

deverão ser desenvolvidas, na busca das competências.  

Considerando que a educação deve organizar-se em torno dos quatro 

pilares do conhecimento, nosso planejamento tem como objetivos primordiais 

oferecer um ambiente educador que favoreça:  

1) Aprender a conhecer - combinar os eixos integradores com os eixos 

transversais, oferecendo uma cultura geral vasta, com a possibilidade de trabalhar 

em profundidade um pequeno número de temas pertinentes à comunidade.  

2) Aprender a fazer - desenvolver as competências individuais e sociais que 

tornem o indivíduo apto a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe.  

3) Aprender a viver juntos - compreender o outro e a perceber as 

interdependências no mundo globalizado. Oferecer projetos comuns e preparar o 

estudante para gerir conflitos, no respeito pelos valores no plural, em busca da 

compreensão mútua da paz.  

4) Aprender a ser - buscar agir com maior capacidade de autonomia, de 

discernimento e de responsabilidade pessoal. Não negligenciar, na vida 

educacional, nenhuma destas potencialidades: memória, raciocínio, sentido 

estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. Este conceito integra 

todos os anteriores.  

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL: Possibilitar uma educação que contribua para a formação 

de cidadãos conscientes e autônomos, para a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária, para a formação do ser humano em sua integralidade, 

considerando a educação científica, humanista, ética, estética. Buscando conceber 

a educação básica do campo, voltada ao interesse e ao desenvolvimento 

sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no campo, 

atendendo às suas diferenças históricas e culturais para que vivam com dignidade. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  Adequar necessidades pedagógicas com a realidade da clientela e com a 

necessidade de ensinar conteúdos da matriz curricular; 

  Conceber a educação básica do campo, voltada ao interesse e ao 

desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no 

campo; 

  Considerar a educação científica, humanista, ética, estética; 

  Desenvolver a compreensão da cidadania que se expressa pela participação 

social e política cotidiana, do exercício de direitos e deveres; 

  Desenvolver o processo educativo em uma perspectiva de letramento e 

resoluções de problemas;  

 Envidar esforços para desenvolver a leitura e interpretação dos estudantes;  

  Fortalecer a parceria escola e comunidade; 

  Desenvolver o protagonismo estudantil, formando um cidadão ativo, capaz de 

agir em qualquer situação, conforme o contexto em que se encontra; 

  Ponderar as contribuições trazidas pelas famílias e comunidade do Campo; 

  Propiciar o desenvolvimento de habilidades através de um processo de 

aprendizagem dinâmica; 

  Repensar a educação escolar em sua finalidade e em seus valores 

contemplando a educação do campo; 

  Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 

ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 

  Motivar a formação continuada dos profissionais da educação;  

  Desenvolver atividades extraclasse na perspectiva da promoção social, cultural, 

esportiva e tecnológica;  

  Elaborar projetos que proporcionem uma abordagem significativa dentro do 

processo ensino-aprendizagem;  

  Aprimorar as relações interpessoais entre todos os envolvidos no contexto 

escolar. 
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6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

 

6.1 PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  

 

Fundamentamos nossas ações na corrente teórica sociointeracionista, que 

entendemos ter muito a acrescentar no desenvolvimento do trabalho pedagógico e 

a contemplar as necessidades de aprendizagens dos estudantes. Para Moreira 

(2009), a teoria do pesquisador Vygotsky, propõe que o desenvolvimento cognitivo 

se dá por meio da interação social, em que, no mínimo, duas pessoas estão 

envolvidas ativamente trocando experiências e ideias, gerando novas experiências 

e conhecimento. 

Sua metodologia de ensino visa favorecer o diálogo dos alunos entre si e 

com o professor, valorizando-o como cultura acumulada historicamente. Uma 

proposta pedagógica que leva em conta os interesses dos estudantes, seus ritmos 

de aprendizagem e desenvolvimento psicológico e social, sem perder de vista a 

sistematização lógica dos conhecimentos, é o que acreditamos constituir nossa 

prática na escola.  

Corroboramos assim, com a base teórico-metodológica da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, que se assenta na Pedagogia Histórico-Crítica, a 

qual esclarece a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que 

são formados nas relações sociais e na interação com a natureza, para a produção 

e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os 

seres humanos e a natureza. (SEDF, 2014, p.32).  

Esta é uma teoria de grande relevância para a educação brasileira, pois evidencia 

um método diferenciado de trabalho, especificando-se por passos que são 

imprescindíveis para o desenvolvimento do educando, a saber:  

 

Primeiro passo: Prática Social 

Segundo passo: Problematização 

Terceiro passo: Instrumentalização 

Quarto passo: Catarse 

Quinto passo: Prática Social 

Nesse processo, estudantes passam a ter novos posicionamentos em relação à 

prática social do conteúdo que foi adquirido, e “o professor é o mediador do 
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conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais, 

didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social”. 

(SEDF, Currículo em Movimento, 2014, p.33).  

Concorda então com o sociointeracionismo, onde o aprendizado é mediado 

e o papel do ensino e do professor é mais ativo e determinante, de maneira a 

facilitar a condução do processo de aprender pelo próprio estudante.  

O estudante é então, protagonista do processo ensino-aprendizagem, que 

com o outro, podendo ser o professor ou outro estudante, age sobre o objeto, 

apreendendo-o, reelaborando-o ou transformando-o. Nesse sentido, o Currículo da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal (2014) discorre: 

A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação 
com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a 
interação e a resolução de problemas, questões e situações na 
zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento. (...)  
A aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada 
e inata, passando a ser compreendida como processo de 
interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com 
objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente 
favorável à humanização. (SEDF, Currículo em Movimento 
2014, p.33) 

 

Um trabalho pedagógico que se propõe a educar para além da socialização 

e instrução moral e exige que toda ação educativa seja uma prática intencional e 

planejada, tal como aponta a concepção histórico-crítica.  

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos 

conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes 

como elemento para a problematização diária na escola e sala 

de aula e se sustentará na mediação necessária entre os 

sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos sentidos 

culturais. (SEDF, 2014, p.32) 

 

O objeto da educação são os elementos culturais produzidos pela 

humanidade que constituem o processo de humanização dos indivíduos, e a 

organização e a reflexão sobre as formas mais adequadas para atingir essa 

humanização. Organização que constitui a forma de ensinar e que, em Vygotsky, 

deve-se antecipar ao que aluno ainda não sabe nem é capaz de aprender sozinho, 

porque, na relação entre o aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes. 
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Segundo Gomes (2002), na abordagem sociocultural, aprendizagem e 

desenvolvimento são processos distintos, porem interdependentes, sendo que a 

aprendizagem tem a função de despertar processos internos de desenvolvimento 

que ainda não se manifestaram nos indivíduos.  

Nesse contexto de aprendizagem, a intervenção do professor é fundamental, 

como alguém que tem mais experiência, assim como as trocas entre as crianças. 

As práticas pedagógicas têm um olhar prospectivo, direcionado para o futuro e não 

apenas para o que os alunos já conseguem fazer sozinhos. Valoriza o que ainda 

está por ser construído com a ajuda de outros. O processo de desenvolvimento 

progride de forma mais lenta do que o da aprendizagem e, desta sequenciação, 

surgem às zonas de desenvolvimento proximal ou iminente.  

Zona de Desenvolvimento Proximal: “(...) a distância entre o 

nível de desenvolvimento que se costuma determinar através 

da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através de solução de 

problemas sob a orientação de um adulto e de companheiros 

mais capazes. (Vygotsky, 1989, p.97) 

 

Compreende-se, então, que aprender é possibilitar o raciocínio e a 

capacidade de fazer relações entre o que se aprende na escola e o que se vive 

fora dela e entre os próprios conteúdos. Que avaliar exige múltiplas metodologias, 

próprias para cada situação de ensino-aprendizagem vivenciada. Exige que se 

reconheçam as singularidades dos sujeitos aprendizes e suas formas de aprender, 

bem como as singularidades dos sujeitos que ensinam e suas formas de ensinar. E 

conclui-se que é na interação entre alunos/alunos e entre alunos/professores, 

tendo a palavra como mediadora, que a aprendizagem e o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores vão constituindo-se, assim como os processos de 

ensino e aprendizagem.  

Apoiados sobre essa base epistemológica, temos buscado construir nossa 

prática, avançando nos aspectos lúdicos, incorporando brincadeiras de roda, 

cantigas, jogos, atividades que estimulem a psicomotricidade, o raciocínio lógico e 

a criatividade nas estratégias de ensino. O trabalho em grupo é outro mecanismo 

de trabalho, em que discutimos sobre regras, valores, uso das expressões de 

cortesia, respeito, responsabilidade, disciplina e autonomia do estudante.  
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Na atual conjuntura social, a escola tem lidado com diversos problemas 

sociais, especialmente o da carência de afeto. Contrapondo a isso, a relação 

professor-aluno em nossa escola vem sendo pautada no respeito mútuo, no 

diálogo, na valorização da história de vida do estudante, bom senso e equilíbrio nas 

relações interpessoais.  

 

6.2 PLANEJAMENTO  

 

Planejar é pensar sobre aquilo que existe, sobre o que se quer alcançar, 

com que meios se pretende agir (OLIVEIRA, 2007). Não é apenas na vida pessoal 

que as pessoas planejam suas ações, pois o planejamento é necessário nas várias 

áreas da vida social.  

Algumas pessoas planejam suas ações, desde as mais simples até as mais 

complexas, objetivando transformar e melhorar suas vidas e a das pessoas que as 

rodeiam. Concordamos que a ação de planejar acompanha o homem desde os 

seus primórdios, pois o homem para trabalhar e sobreviver sempre precisou utilizar 

um planejamento prévio.  

Diante disso, a equipe pedagógica da Escola Classe Cora Coralina realizou 

várias discussões sobre o tema planejamento dentro do contexto escolar, uma vez 

que cabe à escola e aos professores o dever de planejar a sua ação educativa para 

contribuir com a construção do bem viver de seus educandos (MENEGOLLA & 

SANT’ANNA,2001).  

Moretto (2007) define o planejar como sendo a organização das atividades 

que serão desenvolvidas. Gandin (2008) sugere que se pense no planejamento 

como uma ferramenta para dar eficiência à ação humana, sendo necessária a 

compreensão de alguns conceitos, como: planejamento, planos e projeto.  

  Planejamento: É o instrumento direcional de todo o processo educacional.  

  Plano Nacional de Educação: Nele se reflete a política educacional de um 

povo, num determinado momento histórico do país.  

 Plano de curso: É a sistematização da proposta geral de trabalho do 

professor.  
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 Plano de aula: É a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia 

letivo.  

 Plano de ensino: É a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente 

para um ano ou um semestre.  

  Projeto Político Pedagógico: É o planejamento geral que envolve o 

processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a 

proposta política pedagógica da instituição.  

Segundo Fusari (1989), a escola, que por excelência lida com conhecimento, 

não pode agir só com base no improviso. Assim, nossa instituição escolar organiza 

seu planejamento da seguinte forma: Projeto Político Pedagógico, Plano de Ação 

Anual, Projetos da Escola e Plano de aula. O planejamento é semanal, discutido 

nas coordenações por ano, que ocorrem às terças-feiras, onde se reúnem os 

grupos por ano, mediados pelo coordenador e direção.  

Para elaborar o planejamento diário, a equipe de professores da Escola Classe 

Cora Coralina, faz uso do Currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

adaptados ao uso do livro didático, projetos pedagógicos e unidades didáticas, 

planos curriculares de outras instituições públicas ou particulares e à realidade da 

sala de aula e de seu estudante.  

Outro fator lembrado pelos professores é a necessidade de acompanhamento 

de todo o processo – da ação vivida no processo do planejamento. Não um 

acompanhamento contemplativo ou burocrático, mas um olhar cuidadoso, 

possibilitando as mudanças necessárias em tempo hábil. Para tal, o professor deve 

ter clareza dos objetivos a serem alcançados, assim como o aluno deve saber o 

que se espera dele.  

Dessa forma, a última etapa do processo de planejamento é a avaliação, 

momento em que repensamos o que ocorreu, como ocorreu, o que falta, o que 

poderia ser modificado. Assim, origina-se um novo planejamento.  

 

6.3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

A Escola Classe Cora Coralina, diante da democratização do ensino, 

percebe a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas 

classes regulares como forma de socialização e de garantir as aprendizagens 
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desses estudantes em um contexto social favorável, uma prática que influencia a 

rotina escolar e os atores envolvidos nos processos, merecendo ser repensado 

quanto aos limites e possibilidades no contexto de nossas escolas públicas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) assegura: 

TÍTULO III  
Do Direito à Educação e do Dever de Educar  
Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de:  
[...]  

III - atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na 
rede regular de ensino; 
CAPÍTULO V  
Da Educação Especial  
Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos 
desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais.  
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial.  
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular.  
§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a 
educação infantil.  
Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com necessidades especiais:  
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específica, para atender às suas necessidades;  
Art. 60º. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das instituições 
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 
exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e 
financeiro pelo Poder Público.  
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com 
necessidades especiais na própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do apoio às instituições previstas 
neste artigo.  

 

Diante disso, passou-se para a escola a responsabilidade de assegurar o 

acesso e a permanência, atendendo às necessidades educacionais de todos, 

revelando um novo cenário educacional e seus desafios. Um processo de 
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adaptação e assimilação de uma organização escolar que tem por proposta acolher 

e favorecer aprendizagens, tanto aos sujeitos que “aprendem” quanto os que 

“ensinam”.  

Para os professores, abre-se um novo panorama e uma urgente 

necessidade em seu processo de formação. Segundo Prieto (2006, p.103):  

No âmbito da formação dos profissionais já engajados em sistemas 
de ensino, é preciso ultrapassar o que vem sendo promovido, ou seja, 
a realização de encontros formativos que se encerram na mera 
defesa da educação como direito de todos, ou que informam os 
princípios filosóficos e políticas da inclusão escolar e suas 
prerrogativas legais. 

 

Acreditamos que é preciso ampliar as possibilidades para que, de fato, haja 

a inclusão tão falada e sonhada, garantindo a aprendizagem de todos. É 

necessário transpor barreiras e limites dia após dia, pois ainda sentimos falta de 

estruturas adequadas para uma boa inclusão. O que destaca Mantoan (2006):  

A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu 
apelo a mudanças nas escolas comuns e especiais. Sabemos, 
contudo, que sem essas mudanças não garantiremos a condição de 
nossas escolas receberem, indistintamente, a todos os alunos, 
oferecendo-lhes condições de prosseguir em seus estudos, segundo 
a capacidade de cada um, sem discriminações nem espaços 
segregados de educação. (MANTOAN, 2006, p.23)  

 

Nesta escola, temos envidado esforços para transpor o trabalho solitário do 

professor. Por meio da Sala de Recursos temos nos empenhado em fazer com que 

o processo se torne menos difícil, buscando a troca de experiências e orientações 

de como agir em certas situações, aperfeiçoando as discussões sobre o assunto, 

especialmente na qualidade da relação professor e aluno.  

É importante ainda uma atenção especial ao modo como se 
estabelecem as relações entre alunos e professores, além da 
constituição de espaços privilegiados para a formação dos 
profissionais da educação, para que venham a ser agente 
corresponsáveis desse processo. (PRIETO, 2006, p. 36)  

 

Destacamos também as contribuições de Vygotsky para a prática 

pedagógica, a partir de seus estudos sobre a Defectologia. Esses estudos nos 

ajudam a pensar um currículo voltado para situações de aprendizagem que 

privilegiem as relações sociais como fator de desenvolvimento, possibilitando uma 

pedagogia criativa, em que a mediação social favoreça o movimento 



25 

compensatório que o defeito imprime na personalidade da criança. Vista assim, a 

deficiência é compreendida como um desafio, ao professor e ao estudante, que por 

meio de um processo criativo busque a superação de suas limitações.  

Os profissionais das Equipes de Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem são capacitados para dar suporte ao processo educativo, atuando 

diretamente no atendimento aos professores, estudantes e familiares de 

estudantes com comprometimento na aprendizagem.  

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

A Organização Curricular, segundo os objetivos pautados nas Diretrizes 

Pedagógicas desta Secretaria de Educação, prevê a humanização da 

aprendizagem pela realização de debates e reflexões da prática pedagógica, para 

além da sala de aula. Ampliando para a família e a comunidade escolar, o exercício 

do planejamento coletivo de ações concretizadoras. Ações estas, que capacitem o 

estudante para a realização de atividades nos domínios da ação humana: a) a vida 

em sociedade; b) a atividade produtiva compatível com a idade e a habilidade das 

crianças; c) a oportunidade da experiência subjetiva, buscando contribuir para a 

formação de cidadãos responsáveis, autônomos, solidários e participativos.  

De acordo com o Currículo em Movimento, o trabalho pedagógico ancora-se 

na prática social, na pedagogia histórico-crítica, na psicologia histórico-cultural e na 

mediação da linguagem e da cultura dos sujeitos que aprendem, com os conteúdos 

acadêmicos ensinados.  

As aprendizagens ocorrerão “na interação do sujeito com o meio e com os 

outros. ” (p.11). Assim, a proposta do currículo integrado é democratizar saberes 

onde os conteúdos devem ser desenvolvidos em torno dos Eixos Transversais: a) 

Cidadania e Educação; b) Educação para a Diversidade e Educação para a 

Sustentabilidade; c) Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; em 

consonância com os Eixos Integradores da Educação Infantil e do 1º ao 5º Ano do 

Ensino Fundamental.  

Nossa proposta tem como diretriz, a matriz curricular da Educação Infantil, 

as orientações do Currículo em Movimento da Educação Básica, a LDB/96, os 

princípios da Educação do Campo como preconiza a o decreto nº 7.352, de 4 de 

novembro de 2010, e documentos correlatos, além de outros documentos oficiais.  
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Os projetos pedagógicos estão articulados nas atividades propostas dentro 

do planejamento dos professores, contemplando sempre a interdisciplinaridade, a 

transversalidade e a unidade da educação. Estão fundamentados nesses 

pressupostos teóricos, nas necessidades da comunidade local, nos princípios da 

contextualidade, flexibilidade, interdisciplinaridade e unidade.  

Os princípios são ideais que procuramos atingir; expressam o que a 

comunidade escolar considera fundamental: conhecimentos, crenças, valores, 

atitudes, práticas e rituais, relações e interações. Assim, ao falar dos princípios 

epistemológicos que orientam o Currículo de Educação Básica da SEDF, 

lembramos que toda proposta curricular é situada histórica e culturalmente. O 

princípio de unidade, entre teoria e prática, representa a visão articulada entre as 

áreas de conhecimento/componentes curriculares, os saberes científicos de 

ciências da natureza e ciências humanas.  

As metodologias são mais dinâmicas e a avaliação passa a considerar o 

conhecimento em sua totalidade. O currículo deve privilegiar estratégias de 

interação que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, incentivando constantemente o 

raciocínio e a problematização.  

Seguimos o Calendário Escolar aprovado pela SEE DF, definindo, no início 

do ano letivo, em reunião pedagógica com os professores, equipe da direção, 

coordenação, SOE e SEAA e Secretaria Escolar, o cronograma de atividades a ser 

desenvolvido durante o ano, dando ênfase aos projetos e as atividades previstas 

no PPP, levando-se em consideração a educação do campo. Tendo sido 

implantado, bimestralmente, avaliação periódica, simulado, e tomação de leitura, 

com acompanhamento por meio de gráficos para que o professor possa 

acompanhar o desenvolvimento da turma intervindo nas dificuldades detectadas.    

Semanalmente, a Direção, Coordenação Pedagógica, equipe de apoio e 

Professores se reúnem para definir o trabalho pedagógico e para levantamento de 

situações que necessitam de encaminhamentos. A Direção também se reúne com 

a equipe de apoio, SEAA e SOE frequentemente em busca de alternativas para os 

encaminhamentos de alunos em suas demandas, bem como identificando 

situações para que se proceda o melhor diagnostico. Com relação aos Professores 

os encontros acontecem as quartas-feiras com o repasse de informações e de 

encontros formativos, inclusive para estudo, também, do currículo e do PPP. 
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A ECCC busca constantemente parcerias com: 

 Colaboradores externos e internos para encontros formativos 

com os profissionais da escola visando auxiliar o Professor em 

suas demandas diárias.   

 Profissionais para enriquecerem a escola nesse processo ensino 

– aprendizagem como escritores, espetáculos de circo, teatro, 

palestras sobre ECA, saúde, dengue, sexualidade, campanhas 

na comunidade, meio ambiente, bullying, e de acordo com as 

necessidades que vão surgindo no decorrer do ano. 

Os Projetos previstos no PPP são desenvolvidos pela escola de uma forma 

participativa com toda a comunidade escolar, pois antes de sua implementação 

todos os segmentos são envolvidos no processo, buscando uma aceitabilidade e 

interação para a realização do mesmo. 

  

Propiciar condições físicas e pedagógicas para que os Professores e 

equipes possam realizar as atividades propostas de forma satisfatória. 

