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APRESENTAÇÃO 

 Esta proposta pedagógica permite estudar, diagnosticar e avaliar as situações-

problema com as quais a comunidade escolar depara-se diariamente para redimensionar 

a prática pedagógica, tomar outras atitudes administrativas, buscando sempre adotar 

novas posturas, que considerem a aprendizagem em seu aspecto amplo, possibilitando 

ao educando a capacidade de adquirir competências, de dominar habilidades e 

desenvolver atitudes com relação a sua vida. 

 Adotamos trabalhar com a metodologia de projetos, pois possibilita desenvolver 

atividades de ensino e aprendizagem que privilegiam a contribuição de diversas áreas do 

conhecimento no plano interdisciplinar e com temas transversais, pois é de fundamental 

importância para resgatar valores adormecidos e elevação da autoestima.  

Todo processo educativo, deve permear, de modo a priorizar nas suas ações a 

participação coletiva dos sujeitos, no sentido de estabelecer uma práxis pedagógica 

centrado no diálogo e na promoção de autonomia escolar, conforme destaca Veiga (1995, 

p.102): “a escola é um espaço público, lugar de debate e diálogo fundado na reflexão 

coletiva”. 

Para isso, ocorreram três encontros com os profissionais da educação, no sentido 

de discutir o nosso PPP frente ás novas necessidades da comunidade. 

Dessa forma, elaborou-se um esboço da revisão do PPP para apresentar à 

comunidade, no sentido de que pais, demais responsáveis e estudantes tivessem a 

oportunidade de participar da construção do PPP, em atendimento à Lei Nº 4.751/12 que 

Dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público 

do Distrito Federal. Finalizada essa etapa, O PPP foi atualizado, impresso e encaminhado 

para a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina.  

  A escola enquanto instituição, neste caso estatal, possui atribuições próprias, tais 

como: aconselhar, informar, orientar e encaminhar a comunidade escolar para serviços 

educacionais. Nesse sentido, procuramos desenvolver um trabalho de qualidade, a partir 

da relação profissional de troca constante de conhecimentos, da abertura ao diálogo e das 

tomadas de decisão em equipe. Essa interação é permitida através da junção de profissionais de 

diversas áreas da escola e da participação da sociedade. Essa práxis interdisciplinar rompe com o 

reducionismo da ciência e amplia a democratização da educação.  

A escola é flexível diante das demandas sociais, pois se mostra preparada para as 

diferentes dinâmicas, lançando mão de sua habilidade profissional, promovendo sempre o 

acesso universal à comunidade escolar, com agilidade e ética. Contudo, existem alguns 

limites relacionados à falta de espaço físico adequado (mais amplo), á um veículo 



 

 

 

exclusivo para o uso dos profissionais, facilitando assim as visitas aos alunos que evadem 

e à falta de profissionais tais como: orientador educacional, psicólogo, professor para a 

sala de informática, sem contar a necessidade de, pelo menos, um fonoaudiólogo e um 

assistente social. A escola não conta com profissionais que possam diagnosticar ou iniciar 

um tratamento próprio para alunos com necessidades educacionais especiais. Porém, o 

trabalho colaborativo entre os profissionais da escola procura diminuir os problemas 

gerados pela falta desses profissionais. 

Percebe-se também, a importância do profissional da área de educação que está 

em contato direto com a comunidade escolar, não apenas no serviço de ensino e 

orientação, mas também nas intervenções cotidianas que vão de visitas domiciliares, na 

agilidade nos procedimentos educação e na comunicação com a equipe multidisciplinar 

composta por demais profissionais que podem auxiliar na melhoria da vida de cada 

estudante. Dessa forma, faz suas intervenções, munido de conhecimento teórico 

metodológico, ético político e técnico operativo. 

É nessa perspectiva que o a escola busca conscientizar e orientar o indivíduo e a 

sociedade a mudar de postura, hábitos e a maneira de pensar nos riscos que uma relação 

com as pessoas e o mundo, sem prevenção, pode causar danos a saúde de si e de 

outros indivíduos, a fim de evitar conseqüências danosas para saúde física e mental de 

todos. Percebe-se a falta de estratégias para aumentar as ações do estado sobre 

intervenções, conhecimentos e informações para a comunidade da Estância e região que 

possa propiciar uma vida melhor para as pessoas, sendo a escola uma das principais 

ações desse sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTORICIDADE DA ESCOLA 

No final do ano de 1999 houve um grande crescimento por procura de vagas para 

as crianças na faixa etária de 6 a 10 anos. Então, devido a grande demanda as lideranças 

comunitárias foram até os órgãos públicos levar a reivindicação da comunidade, contudo, 

estávamos no inicio do ano letivo e não havia tempo para construir uma escola, foi ai que 

surgiu a ideia de construir uma escola provisória de formicas de madeira. 

 

A escola tornou-se anexo do Centro de Ensino Condomínio Estância III, já 

existente próximo a esta construção. O anexo era dirigido pela mesma direção do Centro 

de Ensino, porém, a dificuldade para trabalhar e estudar era muito grande devido à falta 

de infraestrutura, o calor era escaldante, quando chovia inundava tudo, mesmo assim ela 

funcionou durante 10 longos anos. Nesse período foram feitos vários eventos de 

reivindicações e até mesmo um ato público, para a construção definitiva, onde estiveram 

presentes muitos pais de alunos e o grupo de professores da época, alguns deles como: 

Cândida Rita, Maria Lúcia, Sivone, Daniel Ribeiro, Márcio Ferreira, Vanessa Castro e 

outros que estiveram no local, portando faixas e cartazes alusivos ao evento.  

Em 2008 o governo indicou uma direção independente e deu um nome de Escola 

Pedra Fundamental, mas não teve como desmembrar definitivo do Centro de Ensino por 

não haver segurança. Em 2009 iniciou-se a construção definitiva com o nome Escola 

Classe 15.     



 

 

 

 

As demandas atendidas na escola têm um grande percentual de alunos oriundos 

da própria comunidade moradora da Estância 2,3,e 5 com poucos alunos de outras 

comunidades. 

 

Dados de identificação: 

 

1 – Dados da Mantenedora: 

 

1.1 – Mantenedora: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/ DF 

1.2 – CGC: 00394676/0001-07 

 

2 – Dados da Instituição Educacional 

 

2.1 – Nome: Escola Classe 15 DE PLANALTINA 

2.2 – Endereço: VIA DE LIGAÇÃO, BR-020/DF128  

2.3 – Telefone: 3901-7805        e-mail: ec15planaltina@gmail.com 

2.4 – Zona urbana 

2.5 – Coordenação Regional de Ensino de Planaltina /SEE-DF 

2.6 – Data de criação: 22/02/2010 

 

 



 

 

 

Organização administrativa 

Instalações Físicas 

01 – Secretaria 

01 – Diretoria 

01 – Sala de professores / Coordenação 

17 – Salas de aula 

02 – Instalação sanitária – alunos – feminino 

02 – Instalação sanitária – alunos – masculino 

02 – Instalações sanitárias – professores 

01 – Instalação sanitária – servidores 

01 – Sala para Pólo Psicopedagógico 

01 – Sala de leitura / Biblioteca 

01 – Quadra de esporte 

02– Bebedouro 

01 – Laboratório de informática 

 

Recursos Humanos 

01 – Diretor(a) 

01 – Vice-diretor 

01 – Supervisores: Administrativo e Pedagógico 

01– Secretários escolar 

04 – Coordenadores 

31– Professores efetivos 

04 – Merendeiros 

08 – Servidores 

04 – Agentes de vigilância 

01 – Agentes de portaria 

01 – Pedagogo 

00 – Orientador Educacional 

03- servidores(as) readaptadas  

Os recursos financeiros aplicados são oriundos do PDAF e PDDE. 

 

 

 

 



 

 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Em seu Contexto atual, atende gratuitamente a todo comunidade escolar que 

procura matrícula mediante a quantidade de vagas estabelecidas por um documento 

chamado estratégia de matrícula. Atende alunos da primeira fase do ensino fundamental, 

compreendendo do primeiro ao quinto ano. Os estudantes são matriculados em turmas 

tanto no turno matutino quanto vespertino.  

São atendidos alunos com idades entre seis e quinze anos de diversos grupos 

sociais em uma relação de acolhimento, bastante confiável, com intuito de informar, 

orientar, ensinar, educar e acima de tudo conscientizar os estudantes sobre a importância 

do uso dos conhecimentos em suas relações com as pessoas e com o mundo.  

A relação entre os atores institucionais (a equipe) ocorre com troca de 

conhecimento e saberes, respeitando o conhecimento de cada um, onde a equipe se 

pauta pelo compromisso ético-político buscando através de políticas públicas na área da 

educação, garantir aos estudantes da escola os direitos garantidos por lei, com ações 

interventivas. 

A participação da comunidade escolar é relativa. Muitos pais e outros responsáveis 

não acompanham o cotidiano dos seus filhos e somente comparecem à escola quando os 

alunos desenvolvem em algum problema de ordem pessoal. 

A articulação acontece de forma tranqüila. Quando necessário a direção solicita 

ajuda da coordenação regional de ensino e esta auxilia. 

A qualidade na relação aluno professor tem sido um dos objetivos da escola, onde 

há o entendimento de que a relação que o aluno tem com a escola parte da relação que 

ele tem com o professor, portanto, o acolhimento e fundamental para esse processo. 

Dessa forma, nossos alunos são estimulados a pensar a escola como um lugar prazeroso 

e acolhedor, como é possível perceber nas produções de texto abaixo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MISSÃO 

Pretendemos nessa missão de Gestão Compartilhada contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades necessárias e a aquisição de competências para 

administrar situações em que o direito de cada um seja expressão do direito de todos. 

 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADIMINISTRATIVAS 

A Educação é um fenômeno histórico-social que perdura durante toda a existência 

do ser humano e se concretiza mediante as relações estabelecidas entre as pessoas e 

entre elas e as demais manifestações do mundo natural, físico, social, tecnológico e 

espiritual, no decorrer dos tempos. 

 A humanidade, em sua constante busca de conhecimentos para satisfazer suas 

necessidades básicas e manter-se sobre a face da Terra, acumulou conhecimentos que 

se transmitem e se ampliam constantemente. E a Escola surgiu, nesse contexto, como 

instituição do saber e de formação humana, para uma vida cada vez melhor. A escola 

deve oportunizar aos seus alunos o desenvolvimento dos conhecimentos. A eles, não 

deve empurrar textos fora de suas necessidades reais. Não pode ela privar, seu principal 

ser, de conceber os conhecimentos por ele vividos. 

 Fora isso, a proposta aqui em menção possibilita a expressão de sentimentos, com 

respeito por si e pelos outros; a compreensão de ambientes, objetos e corpo; a expressão 

e a percepção de conjunto de características pessoais no jogo, na dança, na brincadeira; 

o conhecimento de potencialidades e limitações; a participação em atividades recreativas, 

cooperativas e competitivas, com capacidade de comparação entre elas. 

O aluno vive uma paisagem. Ele faz parte dessa paisagem, entretanto nem sempre 

ele percebe-se como integrante da mesma. Então é preciso que a escola atue para ajudá-

lo a perceber-se. Com a mediação da escola o aluno poderá notar que aquele espaço 

geográfico está de um determinado modo, contudo pela ação de seu grupo social o 

espaço pode tomar outra forma. 

Em outras palavras pelo trabalho de apropriação conhecimentos o aluno executa 

projetos de melhoria de sua própria vida. Tipicamente pode ser citada, como exemplo, a 

procura de água para sua comunidade. Ao chegar num espaço geográfico, a comunidade 

(grupo social) procura por água, se nesse espaço ainda não estiver perceptível sua 

presença. Pois bem, ao encontrar, captar e distribuir a água, essa comunidade passa a 



 

 

 

traçar outros projetos de melhoria de condições de vida. Quer dizer: o espaço continua na 

mesma localização e nas mesmas dimensões que mudou foi à paisagem, passando a 

fruto das sementes do homem. 

 Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Nº9394/96) procura-se adequar esta escola aos parâmetros nacionais de ensino 

implantando o Ensino fundamental de 9 anos. Nessa situação, a escola torna-se um lugar 

de convivência. Lugar que pode ajudar a pessoa a melhorar cada vez mais. Sua ajuda 

nesse caso vai desde ensinar a ler e escrever as letras, como cuidar do corpo e se portar 

com as pessoas à sua volta bem como mudar sua vida. 

Todo processo educativo deve priorizar nas suas ações a participação coletiva dos 

sujeitos nele envolvidos, no sentido de estabelecer uma práxis pedagógica centrado no 

diálogo e na promoção da autonomia escolar, conforme destaca Veiga (1995, p. 102), “ a 

escola é um espaço público, lugar de debate e diálogo fundado na reflexão coletiva.” 

O Governo do Distrito Federal está executando o Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira, regulado pela Portaria nº 71 de 14 de abril de 2013. Este visa 

dar espaço para escola definir suas prioridades e gerir seus recursos envolvendo toda a 

comunidade escolar: professores, alunos, pais e direção. Tornando cada um dos 

participantes membros fiscalizadores das verbas públicas. 