            Criar as condições físicas e tecnológicas para que os professores e seus 

alunos possam explorar a pesquisa no ambiente escolar. 

No início de cada ano letivo procuramos motivar toda a comunidade escolar 

para adotar uma rotina diária de estudo e de leitura tanto na escola quanto em casa 

como elemento diferencial de resultados a serem alcançados. 

A escola propicia um canal aberto de diálogo entre pais e comunidade 

escolar para com a troca de informações sobre o desempenho das atividades 

ocorridas no âmbito do aprendizado, ou seja, os pais tem o espaço adequado para 

fazer reclamações e sugestões.   

A escola busca respirar cultura envolvendo os estudantes de uma forma 

natural, seja na música ou no teatro onde as crianças ficam em sintonia com a 

elevação do pensamento, visando sempre criar um ambiente afirmativo. 

A unidade escolar recebe somente dois tipos de verbas, PDAF e PDDE, 

diante da sua quantidade de alunos e da sua estrutura física. Mas, essas verbas 

contribuem muito para que a escola tenha mais autonomia na aquisição de 
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produtos que atendam às suas reais necessidades diante de seus projetos 

pedagógicos/PPP e como escola do campo. O Conselho escolar e a comunidade 

escolar sempre participam das decisões sobre a gestão desses recursos, ficando 

essas prioridades definidas em ata.  

A manutenção preventiva da escola ocorre diariamente, durante todo o ano, 

para não permitir a permanência de vazamentos, portas quebradas, lâmpadas 

queimadas, destruição do patrimônio público, parte hidráulica e elétrica sempre em 

bom estado. Considerando que a escola é uma escola do campo, a roçagem e 

poda de arvores, bambus, são feitas periodicamente, evitando algum dano a rede 

elétrica e rigorosa manutenção no esgotamento das fossas sépticas para evitar o 

comprometimento do ambiente da escola. A lavagem da caixa d’água ocorre 

semestralmente para manter a qualidade da agua. Todos os ambientes da escola 

estão diariamente sob a manutenção de limpeza, pois por ser uma escola do 

campo podem aparecer insetos, ratos, escorpiões, cobras, sapos e outros. 

             Com o desenvolvimento dos projetos apontados nesse PPP obtivemos 

resultados importantes. Com o Projeto Transformação conseguimos o 

envolvimento com a leitura diária da totalidade dos alunos matriculados, bem como 

a frequência semanal a biblioteca com empréstimo de livros, inclusive o estudante 

contando a história lida para o professor; criando a habitualidade com a leitura na 

escola e em casa; apresentações realizadas pelos alunos (do livro ao palco); os 

alunos chegaram a atingir a leitura de 29 livros no ano; os alunos escreveram e 

ilustraram seus próprios livros, indicando sua biografia, afirmando sua identidade; 

apresentaram esse livro de forma digitalizada, em público, para toda a comunidade 

escolar; foram premiados com prêmios importantes; mais da metade dos alunos 

receberam medalhas de Grandes Leitores por atingirem a pontuação, e todos os 

professores, também receberam medalhas de Grandes Incentivadores da leitura, 

por atingirem a meta exigida.  

Os projetos realizados por colaboradores ajudam na disciplina e 

desenvolvem a parte física, social e emocional do aluno. 

Os atendimentos prestados pela equipe SEAA, SOE e Sala de Recursos 

demandam bastante trabalho desses profissionais devido a quantidade de conflitos 

manifestados pelos alunos, pois nossa clientela apresenta uma demanda 

considerável de alunos com limitações, sejam elas de origem física, intelectual, 
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emocional e comportamental. Devido a essa assistência são feitos os diagnósticos 

para os encaminhamentos, trazendo bons resultados para o processo ensino 

aprendizagem. 

 
Diante das dificuldades financeiras e de pessoal que a SEE DF atravessa 

implantamos o sistema de unificação de turmas afins no mesmo turno, (1º Bloco 

BIA, 2º Bloco 4º/5º anos) possibilitando que um Coordenador Pedagógico possa 

atender de forma satisfatória duas ou três turmas do mesmo ano, racionalizando o 

trabalho desse único Coordenador, evitando assim, prejuízo pedagógico para os 

professores e alunos.  

 Diante da implementação do Sistema Ieducar na secretaria escolar a parte 

documental dos alunos obteve bons resultados com a racionalização e a troca de 

informações via sistema sobre o histórico do estudante. 

Os trabalhos terceirizados de limpeza, merenda e vigilância são 

acompanhados diariamente visando criar mais laços de afinidade com a gestão da 

escola e com os alunos, o que permite formar um trabalho de equipe. 

 

 

7.1 – ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS  

 

A organização do tempo e dos espaços dentro de uma escola reflete a 

concepção de educação dos educadores que nela trabalham e influencia 

diretamente o fazer pedagógico. Formas, como disposição das carteiras, exposição 

dos trabalhos e disposição dos materiais revelam concepções e práticas de ensino 

que para nós devem permitir acessibilidade aos estudantes e ser distribuídos de 

maneira que desenvolvam autonomia, cooperação e interação do grupo. Assim, 

disponibilizar alguns recursos materiais e espaços aos estudantes é imprescindível 

para despertar o interesse e a curiosidade deles. Da mesma forma, os espaços 

externos devem estar organizados com o propósito de contribuir para a construção 

do conhecimento.  

A sala de aula é o espaço onde acontece de forma sistemática e efetiva o processo 

de ensino-aprendizagem, merecendo, portanto, especial atenção. Nelas, as 

organizações dos espaços são realizadas de acordo com o trabalho pedagógico 

desenvolvido por cada professor. As carteiras organizadas em fila indiana é o que 
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predomina, principalmente, devido à falta de espaço para outra forma de 

disposição das carteiras. Há também, em atividades específicas, outras formas de 

organização, como duplas, trios, grupos e outras. Existe também nesse ambiente o 

cantinho da leitura, além de trabalhos realizados pelos alunos, alfabetos, lista de 

palavras e textos, números e quantidade, calendário, "quantos somos", tabuadas e 

mapas.  

Na ECCC possui os seguintes espaços externos para aprendizagens: um 

Pátio para atividades de recreação e esportivas; corredores; murais, Biblioteca e 

sala de informática; um parquinho e espaços de áreas verdes na área externa da 

escola (campo). 

A organização dos tempos na escola também é um fator primordial para o 

bom desempenho das atividades escolares. O planejamento dos tempos deve 

proporcionar que os estudantes desenvolvam suas atividades nos prazos 

estabelecidos e o aperfeiçoem da melhor maneira possível, evitando prejuízo nas 

aprendizagens.  

A rotina e a organização do espaço proporcionam segurança e autonomia 

para as crianças, e o professor deve criar possibilidades, de maneira progressiva, 

para que o estudante os controle durante a realização de algumas ações. O 

controle do tempo pelos estudantes não deve ocorrer de forma livre, mas dentro 

dos critérios propostos pelo educador. Deve-se também incentivar a participação, 

objetivando que eles definam como querem utilizá-lo. 

Na ECCC, o tempo é dividido entre as atividades de sala de aula e espaços 

externos. Existem rotinas para atividades intra e extraclasse. Dessa forma, o tempo 

é planejado considerando suas várias dimensões: tipos de espaços, interações 

necessárias e diversidade de atividades propostas.  

Para organizar a rotina semanal do trabalho pedagógico é fundamental 

definir previamente o tempo, o espaço, os materiais, as propostas e 

intervenções do professor. Por essas razões a rotina do tempo didático que as 

professoras estabelecem são:  

 Atividades permanentes – rotina diária; 

 Atividades que priorizam as quatro práticas de alfabetização: 

Desenvolvimento da Oralidade, Leitura, Apropriação do Sistema de Escrita, 

Análise Linguística; 
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 Projetos de trabalho – Reagrupamento intraclasse e interclasse, Projetos 

Pedagógicos e Projetos de intervenção; 

 Hora Cívica – realizada às sexta-feira;  

 Visita semanal a biblioteca; 

 Recreação/ Psicomotricidade; 

 Capoeira; 

 Ballet 

 Filme (quinzenalmente) 

 
8.  CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.  

 

Compreendemos a avaliação como um conjunto de atuações que tem a 

função de alimentar e orientar a intervenção pedagógica, conforme aponta 

Abramowicz (1996), a qual afirma que "a avaliação deve ser encarada como 

reorientação para uma aprendizagem melhor e para a melhoria do sistema de 

ensino".  

Para Luckesi (2002), avaliar é entendido também como uma ação contínua 

do processo de ensino-aprendizagem, bem como uma ferramenta de planejamento 

e replanejamento. Segundo o autor, a avaliação envolve três passos, que 

consistem em:  

 Saber o nível atual de desempenho do 

aluno (etapa também conhecida como 

diagnóstico);  

 Comparar essa informação com aquilo que 

é necessário ensinar no processo 

educativo (qualificação);  

 Tomar as decisões que possibilitem atingir 

os resultados esperados (planejar 

atividades, sequências didáticas ou 

projetos de ensino, com os respectivos 

instrumentos avaliativos para cada etapa).  
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Para tanto, avaliar não consiste em momentos pontuais, mas como 

situações que permitam a produção de indicativos, visando melhorias no processo 

de aprendizagem. Para nós, avaliação é momento de reflexão, instrumento e, 

ainda, resultado do processo de aprendizagem.  

Essas posturas caminham em consonância ao que aponta as Diretrizes de 

Avaliação Educacional da SEEDF (2014) que pauta a avaliação nos princípios da 

avaliação formativa, haja vista a citação a seguir:  

Avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. 

Também não se confunde com medida. Medir é apenas uma 

pequena parte do processo avaliativo, correspondendo à 

obtenção de informações. Analisá-las para promover 

intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo, por 

isso as afirmativas de que, enquanto se aprende se avalia e 

enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto 

por parte do docente quanto do estudante. (p. 10)  

Como destaca as Diretrizes de Avaliação da SEEDF (2014), os 

instrumentos/procedimentos não são os que definem a função formativa, mas a 

intenção do avaliador e o uso que faz deles. Nesse sentido, em nossa escola, 

fazemos uso de diversos instrumentos para promover as práticas avaliativas e os 

mais utilizados são a prova escrita, atividades orais, registros diários, atividades em 

grupo, prova com consulta, portfólio, relatórios, trabalhos escritos, pesquisas e auto 

avaliação, nesta ainda há muito a se percorrer e quebrar paradigmas.  

Assim, avaliar abarca uma série de reflexões, emissões de juízo de valor; 

objetivos a serem alcançados; revela indicativos de aprendizagem, e ainda, busca 

garantir repostas às diversas situações de aprendizagem. E isto se revela também 

no dever de casa. Segundo as Diretrizes, “é necessário que o dever de casa seja 

uma atividade extensiva do trabalho feito em sala de aula, e que o estudante tenha 

condições de realizá-lo de forma a construir uma postura autônoma e emancipada” 

(p.38).  

Ressaltamos também o caráter formador do Conselho de Classe como 

espaço de avaliação não só para as aprendizagens, mas também institucional, 

identificando as aprendizagens e necessidades de nossos estudantes, assim como 

as providências a serem tomadas. É um espaço onde a comunidade escolar, com a 



33 

necessidade de incluir os pais, discutem e deliberam a cerca do processo ensino-

aprendizagem.  

Diante disso, a avaliação nesta instituição terá como função central a de 

obter informações sobre os avanços e as dificuldades de cada estudante, de modo 

que o professor possa planejar e "re-planejar" o processo de ensino aprendizagem. 

Será um instrumento de estímulo e promoção da aprendizagem, em que o 

professor interpretará de forma qualitativa os conhecimentos construídos no 

decorrer do ano letivo, observando o crescimento cognitivo, social e afetivo do 

educando. 

Os instrumentos avaliativos adotados pela escola serão realizados 

cotidianamente com vistas a possibilitar os direitos de aprendizagens, por meio de 

observações, testes diagnósticos, produções orais e escritas, trabalhos em grupos, 

portfólios, apresentações de seminários e outras estratégias formativas previstas 

nas Diretrizes de Avaliação Educacional, como também, o acompanhamento e 

formação para avaliação de larga escala (Brasil, ANA e SAEB) e avaliação 

institucional durante as coordenações que nos permitirão repensar o processo 

avaliativo.  

O estudante deve lembrar que a educação está associada com a 

experiência de vida, embora nem toda experiência pessoal seja educativa. 

Necessita assimilar que o processo de estar aprendendo envolve o intelecto, o 

sentimento e a ação. E por fim, que é o estudante, o sujeito central do processo, 

portanto, comprometido com sua aprendizagem única e intransferível. Essa é a 

expressão real dos conhecimentos escolares. Nosso estudante, ao chegar ao final 

de cada ciclo deverá ter adquirido as habilidades e competências mínimas exigidas 

conforme o Currículo em Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental 

dos Anos Iniciais da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 

 

9.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A concepção fundamental da escola é possibilitar aos educandos o acesso 

ao conhecimento cultural, histórico e social, por meio do processo de ensino-

aprendizagem que estejam intrinsecamente ligados.  
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Assim, a proposta pedagógica que pretendemos desenvolver está de acordo 

com o Currículo em Movimento da Educação Básica (2014) - SEEDF, o Plano de 

Ação Anual da Escola que consta no Projeto Político Pedagógico, buscando 

articular os aspectos da vida cidadã com as áreas do conhecimento socialmente 

construídos e o que está estabelecido no Currículo oficial do Sistema da Educação 

Nacional.  

A organização das unidades didáticas contemplará os objetivos de 

aprendizagem, os conteúdos culturais a serem trabalhados, as estratégias de 

ensino-aprendizagem e avaliação e o cronograma de trabalho. Serão sustentadas 

pelos eixos transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, que são: Educação para a Diversidade, Cidadania 

e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade,  

ainda, pelos eixos integradores: alfabetização (somente para o Bloco Inicial de 

Alfabetização), letramentos e ludicidade (para todo o Ensino Fundamental), que 

temos buscado trabalhar de forma articulada e interdisciplinar.  

Para conseguirmos promover a articulação entre os conteúdos escolares e a 

vivência dos educandos procuramos planejar, o trabalho com unidades didáticas 

proposto pela Secretaria de Educação, o trabalho com projetos e sequências 

didáticas, pois, assim, é possível desenvolver os conteúdos culturais de forma 

interdisciplinar, englobando as diferentes áreas do conhecimento.  

Segundo Fazenda (2005, pág.18) o fazer pedagógico interdisciplinar 

caracteriza-se em atitudes de ousadia, de busca, de pesquisa e transformação da 

insegurança num exercício do pensar, num construir. E a solidão dessa 

insegurança individual que caracteriza o pensar interdisciplinar pode diluir-se na 

troca, no diálogo, no aceitar e pensar do outro. Nessa intenção de formar cidadãos 

críticos, que agem sobre o conhecimento, faz-se necessário um trabalho 

interdisciplinar, em que os educandos serão capazes de adquirir maior domínio das 

habilidades e capacidades cognitivas, motoras e afetivas, desenvolvendo-se como 

um ser pleno e global, capaz de utilizar o conhecimento adquirido na escola nas 

diferentes situações do seu cotidiano. Assim, estamos considerando os direitos de 

aprendizagem enquanto compromisso social e que vem garantir aos estudantes de 

nossa escola a diversidade e possibilidades de leitura, escrita e compreensão do 

mundo em que está inserido.  
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10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Cora Coralina será avaliado 

em diferentes momentos durante sua efetivação no ano letivo, sendo apresentado 

à comunidade escolar no início do ano, nas reuniões pedagógicas e de pais para 

divulgação, apreciação e discussão dos principais aspectos no que se refere à 

organização do trabalho pedagógico. Participarão desses momentos avaliativos 

todos os sujeitos envolvidos em nossa escola, de forma a garantir a participação 

democrática de nossa gestão.  

 

11. PROJETOS PEDAGÓGICOS  
 

Os projetos desenvolvidos na escola buscam relacionar os sentimentos e 

interesses dos estudantes com a obrigatoriedade de cumprir as diretrizes 

curriculares. Existe a ênfase nas atividades lúdicas como um processo educativo, 

fonte dos ideais de solidariedade e cooperação. E ainda, a comunicação relacional 

e a formação de hábitos sociais e de estudo.  

            Projetos  

 Ballet na Escola do Campo  

 Acesso aos Bens Culturais 

 Capoeira  

 Educação Ambiental  

 Interventivo  

 Tempo Planejado/Recreio dirigido  

 Transformação II/Leitura/Biblioteca  

            -- Minis Projetos adicionados ao Projeto Transformação  

 - Dia da Leitura e Interpretação 

 - Festival do Livro  

 - Correio 

 

12.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ROTINA SEMANAL 
 

Todas as turmas da escola seguem, de acordo com cronograma geral, a 

uma rotina de atividades semanais, incluindo em sua grade horaria as seguintes 

atividades: 
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 Biblioteca 

 Projeto Interventivo 

 Sala de Recursos 

 Recreação/Psicomotricidade 

 Capoeira 

 Ballet  

 Reagrupamento 

 Filme (quinzenalmente) 

 Recolher brinquedos 

Obs. Cronograma em anexo. 
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As atividades serão desenvolvidas pelo Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), pela Orientação 

Educacional (OE), com ações em rede, fundamentadas nas seguintes balizas legais: 

Constituição Federal (CF), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, Plano Nacional de Educação (2014-2024), Currículo em Movimento, Educação 

do Campo, Regimento Interno da Secretaria de Educação, Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da Escola Classe Cora Coralina (ECCC), Regimento Escolar Interno da ECCC, 

Orientações Pedagógicas de cada serviço, a Portaria 561/27 dezembro 2017 e outras 

fontes oficiais.  

As três equipes especializadas de apoio participam dos projetos da escola, que 

envolvem os estudantes: Valores, na Acolhida dos dois turnos, conforme escala. Meio 

Ambiente, Tempo Planejado-Recreio Dirigido, conforme escala, com participação de 

toda comunidade escolar. O projeto Leitura e Interpretação, – uma interface do Projeto 

Transformação recebe importante contribuição das três equipes.  

Durante o ano letivo, o indicador a ser alcançado, em que a comunidade escolar 

evidencia maior esforço, é o índice de domínio da leitura e da interpretação em língua 

portuguesa e em linguagem matemática. Entendemos que estas são as áreas do 

conhecimento que mais contribuem para a leitura crítica da realidade.  

 

Metas Visa-se realizar um trabalho coletivo de exercício da consciência sobre a 

cidadania, tratando de temas como desenvolvimento do ser humano e equilíbrio 

psicossocial. E ainda: atender e orientar os estudantes em seu desenvolvimento 

pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 

sentimentos,  criar espaço de escuta responsável com os professores. Ouvir e dialogar 

com a comunidade escolar. Contribuir na elaboração, revisão e realização do projeto 

político pedagógico (PPP). Participar da proposta pedagógica da escola. O AEE e as 

EEAA assessoram o/a professor/a na compreensão de como o aluno/a aprende, 

orientam e acompanham o processo de ensino e aprendizagem, principalmente a 

aprendizagem de alunos com queixas escolares e necessidades especiais. Propiciam a 

interação e o desenvolvimento das relações sociais valorizando as diferenças e a não 

discriminação. Ofertam suporte pedagógico e colaboram na elaboração da adequação 

curricular, facilitando o acesso do estudante aos conteúdos acadêmicos. A OE 

assessora o/a o professor/a com orientações quanto ao comportamento dos seus 



42 

estudantes, para agir de maneira assertiva em relação a eles; colabora com o 

professor/a na lida com as dificuldades de comportamento de seus alunos; media 

conflitos entre alunos. A OE participa do Conselho Escolar, dá ciência às famílias sobre 

os estudantes infrequentes, conforme Circular Conjunta 08/2016,mantém contatos com 

os pais por telefone e ainda com o conselho tutelar, por telefone, por e-mail e realizando 

palestras em conjunto.   

 

Avaliações dos trabalhos desenvolvidos  

 

 Acompanhamento dos encaminhamentos feitos. 

 Análise dos aspectos qualitativos dos trabalhos executados. 

 Avaliação dos estudantes, sobre a atividade desenvolvida. 

 Assimilação, no cotidiano escolar, dos temas trabalhados.  

 Autoavaliação. 

 Avaliação cooperativa dos pontos fortes e dos pontos vulneráveis do trabalho 

desenvolvido.  

 Elaboração de indicadores alcançados. 

 Evolução do comportamento dos estudantes, em concordância com os objetivos 

planejados. 

 Interpretação das atividades desenvolvidas, em grupo. 

 Observações dirigidas, do trabalho desenvolvido. 

 Portfólios, painéis com fotos, memoriais, atas.  

 Questionário de avaliação institucional. 

 Registros de desempenho dos atendimentos feitos. 

 Relatórios elaborados pelas equipes.  

 

 

 

14.2 -   PLANO DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM ARTES  

 

APRESENTAÇÃO  

Este Plano de Trabalho reúne as ações da Coordenação em Artes no ano de 

2016, nas etapas da Educação Infantil (2º Período) ao 5º ano, integrando-se no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola.  
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CONTEXTUALIZAÇÃO  

Só a partir do século XIX é que a palavra Arte passou a significar 

exclusivamente a criação estética e as “belas-artes”, momento em que o tema 

passa a ter mais ênfase no nível educacional. Dentre as habilidades e 

competências que devem ser observadas pelos professores, nos alunos, estão as 

de cunho artístico. Arte “é a capacidade ou atividade humana de criação plástica ou 

musical; habilidade de representação; produção; engenho”, segundo o dicionário 

Aurélio Buarque de Holanda. A educação em arte propicia o desenvolvimento do 

pensamento artístico. E, o pensamento artístico caracteriza um modo particular de 

dar sentido às experiências pessoais. Por meio da atividade artística, o aluno 

amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação.  

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A coordenação pedagógica em Artes, oferecida nesta unidade de ensino, 

desde o ensino pré-escolar até o 5º ano, está em plena concordância com a Lei nº 

9.394/96, que expressa a Arte, área obrigatória na Educação Básica. O Artigo 26, § 

2º é claro ao afirmar: “O ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Arte é uma das possibilidades que a educação formal tem de relacionar-

se, de forma prazerosa, com o meio social em que está inserida a comunidade. 

Através das diferentes manifestações artísticas, pode valorizar e resgatar 

elementos da cultura no meio em que o indivíduo está inserido.  

O Currículo em Movimento também apresentam a Arte como uma das 

possibilidades de valorização do ser humano através de suas diferentes formas de 

manifestação.  

A Arte é concebida de acordo com os principais períodos da humanidade, já que é 

tratada de forma distinta em cada época, designando estilos próprios que 
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correspondem a diferentes momentos históricos. Desde a Pré-História o homem já 

produzia Arte, conforme registros, a partir de descobertas arqueológicas.  

A história do ensino de Arte no Brasil está intrinsecamente ligada às tendências 

pedagógicas predominantes em cada época, as quais traduzem uma preocupação 

especial no que tange à formação. Os alunos, fortemente influenciados pelas 

demandas oriundas do mercado de trabalho, têm seu desenvolvimento 

intimamente ligado ao perfil estabelecido pela sociedade a que pertence, no 

espaço e no tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3  PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO  CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Efetivar a coordenação 

pedagógica com os 

professores por ano.  

Acompanhamento semanal da 

coordenação por 

ano/Ens.Fund./ED. Infantil. 

Coordenação Pedagógica  

local e professores. 

Corpo docente  Semanalmente, 

durante todo o ano 

letivo. 

  

Manter o corpo 

docente em formação 

continuada na escola. 

Encontros formativos conforme 

levantamento da demanda das 

fragilidades dos professores com 

vídeos elucidativos, palestras e 

dinâmicas. 

Coordenação 

pedagógica, gestores, 

coordenadores 

intermediários da CRE, 

SOE, SEAA, Sala de 

Recursos  e 

colaboradores 

convidados. 

Corpo docente  Quinzenalmente 

nas coordenações 

coletivas de quarta-

feira. 

 

Cumprir  o Projeto 

Político Pedagógico da 

escola. 

Elaboração, atualização, 

acompanhamento e execução do 

Projeto Político Pedagógico da 

escola. 

Coordenação 

pedagógica. SOE, SEAA 

, Sala de Recursos , 

gestores e professores. 

Corpo 

docente, 

discente e 

comunidade 

escolar.  

Todo o ano Avaliação periódica 

através de questionários e 

ou discursivo nos dias 

previstos no calendário 

escolar. 

Acompanhar o 

desenvolvimento dos 

alunos e as 

intervenções em classe.  

Simulados: Elaboração e 

acompanhamento dos simulados 

até o retorno para os alunos; 

Retomada dos conteúdos com 

novas estratégias. 

Coordenação 

pedagógica, professores 

e gestores. 

Corpo discente 

e corpo 

docente. 

Bimestral Debate e reflexões no 

conselho de classe e 

coordenações coletivas. 

Promover o 

desenvolvimento dos 

alunos com 

dificuldades 

pedagógicas. 

Reagrupamento e projeto 

interventivo. 

Coordenação 

pedagógica. SOE, 

SEAA, Sala de Recursos, 

gestores e professores. 

Corpo 

discente. 

Semanal. Registros dos alunos, 

autoavaliação e relatórios 

dos envolvidos. 

Acompanhar os 

professores  com 

suporte técnico- 

artístico. 

Assessoramento de todas as 

atividades artísticas 

desenvolvidas na escola, bem 

como dos eventos Feira de 

Coordenadora de artes e 

comunidade escolar. 

Toda a escola. Conforme a 

demanda. 
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Apoiar os  eventos 

escolares. 

Ciências, Festival do Livro, Festa 

da Família, Olimpíadas e de 

acordo com a demanda. 

Manter os professores 

informados acerca dos 

comunicados, cursos e 

eventos. 
 

 

Disponibilização de pasta de 

correspondências aos professores; 

 Divulgação de encontros, 

reuniões, oficinas e cursos nas 

coordenações, por e-mails, grupo 

de WhatsApp e através de murais 

na escola. 

- Coordenação 

pedagógica local, 

gestores e coordenadores 

intermediários da CRE 

- Corpo 

docente 

Diariamente  

Cumprir os dias letivos 

previstos e da 

continuidade ao 

desenvolvimento das 

atividades previstas 

Substituir o docente em suas 

ausências em virtude de abonos e 

LTS. 

Coordenação  Corpo discente Durante todo ano  

Possibilitar o estudo do 

currículo nas 

coordenações 

pedagógicas. 

Entrega do currículo para os 

professores; acompanhamento 

permanente da execução e 

cumprimento do currículo.  

Coordenadores locais e 

coordenadores 

intermediários. 

Corpo docente Semanalmente Verificar junto a equipe 

docente o impacto do 

estudo no trabalho 

efetivamente realizado em 

sala de aula; A avaliação 

deve ser feita no momento 

da reunião coletiva. 
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14.4  PLANO DE AÇÃO DA DIREÇÃO  

 
 

P L A N O  D E  T R A B A L H O  
GESTÃO DA ESCOLA 

 2017-2019 
 

1. Identificação da Unidade Escolar 
 
Coordenação Regional de Ensino do Paranoá/ Itapoã 
Unidade Escolar: Escola Classe Cora Coralina 
Níveis/ Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental - Anos Iniciais 
Localização: DF 250 km 2,5 FAZENDA PARANOÁ - SOBRADINHO/DF 
 

2. Identificação da Chapa 
 
Diretora:           ROSEMARY SALDANHA ROSSI              Matrícula: 64.905-8 
Cargo: Professora 
Área de Formação: Pedagogia 
 
Vice-Diretora:   MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA          Matrícula: 220279-4 
Cargo: Professora 
Área de Formação: Pedagogia 
 

3. Apresentação 
 

Educação - Ao pensarmos a educação temos que considerar as práticas, os problemas e o conjunto de variáveis interdependentes que estão 

presentes na sociedade e que irão influenciar o processo de planejamento educacional, pois temos necessidades hoje de efetivamente termos 

conhecimento, onde as fronteiras e os limites estão cada vez mais frágeis refletindo diretamente na educação, gerando demandas e desafios a serem 

superados na construção de um mundo melhor.  

Sendo assim, é necessária que haja uma educação de qualidade que se adeque às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais e que 

contribua para a formação de alunos autônomos, críticos, participativos, capazes de atuar com competência e responsabilidade na sociedade em que 

vivem. 

Toda a comunidade escolar deve sentir-se responsável pelo desenvolvimento das ações que proporcionam a eficácia do ensino-aprendizagem e 
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zelar para que as relações se ampliem cada vez mais. A escola busca assegurar o direito de todos os alunos a uma educação de qualidade, necessitando 

da presença não só de seus funcionários e alunos, mas também das famílias, pois quando estas se envolvem na educação dos filhos os resultados 

obtidos do binômio educar e aprender são significativos. 

A FAMÍLIA É A CHAVE DO SUCESSO. 

 Este Plano de Trabalho foi construído em cumprimento às normas e exigências do Processo Seletivo Eleitoral de Diretor e Vice-Diretor das 

Escolas Públicas que fazem parte da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e criadas com base na Lei da Gestão Democrática, Lei nº 

4.751/2012 de 07 de fevereiro de 2012.  

            A diretora, Rosemary Saldanha Rossi, trabalha na Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 17/03/87, atuando como professora. Em 1987 

- Escola Classe 45 de Ceilândia; 1988 - Escola Classe 02 do Paranoá; 1989 a 1995 - Requisitada para o Departamento de Inspeção de Ensino – DIE da 

SEE; 1995 - Escola Classe 316 Norte; 1995 – Setor de licitações e Presidente da Comissão de Licença Prêmio da SEE– 607 Norte; 2000 a 2007 - 

Requisitada para a Central de Compras – Secretaria de Fazenda do GDF – Membro da Comissão de Licitação; 2007 – Diretoria de Pessoal – Gerência de 

Movimentação de Recursos Humanos da SEE – 607 Norte; 18/12/2008 a 21/03/2012 - Escola Classe 03 do Paranoá; 22/03/2012 até hoje – Escola Classe 

Córrego de Sobradinho, sendo que no período de 2014 a 2016 na função de Diretora. A candidata cursou Pedagogia e especialização em Orientação 

Educacional e Administração Escolar.  

            A vice-diretora, Maria Aparecida de Oliveira, brasileira, com licenciatura em Docência nos anos iniciais e gestão escolar; pós-graduação em 

psicopedagogia institucional e clínica, atuou por 15 anos na rede privada de ensino, como professora e coordenadora pedagógica, nos estados de SP, 

MG,MT e DF. Professora da Secretaria de Estado de Educação desde o dia 11/07/2012, atuando como professora. Em 2012 – Escola Classe 02 do 

Paranoá; 2015 – Articuladora do CRAI/ Paranoá; em 2016 – Escola Classe Córrego de sobradinho.         

            As Gestoras buscam dar prosseguimento ao trabalho pedagógico e administrativo, aperfeiçoando e inovando nessa forma de gestão, buscando 

sempre a integração da comunidade escolar, fortalecendo cada vez mais esses laços e promovendo uma participação mais efetiva com os representantes 

do Conselho Escolar, da APM (Associação de Pais e Mestres) e do Conselho de Classe.  

  Na busca constante de entregar aos alunos um serviço de mais qualidade, procuramos aprimorar o cardápio escolar, cuidando com atenção pela 

qualidade dos alimentos fornecidos, boa manutenção dos equipamentos e aquisição de novos para o bom funcionamento da cozinha, dialogo constante 

com a equipe da merenda e da limpeza, proporcionando uma alimentação de mais qualidade para os alunos e um ambiente agradável e bem cuidado. 

Sendo também essas boas práticas adotadas no serviço de limpeza da escola para a boa manutenção do prédio.  



49 

 Torna-se necessário que a Escola ofereça mecanismos técnicos para a melhoria do aprendizado do aluno, como o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas, através de um processo de discussão e decisão, tanto sobre questões curriculares como sobre os procedimentos didáticos. Sendo assim, 

este Plano de Trabalho propõe também analisar as dificuldades detectadas no decorrer do ano letivo por meio da avaliação institucional e apontar ações 

que visem reverter esse quadro e que contribuam para um ensino de qualidade. O trabalho da equipe basear-se-á nos seguintes fundamentos: a)  

incentivo à formação continuada da carreira magistério público e auxiliares em educação; b) valorização e apoio à Educação Infantil e ao Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano; c) coordenação pedagógica efetiva e produtiva, trabalho integrado com a equipe SOE (Serviço de Orientação Educacional) 

e SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem) – Orientadora Educacional, Pedagoga e Psicóloga e Professora da Sala de Recursos; d) 

desenvolvimento de projetos interventivos, reagrupamentos e projetos alternativos/específicos, de acordo com a necessidade, capazes de oferecer o 

aprendizado e elevar a autoestima dos alunos; e) proporcionar o processo social de transformação do aluno por meio da leitura, utilizando a biblioteca 

como instrumento para a realização desse fim, bem como o acompanhamento da família; f) verificação da aprendizagem, bimestralmente, através de 

simulados e tomada de leitura por uma equipe composta por membros da direção e equipe de apoio, com levantamento da situação de toda a demanda 

escolar, procedendo um acompanhamento anual do nível de desenvolvimento de cada aluno; g) propiciando ambiente favorável para desenvolvimento do 

aspecto cultural do aluno, possibilitando o seu protagonismo espontaneamente nas participações culturais que ocorrerão quinzenalmente ; h) manutenção 

do funcionamento dos mesmos anos do Ensino Fundamental, no mesmo turno, visando a racionalização das atividades, troca de experiências entre os 

professores com vistas ao aprimoramento do aprendizado levando-se em conta a unidade de ação; i) diminuir o índice de repetência, em especial por 

faltas, mantendo contato constante com os pais sobre as consequências desse fato;   j) promover estratégias que valorizem a ação da família e a sua 

participação ativa no ambiente escolar;  k) possibilitar aos alunos com necessidades educacionais especiais desenvolver suas potencialidades, 

ultrapassando os limites de sua situação, conforme preconiza a Lei nº 9.394/96; e l) valorizar e melhorar ainda mais o nível alcançado pela Instituição 

Educacional nas avaliações do MEC.  m) procurar manter o ambiente organizado com bom funcionamento, resolvendo as demandas físicas como os 

reparos de problemas hidráulicos, elétricos, Internet, mobiliário, material escolar, conservação e limpeza, merenda, parquinho, vigilância, limpeza externa 

e demais demandas que forem surgindo.  Permitindo que a escola tenha sempre um bom funcionamento, mantendo um ambiente agradável e saudável. 

n) enriquecer o recreio com mais brinquedos, diversificando os interesses, tornando mais prazeroso esse momento para os estudantes. 

              As metas, estratégias, foram elaboradas em consonância com o atual Projeto Político Pedagógico, com os Planos Nacionais e Distritais de 

Educação, com os princípios da Lei da Gestão Democrática, Lei nº 4.751/2012 de 07 de fevereiro de 2012, além da LDB- Lei Nº 9.394/96, e do Currículo 

de Educação Básica e ainda baseado no diagnóstico feito na Escola com o auxílio de segmentos da própria Unidade de Ensino. O Plano de Trabalho 
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apresentado valoriza e contempla cada segmento da comunidade escolar tornando sua participação ativa no processo de ensino/aprendizagem. 

Acreditamos que os objetivos propostos apresentam possibilidades de concretização a curto, médio e longo prazo, uma vez que são coerentes com o 

contexto sociocultural da escola. 

 

 
 
4.Delimitação dos objetivos, metas, estratégias e da avaliação.  

 
4.1 Aspectos Pedagógicos 
 
Objetivos Prioritários: 

 

 Firmar o compromisso com a aplicação e avaliação constante do PPP de forma participativa e democrática; 

 Incentivar a participação da família na vida escolar dos alunos; 

 Valorizar as potencialidades dos alunos com necessidades especiais, visando à elevação da autoestima; 

 Estimular o habito da leitura; 

 Dinamizar a coordenação coletiva, propiciando um espaço de formação continuada; 

 Promover o espírito de coletividade, fortalecendo cada vez mais o trabalho em equipe; 

 Respeitar a diversidade.  

 Criar condições para que os alunos sejam ouvidos. 

 Valorizar o recreio;  

 Aplicar simulados e tomar leitura; para planejar as intervenções didáticas pedagógicas. 

 Estimular o protagonismo do estudante; 

 Manter os mesmos anos no mesmo turno; 

 Realizar manutenção permanente da parte física e pedagógica, bem como o acompanhamento da alimentação escolar. 

 Desenvolver atividades culturais de imersão na cultura local e nacional.  
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Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

 
01 

 

 Diminuir o número de 
alunos retidos em mais de 
20%, considerando que 
muitos alunos são retidos, 
por faltas 

 

 Conscientizando os pais e/ou 
responsáveis, por meio de 
reuniões e circulares, sobre a 
importância da frequência dos 
alunos no processo ensino 
aprendizagem. 

 Detectando as dificuldades através 
de diagnóstico inicial e processual. 

 Estabelecendo metas para 
amenizar e/ou sanar as 
dificuldades. 

 Conscientizando e incentivando o 
corpo docente da importância da 
formação continuada.  

 Aprimorando o Projeto Interventivo 
através do uso das TICs e de jogos 
pedagógicos;  

 Prosseguindo com o 
reagrupamento intraclasse e 
interclasse.  

 Propiciando atividades 
diversificadas e lúdicas conforme 
interesse e necessidade dos 
alunos; 

 Oportunizando atendimento 
individualizado em sala de aula; 

 Fazendo encaminhamentos para o 
SEAA e SOE quando necessário; 

 Orientando e acompanhando o 
trabalho pedagógico desenvolvido 
pela coordenação pedagógica e 
equipe docente. 

 Acompanhando o número de faltas 
verificadas e adotando 
procedimentos para que o fato não 
persista evitando que o estudante 

 

 Durante o ano letivo 

 

 Contínua 
(Observação e 
acompanhamento das 
estratégias desenvolvidas) 
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seja reprovado. 
 

 
02 

 

 Propiciar espaços de 
discussão em relação do 
PPP com a Comunidade 
Escolar em todos os seus 
segmentos. 

 

 Aprimorando os projetos 
pedagógicos em andamento e 
garantindo a continuidade dos 
mesmos conforme a avaliação da 
Comunidade Escolar. 

 Garantindo maior participação dos 
servidores da Carreira Assistência 
e terceirizados; 

 Conscientizando os pais sobre a 
importância da participação efetiva 
no processo de reelaboração do 
PPP e no acompanhamento das 
ações. 
 

 

 Semestral 

 

 Contínua 

  
03 

 

 Promover nas 
coordenações coletivas 
momentos  
de reflexão, estudo, 
troca de experiências, 
oficinas  e 
planejamento, 
fortalecendo o trabalho 
em equipe. 

 

 Oportunizando aos docentes, a 
equipe SEAA, SOE e a Sala de 
Recursos o conhecimento dos 
instrumentos legais (LDB, 
Currículo em Movimento, Diretrizes 
Pedagógicas do BIA, Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a 
Educação Infantil, Diretrizes de 
Avaliação, PPP, ECA, entre outros. 

 Buscando parcerias com 
profissionais nas áreas de apoio 
para ministrar palestras de 
interesse dos professores da 
Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental.  

 

 Semanal  

 

 Contínua 
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 Propiciando atividades de 
sensibilização, reflexão e 
informação sobre as diferentes 
necessidades especiais. 

 Proporcionando aos professores, a 
equipe SEAA, SOE e a Sala de 
Recursos a socialização das 
experiências bem sucedidas, bem 
como dos projetos individuais. 

 Realizando dinâmicas de grupo e 
com jogos interativos. 
 

 
04 

 

 Estimular a 
participação da família 
na gestão democrática 
da escola, bem como 
acompanhar o 
processo de ensino 
aprendizagem de seus 
filhos. 

 

 

 Promovendo reuniões de pais, 
atividades festivas, ação saúde 
oficinas e palestras, conforme o 
interesse e necessidade da 
comunidade escolar. 

 Realizando encontros para 
conscientização da família sobre a 
importância da vida escolar de 
seus filhos, dificuldades e 
evoluções. 

 Aplicando questionários junto a 
comunidade buscando obter 
maiores informações sobre as 
famílias dos nossos alunos e sobre 
os nossos alunos. 

 Propiciando atividades de 
confraternização e lazer em 
parceria com profissionais 
voluntários. 

 Organizando oficinas e palestras 
com profissionais de várias áreas, 
abordando temas diversos, como: 
limites, sexualidade, higiene, 
saúde, dengue, drogas, violência, 
abuso sexual etc. 

 

 Bimestral 

 Durante o ano letivo 

 

 Contínua 
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 Facilitando a comunicação com os 
pais pelo whatsapp. 

 

  
05 

 

 Propiciar um atendimento 
de qualidade na sala de 
recursos.  

 

 Oportunizando e incentivando a 
formação continuada do 
profissional que atua nesta área. 

 Desenvolvendo projetos que 
valorizem as habilidades dos 
alunos com necessidades 
especiais com a utilização de 
equipamentos tecnológicos atuais, 
além de trabalhos manuais 
envolvendo hortas e plantas na 
escola. 

 Divulgando os trabalhos para a 
Comunidade Escolar visando à 
elevação da autoestima dos 
alunos, inclusive promovendo 
apresentações teatrais. 
 

 

 Bimestral 

 

 Contínua 

 Análise de Resultados por 
meio da avaliação 
institucional 

 

 
06 

 

 Despertar o interesse pela 
leitura na perspectiva de 
saber ler, escrever e 
pensar, consolidando, 
assim, o habito de ler. 

 

 Prosseguindo com o projeto de 
leitura – Transformação II -  e de 
atividades que desenvolvam o 
prazer de ler e escrever através do 
uso da biblioteca de forma lúdica e 
criativa com empréstimo semanal 
de livros. 

 Propiciando um ambiente para a 
leitura diária na sala de aula, com 
todos os alunos criando uma rotina 
de leitura coletiva, acompanhada 
pelo professor.  