As Instituições escolares recebem verbas dos governos federal e distrital para 

manutenção e compra de material de consumo e capital. Estes verbas são fiscalizadas 

pelo Conselho Escolar e a Associação de Pais Mestres de cada unidade, para fomentar a 

Gestão Compartilhada que prevê a participação de todos nas decisões escolares. 

Para elaborar a previsão de gastos a escola ira reunir-se com os seus diversos 

segmentos e definir as prioridades e necessidades da instituição. Outro momento 

importante será a prestação de contas da utilização destes recursos, a escola deverá 

mostrar a comunidade, representado pelo Conselho Escolar, como ela utilizou o dinheiro 

público. Com isso a unidade de ensino cumpre o um dos seus papéis: tornar o cidadão 

consciente dos seus direitos e dos seus deveres, entre eles, a participação ativa na 

sociedade a qual está inserido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 

A humanidade criou a escola para materializar o saber sistematizado. Isto significa 

dizer que é o lugar onde, a princípio, é veiculado o conhecimento que a sociedade julga 

necessário transmitir às novas gerações. Para cumprir seu papel, de contribuir para o 

pleno desenvolvimento da pessoa, prepará-la para a cidadania e qualificá-la para o 

trabalho, como definem a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases, é necessário que 

suas incumbências sejam exercidas plenamente. Assim é necessário ousar construir uma 

escola onde todos sejam acolhidos e tenham sucesso. 

Para compreender a função social da escola, é importante situá-la no mundo 

moderno, observando os múltiplos papéis exercidos por ela ao longo do tempo. À primeira 

vista, verifica-se que, mesmo cumprindo a tarefa básica de possibilitar o acesso ao saber, 

sua função social apresenta variações em diferentes momentos da história. 

 Esta escola existe para possibilitar que todos os alunos aprendam, desenvolvam o 

gosto pelo estudo, e se tornem sujeitos ativos de sua própria aprendizagem. Por isso, é 

importante valorizar comportamentos de responsabilidade e autonomia, para desenvolver 

plenamente as potencialidades de nossas crianças e jovens, de modo a prepará-los para 

o exercício da cidadania e para tanto o trabalho será direcionado pelos seguintes 

descritores: 

 Educação inclusiva; 

 Ensino Fundamental de 9 anos; 

 Eliminação da reprovação e evasão; 

 Investimento no lúdico- pedagógico; 

 Abertura de espaços para a comunidade. 

 Para que esse envolvimento saia do papel para na prática, é necessário que abra 

espaços, oferecendo oportunidades para trocas – de vivência, de idéias, de 

aprendizagem, entre outros. 

 Por isso, propomos realizar palestras para os pais, sobre autoestima, limites, 

valores, dentre outros; oferecer oficinas; realizar festas com a participação da comunidade 

escolar e realizar reuniões com a participação dos pais, oportunizando momentos de 

discussão/reflexão. 

 Portanto, sugerimos a volta de atividades que envolvam a comunidade escolar, não 

só como espectadores, mas como agentes ativos, construtores do seu próprio “eu” como 

cidadãos. 



 

 

 

 Acreditamos que em parceria com a família e demais segmentos da escola haverá 

êxito no processo de ensino-aprendizagem.   

 Daí surge a necessidade da construção coletiva do projeto político-pedagógico da 

escola, a sua AUTONOMIA e, consequentemente, a discussão e implementação de 

novas formas de organização da escola, envolvendo os diferentes segmentos da 

comunidade escolar. 

 Assim, entregamo-nos a ações intencionais, estabelecemos finalidades, objetivos e 

metas a serem atingidas.  

 

Objetivos Específicos 

 Contribuir para a formação do cidadão e para o seu desenvolvimento como 

pessoa, em que as qualidades postuladas são a solidariedade, a participação, a 

criatividade e o pensamento crítico; 

 Promover a inclusão do aluno Portador de Necessidades Especiais com o apoio 

pedagógico especializado da Sala de Recursos; 

 Promover a adaptação curricular, quando necessária, para o  aluno PNE’s; 

 Contribuir para a formação de indivíduos autônomos, com capacidade de adaptar-

se à mudanças constantes e de enfrentar permanentemente novos desafios, 

dotados de competências e habilidades mais amplas e profundas, capazes de 

aprender a aprender e convencidos da necessidade de aperfeiçoar continuamente 

seus conhecimentos. 

 Transformar a escola em verdadeira oficina de trabalho, onde todas as 

oportunidades de se aprender uns com os outros serão estimuladas. 

 Ajudar o aluno a construir e desenvolver-se sempre, compreendendo e atribuindo 

significado ao que está fazendo evitando a simples memorização e mecanização. 

 Apropriar-se dos significados, competências e habilidades para executar 

procedimentos e desenvolver atitudes, falando, dramatizando, escrevendo, 

desenhando, etc. 

 Interagir cooperativamente avançando na prática interdisciplinar não pelo simples 

somatório das partes que a compõe, mas pela percepção de que tudo sempre está 

em tudo, tudo repercute em tudo, permitindo que o pensamento ocorra com base 

no diálogo entre diversas áreas do saber. 

 Dinamizar a coordenação pedagógica na escola integrando conteúdos afins, 

evitando inúteis e cansativas repetições, confrontando os planos de curso das 



 

 

 

diversas disciplinas, analisando, refazendo, atualizando, enriquecendo ou 

“enxugando” os conteúdos, iniciando-se assim, uma real reversão curricular. 

Trabalhar com a pedagogia de projetos, eliminando artificialidades da escola, 

aproximando-a da vida real e estimulando a iniciativa, a criatividade, a cooperação e a 

corresponsabilidade. 

 

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Segundo a LDB, os aspectos básicos da gestão na escola estão relacionados à 

participação dos vários seguimentos que compõem tanto na elaboração do PPP, quanto 

na formação e instrumentalização do Conselho Escolar. 

 Para essa participação ser efetiva é necessário haver autonomia. Esta pode ser 

decretada ou construída. A decretada é aquela onde há transferência de competência da 

administração central para as escolas e vai se reproduzindo, com respaldo legal 

(decretos). Enquanto na autonomia construída tem por base a luta cotidiana e dinâmica 

pela universalização e democratização da educação escolar. Isso à conscientização de 

que a educação é direito, para a população.  

 A escola deve abrir espaço para a discussão de processos para a transformação 

da sociedade em que a escola está inserida. Isso só é possível, se a comunidade escolar 

problematizar a escola real para se chegar a escola ideal. 

 A descentralização do poder pela desconcentração dos processos de execução e 

decisão é a peça chave para o desenvolvimento de uma gestão que de fato promova 

práticas pedagógicas voltadas para a transformação social, e consequentemente uma 

vida melhor. 

 Com tudo isso acontecendo, a representação social será real. Haverá então um 

Conselho Escolar atuante, independente e uma direção eleita compromissada com a 

preservação do ambiente de discussão e construção de alternativas para a solução de 

problemas cotidianos e práticas para a liberdade. 

   

 A concepção das novas atribuições da educação traz uma nova visão de 

educação, na qual ela é concebida a partir de princípios que constituem os quatro pilares 

da educação: Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a 

Ser. 



 

 

 

 Em todas as áreas de trabalho, a demanda é baseada no trabalho coletivo, na 

discussão em grupo, no espírito de cooperação, na contribuição, nas parcerias e 

representações. 

 Conhecer é como enredar, fazer parte, tecer significados e partilhar resultados e 

trabalhar com Literatura na escola é promover a aprendizagem que sirva para a 

constituição de sujeitos capazes de compreender a realidade, refletirem, criticar, analisar 

e intervir positivamente na sociedade em quem vivem, redescobrir valores e aplicá-los em 

sua vida.  

 Considera também, o produto da aprendizagem – “aprender a aprender” – mais do 

que levar em conta resultados prontos e acabados. Valoriza a maneira autônoma e 

original, em vez de simplesmente verificar se acertou a resposta (didático-pedagógicos). 

 Os alunos são pessoas ativas que observam, constroem, modificam e relacionam 

idéias, interagindo com outros alunos e outras pessoas, com materiais diversos e com o 

mundo físico. Assim, o professor cria um ambiente de busca, de construção e descoberta 

e encoraja os alunos a explorar, desenvolver, levantar hipóteses, testar, discutir e aplicar 

idéias (éticos). 

  Cabe ao professor (educador) desenvolver a autonomia do aluno, instigando-o a 

refletir, investigar e descobrir, criando na sala de aula uma atmosfera de busca e 

interação, onde o diálogo e a troca de idéias sejam uma constante, quer entre professor e 

aluno, quer entre os alunos. Com isso, o professor transforma-se em um investigador, 

buscando e criando novas atividades, novos desafios e novas situações-problema, 

registrando tudo para posterior reflexão, transformação e aprimoramento (estéticos). 

A presente Proposta Pedagógica segue como diretrizes de atuação: 

 A aprendizagem significativa do aluno; 

 A diversidade; 

 A formação continuada de professores – ciclo de estudos continuados na 

coordenação pedagógica; 

 Educação Inclusiva de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Nº 9.394/96); 

 Gestão Democrática – Fundamentada pela Lei nº 4.036 / 2007; 

 A promoção do acesso das crianças de seis anos à escola de acordo com o 

sistema de Ensino Fundamental de 9 anos, 

 A implantação da Educação Integral – Amparada legalmente no art. 205 da 

Constituição, combinado com o art. 2º da LDB e regulamentada pelo Decreto nº 

28.504 / 2007; 



 

 

 

 A promoção da Avaliação Institucional– Para isso, é preciso construir um processo 

participativo e reflexivo.  

 

É preciso acreditar na utopia educacional que move a nossa prática cotidiana e nos 

leva a participar de uma sociedade fundada na justiça social. Partindo do pressuposto, 

realizaremos reuniões ao final de cada atividade, e bimestre para, estarmos, juntos, 

fazendo a reflexão dos trabalhos realizados, partindo sempre dos resultados e 

redimensionando sempre as novas ações. A avaliação Institucional aqui proposta 

acontecerá de forma contínua, sistemáticas e coletivas, envolvendo todos os segmentos 

escolares buscando assegurar a transparência dos mecanismos pedagógicos, 

administrativos e financeiros. Cada vez mais se descobre a importância da avaliação 

institucional como balizadora do projeto pedagógico da escola. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Existe um acordo cada vez mais amplo sobre o fato de que, com as mudanças 

sociais, políticas, culturais e demográficas associadas á chamada sociedade da 

informação, estamos assistindo atualmente a uma transformação sem precedentes da 

educação escolar. Essa transformação já está afetando visivelmente o quando, o como, o 

onde e também o quê e o para que as crianças e os jovens aprendem nas escolas. Nesse 

novo cenário, parece cada vez mais evidente a necessidade de incorporar ao currículo 

escolar novos conhecimentos, novas destrezas e habilidades, novos valores, novas 

competências. 

Assim, seja qual for o termo utilizado – formação fundamental, cultura básica 

comum, destrezas ou habilidades básicas, competências-chave, aprendizagens 

fundamentais, etc - e partindo de enfoques e formulações pedagógicos e 

psicopedagógicos diversos, a proposta de redefinir o que é preciso ensinar e aprender no 

ensino fundamental instalou-se no panorama pedagógico contemporâneo. O que está em 

questão é a capacidade do ensino fundamental de proporcionar aos alunos a bagagem de 

competências, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para se 

incorporar á sociedade de hoje e de amanhã. E é justamente essa bagagem que é 

preciso identificar e concretizar para, então, a partir dela, tomar as decisões curriculares 

sobre os conteúdos – no sentido amplo do termo e, portanto, incluindo conhecimentos, 

procedimentos, atitudes e valores e as competências em que devem centrar-se o ensino e 

a aprendizagem nesses níveis educacionais. 



 

 

 

Assim, a educação no Distrito Federal, adequada á LDB, ás Diretrizes Curriculares 

Nacionais, aos PCN e á Resolução nº 02/98 do Conselho de Educação do Distrito Federal 

(CEDF), dispõe de instrumento norteador, compatível com as exigências que o mundo, 

em processo de globalização e transformação, impõe á sociedade que necessita de 

novas condições e de novos parâmetros e valores para modificar-se e aprimorar-se. 

 Diante disso, percebe-se a necessidade de uma mudança significativa da função 

social da instituição educacional, considerando as novas tendências pedagógicas. Educar 

para competências é, portanto, proporcionar ao educando condições e recursos capazes 

de intervir em situações-problema. Em consonância com o exposto,o Parecer 02/98 – 

CEDF destaca: 

 “Mantém a “seleção de conteúdos”, chamando a atenção para substituição de uma 

listagem aleatória por uma construção contextualizada. Busca desenvolver, junto aos 

alunos, habilidades e competências e afirma que sua formação está estruturada em eixos 

contemporâneos da educação: o saber conhecer, o saber fazer e o saber ser.” 

 Os conteúdos referenciais definidos para um currículo e o tratamento que a eles 

devem ser dado assumem papel relevante, uma vez que é basicamente na aprendizagem 

e domínio desses conteúdos que se dá a construção e a aquisição de competências. 