 Orientando os pais da necessidade 
no acompanhamento diário da 

 

 Diária 

 Semanal 

 Mensal 

 

 Contínua 

 Conselho de Classe 

 Avaliação Institucional 
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leitura dos livros, criando uma 
rotina diária, valorizando o trabalho 
pedagógico da escola. 

 Promovendo apresentações 
teatrais visando a desinibição 
pessoal, a sensibilidade e a 
autoestima, capacidade de 
iniciativa e persistência para 
superar as dificuldades. 
 

 
07 

 

 Aprimorar a qualidade 
do aprendizado 
preparando os 
estudantes para os 
futuros desafios e, 
também, para as 
Avaliações de Larga 
Escala (Provinha Brasil, 
ANA e Prova Brasil), 

 

 

 Aplicando simulados durante o ano 
letivo, bimestralmente, conforme 
calendário escolar, observando os 
descritores e habilidades de cada 
avaliação, a fim de familiarizar os 
estudantes com o tipo de prova, 
enunciado e gabarito.  

 Tomando a leitura de todos os 
alunos, com a interpretação de 
texto, bimestralmente, visando 
identificar as dificuldades e 
buscando soluções. Dia L – Dia da 
leitura. 

 Realizando análise estatística 
sobre o desempenho das referidas 
praticas observando-se sua 
trajetória durante o ano. 

 Ministrando palestras sobre temas 
importantes como bullying, 
violência, deficiências, respeito, 
consciência negra, ECA, dengue, 
inclusive com parcerias de órgãos 
públicos como Transitolândia, 
Vigilância Sanitária, Ação Global, 
Conselho Tutelar, e outros.   

(Esses procedimentos serão 
realizados em conjunto com 

 

 Durante o ano letivo 
 

 

 Contínua 
Análise de Resultados por 
meio de levantamentos de 
resultados   
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a equipe pedagógica, de 
apoio e da direção e 
convidados)    

 

 
08 

 

 Melhorar os resultados do 
aprendizado pedagógico 

 

 

 Aperfeiçoando a qualidade 
pedagógica do aprendizado dos 
nossos alunos implantando em 
nossa escola, a partir do ano de 
2016, o SISTEMA DE 
UNIFICAÇÃO DE TURMAS AFINS 
NO MESMO TURNO.  

 Possibilitando que um 
Coordenador Pedagógico possa 
atender de forma satisfatória duas 
ou três turmas do mesmo ano, 
racionalizando o trabalho desse 
único Coordenador, evitando 
assim, prejuízo pedagógico para 
os professores e alunos. 

 Trocando experiências e apoio 
entre os Professores do mesmo 
ano, proporcionando um trabalho 
em equipe, inclusive favorecendo o 
trabalho dos novos professores 
que chegarem, sem experiência.  

 Favorecendo a melhor logística de 
trabalho para a realização de 
passeios, palestras, filmes e 
eventos para o mesmo Ano, pois 
os alunos possuem os mesmos 
interesses, a mesma faixa etária.  

 Conscientizando quanto ao uso 
racional dos materiais utilizados na 
rotina das tarefas da escola. 

 Reduzindo conflitos no recreio, 

 

 Durante o ano letivo 
 

 
 

 Contínua 

 Conselho de Classe 

 Avaliação Institucional / 
comunidade escolar 
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diante do maior número de 
estudantes com a mesma faixa 
etária, e/ou interesses em comum. 

 
09 

 

 Atender a demanda da 

Educação Infantil – 2º 

Período 

 

 

 Proporcionando um olhar mais 
atento aos estudantes dessa faixa 
etária nas atividades 
desenvolvidas na escola, nas 
coordenações pedagógicas e no 
Conselho de Classe. 

 Propiciando recursos para o 
desenvolvimento de atividades que 
favoreçam a psicomotricidade e 
sociabilidade, como a 
brinquedoteca móvel e a cozinha 
experimental. 

 Favorecendo um ambiente 
agradável e saudável para os 
alunos desenvolverem no seu 
ritmo, boas condições de 
aprendizagem. 

 Proporcionando para a Educação 
Infantil um horário diferenciado 
para o recreio, com atividades e 
jogos mais adequados para essa 
faixa etária. 

 Oferecendo condições para que o 
professor possa desenvolver um 
bom trabalho. 

 Aprimorando continuamente os 
instrumentos de avaliação dos 
indicadores de qualidade da 
educação infantil, para a melhoria 
de seus processos e práticas 
pedagógicas. 

 

 Durante o ano letivo 
 

 

 Contínua 

 Conselho de Classe 
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10 

 

 Propiciar um recreio que 
favoreça o 
desenvolvimento do 
estudante, sua 
socialização e o seu 
encantamento com as 
brincadeiras. 

 

 

 Diversificando os jogos com a 
aquisição de novos brinquedos 
ou confecção de brinquedos com 
material reutilizável. 

 Orientando os alunos para a 
utilização adequada dos 
brinquedos visando a sua 
conservação e compartilhamento. 

 Tornando o ambiente agradável 
estimulando as brincadeiras. 

 

 

 Durante o ano letivo 
 

 

 Contínua 

 Conselho de Classe 
 

 
11 

 

 Ouvir os alunos para 
saber quais são suas 
maiores dificuldades e 
suas demandas. 

 

 Abrindo espaço na direção, no 
SOE e na SEAA para a escuta dos 
alunos. 

 Estimulando rodas de conversa - 
Controlando o emocional - sobre 
situações de conflito 
(agressividade, respeito, raiva, 
sabedoria, reconciliação, bullying e 
outros). 

 Estimulando o teatro de fantoches 
e a contação de histórias. 

 Formando equipes de alunos para: 
      - organizar e divulgar o Dia 

Cultural – espaço aberto aos 
alunos para apresentarem suas 
danças, musicas, teatro, 
mostrando o seu talento, inclusive 
no festival de música com músicas 
autorais. 

      - selecionar músicas para o 
recreio e eventos.                                
      - promover a realização de 

documentários sobre temas como 
escola, natureza e trabalho. 

 Estimulando a musicalidade e a 

 

 Durante o ano 
 

 Semanalmente 
 
 

 Semanalmente 
 

 Quinzenalmente/durante o ano letivo 

 Semanalmente 
 

 

 Durante o ano letivo 

 

 Contínua 

 Avaliação Institucional 
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pratica de esportes, como bale, 
futebol, basquete, queimada, vôlei, 
espiroball, dentre outros, com 
amigos parceiros, inclusive 
fazendo uso do campinho de 
futebol próximo a escola. 

 Propiciando um recreio junino, que 
poderá ser realizado depois da 
festa junina. 

 
12 

 

 Manter com frequência a 
assistência da parte 
física, pedagógica e 
alimentação escolar. 

 

 Vistoriando as instalações físicas 
da escola, com o apoio de 
informações da comunidade 
escolar sobre eventuais problemas 
ocorridos que necessitam de 
providencias e instalando o 
porteiro eletrônico. 

 Solicitando ao grupo as demandas 
de material pedagógico necessário 
ao bom trabalho do professor. 

 Suprindo as demandas solicitadas.  

 Recebendo e acompanhando a 
entrega dos produtos destinados a 
alimentação escolar, observando 
sua qualidade, o preparo desses 
alimentos objetivando uma refeição 
de mais qualidade para os nossos 
estudantes.  

 

 Durante o ano letivo 

 

 Contínua  

 Institucional  
Comunidade escolar 

 

4.2  Aspectos Administrativos 
 
Objetivos Prioritários:  
 

 Proporcionar um atendimento de forma adequada e humanizada aos servidores da Instituição Educacional e da comunidade escolar 

 Manter organizado o arquivo funcional ativo e passivo dos servidores da Instituição Educacional. 
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Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

01  

 Atender as demandas 
administrativas e as 
necessidades dos 
servidores de acordo com 
a legislação vigente de 
forma humanizada. 

 

 Orientando quanto as férias, 
abonos e requerimentos em 
geral. 

 Cumprindo prazos para entrega 
de documentos. 

 Registrando em protocolos as 
solicitações feitas pelos 
servidores. 

 Orientando os servidores dos 

seus direitos e deveres enquanto 

funcionários da SEEDF. 

 

 Diário (Janeiro a dezembro) 

 

 Análise de Resultados por 
meio da avaliação 
institucional  

 
02 

 

 Manter o arquivo funcional 
da I.E atualizado  

 

 Incentivando a formação 
continuada da equipe 
administrativa.  

 Verificando as mudanças que 
ocorrem nas legislações. 

 Organizando as pastas-arquivo 
funcionais dos servidores. 

 

 Diário (Janeiro a dezembro) 

 

 Análise de Resultados por 
meio da avaliação 
institucional  

 

03  

 Atender a comunidade 
escolar em suas 
necessidades com 
humanização.  

 
 Mantendo atualizado o Sistema 

IEDUCAR;  

 Orientando e, se for o caso, 
encaminhando para os devidos 
atendimentos. 

 Atendendo as solicitações 
adequadamente e com cordialidade. 

 

 

 

  Diário (Janeiro a dezembro) 

 

 Análise de Resultados por 
meio da avaliação 
institucional  

 

4.3 - Aspectos Financeiros 
 
Objetivos Prioritários: 
 

 Planejar a utilização dos recursos financeiros destinados à Instituição Educacional com a participação da comunidade escolar. 
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 Aplicar os recursos financeiros em consonância com a legislação vigente. 

 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

 
01 

 

 Definir as prioridades da 
escola com a participação 
da comunidade escolar e 
de seus representantes 

 

 Realizando reuniões para 
discussão das necessidades da 
I.E., convocando os membros da 
APM e do Conselho Escolar para 
participar das decisões, bem como 
com a ciência do corpo docente. 

 Orientando a comunidade, o 
Conselho Escolar e a APM 
(Associação de Pais e Mestres) 
sobre a correta aplicação dos 
recursos financeiros. 
 

 

 Janeiro a dezembro 

 

 Contínua (Acompanhamento 
e supervisão pela 
comunidade escolar) 

 

02  

 Fortalecer o Conselho 
Escolar e o Conselho 
Fiscal 

 

 Promovendo reuniões com os 
Conselheiros ressaltando a sua 
importância como órgão 
fiscalizador e deliberativo. 

 

 Janeiro a dezembro 

 

 Contínua 
(Acompanhamento e 
supervisão pela 
comunidade escolar) 

 

03  

 Promover a transparência 
nas prestações de contas 
das verbas do GDF e 
Federal e APM. 

 
 Divulgando a aplicação desses 

recursos. 

 Cumprindo com os procedimentos 

burocráticos para aquisição dos 

materiais/serviços (custeio) e de bens 

de capital. 

 Janeiro a dezembro 

 Mensalmente (APM) 

 Semestralmente (PDAF e PDDE) 

 Contínua 
(Acompanhamento e 
supervisão pela 
comunidade escolar) 

 Semestralmente 
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15. APÊNDICE B - PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

15.1   OFICINA DE REDAÇÃO  

METAS  

 

OBJETIVOS  PROCEDIMENTOS  AVALIAÇÃO  

 

Que o aluno 

aprenda a redigir 

textos, com 

ortografia e 

pontuação 

corretas  

 

Aprender a 

escrever 

corretamente na 

língua 

portuguesa 

Observar o uso 

correto da 

ortografia e 

pontuação  

Leitura de um texto, 

em voz alta, 

alternada entre 

professora e aluno  

Apresentação, no 

texto, das 

pontuações e grafia 

das palavras que 

geram dúvidas  

 

Acompanhamento 

através da 

correção  

Que adquira 

hábitos de 

estudo, consulta 

ao dicionário, 

organização 

pessoal com o 

material escolar e 

compromisso de 

entrega das 

tarefas 

 

Desenvolver 

hábitos de leitura 

Exercitar 

diariamente o 

uso do dicionário 

Progredir na 

organização 

pessoal com o 

material escolar  

Ditado, 

autocorreção do 

mesmo, com a 

orientação da 

professora  

Exercícios de 

redação em casa  

Correção da 

redação em 

atendimento 

individualizado com 

a professora  

 

Ciência do 

progresso do 

aluno, através 

pontualidade e 

apresentação 

visual das tarefas  

Que aprenda a 

pesquisar em 

 

Tornar-se capaz 

 

Busca de sinônimo 

Expondo 

corretamente os 
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dicionários, com 

precisão: 

entendendo que 

as letras estão 

em ordem 

crescente  

de visualizar a 

ordem crescente 

das letras no 

dicionário  

de palavras 

retiradas do texto 

resultados das 

pesquisas   

 

CRONOGRAMA Desenvolvimento dos trabalhos, no período de fevereiro a outubro 

do ano letivo de 2018.  

PÚBLICO-ALVO Alunos de 4º e 5º Anos do ensino fundamental.  

Responsável pelo Projeto Margareth Cecília Chiappetta Moleda.  

Justificativa As gestoras da ECCC apresentaram a ideia desta oficina, para 

colaborar com o aprendizado das crianças do 2º bloco do 2º ciclo do ensino 

fundamental (4º e 5º Anos). A professora elaborou o projeto, apresentou na 

primeira coordenação coletiva, quando foi aprovado pela comunidade escolar, com 

louvores.  

 

 

 

 

15.2 PROJETO DE ACESSO AOS BENS CULTURAIS  

Este projeto se volta para reafirmar o direito das crianças, de acesso aos 

bens culturais (materiais e imateriais) para o enriquecimento de seu capital cultural.  

Justificativa  

A escola cumpre um papel extremamente importante no tocante a facilitar o 

acesso aos bens culturais materiais e imateriais, pois, estes alunos terão a 

possibilidade de ampliar seu capital cultural. A programação de acesso aos bens 

culturais se articulará às diferentes ações pedagógicas contidas na proposta 

curricular desenvolvida pela escola.  

Para que nossos alunos tenham assegurado o direito de aprender, conforme 

os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, da Educação Básica da 

SEDF é de fundamental importância que seu capital cultural seja enriquecido pelo 
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acesso aos bens culturais, para que as condições do sucesso escolar se efetivem 

de forma mais abrangente.  

Também não podemos esquecer que o direito aos bens culturais, pelas 

crianças, é previsto na Constituição Federal no art. 215 caput, quando cita que o 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 

da cultura nacional.  

O direito de acessibilidade aos bens culturais encontra fundamentos, ainda, 

no princípio da isonomia e no princípio da fruição coletiva do patrimônio cultural, 

segundo os quais, todos os cidadãos devem ter iguais condições de conhecer, 

visitar e obter informações sobre os bens integrantes do patrimônio e da cultural 

nacional.  

Também, esse direito está assegurado no Estatuto da Criança e 

Adolescente, no cap. IV que trata do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 

Lazer.  

Ainda, encontra-se reafirmado o direito de acesso aos bens culturais nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, art. 6º quando cita que os sistemas de ensino e 

as escolas adotarão, como norteadores das políticas educativas e das ações 

pedagógicas, os seguintes princípios: item II – Políticos: de reconhecimento dos 

direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do 

regime democrático e dos recursos ambientais; da busca da equidade no acesso à 

educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; da 

exigência de diversidade de  tratamento para  assegurar a  igualdade de  direitos 

entre os alunos que apresentam  diferentes  necessidades; da redução da pobreza 

e das  desigualdades sociais e regionais. 

Objetivo Geral:  

Promover meios para que nossos alunos tenham garantidos seus direitos de 

acesso aos bens culturais materiais e imateriais, articulando esses acessos às 

atividades pedagógicas previstas na proposta do Currículo em Movimento da 

Educação Básica. 

Objetivos específicos: 

 Viabilizar condições de nossos alunos frequentarem museus, centros 

culturais, bibliotecas públicas, Zoológico, etc. 

 Colaborar para a participação de nossos alunos em atividades do planetário, 

do projeto de educação para o trânsito do DETRAN - a transitolândia, projetos 
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promovidos por outras instituições públicas ou privados, em prol da educação 

ambiental, entre outros projetos. 

  Promover a participação dos alunos na programação cultural do Distrito 

Federal assistindo filmes, peças de teatro, audições da Escola de Música de 

Brasília e da Orquestra Sinfônica Nacional, CCBB, entre outras. 

 Contribuir para a realização de projetos culturais no espaço escolar voltado 

para faixa etária de nossos alunos (canto, dança, música, peças teatrais, atividades 

artísticas em geral desenvolvidas pelos alunos e orientadas pelos professores e ou 

outro profissional da escola). 

 Facilitar a entrada de projetos culturais produzidos fora da escola, mas que 

tem o compromisso social apresentar nas escolas, e que atendam a faixa etária 

dos alunos, para que estes sejam apresentados na escola. 

 Construção de uma rede social parceira que promova a divulgação de bens 

culturais e proporcione os meios de acessibilidade urbana (ônibus). 

Metodologia:  

Articulação de rede social com o objetivo de construir parcerias com órgãos 

públicos, instituições privadas e do terceiro setor que sejam promotoras de bens 

culturais e que viabilizem o transporte urbano (ônibus, vans e outros) dos alunos, 

professores e familiares da escola até os locais de acesso aos bens culturais. 

Estratégias: 

 Levantamento dos programas e programação promotores do acesso aos 

bens culturais. Apresentação destes programas aos professores e ou alunos para 

articulação pedagógica da atividade cultural com as atividades escolares 

desenvolvidas em sala de aula.  

Planejamento conjunto dos programas de acordo com as necessidades de 

cada turma que participe da programação cultural. Agendamento prévio nos órgãos 

promotores de acesso aos bens culturais. Estas atividades se darão de forma 

articulada com a ação interdisciplinar e transdisciplinar prevista pelo Currículo em 

Movimento. 

Quando os órgãos envolvidos não oferecerem transporte para os alunos será feita 

articulação para o agendamento com os órgãos responsáveis pelo transporte 

escolar da SEEDF e ou outros órgãos que ofereçam este tipo de apoio. 

Cronograma:  
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Será organizado de março a novembro, com a inclusão mensal de pelo 

menos uma turma às atividades de acesso aos bens culturais.  

Outubro: Visita ao planetário, data a definir por eles, mas os dias serão às terças e 

quintas, tanto pela manhã como pela tarde. Serão quatro saídas, pois o planetário 

só comporta 80 pessoas de cada vez.  

Outubro: Visita à transitolândia: A capacidade é de até 100 pessoas por ida.  

Avaliação: Será no processo com roda de conversas, produções escritas e ou artísticas 

com a participação integrada de estudantes e professores. 

Bens Materiais - São bens de natureza concreta, ou seja, monumentos, sítios 

arqueológicos, núcleos urbanos, acervos musicológicos, documentais e bibliográficos.  

Bens Imateriais - São considerados bens imateriais as práticas, as representações, as 

expressões, os conhecimentos e as técnicas junto com os instrumentos, objetos, 

artefatos e lugares culturais a eles associados. 

<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/2/docs/direitoacessibilidadeaosbensculturais.pd

f> 

 

15.3 PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

JUSTIFICATIVA Educação Ambiental é uma maneira de cultivar o equilíbrio entre os 

homens e o seu meio natural, tendo em mente o nosso pequeno planeta azul. Azul, visto 

do espaço: três quartos de água para um quarto de terra. Esta educação pode ser 

realmente transformadora ao trazer maneiras de conviver, respeitando as diversas formas 

de vida, cultivando novos valores e criando uma cultura de paz. Compreendendo os 

desafios socioambientais e o papel da educação ambiental.  

O nosso patrono da educação, Paulo Freire, propôs a criação dos círculos de 

aprendizagem e cultura em cada quarteirão, em cada comunidade do nosso país. A 

proposta continua válida para a vida em sociedade no século XXI. A comunidade 

sustentável proposta por Freire é formada por pessoas que cuidam das relações que 

estabelecem com os outros, com a natureza e com os lugares onde vivem. Essa 

comunidade aprende, pensa e age para construir o seu presente e o seu futuro com 

criatividade, liberdade, respeito às diferenças, deixando um lugar saudável para seus 

descendentes.  

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/2/docs/direitoacessibilidadeaosbensculturais.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/2/docs/direitoacessibilidadeaosbensculturais.pdf
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Entende-se, aqui, que cada comunidade deve construir seus próprios passos em direção à 

sustentabilidade. Em fins do século XX – 1987 - a Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento definiu desenvolvimento sustentável como “a capacidade de satisfazer as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprirem suas próprias necessidades”. No ano de 1992, 179 países assumiram o 

compromisso de construir um novo modelo de desenvolvimento que resultasse em melhor 

qualidade de vida para a humanidade e que fosse sustentável no campo da economia, da 

vida social e do ambiente físico na terra. Este encontro foi realizado no Rio de Janeiro e 

ficou conhecido como Rio-92. Na ocasião foi construída a Agenda 21 com compromissos e 

ações sustentáveis para o século XXI, assinada na Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Agenda 21 tem como referência a Carta da Terra, um 

documento internacional que trata de como cuidar do nosso Planeta. Desde 2002, o Brasil 

tem a Agenda 21 brasileira, elaborada com a participação de cerca de 40 mil pessoas.  

Para a construção de uma sociedade sustentável é preciso envolvimento de todos. Os que 

participam do processo educacional precisam fazer parte e abraçar a causa. A escola, em 

todos os segmentos, tem papel fundamental na construção de um novo pensamento 

ambiental. Foi pensando nisso que a Escola Classe Cora Coralina – ECCC – planejou a 

agenda de sustentabilidade no cotidiano escolar. Carta de Responsabilidades: Vamos 

Cuidar do nosso Ambiente. Agenda, para remeter à ação diária; uma metáfora do tema e 

programa que será desenvolvido por todos, diariamente. Carta, para designar mensagem 

expressa comunicada a pessoas e a organizações. Tal qual a Agenda 21 que comunica 

ações ao redor do mundo.  

Para desenvolver estas ações, o projeto se baseia nos princípios da Carta Magna, em seu 

artigo 225, com suas alíneas, nos movimentos sociais de consciência verde, nas criações 

artísticas executadas com material de descarte, na arquitetura sustentável, em projetos 

sustentáveis exitosos e amplamente divulgados, em orientações por meio dos eixos 

transversais, em documentos como a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais em Educação Básica.  

CONTEXTUALIZAÇÃO A escola está inserida no campo, fronteiriça com o espaço urbano, 

cercada por matas, áreas de preservação ambiental, riachos, chácaras. Faz divisa física 

com o condomínio horizontal Entre Lagos. Está localizada nas proximidades de região 

populacional com renda econômica média e baixa. Nossa comunidade humana possui rico 

potencial para relações recíprocas: pessoas que lavram a terra, pessoas que buscam 

morar no condomínio para uma vida aprazível em contato com a natureza e trabalhadores 
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da área urbana. Nossos estudantes, aproximadamente 335, estão na faixa de idade de 

cinco a 11 anos, em sua maioria; são oriundos desta miscigenação cultural e social. 

Oferecemos Educação Infantil, 2° período e Ensino Fundamental no segmento do 1° ao 5° 

Ano.  

DELIMITAÇÃO DO TEMA Conhecimentos acerca das relações recíprocas na comunidade 

escolar, no meio ambiente, com práticas de sustentabilidade, cuidando dos recursos 

naturais, da água e da luz no cotidiano, da correta destinação dos resíduos produzidos.  

METAS Uso consciente da água, da energia elétrica e diminuição da produção de resíduos 

praticando os cinco Rs: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Repensar os modos 

de produção e as reais necessidades de consumo, pois uma das razões para o 

desequilíbrio ambiental é consumismo, estimulado desde a infância. Reduzir o uso de 

descartáveis, sempre que for possível: adquirir refis de produtos ou adquiri-los a granel, 

optar por embalagens econômicas ou embalagens retornáveis. Recusar aerossóis e 

lâmpadas incandescentes, produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente; priorizar 

produtos de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente. Reutilizar 

materiais, utensílios, roupas, adornos e outros. Reciclar, praticando a separação dos 

resíduos, apoiando a coleta seletiva, criando adubos a partir da matéria orgânica.  

OBJETIVO GERAL Disseminar técnicas e hábitos sustentáveis através da educação 

ambiental, para a formação de cidadãos responsáveis, críticos e ativos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Adotar práticas coerentes com os objetivos desta agenda, no cotidiano escolar.  

 Aplicar o programa de uso racional da água, da energia elétrica e da produção de 

resíduos.  

 Apresentar alternativas para as questões ambientais pertinentes no dia a dia escolar.  

 Capacitar a comunidade escolar para a assimilação da prática sustentável de coleta 

seletiva.  

 Conscientizar sobre as diferentes formas de coleta e destino do lixo, na escola, em 

casa e nos espaços em comum.  

 Constatar que no contexto histórico atual, a maior parte da população brasileira 

encontra-se nas cidades contribuindo para a crescente degradação das condições 

ambientais.  

 Contribuir para tornar a escola um espaço sustentável, democrático e saudável.  

 Criar uma agenda de prioridades para a educação ambiental.  

 Dar ciência sobre o uso adequado de certas matérias para reuso.  
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 Desenvolver a construção de atitudes para a preservação e o desenvolvimento 

sustentável.  

 Despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza e senso de 

responsabilidade para com as gerações futuras.  

 Distinguir atitudes inadequadas para com o seu meio ambiente.  

 Divulgar resultados obtidos no trajeto do trabalho desenvolvido.  

 Efetivar a gestão dos resíduos na escola.  

 Encorajar a participação da comunidade escolar para as atividades do projeto.  

 Engajar a comunidade escolar sobre a importância do meio ambiente e como o 

homem está inserido neste meio.  

 Envolver a comunidade escolar em soluções para os problemas atuais.  

 Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos com relação à 

utilização dos recursos naturais.  

 Incentivar a prática de fotografar o meio ambiente, pois uma foto fala por si.  

 Observar o meio ambiente, para conservá-lo.  

 Planejar a construção de um futuro desejado por todos.  

 Preparar exposição de fotos do meio ambiente, protagonizada pelos estudantes.  

 Promover intercâmbios com outras instituições.  

 Realizar a conferência de meio ambiente na escola com o protagonismo dos 

estudantes.   

 Reconhecer que os cuidados com o meio ambiente promovem a qualidade de vida 

para os seres vivos.  

  Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais.  

INTRODUÇÃO O uso vital da água, o consumo diário da energia elétrica, no campo e no 

meio urbano, e a produção de resíduos, estão na ordem do dia como tema de discussão, 

na sociedade planetária. As comunidades humanas estão em permanente busca de 

soluções para estas preocupações, a fim de continuarem desfrutando do encontro com a 

vida natural.  

A água está em estado de escassez em várias partes do mundo, tendo como exemplo o 

próprio Distrito Federal, que em alguns períodos do ano controla sua vazão e distribuição. 

Há vários fatores que contribuem para o uso consciente da água. Os principais fatores 

dependem diretamente de o usuário saber usá-la com parcimônia e da manutenção das 

instalações hidráulicas evitando desperdício. Para que este recurso natural não nos falte, o 

uso da água precisa ser racional.  
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A energia elétrica, imprescindível na vida moderna, necessita ser usada com planejamento 

e organização, para não faltar. Vivemos em conectividade, armazenamos alimentos em 

geladeiras e freezers e o avanço diário da tecnologia, com o uso da energia elétrica para 

nosso conforto é uma realidade premente. É possível estar conectado com o que acontece 

no mundo, graças ao uso de uma infinidade de dispositivos eletrônicos. Aí entram 

computadores, Internet, celulares, tablets, notebooks, smartfones, TV, entre muitos outros 

equipamentos que lotam as prateleiras das lojas e as estantes de casa. Estes dispositivos 

são extremamente úteis, mas, na prática, existem questões preocupantes relacionadas ao 

uso em larga escala desses equipamentos. A maioria das pessoas simplesmente 

desconhece a melhor maneira de descartar o lixo eletrônico.  

A produção diária de resíduos, pela sociedade é fato facilmente constatável. A separação 

do lixo eletrônico, orgânico e do reciclável, além de diminuir a carga de resíduos jogados na 

natureza ainda pode gerar uma renda extra para outras famílias. O orgânico, base para 

adubos. O seco, em material reciclado. Os eletrônicos, por meio da manufatura reversa.  

Tal processo consiste na coleta e no desmonte desses equipamentos, seguindo o caminho 

oposto ao de fabricação. Com as peças devidamente separadas, torna-se possível dar a 

correta destinação a cada tipo de componente dos aparelhos. Ferro, alumínio, vidro e 

plástico, por exemplo, são enviados à reciclagem. Peças mais complexas, como placas de 

circuito, constituídas por mais de 20 componentes distintos, são trituradas e cada elemento 

é destinado a um fim. Vale destacar que a manufatura reversa é extremamente eficiente 

quando realizada da maneira certa. Em alguns casos, é possível reciclar e reutilizar até 

100% dos materiais de um equipamento. A atividade ainda gera emprego e renda, já que a 

etapa de desmonte dos aparelhos é feita manualmente, o que requer bastante mão de 

obra. Após a separação e a reciclagem, os materiais são vendidos para empresas que os 

utilizam como matéria-prima.  

Em função das grandes distâncias territoriais do Brasil e da pouquíssima quantidade de 

empresas especializadas na manufatura reversa, concentradas principalmente na região 

sudeste, a correta destinação do lixo eletrônico se torna difícil e cara. Com a instauração da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que responsabiliza os fabricantes e os 

consumidores pela correta destinação do lixo eletrônico, muitas empresas vêm criando 

postos de coleta, bem como abrindo fábricas de manufatura reversa para seus produtos.  

Tomando como eixo orientador a Constituição Federal, “promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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ambiente”, nossa escola, pública, segue desempenhando sua parte, praticando a educação 

ambiental.  

METODOLOGIA Realizar sensibilizações para estimular a participação de todos na 

temática meio ambiente. A informação acerca das pretensões e atividades do projeto 

facilitará a execução do mesmo. O envolvimento da comunidade escolar em algumas 

atividades direcionadas e pontuais ampliará os conceitos de hábitos sustentáveis.  

Efetivar a gestão dos resíduos na escola com tambores coletores de materiais recicláveis 

artisticamente customizados pelos alunos (responsabilidade com os resíduos gerados). 

Capacitar os funcionários da escola, para tornar a coleta mais segura, visto que o manejo 

correto dos resíduos minimiza os riscos de doenças, insetos e ratos. Firmar parceria com 

uma associação de catadores da região. Fixar endereços de referências dos locais da 

destinação correta de produtos como pilhas, baterias e óleo de cozinha. Desmontar um 

computador danificado e exibir as peças que podem ser reaproveitadas, para que os 

estudantes possam aprender com material concreto.  

Aplicar programa de uso racional da água com cartazes informativos para a realização da 

campanha de conscientização, em todos os bebedouros, banheiros e torneiras. Divulgar os 

resultados da revisão no sistema hidráulico da escola solucionando possíveis vazamentos.  

Minimizar o gasto de energia elétrica no prédio escolar, com o estudo dos pontos que não 

necessitam de luz acesa em certos períodos, melhorando a estrutura de iluminação natural, 

realizando campanhas de conscientização por toda a escola. Pesquisar sobre a geração de 

energia, seus modos de produção, desde a produção mais rústica à produção moderna, 

por hidrelétricas.  

PROCEDIMENTOS Criar comissões de trabalho, para desenvolver ordenadamente as 

metas propostas. Cada série escolar deve assumir objetivos específicos, compatíveis com 

suas potencialidades e conhecimentos prévios. É o recorte do tema, distribuído entre a 

comunidade escolar. Os adultos estarão inseridos em cada comissão.  

 Participação Compartilhar opiniões e informações. Participar é importante para 

termos a chance de juntos, transformar a realidade. Se estivermos descontentes com algo, 

podemos propor soluções. Se estivermos satisfeitos com alguma coisa, podemos divulgar e 

contribuir para que outras pessoas aprendam com nossa experiência.  

 Organização e divulgação Um “pontapé” inicial para começar a criar o processo e 

outras pessoas poderem se inserir e participar. Um grupo de estudantes organiza e divulga 

a primeira reunião, sempre com o apoio de um coordenador. Isso pode ser feito por meio 
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de boletins, avisos em murais, alto-falante, jornal informativo, história contada, música 

criada pelos estudantes, dramatizações e tudo o que a imaginação criar.  

 Acordo de Convivência Proposta escrita, de cada comissão, das ideias e das 

atividades discutidos em reunião. É um conjunto de entendimentos feitos entre as pessoas 

para facilitar o funcionamento da agenda. Uma vez que todos ajudam a construir e 

concordam, tornam-se responsáveis por cumprir este acordo.  

O objetivo da primeira reunião é debater e aprovar. Para facilitar a conversa, os 

participantes podem responder a algumas perguntas. 1) para que serve a nossa agenda? 

2) como devem ser organizadas as prioridades? 3) que o quinhão de trabalho será 

repartido entre as pessoas? Etc. Após a reflexão, elaborar uma frase curta, que mostre o 

objetivo do grupo.  

 Registros As decisões de todas as reuniões precisam ser registradas e assinadas 

pelos participantes. Este é o momento de nomear o sonho de todos e de colocar no papel 

as ideias que surgirem. O registro é importante para documentar a história do grupo e 

servir como memória. Fazer planos e agir só tem sentido se for para melhorar o dia a dia 

da comunidade escolar. Para isso acontecer é preciso muita dedicação, estudo, 

planejamento e principalmente pôr a mão na massa. Registros podem ser fotos, vídeos, 

linha do tempo, quadro sinótico, esquemas de ação e outros.  

 Oficina do Futuro Metodologia criada pela ONG Instituto Ecoar para a Cidadania: 

variadas formas de enxergar o quê e como se deseja atingir os objetivos propostos. Pode-

se passar por todas as oficinas, criar novas oficinas ou escolher uma das sugeridas.  

 Árvore dos Sonhos. Para criar os objetivos do grupo, construir uma árvore grande 

desenhada na lousa, recortada em papéis ou formada com galhos descartados. As 

pessoas devem se reunir em pequenos grupos para responder a uma pergunta: Como é a 

escola dos nossos sonhos? Cada resposta é colocada nos galhos, nas folhas e nos frutos.  

 Caminho das Pedras Construir um caminho com pedras, desenhado na lousa ou 

recortado em papeis. Pode ser um caminho construído com pedras reais, dispostas no 

chão. O grupo debate e escreve uma dificuldade encontrada, sobre uma das pedras. 

Depois de examinar todas as dificuldades, os participantes da oficina escolhem quais 

questões desejam ver resolvidas em primeiro, em segundo e em terceiro lugar e assim por 

diante.  

 Jornal Mural Viagem do passado para o presente. Todos os problemas e dificuldades 

têm uma razão de existir. Por isso, o terceiro passo da Oficina de Futuro consiste em reunir 

informações, para conhecer a história da escola e da comunidade. Um caminho: as 
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pessoas mais velhas podem contar como as coisas eram antigamente. Coletar desenhos, 

fotos, poesias, textos, celebrações culturais, filmes e outras informações sobre o passado 

ajudam a compor a memória. Mas é preciso também conhecer a situação atual. 

Novamente, vale a pena reunir todo tipo de informação e de documentos. É importante 

colocar no jornal mural, diferentes informações. Lembrar que o Jornal Mural é dinâmico e, 

portanto, precisa ser atualizado com frequência.  

Um plano de ação é como um mapa de orientação. Ele às vezes pode demorar a ser 

construído, mas se for cuidadoso e completo pode evitar muita dor de cabeça. Planejar é 

pensar antes de agir. Vale lembrar que os planos existem para serem executados. 

Portanto, é importante acompanhar e avaliar a realização de todos os passos, perguntando 

sempre se os sonhos estão sendo alcançados.  

 Monitoramento Depois de cada atividade, a avaliação. Fazer uma rodada com os 

participantes respondendo a três questões: 1) Que bom que... 2) Que pena que... 3) Que 

tal se...  

 Outros procedimentos válidos Concurso de redação sobre o meio ambiente, 

especificamente, sobre os temas abordados. Feira de trocas, uma referência ao controle de 

consumo, responsável pelo crescimento de resíduos. Contribuição de filmes e/ou 

documentários sobre a temática. Portfólios. Palestras, concurso de fotos, depoimentos de 

pessoas sobre o ambiente local, fala de um representante da reciclagem. Exposição de 

artefatos da comunidade. Relatos orais ou escritos.  

EIXOS TEMÁTICOS As classes de crianças pequenas, 2° Período e Anos Iniciais, 

merecem atenção em como trabalhar o conteúdo de forma contextualizada, tornando a 

aprendizagem significativa. As atividades devem enfocar o meio ambiente. Reflexões tais 

como: podemos andar em meio ao lixo? Calçadas irregulares oferecem perigo? As 

sombras das árvores são úteis no dia a dia? Etc. As sugestões abaixo podem facilitar a 

abordagem, para inserção destes estudantes nas ações da comunidade escolar no 

desenvolvimento de ações sustentáveis.  

 Linguagem oral e escrita Pesquisar os temas em livros didáticos, paradidáticos, 

histórias em quadrinhos e revistas. Participar de variadas situações de comunicação oral - 

parlendas, contos; adivinhas; trava-língua, poemas, rimas. Interagir e expressar desejos, 

necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral e escrita, contando suas 

vivências. Brincadeiras e jogos (quebra-cabeça, jogo da memória, dominó e bingo). 

Músicas, brincadeiras de roda, passa-anel, escravos de Jó, chicotinho queimado, pique-
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esconde, amarelinha. Danças, dobraduras e recortes. Confecção de livros coletivos. Ler 

histórias, assistir filme sobre educação ambiental.  

 Linguagem Matemática Sequenciar fatos. Estabelecer aproximações com noções 

matemáticas presentes no cotidiano: contagem, relações geográficas, de tempo e 

espaciais. Manipular objetos, explorar o ambiente, participar de e brincadeiras em 

situações organizadas. Reconhecer cores e formas. Desenhar casa, que remetem à 

aprendizagem de número de cômodos, objetos e pessoas; e formas geométricas.  

 Ciências Sociais Aproximar os acontecimentos da atualidade, do mundo que nos 

cerca, com a sala de aula e a escola. Explorar o ambiente estabelecendo relações entre os 

fenômenos da natureza e os procedimentos cotidianos. Estabelecer contato com objetos 

diversos, satisfazendo a curiosidade e o interesse.  

 Ciências Naturais Aprimorar os cinco sentidos através de atividades com materiais 

concretos e lúdicos. Desenvolver progressivamente hábito de higiene pessoal: escovar os 

dentes, lavar as mãos, tomar banho, lavar o rosto, jogar o lixo no local reservado para 

recebê-lo. Observar como e onde jogar os lixos, seco e orgânico. Aprender sobre a 

necessidade de preservar o ambiente, nossa morada.  

 Artes Ampliar o reconhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes 

objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de 

manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão artística. Observar o 

limite disponível para os desenhos, pinturas e colagens. Compreender o uso do mural na 

escola. Fazer uso dos pincéis de maneira adequada. Manipular materiais diversos para 

colagens.  

 Movimento e psicomotricidade Explorar as possibilidades de gestos e ritmos 

corporais para expressar-se. Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, 

correr, pular etc. Desenvolver atitude de confiança nas próprias capacidades motoras. 

Reconhecer as próprias capacidades motoras e possibilidades cinéticas. Explorar e utilizar 

os movimentos de preensão, encaixe, lançamento etc.  

 Desenvolvimento das atividades sugeridas Os procedimentos serão divididos em 

etapas planejadas. Apresentação do tema e a conversa dirigida com interpretações, 

opiniões sobre o meio ambiente. Apresentação de vídeo educativo infantil, que trate da 

questão do lixo, da preservação do meio ambiente trazendo a importância da reciclagem. 

Explicação sobre a importância de Reciclar, Reaproveitar, Reutilizar, respeitando a vida e a 

ecologia. Aula-Passeio, onde serão orientados a observar as formas do meio ambiente e 

suas proximidades. Análise da realidade ambiental na comunidade. Apresentação das 
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diferentes partes do lixo produzido na cidade, através de diferentes atividades 

pedagógicas. Montagem de latas de coleta seletiva na sala de aula. Confecção de 

brinquedos e utilitários com materiais recicláveis. Preparação para a exposição dos 

trabalhos.  

 

CRONOGRAMA PARA 2018 

DATA ATIVIDADES 

ABRIL Elaboração do Projeto 

MAIO  Apresentação da proposta do projeto para a  

equipe pedagógica 

05 MAIO Apresentação para a comunidade escolar 

A CONFIRMAR Apresentação para os estudantes 

A CONFIRMAR Planejamento, com os professores, para desenvolvimento do 

projeto no 2º semestre 

2ºSEMESTRE Desenvolvendo diariamente as atividades com os alunos, 

envolvendo a comunidade escolar 

DEZEMBRO Avaliação do desenvolvimento do projeto com a exposição de 

trabalhos junto à comunidade escolar 

 

 

GLOSSÁRIO AMBIENTAL Para atividades de aprendizagem com estudantes do 4º ao 5° 

Ano.  

 Área de Proteção Ambiental (APA) – Tem como objetivo conservar a diversidade do 

ambiente, de espécies, de processos naturais e do patrimônio natural, visando melhoria da 

qualidade de vida, através da manutenção das atividades socioeconômicas da região.  

 Assoreamento – Processo em que lagos, rios, baías e estuários vão sendo aterrados 

pelos solos e outros sedimentos neles depositados pelas águas das enxurradas, ou por 

outros processos.  

 Aterro controlado – Aterro onde os resíduos são depositados recebendo depois uma 

camada de terra por cima. Na impossibilidade de se proceder a reciclagem do lixo, pela 

compostagem acelerada ou pela compostagem a céu aberto, as normas sanitárias e 

ambientais recomendam a adoção de aterro sanitário e não do controlado.  
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 Aterro sanitário – Aterro com pré-requisitos de ordem sanitária e ambiental. Deve ser 

construído de acordo com técnicas definidas, como impermeabilização do solo, para que o 

chorume não atinja os lençóis freáticos, contaminando as águas.  