 Nessa perspectiva, valoriza-se uma concepção de escola voltada para a 

construção de uma cidadania crítica, reflexiva, criativa e ativa, de forma a possibilitar que 

os alunos consolidem suas bases culturais permitindo identificar-se e posicionar-se 

perante as transformações na vida produtiva e sociopolítica. 

 Em todas as áreas de trabalho, a demanda é baseada no trabalho coletivo, na 

discussão em grupo, no espírito de cooperação, na contribuição, em parcerias e 

representações; o processo, por sua vez, é contínuo, com o aluno construindo 

significados, por intermédio das experiências vivenciadas, o que proporciona novos 

papéis para profissionais ligados à educação. 

 Esses papéis passam a configurar o professor, principalmente, como um 

“distribuidor” do conhecimento: ele deve tornar-se um articulador da aprendizagem dos 

alunos, um criador de experiências e ambientes que promovam a aprendizagem. 

 As especificidades do ensino centrado no aluno / aprendiz obrigam o educador a 

tomar uma postura de mediador, pois se deve propiciar ao sujeito da aprendizagem 

ferramentas possíveis para a construção contínua de seu conhecimento, de forma que ele 

possa usufruir sua criatividade e imprevisibilidade para compreender a sua própria 

evolução no rol das características de um povo como nação. Deve também, 



 

 

 

compreender-se como parte integrante de busca pela articulação do seu conhecimento, 

atualizando-se continuamente. 

 Para que isso aconteça, a prática dos professores deve se basear em um conjunto 

de estratégias de ensino, como grupos de trabalho, ensinamentos fornecidos pelos 

próprios estudantes, aprendizagem cooperativa e colaborativa, trabalho com projetos que 

envolvam situações reais, entre outras atividades. Assim, o aluno, ao invés de ser passivo 

– só escutar e memorizar conteúdos – passará a se parte integrante do processo e vai 

estar, constantemente, inventando, explicando, elaborando, produzindo, estendendo seus 

pensamentos e defendendo suas posições. Com isso, a mudança de foco na prática 

pedagógica passa da ênfase do ensino para a aprendizagem. 

 O professor que optar realmente por um paradigma emergente como base de sua 

prática diária deve considerar alguns aspectos: ter a visão do todo – de acordo com 

enfoque sistêmico em sua prática pedagógica; estabelecer com seu grupo – papel de 

parceiro e colaborador; estar constantemente destacando e incentivando a participação 

de todos nas atividades propostas; ser um educador que direciona e conduz os alunos e o 

processo; perceber os alunos como sujeitos do processo; estar sempre em busca do 

diálogo; provocar uma aproximação e troca entre sujeito do conhecimento e o objeto a ser 

conhecido; ter uma postura crítica e exigente, mas sempre reflexiva e democrática; e 

considerar muito a comunicação interativa entre as disciplinas ou áreas do conhecimento. 

Em nossas reuniões pedagógicas, onde toda equipe, além de avaliar o ensino 

oferecido, através de relatos de experiências, vivências em sala de aula, gráficos de 

desempenho de rendimento; fixamos metas, diretrizes e planos; definimos datas, 

calendário e cronograma de ações. Para que tais ações possam ser implementadas de 

forma eficaz, é feito o acompanhamento semanal – supervisor/ coordenador pedagógico/ 

professores regentes – do planejamento que está sendo posto em prática de modo que 

todos possam tirar dúvidas, trocar experiências e modificar o curso daquilo que não tem 

se demonstrado eficiente.  

 

 

Modalidade de ensino 

Ensino Fundamental 

 O ensino fundamental destina-se á formação da criança e do adolescente, 

objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto 

realização e exercício consciente da cidadania plena. 



 

 

 

 Não se pode deixar de considerar que é durante os primeiros anos de 

escolarização que o aluno tem a oportunidade de vivenciar experiências significativas de 

aprendizagem. Durante o percurso no ensino fundamental, o aluno tem chance de se 

conhecer e conhecer o “outro” em espaços de socialização próprios desta fase, tem 

oportunidade de fazer escolhas, fortalecer a auto-estima e sua subjetividade, além de 

manifestar seus desejos e de atendê-los de forma pró-ativa- conquista própria do 

conhecimento adquirido. Enfim, o que o aluno constrói durante estes anos de 

escolarização será a expressão de seu talento, sua criatividade e de sua capacidade de 

realização. 

 A organização curricular do ensino fundamental tem como fundamento da prática 

pedagógica os princípios e valores emanados da Constituição Federal e da Lei de 

Diretrizes e Bases. O Currículo da Educação Básica da Rede Pública de Ensino propõe 

flexibilidade e descentralização, reforçando a necessidade de construção de uma 

identidade coletiva em que as decisões e responsabilidades sejam compartilhadas em 

todos os níveis e modalidades de ensino, tendo como base o respeito aos direitos e 

deveres de alunos, bem como aos professores e comunidade escolar. 

 Em cada etapa da Educação Básica, o currículo aponta para a aquisição de 

habilidades e competência adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade do 

educando. 

 O ensino fundamental do DF possui duas organizações concomitantes : ele é 

organizado em séries para o Ensino Fundamental de 08 anos e, também em anos, com a 

implantação gradativa do Ensino Fundamental de 09 anos em atendimento à Lei nº11.274 

de 06 de Fevereiro de 2006. 

 Em conformidade com a legislação, o Currículo da Educação Básica das 

instituições educacionais públicas do Distrito Federal foi construído de forma participativa, 

com base nos PCN e organizado de modo a permitir o desenvolvimento de competências 

e habilidades dos alunos. 

 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 1º ao 5º 

  Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, será enfatizado a  assimilação de 

conceitos, buscando desenvolver as estruturas cognitivas necessárias às aprendizagens 

significativas e a construção de competências. O aluno terá acesso a um universo de 

conhecimentos que sua vivência ainda não lhe favoreceu. A escola buscará a correlação 

entre os conteúdos e o universo de valores e modo de vida de seus alunos, oportunizando 



 

 

 

assim o processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, os projetos de trabalho surgem 

como veículo para melhorar o ensino e como distintivo de escola que opta pela 

atualização de seus conteúdos e pela adequação às necessidades dos alunos. O trabalho 

com projetos é amplo e, por meio dele, a criança aprende de forma significativa, lúdica, 

interdisciplinar e contextualizada. 

 Convém mencionar, porém que nos anos inicias do Ensino Fundamental, estamos 

seguindo a organização curricular prevista no Currículo de Educação Básica da Rede 

Pública – Versão Preliminar. 

 Em cada etapa da Educação Básica, o currículo aponta para a aquisição de 

habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade do 

educando, considerando ainda, suas experiências e oportunidades vivenciadas na família, 

instituição educacional e no meio social – o que levamos em consideração. 

  

 

Bloco Inicial De Alfabetização 

O objetivo geral do BIA é reestruturar o Ensino fundamental para 09 anos , de 

acordo com LDB, garantindo à criança , a partir de 06 anos de idade, a aquisição da 

alfabetização/letramento na perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento global. 

Para alcançar os objetivos, desta proposta, é preciso basear em princípios teórico-

metodológicos norteadores de todas as ações na implementação do BIA, os quais se 

constituem em elementos imprescindíveis ao sucesso do Bloco e deverão ser observados 

por todos os envolvidos nesse processo de construção (formação continuada dos 

professores, trabalho coletivo com reagrupamento, trabalho interventivo, as quatro 

práticas de alfabetização e a avaliação formativa no processo de ensino aprendizagem). 

A nossa Instituição Educacional, neste ano de 2014, atende a 1ª Etapa do BIA de 

acordo com as diretrizes da SEE/DF. 

A nossa escola atende, atualmente, 05 turmas do Ensino Fundamental- I Etapa do 

BIA(crianças com 06 anos). 

 

 

Educação Especial 

A experiência social historicamente construída é naturalmente base para a reflexão 

e a elaboração  de um projeto educativo inclusivo para a escola atual. Além do repertório 

histórico, outras fontes subsidiam a ação pedagógica para deficientes mentais na 

perspectiva de educação inclusiva, como os currículos locais, a bibliografia especializada, 



 

 

 

o contrato com outros educadores, os PCN (que trazem questionamentos importantes 

sobre o que, quando e como ensinar). 

Ao elaborar um projeto de educação inclusiva a escola discute e explica de forma 

clara os valores coletivos assumidos. Essa postura remete à escola sua função 

socializadora em dois aspectos: o desenvolvimento social e o contexto social e cultural. É 

aí que os indivíduos com deficiência mental se constroem como pessoas iguais , contudo, 

ao mesmo tempo, diferentes de todas as outras. 

O desenvolvimento de capacidades, as interpessoais as afetivas, as cognitivas, as 

motoras, as estéticas, são possíveis graças ao processo de construção e reconstrução de 

conhecimentos. Embora muitos dos conhecimentos em grande parte sejam diferentes dos 

destinados ao restante da turma eles também são ensinados e aprendidos o que contribui  

sobremaneira para o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. 

Nessa perspectiva, o professor é vista como um facilitador de aprendizagens para 

o aluno, Essas aprendizagens são significativas. Elas devem surgir de situações 

interessantes para o aluno o que o motivará a querer descobrir e agir. 

 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A escola para atender ao modelo de produção capitalista utiliza-se de distribuição e 

divisão de tempos e espaços, que de tempo em tempo precisam ser avaliados para a 

verificação da aprendizagem dos alunos. Por esse modelo, a avaliação tem sido estudada 

por muitos pesquisadores, centrando suas pesquisas no rendimento do aluno, frente aos 

objetivos educacionais, com ênfase na representação quantificada (através de notas ou 

conceitos). 

Sendo assim, a avaliação formal, se torna um forte mecanismo de controle do 

aluno na escola (instituição) legitimando processos de diferenciação, hierarquização de 

controle social. Show, citado por Dalbem 2002, p. 92 esclarece: 

 

Isso pode ser verificado se considerarmos, por exemplo, o plano de aula, 
ou seja, uma quantidade de informação que deve ser “cumprida” no tempo 
de duração de uma aula. Mais tarde os alunos serão testados para 
determinar se a quantidade  de informação foi transmitida de forma  
adequada. A escola divide o tempo em unidades didáticas e divide o 
espaço em salas de aula separadas que representam níveis tal como os 
horários letivos representam períodos  de tempos nos quais se dá o 
cumprimento  a planos de aula (...) Os teste são feitos para medir esse 
progresso e os professores também são medidos pelos resultados de seus 
alunos , e promovidos, pelo menos em parte, de acordo com essa prática. 

 



 

 

 

Essa postura tomada por ela, só existe pelo aval (diga-se assim) dos objetivos 

sociais que escola interioriza. No caso da escola brasileira, seus objetivos principais giram 

em torno de manter o paradigma capitalista vigente. Embora use um discurso de 

neutralidade e de democracia, a escola nada mais pratica que a teoria de que há uma 

necessidade de poucos mandarem e muitos obedecerem. 

O professor percebeu que par avaliação/objetivo norteia o par 

conteúdo/procedimentos.  A falha comum nesse modelo é que o objetivo é mandado para 

cada professor pelo sistema. Também há a falta do redirecionamento dos procedimentos. 

Em lugar de valer-se da avaliação para recomeçar o mesmo conteúdo, a prática é 

avançar mesmo com as deficiências, claramente, estarem expostas. 

Há casos em que o professor pensa na avaliação e planeja suas aulas somente em 

função dela. Assim, quem direciona o procedimento é a sapiência de que ao final de um 

dado período letivo haverá uma prova. 

Ao investigar o uso dos portfólios na prática pedagógica, o professor percebeu que 

o aluno não sente a mesma pressão emocional causada por outros procedimentos como 

a prova, o teste, por exemplo. Observou que as crianças preferem fazer a verem feita a 

avaliação, ou seja, preferem registrar atividades que demonstram seu aprendizado, em 

lugar de responder questões, as quais meçam sua aprendizagem. Preferem pensar sobre 

o bimestre, em lugar de acompanhar o pensamento de outros. 

Por essa perspectiva, a avaliação pode ocorrer sem dia marcado e  não 

direcionada a mensurar o aluno. Ela pode ter como foco a escola, o professor, o 

procedimento, o conteúdo e pode ser um espaço onde pessoas com objetivos tão iguais 

ou diferentes possam dialogar sobre soluções para seus problemas. Dalben (2002) 

resume bem essas ideias sobre avaliação: 

 

Nesse contexto, as propostas trazem uma perspectiva de avaliação 
processual e reveladora das possibilidades de construção de um processo 
educativo mais rico e mais dinâmico. Partem do pressuposto de que as 
diferenças são positivas e fundamentais para o crescimento dos sujeitos no 
processo pedagógico. A avaliação na perspectiva desses programas é 
considerada, então, um exercício mental que exige a análise, o 
conhecimento, o diagnósticos, a medida, o julgamento, o posicionamento e 
a ação sobre o objeto avaliado. Avaliar envolve, especialmente, o processo 
de autoconhecimento do aluno e do professor e de conhecimento da 
realidade e da relação dos sujeitos com essa realidade. Exige, nessa 
perspectiva, a recriação dos espaços em que se desenvolvem formalmente 
os processos de avaliação, transformando-os em espaços educativos para 
todos os que dele participam. 

 

 



 

 

 

 

 

Processos Avaliativos 

A avaliação deve ser formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas 

conquistas, suas dificuldades e suas potencialidades ao longo de seu aprendizado. Dessa 

forma, o professor compartilha com elas seus avanços e possibilidades de superação das 

dificuldades. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, a avaliação baseia-se na observação e no 

acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Essencialmente diagnóstica e 

contínua, permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o (re) planejamento 

docente considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a busca de soluções. 

A recuperação de objetivos não avançados, individual ou grupalmente, ocorre de 

forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades diversificadas, 

reforço, atendimento individual e outras estratégias oportunas em cada caso. 

Nas turmas de 1º e 2º e 3º anos, está sendo realizado reagrupamentos interclasse 

entre as turmas. 

A Escola Classe 15 atende alunos do 1ºano ao 5ª ano desta forma não desenvolve 

projeto na área de Dependência Escolar. 

 

 

Avaliação Educacional 

No passado, tinha-se como certo que todos aprendiam da mesma maneira que um 

só método didático serviria para todos.  

Pensar em uma nova proposta avaliativa de aprendizagem em seu sentido amplo 

significa superar sua visão estática e classificatória, para resgatar sua função formativa, 

na qual o desenvolvimento contínuo do aluno ocorre por meio da aquisição de 

competências e habilidades que lhe possam ser úteis em situações novas. 

A verificação do rendimento escolar, segundo a L.D.B., observará os seguintes 

critérios: 

- Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com predominância 

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

sobre os de eventuais provas finais; 

- Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

- Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 



 

 

 

- Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

- Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinas pelas instituições 

de ensino em seus regimentos; 

Construir uma avaliação capaz de dialogar com a complexidade do real e com a 

multiplicidade de conhecimentos, com as particularidades dos sujeitos, com a dinâmica 

individual/coletivo, com a diversidade de lógicas, dentro de um processo costurado pelos 

múltiplos papéis, valores e vozes sociais, perpassado pelo confronto de interesses 

individuais e coletivos. É preciso buscar novas possibilidades, delinear novos percursos, 

esboçar novas análises de antigas questões e desafios implícitos no ser professor: 

Profissionais cientes dos riscos e erros entranhados na construção do novo capazes de 

ler, nos erros, respostas que instigam a repensar o processo e sinalizam novos pontos de 

partida. 

 

 

 

 

 

Avaliação Institucional 

A avaliação deverá observar o desenvolvimento da qualidade de ensino, a gestão 

pedagógica e administrativa da escola, o desenvolvimento cultural e social da 

comunidade escolar, segundo Belloni Magalhães: 

“A avaliação deve abranger não apenas as atividades, mas também a própria 

estratégia, sem, contudo, perder de vista que o foco da avaliação é sua lógica interna.” 

Para realizarmos a Avaliação Institucional realizaremos debates, responderemos 

questionários, colocaremos “caixa de sugestões” e ouviremos a opinião do Conselho 

Escolar e de todos os segmentos da escola para juntos otimizarmos esforços em prol de 

uma educação de qualidade. 

  

 

Coordenação Pedagógica 

Esse espaço dialógico de interlocução e reflexão dos fundamentos teóricos 

subjacentes à práxis pedagógica é usado para: debate, discussões, avaliação e 

planejamento para o exercício da prática do ensino interdisciplinar, contextualizado e de 

uma aprendizagem significativa. 



 

 

 

 A coordenação pedagógica tem por finalidade planejar, orientar, acompanhar e 

supervisionar as atividades didáticas - pedagógicas a fim de dar suporte à Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para implementação co currículo em 

vigor nas Instituições Educacionais Públicas do DF. 

  

 

Conselho de Classe 

Para mudar esse quadro negro da educação é preciso mudar os valores tidos 

como bons e agirmos valorizando mais o ser humano e a vida em sua plenitude. É para 

isso preciso abrir espaço na escola para o diálogo, a cooperação e a prática social.  

 O Conselho de Classe é uma atividade que reúne um grupo de professores da 

mesma série, um membro da direção, a coordenação, a pedagoga e a professora da sala 

de Recursos, visando, em conjunto chegar a avaliar cada aluno por meio de reuniões 

periódicas, e buscar alternativas para os problemas que surgirem. 

 Diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções alternativas, 

elaboração de projetos de recuperação, apoio, incentivo, reformulação das estratégias de 

trabalho, envolvimento, coleta de evidências de mudanças comportamentais no aluno são 

aspectos que devem ser observados pelo Conselho de Classe participativo, favorecendo 

uma pedagogia por competências. 

 

Sala de Recursos 

 A Declaração de Salamanca, 1994, afirma que todas as crianças tem necessidades 

e aprendizagens únicas, tem direito a ir à escola de sua comunidade, com acesso ao 

Ensino Regular, e os Sistemas Educacionais devem implementar programas, 

considerando a diversidade humana e desenvolvendo uma pedagogia voltada para a 

criança. 

 Segundo o Art. 205 da Constituição, a educação é um direito de todos e dever do 

Estado e da família; será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da  cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. Já no Art. 206, diz que o ensino será ministrado com 

base no princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 A inclusão dos portadores de deficiências na escola regulares está garantida por 

lei. O Poder Público segundo a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 coloca, como alternativa 

preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais, na 

própria rede pública regular de ensino.  



 

 

 

 A inclusão deve ser percebida como uma responsabilidade coletiva da comunidade 

escolar. Nesta perspectiva, todos são responsáveis pelo êxito ou fracasso escolar de 

cada aluno. O corpo docente, e não cada professor deverá partilhar a responsabilidade do 

ensino ministrado a crianças com necessidades educativas especiais.  

 Para garantir esse direito e a permanência do aluno especial no ensino regular foi 

criado a sala de recurso um espaço de investigação e compreensão dos processos 

cognitivos, sociais e emocionais, visando a superação das dificuldades de aprendizagem 

e o desenvolvimento de diferentes possibilidades dos sujeitos.  

De acordo com as Diretrizes Nacionais a sala de recursos é um serviço de apoio 

pedagógico especializado, no qual o professor realiza a complementação ou 

suplementação curricular, usando procedimentos e materiais específicos.  

 As atividades nestas salas seguem uma dinâmica de trabalho condizente com as 

dificuldades e necessidades dos alunos e dos recursos a serem adaptados. 

 

 

 

Metodologia 

 A aprendizagem é concebida como processo de interlocução das pessoas com o 

mundo, no qual educar passa a ser fundamentalmente movimento e relação. Nesse 

contexto, quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. 

Educador e educando tornam-se cúmplices na grande e desafiadora aventura de viver, 

reinventando a cada dia a alegria e o prazer de aprender / ensinar, de conhecer / recriar o 

mundo e a si mesmos.  

 Muitas vezes um olhar focado no aluno, nas suas vivências, nos seus vínculos, na 

sua maneira de aprender, na relação que ele estabelece com o conhecimento trazem-nos 

pistas valiosas que irão facilitar nossa prática educativa.  

 O planejamento para o trabalho com cada criança é traçado a partir de uma 

avaliação diagnóstica, realizada de maneira interventiva, objetivando a percepção das 

potencialidades do aluno, de acordo com suas reações, sem mediação e, posteriormente, 

com mediação. 

 Todo trabalho é centrado na realidade da criança, em sua identidade, seu nome, 

sua família, suas motivações, no que ela já sabe, em seu repertório de competências, em 

suas habilidades, em sua singularidade.  

 A partir desse espírito de acolhimento e respeito, cria-se uma abertura para o 

diálogo, abrindo-se para o novo, para o outro e para o entorno. Trabalhando-se sempre o 



 

 

 

cognitivo junto com o afetivo, criam-se vínculos que facilitarão e darão maior sabor à 

aprendizagem. 

 Através do uso de várias atividades adequadas ao momento da criança, é possível 

ajudá-la a ter consciência de como ela aprende, como é capaz e o quanto o aprender é 

gratificante.  

 Através do jogo, da história, de atividades criativas, de novas descobertas, vão se 

dando significado e o prazer de conhecer resinificado. 

 O educador deve oferecer caminhos alternativos para a aprendizagem, sempre que 

for necessário, bem como fazer com que essas experiências estejam contextualizadas. 

Durante o trabalho, podem acontecer projetos que facilitem a construção de habilidades, 

conceitos e competências.  

 É fundamental valorizar-se a educação familiar e o trabalho desenvolvido pelo 

professor da turma de origem da criança. 

 

 

Objetivos 

Os objetivos Traçados são elaborados a partir das suas realizações nas seguintes 

áreas: 

 Autonomia Pessoal 

  Socialização 

  Cognição 

  Motricidade 

  Comunicação 

 Atividades Acadêmicas 

 Investir fortemente nas Áreas de Expressões, pois vão ao encontro das 

necessidades e interesses das crianças, desenvolvendo gradualmente as suas 

capacidades individuais. 

 

 

Estratégias 

 Trabalhar sempre brincando, investir no lúdico.  

 Ler muito para a criança (variados e significativos tipos de textos).  

 Estimular trabalhos que envolvam criatividade.  

 Resgatar sempre a autoestima, mostrando para a criança seus avanços, 



 

 

 

incentivando-a a prosseguir, melhorando seu desempenho, quer de hábitos sociais, 

quer de conteúdos previstos.  

 Estabelecer, periodicamente, pequenas metas a serem alcançadas, mapeando-as 

graficamente, de maneira que a criança possa acompanhar seu desenvolvimento.  

 Família e aluno devem assinar um compromisso de trabalho com a Sala de 

Recursos envolvendo a questão da frequência e pontualidade.  

  Se houver necessidade, a criança pode ser encaminhada a outros serviços 

(fonoaudiólogo, psicológico). 

 

 

Encaminhamento 

Passos: 

1º passo – Identificar alunos diagnosticados ou em processo de diagnóstico 

2º passo – Entrevista com os pais dos alunos encaminhados.  

3º passo – Início da avaliação dos alunos.  

4º passo – Proposta de atendimento na Sala de Recursos e compromisso dos pais com 

relação à frequência de seu filho.  

5º passo - Contato com a professora da criança.  

 

 

Agentes envolvidos no processo 

Escola: 

 Espaço que deve estar preparado para receber o aluno portadore de necessidades 

especiais e promovendo o pleno desenvolvimento desta individuo, investindo em suas 

potencialidades e diluindo as diferenças. 

Família: 

 Desde a entrevista inicial, os pais podem procurar a Sala de Recursos para algum 

tipo de orientação ou esclarecimento sobre o trabalho que é desenvolvido com seu filho. 

Além disso, há reuniões periódicas com os responsáveis, que explicam como se 

desenvolve o Atendimento na Sala de Recursos. 

Professores 

 A professora responsável pela Sala de Recursos mantém contato permanente, com 

os professores da sala de aula dos alunos atendidos. 



 

 

 

 Os professores também podem acompanhar o trabalho através de relatórios 

periódicos, fichas de avaliação e respondem ao processo, documentando suas 

observações sobre o aluno na escola. 

 

Compete também ao professor da Sala de Recursos: 

a) Apoiar e subsidiar o professor de classe com metodologias específicas às 

necessidades educacionais do aluno; 

b) Promover e apoiar a realização das adaptações curriculares necessárias ao 

processo de aprendizagem do aluno com necessidades educacionais 

especiais; 

c) Orientar o professor de classe comum e aluno com necessidades 

educacionais especiais quanto ao uso de equipamentos e materiais 

específicos; 

d) Promover o envolvimento da família na educação e inclusão escolar do 

aluno com necessidades especiais. 

e) Apoiar pedagogicamente o aluno com necessidades educacionais especiais 

integrados na classe comum da escola de origem e de outras unidades 

escolares; 

  

 

Recursos  

 Jogos pedagógicos; 

 Livros; 

 Carimbos; 

 Massas de modelar; 

 Giz de cera, lápis de cor, canetinha; 

 Tinta guache; 

 Computador. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

Currículo, do ponto de vista pedagógico, é um conjunto estruturado de disciplinas e 

atividades, organizado com o propósito de atingir certos objetivos, propostos e fixados em 

função de um planejamento educativo. Não é um fim em si mesmo, mas um meio para 

viabilizar o processo de aprendizagem. 

 O ponto de partida para a elaboração de um currículo são as metas a que se visa 

no processo pedagógico. A fixação dessas metas e do prazo em que se pretende atingi-

las apoia-se no modelo teórico de filosofia da educação adotado, que especifica a direção 

e o sentido da atividade educacional. É imprescindível, também, um adequado 

conhecimento das realidades sociais e culturais da população-alvo, para uma avaliação 

sensata da possibilidade e conveniência de certo tipo de organização curricular. 

Dentro, ainda, do processo de planejamento educativo, a construção de certa 

estrutura curricular dependerá da faixa etária dos alunos e do nível dos resultados 

esperados. Haverá, pois, currículos para níveis elementares, tanto quanto para níveis 

avançados. A teoria do desenvolvimento contribui com o processo, ao revelar as 

condições de instrumentação cognitiva de cada faixa etária: certas disciplinas, que se 

revelam inacessíveis a determinados grupos de idade, são oferecidas em níveis mais 

avançados. 