 Biodegradável – Substância que se decompõe pela ação de seres vivos. Leia o 

rótulo do detergente e do sabão em pó, biodegradáveis.  

 Biodiversidade – Representa o conjunto de espécies animais e vegetais viventes.  

 Bioma – É o conjunto de condições ecológicas de ordem climática e características 

de vegetação, que comporta o grande ecossistema com fauna, flora e clima próprios.  

 Biosfera – É o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Sistema único formado 

pela atmosfera (troposfera), crosta terrestre (litosfera), água (hidrosfera) e mais todas as 

formas de vida.  

 Buraco da camada de ozônio – Abertura na estratosfera, resultante da redução da 

camada de ozônio, constatada entre setembro e novembro de 1989 na Antártida e que tem 

sido motivo de alarme. Essa camada é essencial à preservação da vida do planeta, porque 

filtra o raio ultravioleta do sol, mortífero às células. Observações recentes mostram que o 

buraco tem se estendido até o extremo sul da América do Sul e à Nova Zelândia.  

 Camada de ozônio – Verdadeiro escudo de proteção, filtrando os raios ultravioletas 

emitidos pelo sol. Gases nitrogenados emitidos por aviões e automóveis, assim como o 

CFC (clorofluorcarbono) tem efeito destrutivo sobre a camada de ozônio. Admite-se que o 

clima sofra transformações, principalmente com o aquecimento da superfície do planeta.  

 Chorume – Resulta principalmente da decomposição biológica da parte orgânica dos 

resíduos sólidos e de água de chuva que se infiltra. É altamente poluidor.  

 Chuva ácida – Precipitação de água sob a forma de chuva, neve ou vapor, tornada 

ácida por resíduos gasosos proveniente, principalmente, da queima de carvão, derivados 

de petróleo ou de gases de núcleos industriais poluidores. As precipitações ácidas podem 

causar desequilíbrio ambiental quando penetram nos lagos, rios e florestas e são capazes 

de destruir a vida aquática.  

 Ciclo vital – Compreende todo ciclo de vida dos organismos vivos: o nascimento, o 

crescimento, a maturidade, a velhice e a morte.  

 Compostagem – Técnica de elaboração e mistura fermentada de restos de seres 

vivos, rica em húmus e micro-organismos, que aplicada ao solo, melhora a sua fertilidade.  

 Conservação da natureza – Uso ecológico dos recursos naturais, de modo a atender 

às necessidades de toda a população e das gerações futuras.  
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 Conservação do solo – Conjunto de métodos de manejo do solo. Estabelece a 

utilização adequada, a recuperação de áreas degradadas e a preservação do solo.  

 Dano ambiental – Qualquer alteração provocada por intervenção humana.  

 Desenvolvimento sustentado – Modelo de desenvolvimento que leva em 

consideração, fatores econômicos, fatores de caráter social, ecológico, as disponibilidades 

dos recursos vivos e inanimados, as vantagens e os inconvenientes, de ação humana. 

Tese defendida a partir do indiano ambientalista Anil Agarwal, pela qual não pode haver 

desenvolvimento que não seja harmônico com o meio ambiente.  

 Eco desenvolvimento – Visão moderna do desenvolvimento consorciado com o 

manejo dos ecossistemas, procurando utilizar os conhecimentos já existentes na região, no 

âmbito cultural, biológico, ambiental, social e político.  

 Ecologia – Ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o ambiente 

físico. Palavra originada do grego: oikos = casa, moradia + logos = estudo.  

 Ecossistema – A pequena unidade funcional da vida. Conjunto integrado de fatores 

físicos, químicos e bióticos, que caracterizam um determinado lugar. Também pode ser 

uma unidade ecológica constituída pela reunião do meio abiótico (componentes não vivos) 

com a comunidade no qual ocorre intercâmbio de matéria e energia.  

 Ecoturismo – Conhecido como turismo ecológico, atividade de lazer em que o 

homem busca, por necessidade e por direito, a revitalização da capacidade interativa e do 

prazer lúdico nas relações com a natureza. É o segmento da atividade turística que 

desenvolve o turismo de lazer, esportivo e educacional em áreas naturais, de forma 

sustentável, no patrimônio natural e cultural, incentivando sua conservação, promovendo a 

formação de uma consciência ambientalista, com a interpretação do ambiente e garantindo 

o bem-estar das populações envolvidas.  

 Educação ambiental – Conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão 

da dinâmica dos ecossistemas, considerando efeitos da relação do homem com o meio, a 

determinação social e a evolução histórica dessa relação. Visa preparar o indivíduo para a 

integração crítica ao meio, questionando a sociedade tecnológica, seus valores, seu 

cotidiano de consumo, ampliando a visão de mundo, numa perspectiva de integração 

homem-natureza.  

 Efeito estufa – Fenômeno que ocorre quando gases, atuando como as paredes de 

vidro de uma estufa, aprisionam o calor na atmosfera da Terra, impedindo sua passagem 

de volta para a estratosfera. O efeito estufa funciona em escala planetária. O fenômeno 

pode ser observado, em um carro exposto ao sol e com as janelas fechadas. Os raios 
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solares atravessam o vidro do carro provocando o aquecimento de seu interior, porque os 

vidros retêm os raios infravermelhos. No caso específico da atmosfera terrestre, gases 

como o CFC, o metano e o gás carbônico funcionam como se fosse o vidro de um carro. A 

luz do sol passa por eles, aquece a superfície do planeta, mas parte do calor que deveria 

ser devolvida à atmosfera fica presa, acarretando o aumento térmico do ambiente. 

Acontecendo em todo o planeta, seria capaz de promover o degelo parcial das calotas 

polares, com a consequente elevação do nível dos mares e a inundação dos litorais.  

 Erosão – Processo pelo qual parte do solo ou a camada superficial do solo é retirada 

e depositada em outro lugar, pelo impacto da chuva, de ventos ou ondas.  

 Estação ecológica – Áreas representativas de ecossistemas destinadas à realização 

de pesquisas. Têm o objetivo de proteger amostras dos principais ecossistemas, equipando 

estas unidades com infraestrutura que permita às instituições de pesquisas fazer estudos 

comparativos ecológicos entre áreas protegidas e aquelas que sofreram alteração 

antrópica.  

 Extrativismo – Ato de extrair produtos das florestas: minerais, madeira ou outros.  

 Fauna - Conjunto de animais que habitam determinada região.  

 Flora – Conjunto das espécies vegetais que compreendem a vegetação de uma 

determinada região, sem qualquer expressão de importância individual.  

 Fotossíntese – Processo bioquímico pelo qual as plantas utilizam a luz solar como 

fonte de energia para formar substâncias nutritivas. Neste processo, a planta consome gás 

carbônico (CO2) e água, liberando oxigênio (O2) para a atmosfera.  

 Habitat – Ambiente que oferece condições favoráveis para o desenvolvimento, a 

sobrevivência e a reprodução de organismos. Cada espécie necessita de determinado tipo 

de habitat porque tem um determinado nicho ecológico.  

 Húmus – Fração orgânica que resulta da decomposição de restos vegetais e animais.  

 Impacto ambiental – Qualquer alteração das propriedades físico-químicas e 

biológicas do meio ambiente, resultante das atividades humanas, que afetam a saúde, a 

segurança e o bem-estar do meio ambiente.  

 Impacto ecológico – Efeito de uma variação ambiental, seja natural ou provocada 

pelo homem, sobre a ecologia de uma região, como por exemplo, a construção de uma 

represa.  

 Lixo tóxico – Composto por resíduos venenosos, como solventes, tintas, baterias de 

carros, baterias de celular, pesticidas, pilhas, produtos para desentupir pias e vasos 

sanitários, dentre outros.  



79 

 Meio ambiente – Tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é indispensável 

à sua sustentação: solo, clima, recursos hídricos, ar, nutrientes e os outros organismos, 

meio sociocultural e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo 

homem.  

 Metais pesados – Zinco, cádmio, cobre, níquel e chumbo, comumente utilizados na 

indústria e tóxicos aos organismos vivos.  

 Patrimônio ambiental – Conjunto de bens naturais da humanidade.  

 Poluição – Qualquer alteração do meio ambiente prejudicial aos seres vivos, 

particularmente ao homem. Ocorre quando os resíduos produzidos pelos seres vivos 

aumentam e não podem ser reaproveitados.  

 Preservação ambiental – Ações que garantem a manutenção das características 

próprias de um ambiente e as interações entre os seus componentes.  

 Reflorestamento – Replantio de árvores em áreas que anteriormente eram ocupadas 

por florestas.  

 Reserva biológica – Unidade de conservação visando a proteção dos recursos 

naturais para fins científicos e educacionais. Possui ecossistemas de importância científica. 

Em geral não comportam acesso ao público. Seu tamanho é determinado pela área 

requerida para os objetivos científicos a que se propõe, garantindo sua proteção.  

 Reserva ecológica – Unidade de conservação que tem por finalidade a preservação 

de ecossistemas naturais de importância fundamental para o equilíbrio ecológico.  

 Reserva indígena – Área caracterizada por possuir sociedades indígenas. Os 

objetivos de manejo são proporcionar o modo de vida de sociedades que vivem em 

harmonia e em dependência do meio ambiente, evitando um distúrbio pela moderna 

tecnologia e, , realizar pesquisas sobre a evolução do homem e sua interação com a terra.  

 Resíduos – Materiais e restos de materiais considerados sem valor suficiente para 

conservação. Alguns tipos de resíduos são considerados altamente perigosos e requerem 

cuidados especiais quanto à coleta, transporte e destinação final, pois apresentam 

substancial periculosidade, ou potencial, à saúde humana e aos organismos vivos.  

 Unidades de conservação – áreas criadas com o objetivo de harmonizar proteger 

recursos naturais e melhorar a qualidade de vida da população.  

 Culminância Exposição dos trabalhos representando as diferentes etapas da 

execução da pesquisa.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS Na prática, em termos planetários, são impossíveis ações de 

jogar alguma coisa fora. Para o planeta, não existe fora. Existe apenas o resíduo fora do 
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campo de visão. No contexto histórico atual, a maior parte da população brasileira 

encontra-se nas cidades, com crescente degradação ambiental. Isto nos remete a uma 

necessária reflexão sobre os desafios para mudar as formas de pensar e agir. Há materiais 

potencialmente contaminantes, extremamente difíceis de decompor, que, se não forem 

destinados à reciclagem, causarão um impacto considerável ao meio ambiente, afetando 

diretamente as gerações futuras.  

Preocupados com o crescimento da população, vários arquitetos, designers 

industriais, engenheiros, paisagistas e outros profissionais da área das artes, da construção 

e da habitação têm se posicionado, no mundo, sobre a sustentabilidade e a preservação do 

meio ambiente. “A boa arquitetura sempre foi sustentável. Basta observar as casas das 

populações primitivas, que consideram a oferta local de materiais, a orientação solar 

adequada, o uso da ventilação e iluminação naturais”, mostra Emerson Vidigal, arquiteto 

com escritório em São Paulo. Outra fala interessante é a de Guto Requena, arquiteto 

brasileiro, sobre a reutilização. “Sustentabilidade é um posicionamento de vida (...). Parto 

do princípio de que, se você tem uma história com o objeto, ele se torna atemporal e não 

irá para o lixo. A afetividade é uma ferramenta poderosa.”. A Casa Terra trabalha com 

projetos de casas ecológicas, modulares e econômicas em vários estados brasileiros e a 

arquiteta Elena Caldini se posicionou a respeito: “A sustentabilidade passa tanto pela 

reavaliação das nossas reais necessidades quanto pela reinvenção dos modos de obter os 

produtos que utilizamos.”  

Temos belos exemplares de obras sustentáveis no Brasil e para ilustrar, 

olhemos a construção do SESC Pompéia (SP), criado no chão de uma fábrica desativada. 

O conjunto arquitetônico, obra e paisagismo, do palácio Capanema (RJ). E por fim, nossa 

cidade, Brasília, planejada considerando o bem-estar da população, com imensas áreas 

verdes e a criação do Lago Paranoá para amenizar a secura da temperatura local.  

Ainda nos anos 1950, o professor italiano Achille Castiglioni, estimulava seus 

alunos a raciocinar a partir da curiosidade mental de cada um. Afirmava: “Se vocês não se 

interessam pelos outros, por aquilo que fazem e como agem então o design não é para 

vocês.” Ele foi consagrado arquiteto e design industrial, que faleceu em 2002. Valorizava o 

convívio e afirmava que o trabalho “é fruto do esforço comum de muitas pessoas com 

várias competências específicas.” Esta é a essência do trabalho em educação: valorar 

todas as competências específicas e reuni-las para o bem comum. Na educação ambiental, 

o trabalho em parceria, em grupos coesos, numa reunião de competências, traz resultados 

visíveis. E assim desenvolveremos nossa agenda de sustentabilidade.  
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Para o pesquisador, sociólogo e ambientalista mexicano, Enrique Leff (2001), é 

impossível resolver os crescentes e complexos problemas ambientais e reverter suas 

causas sem que ocorra uma mudança radical nos sistemas do conhecimento, dos valores e 

comportamentos. Torna-se imprescindível um novo aprendizado com o ambiente, um olhar 

ao entorno, à história e à cultura do homem. O sujeito da história atual tem que se apropriar 

do mundo contemporâneo, desde suas realidades empíricas. Reconhecendo o Mundo 

como potência e possibilidade, entendendo a realidade como construção social, mobilizada 

por valores, interesses e utopias.  

No Brasil, apenas 2% dos resíduos produzidos são reciclados. Se 

somarmos toda a produção mundial veremos números assustadores. É extremamente 

importante a conscientização e ações práticas que reduzam o impacto sobre o planeta 

Terra. Para isso é imprescindível repensar hábitos de consumo e descarte. Praticamos o 

consumo por impulso, cometendo desperdício? Ao invés de comprar algo novo, 

poderíamos reaproveitar algo que já temos? Como descartamos o lixo? Separamos 

embalagens, matéria orgânica e óleo de cozinha usado, jogando no lixo apenas o que não 

for reutilizável ou reciclável? Essas e outras perguntas podem ser feitas, a fim de que 

repensemos a maneira como estamos consumindo e descartando o lixo que produzimos.  

Reciclagem é um termo utilizado para indicar o reaproveitamento ou a 

reutilização de um material que por algum motivo foi rejeitado. Assim, diminui 

sensivelmente a quantidade de resíduos jogados na natureza. Ao reciclar qualquer produto 

reduz-se o consumo de água, energia e matéria-prima, que é utilizada para a produção de 

novos produtos, além de gerar trabalho para milhares de pessoas que têm seus 

rendimentos vindos da coleta seletiva.  

Consumir menos produtos e dar preferência aos que tenham maior durabilidade é 

imperativo da atualidade. Utilizar pilhas recarregáveis ao invés de pilhas alcalinas, 

lâmpadas econômicas. Usar a criatividade e criar acessórios, brinquedos, peças 

decorativas, esculturas e presentes personalizados, utilizando materiais recicláveis são 

atitudes corriqueiras entre os que pensam na preservação.  

A reutilização amplia a vida útil do produto, além de economizar na extração de 

matérias-primas virgens. Os exemplos estão crescendo: muitas pessoas criam produtos 

artesanais a partir de embalagens de vidro, papel, papelão, plástico, metal, CD. Grandes 

empresas, preocupadas com o meio ambiente, utilizam os dois lados do papel e fazem 

blocos de rascunho, pois assim, preservam muitas árvores.  
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O lixo eletrônico se refere a todo equipamento eletrônico ou eletrodoméstico 

que já não funciona ou está obsoleto e, consequentemente, é descartado. O aumento do 

consumo desses dispositivos nas últimas décadas fez com que essa questão se 

transformasse em uma preocupação de nível mundial. Além de entulharem os lixões e 

aterros sanitários das cidades, esse tipo de rejeito também pode ser extremamente 

perigoso, visto que entre seus componentes estão metais tóxicos e contaminantes, nocivos 

às pessoas e ao meio ambiente. Por isso, governos e empresas fabricantes desse tipo de 

produto tentam criar alternativas no sentido de dar a correta destinação a esse tipo de 

resíduo.  

O médico teuto-brasileiro Kurt Kloetzel (1993), afirmou que meio ambiente é o 

“conjunto de soluções, leis, influências e infraestruturas de ordem física, química, biológica 

e psíquica, que permite, abriga e rege a vida”. Este conceito autoriza a reflexão de que a 

escola deve abordar as questões de educação ambiental, para preservação de todas as 

formas de vida. Como educadores, devemos contribuir para formação de uma geração 

consciente em relação ao seu papel como cidadão voltado para uma valoração ética, 

socioeconômica e ambiental.  

 

15.4  PROJETO TEMPO PLANEJADO/RECREIO DIRIGIDO  

 

“Através do brinquedo, a criança aprende a atuar numa esfera 

cognitiva que depende de motivações internas. Nessa fase ocorre 

uma diferenciação entre os campos de significados e da visão. O 

pensamento que antes era determinado pelos objetos do exterior 

passa ser regido pelas ideias.” (Rego 2000 p.81).  

 

INTENCIONALIDADE EDUCATIVA  CRONOGRAMA  RESPONSÁVEIS  

Aprendizagem: Valoração das 

atividades dirigidas e das ações 

educativas que contemplem o brincar. 

Preparação do ambiente para o recreio 

dirigido.  

Organização de atividades orientadas e 

variadas, que atentem para privilegiar a 

 

 

O ano letivo  

 

 

 

 

Equipe em escala, 

tendo sempre a 

presença de um 

http://novosalunos.com.br/7-atividades-de-sustentabilidade-na-escola/
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interação e o brincar.  

Formar equipes e lideranças para 

organizar as escolhas de atividades.  

pedagogo em 

cada escala  

Espaço: Pátio interno e externo.  

Comunidade Escolar: 

Compartilhamento do projeto para toda a 

comunidade educativa.  

OBJETIVOS  

 Colaborar na confecção de brinquedos com materiais reutilizáveis.  

 Contribuir para o desvio da prática de bullying.  

 Coordenar as brincadeiras e jogos.  

 Desenvolver habilidades que contribuam para o crescimento da 

personalidade.  

 Desenvolver o respeito e a solidariedade.  

 Direcionar, como coadjuvante, agrupamentos de crianças para as 

brincadeiras.  

 Estimular o raciocínio e a criatividade.  

 Fortalecer a camaradagem entre os pares.  

 Intervir se necessário, esclarecendo regras ou mediando conflitos.  

 Oferecer atividades para estudantes dispersos e não envolvidos em 

brincadeiras.  

 Oportunizar a diminuição de correrias.  

 Participar da melhoria dos espaços coletivos e da identidade do ambiente 

escolar.  

 Planejar propostas para que os estudantes tenham mais opções de lazer e 

oportunidade de interagir fora da sala de aula.  

 Sugerir soluções para a organização dos espaços educativos.  

 Valorar o estreitamento de vínculos sociais.  

DESENVOLVIMENTO Levantamento de propostas e materiais: A equipe faz um 

planejamento nesse sentido? Há brinquedos, jogos e materiais que promovam a 

interação? Livros e revistas estão disponíveis aos estudantes? Existem lugares 

aconchegantes? A equipe tem acesso a materiais teóricos e práticos sobre 
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propostas lúdicas? O corpo docente recebe uma formação específica nessa área? 

Todos conhecem os interesses da garotada? Tabular o resultado e deixar exposto 

em um mural no pátio e na sala dos professores. Divisão de tarefas: Reunir 

professores, funcionários e estudantes para analisar as respostas e, com base 

nelas, propor a gestão coletiva dos espaços da escola. Sugerir a formação de 

pequenos grupos para organizar e monitorar algumas atividades lúdicas. É possível 

toda a equipe contribuir arrecadando material, pesquisando e buscando soluções 

com sucata. As funções, contudo, podem ser divididas. Rodízio para planejar o 

uso do pátio ao longo da semana. Por exemplo: às segundas-feiras, oferecer um 

novo jogo de tabuleiro; às terças, organizar brincadeiras com bola e assim por 

diante. Conversar com os estudantes para saber dos interesses, registrar o 

intervalo (com fotos, vídeos ou relatos) e identificar possibilidades de mudanças a 

fim de tornar o ambiente mais agradável. Manter o espaço em condições de uso, 

partilhar brincadeiras, jogos e brinquedos e ajudar na manutenção dos materiais e 

na ampliação do acervo lúdico. Por exemplo: As merendeiras podem guardar latas 

para a confecção de pés de lata e um auxiliar, intervir no espaço ao pendurar 

ganchos para a montagem de cabanas. Apresentar propostas de atividades e 

assumir responsabilidades em relação à manutenção e organização do espaço e 

dos materiais. Se houver música na hora do recreio, é preciso definir quem tomará 

conta do som e escolher a trilha sonora. Intervenções no espaço: Fotografar os 

ambientes da escola, ampliar e imprimir as imagens em preto e branco. Montar 

com elas um mural e incentivar a participação de todos, dando opinião sobre 

possíveis interferências. Corredores: Murais produzidos pelos estudantes, com 

dicas culturais e troca de objetos (gibis, figurinhas etc.), cantos de brincadeiras.  