Para ensinar em rede, as pessoas envolvidas (professores, pesquisadores) buscam 

seguir ações contínuas permeadas por procedimentos, tendo por ‘norte’ objetivos. Tudo 

isso é chamado de currículo. Em linhas gerais o currículo não é em si um meio, nem um 

fim, contudo uma referência a ser refletida e aplicada. A grande questão que surge é que 

somente as intenções contidas em um documento, não são capazes de desenvolver as 

pessoas em processos educativos. 

Desta questão ao observar as práticas têm-se por verdade isso: além do currículo 

escrito, há currículo real. Enquanto o primeiro se desnuda por conceitos, lógicas e teorias, 

o segundo se revela por valores expressos pela experiência de vida. No segundo há 

abertura para os acordos e transformações gerados por conflitos pessoais e sociais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃODO PPP 

Objetivos do projeto  

 Estabelecer como foco o aluno e a aprendizagem; 

 Fortalecer os vínculos e a parceria entre escola/comunidade; 

 Resgatar valores morais, éticos e virtudes cristãs; 

 Melhorar a convivência democrática na escola; 

 Diminuir os índices de violência no âmbito escolar; 

 Buscar alternativas para melhorar a disciplina; 

 Desenvolver a avaliação Institucional na escola; 

 Promover uma gestão financeira na escola de maneira transparente e ética, de 

acordo com os princípios da autonomia e ética do administrador público; 

 Melhorar o ambiente físico x social da escola; 

 Diminuição dos índices de repetência em 20% a partir do ano letivo de 2018; 

 Elevação do índice de desempenho individual da Instituição Educacional, 

referendado pela média de Desenvolvimento da Educação Básica de 2005;  

 Redução em 20% no percentual dos alunos defasados em idade x série, mediante 

a adoção de estratégias de intervenção, desenvolvidas em parceira com a 

comunidade escolar, a partir dos dados do censo escolar de 2018; 

 Aumento do índice de aprovação em 20%, a partir do ano letivo de 2018; 

 Atendimento educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais; 

 Acesso e permanência do aluno com necessidades educacionais especiais, 

preferencialmente, em classes inclusivas; 

 Diminuição da evasão escolar em 20% ao ano, a partir do ano letivo de 2018; 

 Utilização da biblioteca como espaço didático-pedagógico; 

 Fortalecimento da coordenação pedagógica; 

 Promover a construção x vivência de projetos que textualizem a validade da 

comunidade escolar; 

 Participação dos alunos na escola e na comunidade; 

 Formação da criticidade e do discernimento durante o processo educacional; 



 

 

 

 Promoção de momentos de troca e reflexão que visem despertar nos educandos e 

membros da Comunidade Escolar os valores de auto-estima, amor e respeito a si 

mesmo e ao próximo; 

 Apresentação de alternativas práticas para agir diante de problemas familiares; 

 Indicação e sugestões aos pais de alternativas de melhoria do nível sócio-

econômico; 

 Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 

 

Estratégias 

 Elaboração x vivência do Projeto Pedagógico; 

 Utilizar a semana pedagógica como espaço de reflexão e diagnóstico e definição 

de metas; 

 Promover intercâmbio de experiências na coordenação coletiva; 

 Oferecer oficinas para os professores de acordo com as necessidades a fim de 

aprimorar a prática pedagógica; 

 Realizar encontros bimestrais durante o ano de 2018 entre pais e todos os 

interessados em receber e debater informações sobre os temas: Valores / Limites / 

Família / Afetividade / Violência, bem como outros que surgirem a partir da 

necessidade da comunidade escolar; 

 Promover eventos nas datas comemorativas; 

 Estimular a participação nas atividades culturais promovidas pela comunidade 

(Mostras culturais, Gincanas, Desfiles); 

 Viabilizar o “encontro” dos professores, a fim de sondar as principais necessidades 

da Comunidade Escolar e que assuntos devem ser priorizados para elaboração de 

projetos pedagógicos interventivos; 

 Estimular a adoção de metodologias que abordem as temáticas de forma lúdica e 

prazerosa, privilegiando recursos dinâmicos como teatro, música, debates, 

pesquisas na internet, jogos, palestras; 

 Promover atividades esportivas bem como gincanas e torneios; 

 Promover concursos entre alunos como meio de “descobrir talentos”; 



 

 

 

 Promover debates entre o corpo docente e discente para apontar os pontos 

positivos e os pontos a serem melhorados e as sugestões de como resolvê-los; 

como meio de avaliação institucional; 

 Prestar contas das verbas recebidos dos Programas PDAF e para o Conselho 

Escolar, funcionários e comunidade escolar; 

 Estabelecer parcerias com o Adolescentro; CENEC; Hospital Regional; 

 Trazer o Conselho Tutelar para orientar os pais sobre os meios de melhor 

promover a educação dos seus filhos. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

O processo de avaliação do Projeto Político Pedagógico ocorrerá de forma coletiva 

com a comunidade escolar, onde serão realizadas leituras, avaliação, reavaliação e, 

quando necessário, o PPP será ajustado e adequado de acordo com as necessidades da 

comunidade escolar de acordo com as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. 
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ANEXO I - PLANO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 2018 

 

PLANO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 2018 

JANEIRO 

DATAS COMEMORATIVAS: 

01-DIA MUNDIAL DA PAZ 

06- DIA DE REIS 

                                   FÉRIAS 

-

___________________________

_______________ 

1º BIMESTRE: 15/02 A 26/04 

2º BIMESTRE: 27/04 A 09/07 

3º BIMESTRE: 26/07 A 04/10 

4º BIMESTRE: 05/10 A 20/12 

DIAS LETIVO MOVEL: 

30/04:_   24/02                      

01/06:_  05/ 05 

09/07:_  09/06 

26/07:_  23/06 

27/07:_ 07/07 

16/11:  06/10 

FEVEREIRO 

*DATAS COMEMORATIVAS: 

13- CARNAVAL 

27- DIA NACIONAL DO 

LIVRO DIDÁTICO 

 

*EVENTOS 

.05 A 09 – SEMANA 

PEDAGÓGICA  

. 15- INÍCIO ANO LETIVO 

. 23- REUNIÃO DE PAIS ( 

DIREÇÃO /PROFESSORES) 

 .TESTE DA PSICOGÊNESE 

(BIA)_ tema : ambiente 

Escolar. 

. 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

- 

___________________________

____________ 

 

* CULMINÂNCIA:  

MARÇO 

*DATAS COMEMORATIVAS: 

08- DIA INTERNACIONAL DA  

MULHER 

22- DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

27- DIA DO CIRCO 

30- PAIXÃO DE CRISTO 

*EVENTOS 

05 A 09- SEMANA DA 

INCLUSÃO 

19 A 23 – SEMANA DO USO 

CONSCIENTE DA ÁGUA 

23-  FORUM DA ÁGUA 

 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

- MULHER / ÁGUA / CIRCO 

* CULMINÂNCIA: 

ABRIL 

*DATAS 

COMEMORATIVAS: 

01- PASCOA 

02- DIA INT. DO LIVRO 

INFANTIL 

19- DIA DO ÍNDIO 

21- TIRADENTES/ 

ANIVERSÁRIO DE 

BRASÍLIA 

22- DESCOBRIMENTO DO 

BRASIL 

 

*EVENTOS 

.TESTE DA 

PSICOGÊNESE:11 E 12 

SEMANA DE RELATÓRIO: 

16 a 20 

CONSELHO DE CLASSE:23 

a 27 

 

*SUGESTÃO DE TEMAS: 

- PÁSCOA; ÍNDIO; 

BRASÍLIA; LITERATURA 

* CULMINÂNCIA:     20/04 

MAIO 

*DATAS COMEMORATIVAS: 

01- DIA MUNDIAL DO 

TRABALHO 

14- DIA DAS MÃES 

13- ABOLIÇÃO DA 

ESCRAVATURA 

*EVENTOS 

- MOMENTO PARA AS MÃES 

(R) DIA- 11/05 

. 07 A 11: SEMANA 

EDUCAÇÃO PARA A VIDA. 

.  

*SUGESTÃO DE TEMAS 

- MÃES, EDUCAÇÃO PARA A 

VIDA 

*CULMINÂNCIA: 

JUNHO 

*DATAS COMEMORATIVAS: 

05- DIA MUNDIAL DO MEIO 

AMBIENTE 

12- DIA DOS NAMORADOS 

*EVENTOS 

._09/06_____ – FESTA JUNINA  

(COPA) 

TESTE DA PSICOGÊNESE: 13 

E 14 

 SEMANA DE RELATÓRIO:_18 

A 22 

CONSELHO DE CLASSE: 25 A 

29 

 REUNIÃO DE PAIS: 06 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

- MEIO AMBIENTE; FESTAS 

JUNINAS 

JULHO 

*DATAS COMEMORATIVAS: 

20- DIA DO AMIGO E 

INTERNACIONAL DA 

AMIZADE 

 

*EVENTOS 

07- REUNIÃO DE PAIS / 

CONFRATERNIZAÇÃO 

 

RECESSO : 09 A 25 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

-  

AGOSTO 

*DATAS 

COMEMORATIVAS: 

12- DIA DOS PAIS 

19- ANIVERSÁRIO DE 

PLANALTINA 

22- DIA DO FOLCLORE 

*EVENTOS 

/ EXPOSIÇÃO 

.- MOMENTO DOS PAIS - 

CAMPEONATO 

. GINCANA FOLCLÓRICA. 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

- PLANALTINA: SUA 

CULTURA , SUA ARTE 

FOLCLORE 

*CULMINÂNCIA 



 

 

 

* CULMINÂNCIA: 

SETEMBRO 

*DATAS COMEMORATIVAS: 

07- INDEPENDÊNCIA DO 

BRASIL 

21 – DIA DA ÁRVORE 

23- INÍCIO DA PRIMAVERA 

30- DIA DA SECRETÁRIA 

*EVENTOS 

.21- ATIVIDADE – PESSOAS 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS. 

TESTE DA PSICOGÊNESE: 

12 E 13 

SEMANA DE RELATÓRIO: 

17 A 21 

CONSELHO DE CLASSE: 

24 A 28 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

-PRIMAVERA; PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

OUTUBRO 

*DATAS COMEMORATIVAS: 

12-DIA DA CRIANÇA 

15- DIA DO PROFESSOR 

28-DIA DO SERVIDOR 

PÚBLICO 

*EVENTOS 

05 A 11- SEMANA DA 

CRIANÇA  08 A 11 

REUNIÃO DE PAIS: 06 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

-CRIANÇAS 

*CULMINÂNCIA: 

NOVEMBRO 

*DATAS COMEMORATIVAS: 

02- DIA DE FINADOS 

12- DIA DO DIRETOR DE 

ESCOLA 

15- PROCLAMAÇÃO DA 

REPÚBLICA 

19- DIA DA BANDEIRA 

20 – DIA DA CONSCIÊNCIA 

NEGRA  

*EVENTOS 

. TESTE DA PSICOGÊNESE: 28 E 

29 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

- FAMÍLIA 

- CONSCIÊNCIA NEGRA 

*CULMINÂNCIA 

DEZEMBRO 

*DATAS 

COMEMORATIVAS: 

08- DIA DA FAMÍLIA 

25- NATAL 

31- RÉVEILLON 

*EVENTOS 

CANTADA DE NATAL 

.FESTINHA DE 

ENCERRAMENTO:14 

CONSELHO DE CLASSE: 

10  A 14 

REUNIÃO DE PAIS: 17/12 

 ENTREGA DE 

DOCUMENTOS :17 A 20 

*SUGESTÃO DE TEMAS 

- NATAL  

. CULMINÂNCIA 

Observação : Nas coordenações faremos os ajuste necessários para a implementação 

dos projetos e ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III - PROJETOS ESPECÍFICOS 

PROJETO “VALORES” 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este Projeto de Incentivo a valorizar os indivíduos em sociedade através de 

atitudes que favoreçam um convívio de forma harmônica e ética. O projeto “Valores,” será 

desenvolvido na Escola Classe 15 de Planaltina/DF, que atende estudantes do Ensino 

Fundamental, anos iniciais. O projeto será desenvolvido no sentido de promover o 

respeito e a socialização dos estudantes e de toda a comunidade através de ações 

diárias, situações que os levem a desenvolver relações de amizade, para a construção do 

respeito, partilha e coleguismo, estimulando as boas atitudes por meio do diálogo e de 

atividades relacionadas. Dessa forma, cada segmento terá como nomenclatura um valor a 

ser trabalhado mensalmente durante o decorrer do ano letivo e socializado entre a escola. 

De acordo com PIERRE NOUY (1883): ”Não existe outra via para a solidariedade 

humana senão a procura e o respeito da dignidade individual”. 

Ao final do desenvolvimento do presente projeto, espera-se que se tenha um 

melhor convívio entre comunidade/escola e que ocorra mudança de comportamento, 

mudando de forma positiva as relações humanas no âmbito escolar e consequentemente 

no núcleo familiar. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

“Educação é a junção de valores, princípios... Contudo, a divisão de deveres entre 

família, escola, governo e sistema, é o caminho... Se esses elos não se acoplarem, 

dificilmente seremos vitoriosos, mesmo com professores” embriagados de amor “pela arte 

de ensinar”. 

Nildo Lage 
 

A sociedade atual é baseada no modelo econômico capitalista, onde alguns dos 

seus alicerces são constituídos pela expropriação do conhecimento e dos meios de 

produção, exploração da mão de obra, individualismo, centralização das riquezas nas 

mãos de poucos (donos dos meios de produção). Vivemos na era da coisificação do der 

humano e humanização das coisas (produtos). Essas características têm levado a raça 

humana aos mais perversos estados de barbárie. Portanto, é fundamental que a 

sociedade se organize para a superação dessa realidade nociva à humanidade e ao 

próprio meio ambiente. 



 

 

 

A exclusão social é um fato decorrente dessa sociedade alienada e doente, que 

exclui as parcelas menos favorecidas da sociedade, onde as pessoas possuem baixo 

poder aquisitivo, pouca formação escolar e acesso limitado ao conhecimento 

científico/técnico. Dessa forma, é preciso estimular a leitura nas comunidades atendidas 

pela escola pública, como forma de diminuir a lacuna existente entre as classes 

dominante e dominada. 

Sendo assim, a função da aplicação desse projeto é o de estimular a inclusão 

social e de formação de seres humanos preparados para reconduzirem a sociedade para 

uma realidade mais humana.  

  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

 

Despertar, incentivar e promover a formação do caráter no educando, a melhor 

qualidade ensino aprendizagem e o desenvolvimento sociocultural. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Acrescentar ao cotidiano escolar a prática do respeito e amor ao próximo.  

Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da convivência 

em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e 

solidariedade; 

Auxiliar o aluno no processo de construção da sua identidade e na formação de 

valores próprios; 

Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes de 

respeito. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os professores, a equipe gestora e coordenação pedagógica serão os  

responsáveis  pelo projeto (planejamento e acompanhamento); 

A participação ativa da comunidade escolar é fundamental em todas as ações da 

escola. 

 

 



 

 

 

5. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Discussão da proposta do projeto 22/04/2018 a 01/0652018 

Aplicação MAIO A DEZEMBRO 

 

6. CULMINANCIA DO PROJETO 

 

Após a contagem e verificação das fichas de leitura e da ficha de empréstimo de 

livros, ocorrerá a classificação dos alunos e consequentemente a premiação será 

definida. 

Apresentações mensais . 

 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação de todo o processo é fundamental, para isso, será realizada uma 

enquete estruturada em formato de questionário (ver anexo), a ser aplicado para os 

participantes do projeto, nesse caso, os estudantes e os familiares. E, também, será 

realizada uma reunião com o corpo docente para avaliar o impacto do projeto, bem como 

os seus pontos positivos e negativos, afim de melhorar todo o processo, com o foco 

sempre na qualidade da formação dos estudantes. 

 

 

8. REFERÊNCIAS 

 
VIEIRA, Letícia Alves. Formação do leitor: a família em questão. Disponível em: < 

http://gebe.eci.ufmg.br/downloads/308.pdf>. Acesso em 15/04/2014. 
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PROJETO “LUDICIDADE E EDUCAÇÃO, UMA BOA COMBINAÇÃO” 

 

Apresentação 

 

Naturalmente as brincadeiras, jogos cores e espaços recreativos são um bom 

incentivo para as pessoas, pois demonstram a importância da vida. As brincadeiras se 

mostram muito importantes para a vida social entre os humanos, pois segundo alguns 

pesquisadores, contribuem para a formação ética e da autonomia dos indivíduos. 

A ludicidade tornou-se uma significativa ferramenta para os homens em sua 

interação consigo, com o outro e com o mundo físico. E assim se fez por parte da sua 

natureza. Hoje as artes, jogos,e brincadeiras servem para distrair, equilibrar a natureza 

humana, tratar doenças... educar pessoas. E tudo isso foi colocado à disposição do 

homem por seu criador.  

Na tentativa de um breve apanhado, pode-se dizer que este projeto incentivará os 

alunos e professores a valorizar a pesquisa, a leitura as brincadeiras como recurso para a 

educação, o que implica sobremaneira para o resgate de sua autoestima e cidadania. Na 

medida em que esse aluno sente sua capacidade de interação com o mundo e côa as 

pessoas, ocorre o resgate supracitado. Outrossim, estes alunos serão agentes de 

transmissão, de tudo o que pesquisarem e aprenderem para os demais da comunidade. 

 Certamente as crianças que participarem neste projeto perceberão que as 

brincadeiras podem contribuir para sua formação escolar, social e psicológica. Então o 

que antes eram simples espaço passa a ser espaço de ludicidade educação. 

   

Justificativa 

 

1. Os alunos nem sempre têm dinheiro para a participação em eventos de ludicidade 

  

Ruas de terra, um tanto de meninos sem ter o que fazer e uma bola velha. Esses 

são os principais recursos que fazem parte da localidade da escola em que este projeto 

estará sendo aplicado. Alguns vão para a igreja, e num contexto tão feio tornam-se mais 

que um local de fé, uma oportunidade de sair e de se divertir. Muitos até pensam que aqui 

não é seu lugar. Quantos querem sair para conhecer as coisas que veem na televisão. 



 

 

 

Seu futuro torna-se mais incerto ainda ao deparar com os eventos de violência e de uso 

de drogas presentes na comunidade. 

Uma dificuldade a mais surge nesta comunidade, pois nem sempre a família tem 

uma reserva financeira que permita a compra de ingressos para assistirem espetáculos 

ou irem a cinemas, teatros estádios e locais onde haja ludicidade e lazer. Dessa sorte, 

ainda que a pessoa queira não tem como participar de eventos de distração ocasionando 

dificuldades de interação e agressividade. 

Então falta ao aluno e a sua família que conheça, se informe e habitue a usar os 

espaços para a para o lazer e a diversão. Certamente esse projeto fará. Torna-se cabível 

dizer que nesse contexto, dentre outras coisas, que este projeto compromete o aluno com 

o resgate da cultura lhes oportunizando tomar posse de uma prática já usada há muitos 

séculos por populações consideradas tradicionais no Brasil, como a indígena, a cabocla e 

a negra, o que fortalece sua cidadania, através da brincadeira e dos jogos , das artes, da 

leitura da educação. 

 

2. Alunos com maior dificuldade precisam de um incentivo maior para avançar. 

 

Foi percebido que alunos com maior defasagem com relação principalmente à 

leitura, escrita e cálculo apresentam comportamento diferente do comportamento dos 

demais. O que comprova isso é o contato, a observação, e as atividades entregues ao 

longo das aulas. O ambiente escolar contribui muito para seu sucesso. 

Desde muitos anos o ser humano tem usado a ludicidade como ferramenta de 

alimentação de sua imaginação e de sua interação com o outro e com o mundo. Mais que 

isso tem usado como importante recurso na educação 

Em breve análise, supõe-se que estes alunos este projeto estão muito próximos do 

fracasso escolar. Alguns deles já foram vítimas da repetência, sejam nesta série ou em 

série anteriores. Daí a necessidade de intervir. A intervenção mais pertinente à sua 

realidade foi essa: Sua inclusão em um espaço de acolhida e de prazer, onde. Seria mais 

fácil buscar culpados por seu fracasso e permitir-lhe a repetência, pois ao aluno com 

dificuldade para ler, escrever e contar dificilmente avança para a série posterior. 

Para projetar essa intervenção é preciso considerar estudos da psicanálise. 

Segundo Sousa (2004), O fracasso escolar, na visão da psicanálise, não ocorre somente 

por fatores externos ligados ao consciente, mas também por fatores internos, ligados ao 

inconsciente. Portanto a forma como o indivíduo atribui sentido para a realidade interfere 

muito em seu processo de educação. 



 

 

 

Os impactos dessa problemática podem ser minimizados, quando o professor 

considera em sua relação com o aluno, a vida social da qual este faz parte. Nesse 

sentido, Patto citado por Souza (2004:28) esclarece: 

 

Esta busca de conhecimentos das vissitudes da escolarização das crianças 
de uma parcela das classes trabalhadoras que se comprime na periferia de 
um grande centro urbano-industrial passou pela análise institucional:olhos e 
ouvidos atentos à rede complexas de relações intersubjetivas que esse dão 
entre os participantes diretos do processo escolar foram a ferramenta para a 
apreensão de vida na escola enquanto parte integrante da vida na 
sociedade concreta que a inclui.O desafio teórico e metodológico foi 
encontrar uma forma de pesquisar e entender a vida na escola que não 
passasse ao largo da vida social  

 

3. O modelo de avaliação é rompido e o aluno sente-se mais seguro para ser 

  

 Para atender ao paradigma de produção capitalista, a instituição escola utiliza-se 

de distribuição e divisão de tempos espaços, que de tempo em tempo precisam ser 

avaliados para a verificação da aprendizagem dos alunos. Por esse paradigma, a 

avaliação tem sido estudada por muitos pesquisadores, centrando suas pesquisas no 

rendimento do aluno, frente aos objetivos educacionais, com ênfase na representação 

quantificada (através de notas ou conceitos). 

A comunidade escolar tem sido muito motivada a pesquisar novas formas de, 

perceber que esse tipo de avaliação leva o aluno a pensar; a perguntar; a discutir com 

outros; a pesquisar em livros, jornais; revistas a ouvir outras pessoas; a discutir; a 

descobrir por si mesmos. 

 Sendo assim, a avaliação formal, se torna um forte mecanismo de controle do 

aluno na escola (instituição) legitimando processos de diferenciação, hierarquização e de 

controle social. Shon, citado por Dalbem 2002, p. 92 esclarece: 

 

Isso pode ser verificado se considerarmos, por exemplo, o plano de aula, 
ou seja, uma quantidade de informação que deve ser “cumprida” no tempo 
de duração de uma aula. Mais tarde os alunos serão testados para 
determinar se a quantidade de informação foi transmitida de forma 
adequada. A escola divide o tempo em unidades didáticas e divide o 
espaço em salas de aula separadas que representam níveis tal como os 
horários letivos representam períodos de tempos nos quais se dá o 
cumprimento a planos de aula (...) Os teste são feitos para medir esse 
progresso e os professores também são medidos pelos resultados de 
seus alunos, e promovidos, pelo menos em parte, de acordo com essa 
prática. 



 

 

 

 . 

 Ao investigar o uso de projetos na prática pedagógica, o professor percebeu que o 

aluno não sente a mesma pressão causada por outros procedimentos como a prova, ou 

teste, por exemplo. Observou que as crianças preferem fazer, a verem feita a avaliação, 

ou seja, preferem atividades lúdicas que demonstrarem seu aprendizado, em lugar de 

responder questões, as quais meçam sua aprendizagem. Preferem pensar sobre o 

bimestre, em lugar acompanhar o pensamento de outros. Preferem descobrir suas falhas, 

em lugar serem apontados como incapazes por elas. 

 Nesse contexto, estas propostas, com ludicidade trazem uma perspectiva de 

avaliação processual e reveladora das possibilidades de construção de um processo 

educativo mais rico e mais dinâmico. Partem do pressuposto de que as diferenças são 

positivas e fundamentais para o crescimento dos sujeitos no processo pedagógico. A 

avaliação na perspectiva desse projeto é considerada, então, um exercício mental que 

exige a análise, o conhecimento, o diagnóstico, a medida, o julgamento, o posicionamento 

e a ação sobre o objeto avaliado. Avaliar envolve, especialmente, o processo de 

autoconhecimento do aluno e do professor e de conhecimento da realidade e da relação 

dos sujeitos com essa realidade. Exige, nessa perspectiva, a recriação dos espaços em 

que se desenvolvem formalmente os processos de avaliação, transformando-os em 

espaços educativos para todos os que dele participam. 

 

4.Objetivos: 

1. Incentivar a pesquisa e o uso de atividades lúdicas como recurso didático: 

2. Reestruturar espaços para práticas lúdicas na escola; 

3. Desenvolver a prática de leitura, escrita, cálculo e outras linguagens para a 

aquisição e divulgação de conhecimentos; 

4. Resgatar a auto-estima e a cidadania de alunos com maior dificuldade tanto de 

aprendizagem, quanto de interação. 

5.Estrutura Didática 

Competências: 

Ler,e produzir textos com autonomia em diversas linguagens, para interagir como outro, 

interpretando, considerando a intencionalidade e usufruindo diversas situações de 

comunicação. 

Perceber-se parte de um todo maior e dinâmico, buscando sua compreensão e 

interagindo com outras partes. 



 

 

 

Habilidades: 

Conversar com outro sobre opiniões idéias e emoções; 

Pesquisar formas de resolver conflitos sem o uso da força bruta 

Atitudes 

Zelar pelos espaços públicos. 

Valorizar atividades da vida coletiva, bem como apresentações artísticas e momentos 

lúdicos. 

Reconhecer sua importância para a transformação de sua realidade 

 

6. Desenvolvimento 

 

1.Captação e destinação de recursos financeiros e humanos 

Deslocando da escola até empresas, com as justificativas e propostas de doação. 