Parque: Montagem de cabana e tendas feitas com bambolês e tecido. Pátio: 

Canto com jogos de tabuleiro. Comunicação e divulgação: Informar aos familiares 

sobre o projeto nas reuniões de pais e por meio de bilhetes. Painéis de fotos na 

entrada da escola são instrumentos de troca valiosos.  

AVALIAÇÃO: Conversa com os professores, leitura dos relatórios e observação se 

há a interação e se as brigas diminuíram no intervalo. Alunos envolvidos com as 

propostas, a qualidade e a diversidade das atividades são indicadores do bom 

andamento do projeto.  

OUTRAS AÇÕES POSSÍVEIS/CONFECÇÃO DE JOGOS  
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 Dominó Gigante: vinte e oito caixas de leite limpas, papel branco para 

encapá-las e tintas para pintar as bolinhas da face, indicando os valores numéricos, 

semelhantes ao dominó tradicional. Bolinhas coloridas para atrair a atenção; 

objetivando estimular o desenvolvimento raciocínio matemático.  

 Jogo da Velha: papelão, geralmente descartados pelas lojas de tecidos, 

reutilizado para ser o tabuleiro do jogo e papelão para fazer os cincos círculos e 

cincos “X”, como o Jogo da Velha clássico. É um jogo simples, fácil de fazer e de 

jogar, onde envolve o raciocínio rápido e a concentração.  

 Pé de Lata: latas grandes vazias, decoradas com retalhos de tecidos de 

diversas cores e barbantes, amarrando as pontas dentro da lata, sendo o suporte 

para segurá-las.  Contribuindo com desenvolvimento da coordenação motora e o 

equilíbrio, recomendável para as crianças menores (1º e 2º ano), mas todas as 

crianças se interessaram, inclusive competindo entre si.  

Confecção da Caixa de Regras:  

Material: 1 caixa com tampa, nas folhas sulfite. Escrever em ordem alfabética (por 

exemplo, "de A/D", "E/ H" e assim por diante). Peça às turmas para escreverem as 

regras dos jogos que a escola possui (tanto comprados quanto confeccionados). 

Note que cada folha deve ser recortada para ficar do tamanho de uma fotografia e, 

assim, caber nos álbuns. Coloquem as regras dentro dos álbuns, organizando 

alfabeticamente de acordo com o nome dos jogos.  
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15.5 BALLET NA ESCOLA DO CAMPO 
PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE BALLET  
NA MODALIDADE AULÕES. 
 

1. Apresentação 

 
Este projeto irá abordar toda a importância do ballet para o corpo, alma e 

mente. Evidenciando, assim, o quanto ajuda os alunos a ter disciplina, equilíbrio e 

condicionamento físico. 

O curso objetiva atender aos alunos dessa escola, da Educação Infantil, 2º 

Período, e Anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) que serão divididos 

em turmas, cada uma com uma aula semanal. O curso tem duração de 1 ano. 

O cronograma de curso e dividido em três etapas, com aulas de aprendizado, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento para cada turma e uma apresentação ao final 

do curso.  

Este projeto já funcionou nessa escola tendo apresentado bons resultados, 

inclusive no desempenho escolar. 

2. Justificativa  

O Ballet Clássico traz muitos benefícios para quem o pratica. Desenvolve a 

sociabilidade e novas amizades, encoraja a disciplina física e o 

controle/conhecimento do corpo, inspira confiança física e mental, desenvolve uma 

boa postura e habilidade corporal, assimila a relação entre música, ritmo e 

movimento controlado, promove o conhecimento de outras formas de arte, e 

também ensina o gosto pelas artes cênicas. Além de tudo é um exercício físico 

muito eficiente por trabalhar todos os músculos do corpo. 

Por isso, como o presente projeto já funcionou na Escola Classe Córrego de 

Sobradinho para os alunos de 1º ao 5º Ano, foi possível observar e comprovar 

todos os benefícios e a importância do ballet para esses estudantes que fazem a 

modalidade incentivando ainda mais a continuidade deste projeto. 

Devendo ser ressaltado que essa atividade rítmica e expressiva faz parte do 

Currículo em Movimento, bem como do Projeto Político Pedagógico da Escola, 

contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno e para a formação de 

cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade.  

3. Objetivo  

Este projeto tem por finalidade, utilizando as técnicas de Ballet Clássico em 

conjunto com dinâmicas diárias, fortalecer os laços de amizade, amor, respeito ao 



87 

próximo e disciplina; inspirar a autoconfiança, desenvolver uma boa postura e 

habilidade corporal, promover um bom condicionamento físico, proporcionar 

momentos de calma e leveza; e também ensinar/incentivar, talvez, uma futura 

profissão.  

4. Histórico do Projeto na Escola  

O projeto teve início na Escola Classe Córrego de Sobradinho em 2009 com 

uma turma de 12 alunos e contou com uma apresentação ao final do ano. Assim 

como nos anos de 2010 e 2011. Já em 2013, formou-se uma turma de 11 alunas 

para uma apresentação/participação na Festa da Família da Escola.  

5. Programa de Curso  

O curso tem duração de um ano e será desenvolvido na modalidade aulões 

com a participação de todos os alunos que tiverem interesse, uma vez que essa 

nova formatação do Projeto de ballet vem propor e mostrar que é possível trabalhar 

com a dança na escola incluindo meninas e meninos. 

As aulas serão ministradas no período da tarde, contemplando os alunos do 

Ensino Fundamental (1º, 3º e 5º Ano) e coordenadas pela Professora Elena Teles, 

Coordenadora da parte artística. Sendo assim, serão três turmas, com uma aula 

semanal de 40’minutos. 

Turma A – das 13h30 às 14h10. 

Turma B – das 14h10 às 14h50. 

Turma C – das 14h50 às 15h30. 

Dessa forma, ao longo do ano, o curso passará por três fases, são elas: 

 Aprendizado: serão ensinados os princípios do ballet, postura corporal, 

posições de braço, cabeça e pés. E os seguintes passos: plié, relevé, 

sauté, passé, posé, arabesque, chassé, degagé, developpé, ecarté, 

cambré e port de Bras.  

 Desenvolvimento: Os alunos irão praticar tudo o que foi ensinado na 

fase de aprendizado já incluindo novos passos: pás de bourrée, pás de 

valse, changements, pás de chat, grand jeté, pirouette e sissone.  

 Aperfeiçoamento: Nesta fase será abordado todo o conteúdo ensinado 

ao longo do curso. Começa o ensaio para a apresentação ao final do 

ano. 
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A apresentação irá evidenciar todo o trabalho no campo da técnica e no 

campo da atuação, expressão corporal artística, trabalhados ao longo do 

ano. 

 

6. Cronograma 

 

 
AULAS 

 
      Aprendizado 
 

 
   Desenvolvimento 

   
Aperfeiçoament
o 

 Princípios do ballet 

 Plié, releve e posições de pés  

 Pás de bourrée e pás de 
valse. 

 Ensaios para 
apresentação. 

 Sauté, passé e posições de 
braços  

 Changements e pás de 
chat. 

 

 Posé, arabesque e posições de 
cabeça  

 Grand jeté. 
 

 

 Chassé, degagé.  Pirouette.  

 Developpé, écarté.  Sissone  

 Cambré e port de Bras.   

 
7. Qualificação Profissional 

 
Professora de Ballet – Yohana Karã Teles 
Curso – Ballet Clássico 
Registro DRT 3245/DF 
Professora desde 2009 nos níveis baby-class, nível básico e nível intermediário. 
 
 
 

15.6  PROJETO TRANSFORMAÇÃO II  

BIBLIOTECA / LEITURA 

 

                      

PROJETO TRANSFORMAÇÃO II 
 
 
 

I - OBJETIVOS:  

 

● Proporcionar o processo social de transformação do aluno por meio da leitura, 

utilizando a biblioteca como instrumento para realização desse fim.                        
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● Criar hábitos de leitura diária visando o desenvolvimento da capacidade de 

interpretação e crítica do aluno. 

●  Criar hábitos diários de escrever com liberdade de expressão. 

● Propiciar a desinibição pessoal, a sensibilidade e a autoestima com mecanismos 

de amadurecimento em seu aprendizado, capacidade de iniciativa e persistência 

para superar as dificuldades. 

● Criar mecanismos para o desenvolvimento de valores como a responsabilidade, 

ética, confiabilidade e lealdade, visando assim um bom comportamento no 

ambiente coletivo. 

● Valorizar a literatura da poetisa Cora Coralina, conhecendo sua historia. 

 

II - APRESENTAÇÃO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO: 

 

●  A biblioteca possui:  

 Oito estantes compostas por um acervo variado com livros de literatura 

infanto-juvenil, livros didáticos, dicionários, mapas, DVDs, revistas, jornais e 

gibis.  

 uma bancada com quinze computadores doados para utilização pelos 

alunos pedagogicamente, com internet para pesquisas. 

 um acervo de vestimentas para as apresentações infantis, fantoches. 

 4 mesas redondas para a leitura dos alunos. 

 Um quadro branco. 

 Dois ventiladores. 

 34 cadeiras. 

 

 

 

 

● A Biblioteca adotou a indicação do sistema de cores onde cada cor corresponde 

a um ano escolar:  

Educação Infantil: 2º Período - branca 

Ensino Fundamental: 

1° Ano – branca; 

2° Ano – azul; 
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3° Ano- vermelha; 

4° Ano – verde; 

5° Ano - amarela. 

 

● A visualização pelas cores facilita o empréstimo de livros, pois os livros estão 

identificados em suas lombadas por fitas coloridas. As estantes, também, foram 

pintadas nas referidas cores, facilitando, assim, a localização dos livros e, 

posteriormente, o seu empréstimo e a sua reposição. 

  

● A leitura na biblioteca é de livre escolha do aluno, entretanto para o empréstimo o 

aluno só poderá retirar o livro correspondente ao seu ano.   

 

III - DESENVOLVIMENTO: 

 

●  Apresentar o trabalho da poetisa Goiana Cora Coralina, valorizando a sua 

história e a importância para a nossa escola de ter recebido o seu nome fazendo 

uma homenagem a essa escritora. 

● Organização de um cronograma de atividades, leitura e informática, a serem 

desenvolvidas na biblioteca, fixando o tempo de permanência de aproximadamente 

60 minutos por semana para cada turma, quando será disponibilizado um livro para 

cada aluno, via empréstimo. 

● Atribuição de responsabilidade ao aluno/leitor quando do preenchimento correto 

da Ficha do Leitor com os dados do aluno e do livro: título do livro, autor, editora, 

edição e data do empréstimo, observando o estagio de cada turma.  

● A leitura devera ser realizada diariamente, por no mínimo 20 minutos na sala de 

aula e na casa do aluno, visando uma melhor assimilação do conteúdo da leitura e, 

também, podendo ser compartilhada com seus familiares.  

 A leitura na sala de aula e acompanhada de uma música clássica visando 

um ambiente favorável ao aprendizado, bem como estimulando a um maior 

enriquecimento cultural e desempenho dos alunos. Além de proporcionar 

maior bem-estar emocional. 

●. Disponibilizar dicionários para consulta. 

● Conferência pela responsável da biblioteca quando das devoluções dos livros, 

verificando o estado de conservação dos mesmos e o apontamento correto na ficha 
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do leitor. Caso o aluno esqueça o livro não terá direito a um novo empréstimo 

enquanto não devolver, e em caso de perda deverá repor. 

● O Professor devera tornar-se um meio indutor para despertar o interesse do 

aluno pela leitura, através de brincadeiras, contação de histórias próprias da 

biblioteca e dos comentários e indicações de leitura feitas por outros alunos. 

 

a) A contribuição dos professores é fundamental para o desenvolvimento do 

projeto, pois a Biblioteca deve ser uma extensão da sala de aula e 

conjuntamente o trabalho possa ser sedimentado. Desse modo, precisamos 

dessa participação, notadamente para a realização das atividades:  

 

 ● Leitura diária pelo aluno:  

                                                 ► Propiciar ao aluno, no inicio da aula, o tempo de 

aproximadamente 20 minutos diários em sala de aula para leitura do livro, visando 

à formação do habito de ler.  

                                                 ► Propiciar, também, ao aluno a busca ao dicionário 

“o amigo de todos” para o esclarecimento de duvidas, sempre observando se o aluno 

conseguiu identificar a resposta de acordo com o contexto do livro. 

  

● Escrita diária pelo aluno:  

                                                 ► Propiciar ao aluno o tempo de aproximadamente 

10 minutos diários em sala de aula para a escrita livre, em seu diário, visando o 

desenvolvimento da escrita. Com a implantação de uma escala decrescente e 

gradativa do 5˚ ao 3˚Ano. 

 

b)   Adicionados ao Projeto Transformação estão os miniprojetos: 

 

☺ Informática – tornar familiar os equipamentos com sua utilização para que o 

aluno seja integrado por essas novas tecnologias do conhecimento. 

☺ Dia do abraço – 20/05 – atividade em que toda a escola estará participando, 

pois, um sino especial tocara 3 vezes, quando então todos terão que interromper a 

atividade para dar um abraço no colega.  
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☺ Curiosidades - Você sabe o que é ...? – semanalmente é estimulada a curiosidade 

dos alunos com a pergunta Você sabe o que é ...? que abordara informações variadas. A 

resposta será dada no final da semana. 

 

☺ Sexta cultural – semanal/quinzenal – são apresentações desenvolvidas pelos 

próprios alunos sob a coordenação da professora responsável pela biblioteca onde 

as crianças se inscrevem para fazer as apresentações destacando os seus 

talentos: dança, música, capoeira, teatro, frevo e outros. O espaço também é 

aberto aos professores e demais funcionários da unidade escolar. 

 

☺ Abordagens de esclarecimentos sobre assuntos de saúde e outros temas -   

 um grupo de alunos devidamente caracterizados percorrem as salas de aula 

levando informações de uma forma mais educativa sobre dengue, hantavirose, 

leptospirose, escabiose, amamentação, telefones de órgãos públicos e novas 

demandas que forem surgindo.    

 

☺ Correio – fomentar a circulação no ambiente escolar de correspondências feitas 

pelos alunos para que expressem através do envio de cartas como complemento 

de redação. Sendo utilizado para isso o aluno carteiro, caixinhas de correio, o 

símbolo do correio, o remetente, o destinatário, o código de endereçamento postal - 

CEP, a resposta à carta recebida, a definição dos dias e dos horários em que o 

carteiro recolherá ou entregará as correspondências.  Visita a uma agência do 

correio. Ao final do passeio a escola proporcionará um lanche especial. 

 Apresentar a comunicação de uma forma atual: correio eletrônico - e-mail - 

através dos computadores da biblioteca via internet. 

☺ Contador de Histórias – composto por grupo de alunos devidamente 

caracterizados que escolhem alguns livros infantis e se preparam para dramatizar 

as historias nas salas de aula dando vida aos personagens do livro, inclusive 

historias da vida da escritora Cora Coralina.  

 



93 

☺ Campeonato de recitar poesias, destinado aos alunos do 4° e 5° ano – 

fomentar o gosto por declamar poesias de poetas como Machado de Assis, 

Carlos Drumond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinicius de Morais, 

entre outros. O campeonato terá a duração de uma semana. Sendo escolhido o 

aluno que demonstrar maior envolvimento. 

 

☺ Parlendas - As parlendas são versinhos com temática infantil que são recitados 

em brincadeiras de crianças que pretendem reviver os encantos da infância em um 

passado já mais distante como forma de manter viva a tradição do folclore 

brasileiro. As apresentações das parlendas são feitas por um grupo de alunos que 

percorrem as salas de aula e no pátio da escola. 

 

☺ Literatura de Cordel – a turma habilitada para elaborar um texto respeitando o 

estilo da literatura de cordel fará a sua apresentação mostrando esse gênero da 

literatura regional de nosso país. 

 

 

☺Turma da piada e da charadinha – composta por alunos de cada turma que 

desejam contar piadas e charadinhas. O estudo das piadas é realizado em casa. 

Os ensaios ocorrem durante o período de um mês acompanhados pela 

responsável do projeto. Durante o Festival do Livro o grupo se apresentará, 

encantando a todos. 

 

☺ Padrinhos da leitura – os professores, equipe pedagógica que não atuam na 

regência de classe, SEAA e SOE realizam o acompanhamento da leitura dos 

alunos do 1º ao 5º Ano, bimestralmente, informando aos professores uma visão de 

cada aluno e da turma quanto a sua leitura e interpretação. Essas informações são 

registradas em fichas próprias, com a indicação de gráficos, e realizadas durante 

todo o ano letivo.  

 

 

☺Programação especial - Dia do Livro 28/10  
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7º Festival do livro da 

ESCOLA CLASSE Cora Coralina: 

☺ 7º Festival do Livro da ESCOLA CLASSE CORA CORALINA. Os alunos 

escritores do 2º Período da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental apresentarão seus livros com textos infantis (histórias, histórias em 

quadrinhos, almanaques, poemas, peças de teatro, piadas, entre outros).  

 

☺ Comunicação e estabelecimento de regras para participação do festival, que 

visa estimular a produção espontânea de livros contendo a biografia do aluno autor 

com a sua imagem. 

 

☺ Contagem regressiva para o 7º Festival do Livro da ESCOLA CLASSE CORA 

CORALINA. 

☺ Mímicas – alguns alunos exibem as mímicas com temas diversos percorrendo 

as salas de aula e/ou no pátio da escola 

☺ Momento da piada e da charadinha - contadas por um grupo de alunos 

voluntários animados, que passarão nas salas de aula mostrando os seus talentos 

ou no pátio da escola. 

☺ Biografia de um escritor. Hoje é dia de...? – durante três dias consecutivos 

durante uma semana, no mesmo horário, será dado um sinal de alerta para todas 

as turmas fazerem ao mesmo tempo a leitura da biografia de um escritor com obras 

disponíveis na biblioteca: Monteiro Lobato; Mauricio de Sousa; Ruth Rocha, Sylvia Orthof; 

Ziraldo; Jonas Ribeiro; Maria Heloisa Penteado; Rachel de Queiroz; Cecília Meirelles e outros. 

 

☺ Grandes Leitores e Grandes Incentivadores da Leitura – os alunos que mais 

leram livros de acordo com a Ficha do Leitor receberão medalhas, bem como os 

professores que mais frequentaram semanalmente a biblioteca com seus alunos, 

conforme a Ficha do Leitor, também serão premiados. Também, receberão 

medalhas os leitores destaques, indicados pelos professores, que demonstraram 

ter um grande interesse pela leitura. Essas premiações somente ocorrerão ao final 
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do ano quando forem encerradas as atividades de empréstimos de livros da 

biblioteca. 
 

☺ Coral de Natal – organização de um pequeno coral, composto pelos alunos do 

5˚ ano, com músicas natalinas anunciando a chegada do natal e com apresentação 

do nascimento de Jesus. 

Obs.: No decorrer do ano letivo, surgindo outras necessidades, a biblioteca implementará novos minis 

projetos que serão adicionados ao projeto principal.  

 

VALORIZANDO A BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO 

 

 

Recursos Humanos 

(necessidade) 

 

 

Atendimento 

Biblioteca e 

Informática 

 

Quanti

dade 

de 

alunos 

 

 

Apresentações teatrais  

 

Um Professor que 

atenderá aos dois 

turnos: Mat. e Vesp. 

(Ideal - dois professores 

da rede de ensino) 

Obs. Ainda não 

disponibilizado 

 

60’ semanais por 

turma 

(aproximadamente) 

 

323  

 

Em complemento ao trabalho 

de leitura aplicado na 

biblioteca, os temas das 

apresentações serão 

desenvolvidos diante das 

necessidades da escola e das 

solicitações dos 

alunos, que já estarão 

desenvolvendo o gosto pela 

leitura. 

 

Clientela: alunos do 2º Período da Educação Infantil e do 

 1˚ ao 5˚ Ano do Ensino Fundamental. 
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CONCLUSÃO:  

 

 

Despertar no aluno o interesse de frequentar a Biblioteca Monteiro Lobato, pela 

leitura de livros e pela participação nas atividades promovidas para que o mesmo 

se sinta protagonista desse trabalho, e em contrapartida a sua resposta:     

 

 

T  r  a  n  s  f  o  r  m  a  ç  ã  o. 

 

 

Ler vale a pena!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paranoá-DF/2018 
 

Rosemary  Saldanha Rossi 
Autora do Projeto Transformação II da Biblioteca Monteiro Lobato 
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15.7 Meu Prato sob Medida  
 

Justificativa A alimentação do ser humano envolve diferentes aspectos que manifestam seus 

valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. As pessoas se alimentam de nutrientes, de 

preparações escolhidas e combinadas de uma maneira particular, com cores, cheiros, 

temperatura, dedicação na preparação, textura e sabor. Usam utensílios (pratos e talheres) e 

a apresentação dos alimentos é um apelo aos sentidos. A publicidade conhece bem o efeito 

desta afirmativa. Basta olhar as propagandas das indústrias de alimentos, dos restaurantes e 

dos fast-foods.  