Convidando pais e comunidade em geral a ajudar na organização, reestruturação e 

construção de espaços lúdicos. 

Debatendo planos e idéias para a captação de recursos e ajuda. 

2.Reestruturação de espaços 

Reestruturando os espaços: 

1.Sala de leitura:criando um cantinho especial com tapete para a leitura e sessão de filme; 

2.Quadra esportiva: reestruturando a quadra esportiva da escola com a colocação de 

traves para o futebol, tabelas de basquete e estrutura para poste de vôlei; 

3.Estacionamento de veículos:criando um espaço para brincadeiras, jogos e 

dinâmicas,com a pintura no chão de amarelinhas. Construindo um novo estacionamento; 

4.Pátio: colocando uma mesa de ping-pong e uma de totó neste local para os alunos. 

5.Muro e os corredores: Pintando com desenhos pedagógicos 

6.Final do corredor: organizando um cantinho com brinquedos para a educação infantil. 

7.Parque de areia: construir um parque de areia ao lado da quadra esportiva. 

Organizando um espaço para brincar e contar histórias ao ar livre, onde é o atual. 

3.Promoção de eventos lúdicos e culturais 

Promovendo ao longo do ano letivo, apresentações dos alunos. 

Convidando grupos artísticos e culturais para apresentações. 

Promovendo concursos artísticos. 

Promovendo torneios e campeonatos esportivos. 



 

 

 

Organizando festas e comemorações. 

4.Exposição de resultados 

Produzindo relatórios. 

Desenhando, colando, escrevendo, falando, dramatizando, etc. 

Realizando a exposição: 

das produções escritas. 

 

7.Recursos: 

Doações para a construção, reforma e pintura de espaços, transformando-os em espaços 

lúdicos. Valor estimado:R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  

Humanos: Pais, alunos, professores, comunidade,  

 

8.Avaliação: 

Observando: o interesse, a participação e a organização dos alunos. 

Considerando: suas produções. 

Período de Aplicação: Ao longo de trinta e seis meses. 
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PROJETO “HUMANIZAR O TRÂNSITO” 

 

EMENTA  

 

Educar cidadãos requer possibilitar a reflexão e o debate sobre temas sociais 

complexos e reais. O tema trânsito é real, pois envolve seu  direito IR e VIR; é complexo 

pois embora realizado por pessoas, não respeita as pessoas. A educação, portanto torna 

– se uma alternativa na luta da conscientização por um trânsito humanizado. 

 

OBJETIVOS 

 

 Desenvolver a criatividade sobre o tema trânsito em seu aspecto humano; 

 Explorar conhecimentos sobre normas e comportamentos no trânsito; 

 Demonstrar conhecimentos adquiridos sobre o trânsito. 

 

CONTEÚDOS 

 

 Leitura e produção textual; 

 Leitura e interpretação e produção de dados numéricos; 

 Resolução de situações – problemas 

 Faixa de pedestre, semáforo, CNH, sinais e placas de trânsito, ciclismo; 

 Poluição do ar e das vias 

 

METODOLOGIA  

  

Realizar as ações: 

1. Pesquisar (na comunidade) o tema acidentes de trânsito; 

2. Assistir palestra sobre o tema ligado ao trânsito; 

3. Assistir peça sobre o tema; 

4. Reproduzir a peça; 

5. Reproduzir placas e sinais de trânsito; 

6. Criar frase sobre o tema; 

 

 

 



 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

O empenho em pesquisar o assunto, explorando fontes de conhecimentos e a 

demonstração para outros ocorrerá durante todos momentos desta  ação educativa. 

 

RECURSOS 

 

 Material escolar: Cartolina, Cola, Tesoura, TNT, Giz de cera 

 Palestrantes, dramatização. 

 

PARCERIAS 

 

 DETRAN – DF / REDE SARA de hospitais 

 

REFERÊNCIAS  

 

Curriculo, área, aula, escola em debate, 13 ed. São Paulo: Vozes, 2003. 

BRASIL / MEC. SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais, Volume 1, Brasília, 1997. 

FERRACINI, Luiz. O professor como agente de mudança social. São Paulo: 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJETO DISTORÇÃO IDADE SÉRIE 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O projeto possibilitará aos educandos defasados de idade série e conteúdos o 

desenvolvimento da inteligência, transformando informações em conhecimentos e 

propiciando o letramento. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Trabalhar com os alunos em defasagem uma proposta pedagógica pautada em um 

eixo integrador: alfabetização/letramento/ludicidade, contribuindo para melhoria de 

sua aprendizagem. 

 Despertar o interesse pelo crescimento pessoal e cognitivo buscando condições 

especiais para que o aluno defasado recupere habilidades básicas necessárias 

para uma possível evolução. 

 Levar o aluno a resgatar sua auto-estima e restituir a confiança em aprender. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

 O projeto complementará conteúdos dos educandos em defasagem na série 

anterior, inserindo conteúdos da série que está cursando.  

 Por meio de atividades significativas restituir, a confiança em aprender dos 

educandos criando brincadeiras, promovendo jogos e contribuindo para seu 

desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem. 

 Favorecer parcerias na construção do saber, articulando diversas fontes de 

conhecimentos adquiridos nas relações entre a teoria e a prática . 

 Expandir o uso da linguagem oral e escrita através da produção de texto 

 Possibilitar ao educando vivências de situações como a pesquisa para que possa 

interpretar diferentes tipos de textos. 

 Produzir textos para diferentes leitores com funções diversas de: convencer, 

informar, divertir. 



 

 

 

 Proporcionar sempre um “ambiente alfabetizador” mostrando caminhos para leitura 

e a escrita significativa. 

 Buscar o pensar através de conteúdos atitudinais que estimulem o raciocínio 

lógico. 

 

RECURSOS: 

 

 Materiais impressos diversificados; 

 Livros literários e outros; 

 Jogos de raciocínio lógicos e pedagógicos; 

 Vídeos; 

 Dinâmicas e oficinas relacionadas a valorização do eu e da auto-estima; 

 Cartazes, gravuras; 

 Músicas; 

 Técnicas de relaxamento etc.; 

 

DURAÇÃO: 

Todo o ano letivo. 

 

PÚLBLICO ALVO: 

Educandos de terceira e quarta série do Ensino Fundamental defasados de idade/série 

 

AVALIAÇÃO 

 

Como atividade contínua, serão oferecidos elementos de análises tanto para o 

professor como para o aluno (auto-avaliação), nas situações interativas onde serão 

considerados o rendimento, a mudança de comportamento e relacionamento consigo e 

com o outro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANTENHA A HIGIENE 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Para ser humana, a pessoa, não se limita apenas ao físico. Cada ser humano é 

único. 

 Certamente isso significa que cada pessoa é um ser diferente de todos. Embora 

sendo diferente de todos requer cuidado comum a todas as pessoas. São esses cuidados 

que manterão em parte, o bem estar de cada um. 

 Esses cuidados são chamados de higiene. A higiene, portanto, torna- se  uma 

ferramenta pois facilita a vida e amplia a vitalidade de cada cidadão. 

 O aluno de 4º série, público alvo deste projeto terá a oportunidade de vivenciar 

situações referentes ao tema higiene, a partir das atividades desenvolvidas. Perceberá 

com o decorrer do projeto que há uma relação entre o bem- estar e a higiene. 

 Torna-se correto dizer que a saúde é um bem muito precioso e que não depende 

somente da higiene física. Como ser único e irrepetível, sua saúde depende do ambiente, 

de sua mente, de suas relações com os outros. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

 A poluição (sonora, visual) ambiental, a necessidade de uma nutrição mental, os 

danos causados pelos microorganismos que se desenvolvem nos seres humanos são 

alguns dos inúmeros problemas que afetam nossa saúde. 

 Para que essas questões sejam adequadamente compreendidas, é necessário que 

o aluno esteja bem informado. Permanentemente professores e novas maneiras de agir e 

de se cuidar frente a esses problemas. Percebe- seque o tema Higiene trata de questões 

importantes para a sociedade: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade 

cultural, trabalho e consumo, estando de acordo com os PCN´s. 

 Todos os estudantes devem ter oportunidade de adquirir um conhecimento básico 

sobe hábitos de higiene que lhes permita não só compreender e acompanhar as rápidas 

transformações em seu corpo e no ambiente, mas acima de tudo manter sua perfeita 

saúde. 

 Esse trabalho aqui projetado possibilita que o aluno realize um estudo 

interdisciplinar que o ajudará a integrar entre as atividades, várias áreas do conhecimento 

e da cultura, valorizando seus saberes cotidianos e a aquisição de saberes científicos, 



 

 

 

conforme cita Ausubel “o fator isolado mais importante capaz de influenciar a 

aprendizagem é aquilo que o sujeito já sabe”. (MORAIS 1982). 

 Desenvolver sua sensibilidade para a necessidade de autocuidado requer interação 

com outras pessoas inclusive da comunidade. Então o aluno deve trazer dados coletados 

de seu ambiente e de sua comunidade. Cabe ao professor mostrar a importância do 

conhecimento escolar, partindo do seu conhecimento prévio. Nesse sentido, o psicólogo e 

filosofo Vygotsky sugere que a aprendizagem é formalmente influenciada pela interação 

entre o individuo o ambiente e outros membros da comunidade. (BAQUERO, 1998). 

 Por fim, Piaget, biólogo mostrou que há  necessidade de mudanças profundas nas 

estruturas mentais para que certos conteúdos sejam apreendidos. (LEITE, 1987). 

 A larga literatura pedagógica e a experiência de muitos professores levam a crer 

que o estudo de temas como a higiene contribui muito para a melhoria  da vida dos 

alunos. Isso se dá à medida que os alunos passam a ter zelo por seu corpo seu material, 

suas roupas seu ambiente de estudo. Além disso, a higiene social disponibiliza ao aluno 

reflexões sobre sua conduta, tornando- o mais social. 

 

OBJETIVOS 

Oportunizar a vivencia de alternativas para a valorização de alternativas para a 

valorização de si e para sua melhor participação na vida coletiva; 

Propiciar recursos para a reflexão da relação: higiene/saúde.  

CONTEÚDOS 

 

Produção e interpretação poema, carta e narração; coleta e análise de dados; higiene; 

paisagens; músicas; 

 

METODOLOGIA 

1. SENSIBILIZAÇÃO 

 Leitura de textos; 

 Comentários; 

 Produções de questionários; 

      

2. PRODUÇÃO DE GRÁFICOS 

 Coleta de dados na comunidade; 

 Socialização da coleta; 



 

 

 

 Produção de  analise das informações; 

      

3. VIVENCIA DE HIGIENE 

 Leitura de texto informativo; 

 Produção de: -resumo –dialogo –poesia –carta 

 Dramatização referente à higiene corporal; 

 Audição de musicas de diferentes ritmos; 

 Apresentação de piadas; 

 Produção e apresentação de: -parodias –propagandas; 

     

4. PRODUÇÃO DE CARTAZ 

 Formulação de slogans; 

 Socialização de slogans; 

 Produção de cartazes e exposição; 

 

RECURSOS 

 

Textos, músicas com ritmos variados, folhas de papel A4, material escolar do aluno, 

pincel atômico  

 

AVALIAÇÃO  

 

Sendo contínua a avaliação ocorrerá observando a participação do aluno na vida coletiva 

e a valorização de si e do espaço em que esteja; e considerando suas noções de higiene 

demonstradas em conversas e em suas atividades.      

 

PERÍODO 

 

Aplicação ocorrerá em 12 aulas de 50 minutos cada uma, no início do ano letivo. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRASFICAS 

BRASIL / MEC. SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais, Volume 1, Brasília, 1997. 

 



 

 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

JUSTIFICATIVA: 

 

As habilidades e competências propostas para a 4ª série / 5º ano são pré-requisitos 

essenciais para os anos subseqüentes do Ensino Fundamental. Em língua Portuguesa e 

Matemática  tais requisitos demandam maior relevância e por isso necessitam de maiores 

ênfase e empenho por parte do docente. 

As turmas apresentam-se muito heterogêneas, desde alunos que apresentam 

conhecimento elevado para a série a alunos com grandes déficits em leitura e escrita (não 

alfabetizados). 

Diante deste quadro complexo, a proposta apresentada á Direção da Unidade de 

Ensino foi a realização de um remanejamento dos alunos entre as três turmas do turno 

matutino, nas quais constatou-se o maior número de casos desta natureza. 

Tal remanejamento consiste na mudança dos alunos de turma após realização de 

observações e registro do professor regente e da realização de instrumento avaliativo. 

Não se trata de criar meios de nivelar em sala de aula, idéia da qual não nos 

mostramos simpáticos a ela, mas numa proposta de melhor atendimento aos alunos e de 

crescimento cognitivo com maior qualidade. Acreditamos ser este o melhor instrumento 

para alcançarmos os excelentes índices de aprovação da 4ª série apresentados nesta 

U.E. há alguns anos, alcançando a margem de 90%, continuando assim, a ser a série 

com maior índice de aprovação nesta escola. 

 

PÍBLICO – ALVO 

 

Alunos  da Escola. 