A iniciativa de substituir os procedimentos usuais das refeições na escola, para o 

autosservimento visa valorizar estes momentos, como espaços de educação para o 

crescimento da consciência assertiva sobre as próprias escolhas. O desenvolvimento da 

autonomia e da independência é uma tarefa difícil, que exige dedicação, persistência e 

paciência. Provavelmente a criança não vai conseguir dominar a tarefa de servir sua própria 

alimentação na primeira vez. Isto faz parte do processo de aprendizagem. Todo aprendizado 

na formação de novos hábitos envolve várias fases: a iniciativa, as tentativas, lidar com a 

frustração do erro, ser perseverante para tentar de novo, receber ajuda e tentar novamente 

até conseguir.  

Pensando na descoberta de escolha do alimento, na formação da independência pessoal de 

cada criança, por meio do autosservimento das refeições, a Escola Classe Cora Coralina – 

ECCC – insere-se neste programa da Educação Alimentar e Nutricional – EAN - oferecido 

pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

Educar os estudantes para serem independentes é um ato de amor e contribui para o 

desenvolvimento adequado de suas personalidades. Por volta dos três anos, segundo 

estudos largamente difundidos nos meios de comunicação, a criança principia as 

constatações de que gosta disto ou daquilo. É quando começa a se questionar, a se perceber, 

a expressar suas vontades, agora com motivos e razões mais consistentes. Aos poucos, isso 

será fundamental para que pense e aja com mais segurança, respeitando o que sente. 

Também é o primeiro passo para se relacionar com as pessoas e os objetos à sua volta. Pais 

e os educadores devem incentivar o uso de talheres, como colheres e garfos, sempre com a 

supervisão de um adulto.  

Contextualização Nossa população escolar compreende crianças com idade etária entre 

cinco e 11 anos, contemplando o 2º Período da Educação Infantil e 1º ao 5ºAno do Ensino 

Fundamental.  
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Meta para implantação: Organizar os tempos e espaços da escola, para ampliar a 

capacidade da mudança na forma de oferecer a alimentação aos estudantes, por meio do 

autosservimento, ainda no ano letivo de 2018.  

Objetivo Geral: Promover mudanças no cotidiano da merenda escolar, por meio do 

autosservimento e da valoração da independência de cada estudante.  

Objetivos Específicos:  

 Ampliar conhecimentos sobre os hábitos alimentares.  

 Apreciar o momento da refeição como espaço de convivência.  

 Aprender a utilizar utensílios de refeição (talheres de inox).  

 Atentar para o não desperdício de alimentos – na produção e no prato.  

 Conhecer o aproveitamento final dos resíduos orgânicos.  

 Desenvolver a habilidade de servir o próprio prato de refeição.  

 Elaborar cardápios, do prato principal e de sobremesas, com base nos estudos de 

alimentação saudável.  

 Encorajar o estudante a conhecer outros sabores de alimentos desconhecidos ao seu 

paladar.  

 Estimular a autonomia alimentar dos estudantes.  

 Incentivar o desenvolvimento do hábito de se alimentar com calma, mastigando bem.  

 Oferecer nova abordagem da alimentação natural e nutricional.  

 Oportunizar a interação das crianças em rodas de conversa, trazendo relatos pessoais e 

familiares.  

 Manter olhar atento ao hábito de higienizar as mãos antes das refeições.  

 Praticar a habilidade da paciência na fila, aguardando sua vez de se servir.  

 Promover conscientização sobre o valor nutricional dos alimentos.  

 Refletir sobre a cadeia alimentar desde a produção ao descarte final dos resíduos.  

 Valorizar o peixe como alimento rico em nutrientes, necessário na alimentação rotineira.  

Introdução: Compreende-se o sistema alimentar como um processo que abrange desde o 

acesso à terra, à água, aos meios de produção, às formas de processamento, de 

abastecimento, de comercialização e distribuição, até a geração e a destinação final de 

resíduos. A escola tem a oportunidade de trabalhar cada fase deste processo, nas diversas 

disciplinas acadêmicas, em todos os anos escolares, compatibilizando o conhecimento e a 

pesquisa, de acordo com a maturidade de cada faixa etária e escolar.  
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A escolha e o consumo dos alimentos, práticas alimentares individuais e coletivas, deve 

respeitar e valorizar as diferentes expressões da identidade cultural alimentar da população 

escolar. Contudo, reconhecer e difundir a riqueza incomensurável dos alimentos, das 

preparações, das combinações e das práticas alimentares locais e regionais é princípio que 

deve contemplar as práticas e os saberes na escola.  

O diagnóstico local precisa ser valorizado, no sentido de atender as familiaridades e 

necessidades das pessoas e grupos, para que metas possam ser estabelecidas e para que 

resultados possam ser alcançados. A criança pequena, que vive sob a tutela familiar, 

alimenta-se do que é habitual em sua casa. Alimenta-se dos valores da família.  

Por isto, a ECCC fez uma escuta ativa e próxima, através de questionário direcionado a dez 

estudantes de cada série. O levantamento dos resultados mostrou que as refeições 

prediletas, em geral, são galinhada no almoço, melancia na sobremesa e biscoito com suco, 

no lanche,.dentre os alimentos oferecidos por nossa cozinha. Já tínhamos uma estimativa dos 

alimentos preferidos, por meio do maior consumo de alguns, segundo o cardápio do dia.  

Iniciaremos nosso serviço de autosservimento buscando soluções contextualizadas, 

compatíveis com a pesquisa de opinião, mas, cientes da necessidade de oferecer alimentos 

ricos em nutrientes, que podem conquistar novos paladares.  

O desenvolvimento da nova modalidade de apresentação das refeições, em nossa escola, 

incentivará a percepção de quais são as preferências subjetivas, quais as vantagens de 

comer certos alimentos, orientadas com informações científicas, reportagens de revistas e 

outros meios audiovisuais sobre a alimentação saudável. A Coordenação de Alimentação e 

Nutrição da nossa CRE – Coordenação Regional de Ensino - periodicamente elabora dicas de 

uso dos alimentos distribuídos às escolas, divulga novas receitas, orienta o uso de novos 

produtos.  

Trabalharemos com a alimentação brasileira, em suas particularidades regionais, como uma 

das expressões do nosso processo histórico e do intercâmbio cultural que formaram nossa 

nação. Assim, a educação alimentar considerará a legitimidade dos saberes oriundos da 

cultura e da ciência.  

Metodologia, estratégias e materiais: Muitas informações são já de conhecimento dos 

estudantes, visto que o tema é largamente debatido nos livros didáticos, na mídia escrita, 

falada e televisiva. Todavia, a discussão dos hábitos alimentares saudáveis na escola será 

trabalhada por meio de envolvimento e sensibilização, com pesquisas e reflexões sobre 

alimentação natural saudável, com atividades em sala de aula, em ações interdisciplinares, 
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nas acolhidas de cada turno. Outros temas pontuais serão trabalhados, sempre que se 

mostrem como complementares para o ajustamento do assunto, no cenário escolar.  

A responsabilidade do desenvolvimento do projeto perpassa todos os segmentos da 

comunidade escolar. A contribuição na pesquisa e o aprendizado desta aplicam-se às 

crianças e aos adultos.  

 Brincadeiras relacionadas com nome de alimentos: parlendas, músicas, pegadinhas, 

palavras cruzadas, correlação cores dos alimentos e roupas do cotidiano e outros.  

 Construção da Pirâmide Alimentar – clássico da cultura ocidental.  

 Desenvolvimento do tema inserindo-o no Projeto Transformação – elaboração de livros 

feitos pelos estudantes.  

 Dramatização do livro A Cor da Fome – Jonas Ribeiro.  

 Elaboração de cardápios compatíveis com a disponibilidade de suprimentos.  

 Estudo e prática do destino final dos resíduos orgânicos e o reaproveitamento.  

 Expansão do autoconhecimento e da autoestima, por meio da técnica da indagação: 

Sempre oferecer opções de alimentos (reais ou em figuras) e perguntar de qual a criança 

gosta mais e o porquê, valorizando e orientando a fala subjetiva. Solicitar que desenhe ou 

escreva sobre o tema, de acordo com as habilidades pessoais desenvolvidas na série na que 

cursa.  

 Exposição dos trabalhos desenvolvidos.  

 Festival gastronômico na semana da criança, concebido pelas crianças.  

 Inserção dos valores nutricionais do peixe na dieta alimentar, usando vídeos que 

mostrem comunidades ribeirinhas e comunidades litorâneas.  

 Orientações e práticas de descarte dos resíduos orgânicos.  

 Outras elaborações pertinentes ao desenvolvimento do tema, que não se esgota aqui.  

 Pesquisa in loco sobre alimentos preferidos (incluindo os adultos).  

 Preparação cuidadosa do cardápio, feito pelas crianças, incluindo a sobremesa, com 

base na alimentação saudável.  

 Revistas, recortes e colagens para desenvolvimento de pesquisas e trabalhos.  

 Vídeos no YouTube, Palavra Encantada: vários temas para educação infantil e anos 

iniciais, tais como Pomar, Sopa, Bolacha de Água e Sal etc.  

 Palestra sobre A Pirâmide Alimentar.  
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Cronograma para 2018  

DATA EVENTO 

Abril Apresentação da proposta do projeto alimentação escolar para a  

equipe pedagógica 

Abril Elaboração do Projeto – Meu prato sob medida 

05 maio Apresentação para a comunidade escolar 

10 maio Apresentação para os estudantes 

a confirmar Planejamento, com os professores, para aplicação do projeto 

a confirmar Organização dos equipamentos 

a confirmar Abertura - dramatização dos estudantes A Cor da Fome 

a confirmar Início da execução do projeto 

a confirmar Palestra Pirâmide Alimentar 

Dezembro Avaliação do desenvolvimento do projeto com a realização de 

pesquisas junto a comunidade escolar 

 

Simplicidade dos sabores brasileiros: Poucos elementos dizem tanto a respeito do 

povo brasileiro quanto a culinária, formada sob a influência de três culturas: a 

portuguesa, a dos povos indígenas e a africana.  

Em 1500, os habitantes locais – povos indígenas – comiam carne de caça das nossas 

matas e peixes dos nossos rios. Além da mandioca, milho, banana, palmito, inhame e 

cará.  

Os portugueses, desde o começo, introduziram seus hábitos alimentares europeus e o 

gosto pelos doces. Também aprenderam a apreciar as iguarias locais.  

Em 1549, os escravos trouxeram consigo a pimenta-malagueta e o azeite de dendê, 

dentre outros temperos. Aprendemos a apreciar o sabor mais picante. Nossa 

alimentação foi enriquecida para sempre, com estes ingredientes.  

Em meio às carnes de caça, peixes, bananas, pimentas e afazeres na cozinha, os três 

povos ensinavam uns aos outros, seus costumes e sabedorias diante da vida: nasceram 

os ditados populares.  

“ É preciso saber comer o mingau pelas bordas.” 

“A fome é má conselheira.”  

“Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém.”  

“Em casa onde não há pão, todos brigam e ninguém tem razão.”  
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“Nem só de pão vive o homem.”  

“Ovos e juras são feitos para quebrar.” 

“Saco vazio não se põe em pé”.  

Começamos nossa cultura gastronômica com a influência de três povos e hoje nos 

rendemos à praticidade dos norte- americanos, com os fast food (comida rápida) e o 

delivery (entrega em casa), cujo pedido mais procurado é a pizza, influência italiana já 

abrasileirada.  

Considerações Finais: A autonomia pode contribuir muito para o desenvolvimento da 

competência da iniciativa. O indivíduo que tem iniciativa busca desenvolver todas as suas 

habilidades, pois exercita sua confiança subjetiva e participa mais do seu entorno social.  

O desenvolvimento motor de uma criança é caracterizado por uma série de marcos, 

capacidades que ela adquire antes de avançar para o desenvolvimento de outras habilidades 

mais difíceis. As realizações interligadas são marcos que preparam-na para lidar com a 

as ações seguintes. A criança que é constantemente tutelada por um adulto, na maior parte 

das suas atividades, dificilmente conseguirá se posicionar de maneira proativa em situações 

novas e corriqueiras que lhe forem apresentadas no cotidiano.  

O presente projeto tem como característica primordial, ajudar as crianças a ter autonomia: 

saber fazer escolhas de alimentos, conhecer a produção de resíduos gerados na sociedade 

em que vive, trabalhar com a habilidade da espera, aprendendo a aguardar sua vez na fila.  

O trabalho desenvolvido aqui oportuniza a reflexão paralela sobre a sociedade de consumo, 

que gera muitos resíduos sólidos tais como pilhas, baterias, papeis, sacolas, invólucros 

plásticos, peças de material eletrônico e outros. Pondera sobre a vida prazerosa em grupo e 

sobre a individualidade solitária. E ainda, projeta que as filas de banco e as salas de espera 

de consultórios médicos são apenas algumas das situações que vão exigir paciência, ao 

longo da vida futura de cada um.  
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<http://noticias.se.df.gov.br/noticias/ultimas-noticias/projeto-chef-e-nutri-na-escola-e-retomado-

em-2018>  

<https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/03/criancas-podem-fazer-tarefas-sozinhas-

saiba-a-importancia-de-dar-autonomia.htm?cmpid=copiaecola>.  
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APÊNDICE   

Projeto Chef e Nutri na ECCC – 26 de abril de 2017  

Sucesso no ano passado, o projeto Chef e Nutri foi realizado na ECCC, sob a batuta de 

Sebastian Parasole, coordenador do curso de Gastronomia do Centro Universitário IESB e 

idealizador do projeto. A ideia é elaborar pratos nutritivos, com elementos do cotidiano, numa 

apresentação bonita e saudável.  

O cardápio escolhido incluiu filé de merluza assado, coberto com molho de brócolis e couve. 

Para acompanhar, salada de tomate com cenoura e arroz. Na sobremesa, espetinhos de 

maçãs fatiadas, mergulhadas em suco de laranja. Os ingredientes indicados seguiram o 

cardápio fornecido pela SEE. 

A escola organizou o espaço na área coberta, com balcão para receber alimentos, próximo à 

cantina, bem como as mesas para acomodar os estudantes do 3º Ano.  

Chegou a vez destes entrarem em cena: um grupo de dez alunos serviu seus pares, onde se 

organizou um balcão de autosservimento. Com orientação e alguma ajuda, os pequenos 

foram responsáveis por servir os colegas que estudam na unidade de ensino. Desta vez a 

participação restringiu-se às duas turmas de 3º Ano. Contudo, todos os alunos da escola 

https://ideiasnamesa.unb.br/upload/midia/1424364916Cadernos_Metodologicos_SEDEST-DF.pdf
https://ideiasnamesa.unb.br/upload/midia/1424364916Cadernos_Metodologicos_SEDEST-DF.pdf
http://noticias.se.df.gov.br/noticias/ultimas-noticias/projeto-chef-e-nutri-na-escola-e-retomado-em-2018
http://noticias.se.df.gov.br/noticias/ultimas-noticias/projeto-chef-e-nutri-na-escola-e-retomado-em-2018
file:///C:/Users/Eugênia%20Medeiros/Downloads/%3chttps:/universa.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/03/criancas-podem-fazer-tarefas-sozinhas-saiba-a-importancia-de-dar-autonomia.htm%3fcmpid=copiaecola
file:///C:/Users/Eugênia%20Medeiros/Downloads/%3chttps:/universa.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/03/criancas-podem-fazer-tarefas-sozinhas-saiba-a-importancia-de-dar-autonomia.htm%3fcmpid=copiaecola
https://www.slideshare.net/rosangelarochabrunholo/introduo-a-educao-digital-projeto-alimentao-saudvel-27249253
https://www.slideshare.net/rosangelarochabrunholo/introduo-a-educao-digital-projeto-alimentao-saudvel-27249253
https://www.slideshare.net/rosangelarochabrunholo/introduo-a-educao-digital-projeto-alimentao-saudvel-27249253
https://www.slideshare.net/rosangelarochabrunholo/introduo-a-educao-digital-projeto-alimentao-saudvel-27249253
http://www.parceirosdaeducacao.org.br/arquivos/Congresso_de_Boas_Praticas/4o_Congresso/assets/313projetoalimentacaosaudavel.pdf
http://www.parceirosdaeducacao.org.br/arquivos/Congresso_de_Boas_Praticas/4o_Congresso/assets/313projetoalimentacaosaudavel.pdf
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experimentaram o almoço especial, porem em suas salas de aula, pois a escola não possui 

refeitório. 

Confraternização 5º Anos – 15 de dezembro de 2017  

Em outra oportunidade, a ECCC ofereceu um almoço especial, rodizio de pizzas, para as 

duas turmas do 5º Ano. 

Na ocasião os estudantes tiveram um almoço de despedida, no espaço da área coberta, com 

mesas preparadas para a ocasião: pratos de louça, talheres de inox, suco e pizza como prato 

principal. Os alunos se sentiram valorizados, as professoras e a direção emocionadas com 

aquele momento mágico. Os alunos tiveram um momento enriquecedor, uma conversa com o 

pizzaiolo, ficaram encantados com a sua história e com o seu forno de assar pizza, claro feito 

por ele e com um tempero especial. 

 

 

 

 

 

16. APENDICE C – CRONOGRAMA ANUAL DE EVENTOS 
 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ/ITAPOÃ 

ESCOLA CLASSE CoraCoralina 
 

P  R  O  G  R  A  M  A  Ç  Ã  O    2 0 1 8  
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MÊS 
 

DATA 
 

ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS 

FEVEREIRO 15 Início do Ano Letivo / Reunião de pais 

 

MARÇO 

05 a 09 Semana Distrital Educação Inclusiva 

19 a 23 
21 
23 

Semana da Conscientização do uso sustentável da água   
Dia letivo temático/Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar 
Fórum Mundial da Água 

30 Feriado 

 

ABRIL 

04 Dia da Educação Patrimonial 

09 a 13 Semana da Leitura 

21 Feriado 

25  Conselho de Classe 

26 Encerramento 1º Bimestre (15/02 a 26/04 - 50 dias) 

 

MAIO 

01 Feriado 

05 Reunião de pais 1º Bimestre 

08 a 12  Semana de Educação p Vida  

09 Planejamento Pedagógico com a comunidade escolar/Dia Letivo Temático 

31 Feriado 

 

 

JUNHO 

03 Dia Nacional da Educação Ambiental 

05 Olimpíada de Matemática/Dia letivo Temático 

09 Reposição do Dia letivo móvel 01/06 -  Festa Junina  

11 a 15 Semana da Leitura 

20 Encontro Ciclo Vivências/ Dia Formação Educação Infantil 

27 Conselho de Classe 

30 Reposição do Dia letivo móvel 09/07 – Feira de Ciências 

 

 

JULHO 

06 Reunião de pais 2º Bimestre 

09 Dia letivo móvel - Termino do 1º Semestre /Encerramento 2º Bimestre (27/04 a 09/07  - 50 dias) 

09 a 27 Recesso Escolar 

19 Aniversário da Escola   

30 Início do 2º Semestre 

 

 

AGOSTO  

01 a 31 Projeto Correio - Circulação de correspondência no ambiente escolar 

08 Dia letivo temático/Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar 

11 Reposição do Dia letivo móvel  26/07 - Dia do estudante /Olimpíadas/jogos da Família/Aniversário da escola 

17 Dia do Patrimônio Cultural  

19 Dia da Cultura Digital 

25(sábado) Dia Distrital da Educação Infantil 

SETEMBRO 

07 Feriado 

14 Circuito de Ciências – Etapa Regional 

17 a 20 Semana da Leitura 

21 Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência 

26 Conselho de Classe 

30 Dia do Secretario 

 

OUTUBRO  

  

04 Encerramento 3º Bimestre (26/07 a 04/10  - 50 dias) 

06 Reposição do Dia letivo móvel  27/07 - Reunião de Pais do 3º Bimestre 

10 Dia da Criança – Comemoração  

11 Dia do Professor – Comemoração 

12 Feriado 

15 Feriado  

24 Dia Formação Educação Infantil 

NOVEMBRO  

 

02 Feriado 

15 Feriado 

20 
Festival do livro/ Dia Nacional da Consciência Negra 
Dia letivo Temático/Planejamento com a Comunidade escolar 

26 a 29 Semana da Leitura 

28 Encontro Ciclo Vivências 

30 Feriado 

 

 

DEZEMBRO 

 

 

 

 

 

04 Dia do Orientador Educacional /Entrega das Medalhas - Grandes Leitores e Incentivadores da Leitura 

05 Conselho de Classe 

12 Formatura 2º Período 

15 Reposição do Dia letivo móvel 16/11  - Despedida do  5º Ano e Coral de Natal -  

14 Reunião de pais - 4º Bimestre 

18 Avaliação Institucional 

20 Encerramento 4º Bimestre (05/10 a 20/12 - 50 dias) 

20 Término do Ano Letivo 

24 a 31 Recesso Escolar 

25 Feriado 
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“Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende.” 

Cora Coralina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