 

OBJETIVOS: 

 Melhor atendimento aos discentes ; 

 Agrupamento por desempenho cognitivo, sem levar em consideração a idade do 

aluno; 

 Promover maior interação professor - aluno; 

 Propor avanço cognitivo àqueles que apresentam maior quantidade de pré-requisitos. 

 

 



 

 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Observação e registro do professor regente; 

2. Aplicação de instrumento avaliativo; 

3. Análise em grupo (Docentes, Coordenadoras, Supervisora, Pedagoga e Diretora) dos 

resultados das estratégias anteriores; 

4. Comunicado escrito aos pais para ciência e entendimento da proposta de trabalho; 

5. Remanejamento dos alunos sem alterações nos Diários e nos Dossiês Pessoais da 

Secretaria Escolar; 

6. Criação de Diários Extras para fins de arquivamento futuro e repasse de freqüência 

mensal e justificativa médicas; 

7. Planejamento coletivo das atividades realizadas e conteúdos a serem trabalhados em 

sala de aula; 

8. Níveis de aprofundamento divergentes em cada turma, levando-se em conta o 

desenvolvimento cognitivo; 

9. Avaliação realizada de acordo com os níveis de apreensão dos conteúdos 

desenvolvidos ao longo do período letivo; 

10. Trabalho sistematizado de interdisciplinaridade; inclusive na preparação de atividades; 

11. Trabalho diferenciado na turma que agrupa os alunos com menor desenvolvimento 

cognitivo (trabalhos em grupo, dinâmicas, produções coletivas etc.). 

 

EXPECTATIVAS 

 

Espera-se que ao final do ano letivo os seguintes índices sejam alcançados: 

 Turma A : 100% de aprovação;  

 Turma B: 60% de aprovação (20 alunos) 

 Turma C: 85% de aprovação ( 30 alunos) 

 Coeficientes mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em nossa sociedade, a escola pública, em todos os níveis e modalidades da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) tem como 

função social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que 

tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. 

Para isso, é indispensável socializar o saber sistematizado, historicamente 

acumulado, como patrimônio universal da humanidade, fazendo com que esse saber seja 

criticamente apropriado pelos estudantes, que já trazem consigo o saber popular, o saber 

da comunidade em que vivem e atuam. A integração e a apropriação desses saberes 

pelos estudantes e pela comunidade local representam, certamente, um elemento 

decisivo para o processo de democratização da própria sociedade, 

A escola pública poderá dessa forma, não apenas contribuir significativamente para 

a democratização da sociedade, como também ser um lugar privilegiado para o exercício 

da democracia participativa, para o exercício de uma cidadania consciente e 

comprometida com os interesses da maioria socialmente excluída ou dos grupos sociais 

privados dos bens culturais e materiais produzidos pelo trabalho dessa mesma maioria. 

O conceito da educação integral estará em construção. Não se pode resumir o 

assunto ao aumento no tempo que alunos passam dentro da sala de aula, mas sim em 

possibilitar o desenvolvimento das diferentes potencialidades humanas, em uma jornada 

mais longa. Quando nos deparamos com esta proposta, nos deparamos também com 

uma educação que vai além dos conteúdos dados em sala de aula, esta proposta é a 

proposta é a educação integral que concebe o ensino como algo rico e diversificado. 

Trabalhando em consonância com a proposta da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, com o objetivo de promover a melhoria na qualidade da educação 

ofertada, buscamos implementar na Escola Classe 15 de Planaltina de maneira gradativa 

a Educação Integral com a parceira da comunidade escolar e local. 

 

OBJETIVOS 

 

 Implementar a Escola  Integral de forma gradativa e eficaz; 

 Diversificar mais os recursos pedagógicos; 

 Dar mais foco na eficácia da aprendizagem; 



 

 

 

 Implementar programas de leitura e raciocínio lógico; 

 Diminuir a violência escolar; 

 Melhorar a auto-estima e o auto-conceito dos alunos em defasagem; 

 Corrigir o fluxo escolar dos alunos defasados em idade/série; 

 Proporcionar a prática desportiva; 

 Despertar o interesse pelos estudos através do uso do computador; 

 Otimizar momentos de aproximação com Deus; 

 Proporcionar momentos de socialização e exercício da cidadania; 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Com a implantação da Educação Integral teremos oportunidade de desenvolver 

metodologias diferenciadas que propiciem a construção de saberes, redescoberta de 

valores exercício da cidadania, momentos de socialização, desenvolvimento de 

competência e habilidades que permitam uma aprendizagem significativa, dentro de uma 

pedagogia de projetos. 

Acreditamos como educadores que todos os indivíduos têm condições de aprender 

se colocados em situações de aprendizagem em que sejam considerados os aspectos 

cognitivos, efetivos e sociais do educando. Assim a aprendizagem ocorrerá na interação 

com o outro e com o objeto de conhecimento, por isso é importante que o aluno 

permaneça mais tempo na escola e tenha um ambiente propício que lhe facilitará o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

CRONOGRAMA 

As atividades acontecerão durante todo o ano letivo de 2014, de acordo com a 

seqüência abaixo: 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação não é um resultado final, é um processo que envolve observação, 

análise e reflexão contínuas, tendo em vista um método investigativo que favoreça a 

construção do conhecimento, sem que precise fazer uso de recurso impositivos e 

coercivos. 



 

 

 

Portanto, a avaliação da Educação Integral será feita da observação do interesse e 

motivação dos alunos em realizar as atividades propostas, da análise do seu desempenho 

e convivência escolar, visando sempre garantir - lhes condições necessárias para o seu 

desenvolvimento pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJETO SEXUALIDADE E VIDA 

  

APRESENTAÇÃO 

   

   Discutir sexualidade na escola é uma oportunidade ímpar de resgatar a 

permanente discussão em tomo de seu papel e de sua concepção pedagógica, bem como 

de redescobrir sua própria comunidade. 

 É importante reconhecer que a escola desempenha um papel importante na 

educação das crianças no que diz respeito à promoção da saúde, pois é neste espaço 

que a maioria das crianças consegue esclarecer suas dúvidas sobre assuntos 

relacionados com a vida, com a saúde, com o prazer, com a questão da sexualidade. 

   Existem basicamente três modelos de prevenção: o amedrontador, o de 

educação continuada e o de redução de danos. 

   O modelo amedrontador utiliza-se de métodos que buscam assustar o 

público-alvo por meio de, por exemplo, palestras com exibição de fotos de pessoas muito 

doentes, fendas, magras, desfiguradas; divulgação de óbitos; exagero e/ou ênfase nos 

sintomas etc. 

   O modelo de educação continuada baseia-se na formação de 

multiplicadores, de sorte que o público-alvo possa trabalhar por si só, a partir das 

informações recebidas, dando continuidade ao trabalho. Este modelo pressupõe a criação 

de mecanismos que possam combinar sensibilização com atualização constante das 

informações; que levem cada multiplicador a ser sujeito de seu processo; que permitam a 

construção do programa de prevenção de forma coletiva, possibilitando a troca não só de 

informações, mas também de angústias, êxitos e fracassos. Neste modelo, o trabalho 

coletivo tem maiores possibilidades de sucesso, sendo por isso o mais adequado para se 

desenvolver em escolas. 

   O modelo de redução de danos trabalha a prevenção buscando reduzir as 

situações de risco mais constantes para um determinado público-alvo, embora não trate 

de todas as situações de risco à saúde. O melhor exemplo de uso deste modelo na 

prevenção de AIDS é o da troca de seringas entre comunidade escolars de drogas 

injetáveis. 

   Mudanças de postura só são possíveis com a contínua discussão/reflexão 

sobre temas que possam ser tabu numa comunidade ou que possam gerar 

discriminações. Na escola, no entanto, esta ação contínua exige preparo e calma: os 

resultados não são imediatos e o processo de envolvimento da comunidade escolar às 



 

 

 

vezes é muito mais lento do que se imagina. E preciso reduzir as expectativas e ter claro 

que se está lidando com temas complicados do ponto de vista de nossa herança cultural.  

 Com ações preventivas buscamos promover, para crianças e pré-

adolescentes, uma aprendizagem social que os torne capazes de administrar os 

problemas futuros. 

 

JUSTIFICATIVA 

   Embora as ações preventivas não erradiquem problemas, auxiliam as 

crianças na aprendizagem de como enfrentá-los de uma forma mais adequada. 

   Há a necessidade de se  trabalhar estes assuntos porque causam 

muita curiosidade, e não raro interferem no aprendizado das crianças. Com esse trabalho, 

a escola está promovendo a saúde. Ao fornecer informações corretas e adequadas está 

prevenindo possíveis problemas graves futuros como abuso sexual, gravidez inoportuna, 

doenças sexualmente transmissíveis, HIV e uso indevido de drogas. 

 Ao promover a reflexão sobre estes assuntos e sobre a realidade que as cercam, 

espera-se levá-las a uma tomada de consciência sobre os cuidados necessários para 

evitar estes problemas. 

 O compromisso e a responsabilidade que são assumidos com a promoção da 

saúde na escola são desafios que não podem ser ignorados. Assim, ao introduzir na 

escola o ensino sobre a sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, Aids e drogas  

querem que as crianças e pré-adolescentes adquiram capacidade para saber o que fazer 

e como se portar diante de situações diversas envolvendo sua sexualidade. 

 Para isto é necessário, além do conhecimento das informações científicas, o 

envolvimento da família, da comunidade e da escola para que essas ações se tornem não 

só educativas, mas motivadoras para a adoção de um estilo de vida saudável buscando a 

preservação de uma boa qualidade de vida e dos valores da cidadania. 

 

OBJETIVOS 

 • Desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis; 

• Proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos e exploradores; 

• Reconhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde; 

•Identificar e expressar seus sentimentos, desejos, assim como respeitar os 

sentimentos e desejos do outro; 

•Respeitar as diferentes crenças, valores e comportamentos existentes 

relacionados à sexualidade; 



 

 

 

•Identificar as formas de transmissão e prevenção das DST e HIV, adotando 

práticas seguras; 

•Desenvolver atitude solidária com os portadores de HIV/Aids; 

•Reconhecer os riscos que as drogas causam à saúde; 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

  

Nº TEMA ASSUNTO ATIVIDADE 

1.  SENSIBILIZAÇÃO Levantamento de 

Expectativas 

Sensibilização 

Sensibilização  

Produção  escrita de 

curiosidades 

2.  DESENVOLVIMENTO 

PSICOSSOCIAL DA 

CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

Corpo físico 

Respeito 

Reprodução 

humana 

Higiene e cuidados 

com o corpo 

Audição de música 

Desenho de seu corpo 

Leitura 

Conversa dirigida 

Socialização 

3.  ORIENTAÇAO 

SEXUAL DA 

CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

Masturbação 

Menstruação 

Polução noturna 

Leitura 

Conversa dirigida 

 

4.  ESTABELECENDO A 

QUESTÃO DE 

GÊNERO 

Heterossexualidade 

Homossexualidade 

Bissexualidade 

Leitura 

Conversa dirigida 

 

5.  RELACIONAMENTO Auto-Estima 

Família 

Amigos 

Cultura 

Respeito 

Audição de música 

Leitura 

Conversa dirigida 

Produção de entrevista 

6.  COMUNICAÇÃO Crise da 

Adolescência 

Preconceito 

Religiões 

Audição de música 

Desenho 

Leitura 

Conversa dirigida 



 

 

 

Mitos e tabus 

7.  GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA 

Métodos 

contraceptivos 

Aborto 

Prevenção 

Crendices 

Leitura 

Conversa dirigida 

Palestra com agente 

da SES 

8.  EXPLORAÇAO 

SEXUAL E MAUS 

TRATOS 

Rede de 

encaminhamento 

Leitura 

Conversa dirigida 

Produção de folheto 

9.  DST/Aids As DSTs 

Conceito 

Tipos 

Sintomas 

Leitura 

Conversa dirigida 

Produção de mural em 

grupo 

 

10.  DST/Aids Prevenção 

Tratamento 

 

Leitura 

Conversa dirigida 

Produção de cartazes 

Socialização 

  

11.  DROGAS As drogas 

Conhecimento 

Efeitos 

Consequencias 

Leitura 

Conversa dirigida 

Dramatização 

12.  ENCERRAMENTO Todos os 

desenvolvidos 

Exposição/socialização 

  

AVALIAÇÃO 

 

Considerando a participação dos alunos e a mudança de seu comportamento ao longo 

dos dias. 

 

RECURSOS  

 

Material escolar, cartazes, panfletos...livros didáticos  

 



 

 

 

PARCERIAS 

 

Agentes de saúde e do conselho tutelar 

 

CRONOGRAMA 

 

Encontros semanais, com duração de 50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projeto de inclusão e eleição 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Esse projeto surge da parceria entre a Escola Classe 15 de Planaltina e o TRE-DF. 

As ações nele contidas contribuem substancialmente para o desenvolvimento da idéia de 

cidadania, pois discute temas totalmente relacionados aos direitos e deveres.  

O Projeto pretende contribuir para a formação cultural e cívica dos alunos e 

também transmitir às novas gerações a visão política como uma atividade nobre, 

essencial à democracia e à convivência humana. 

Os trabalhos relacionados a esse projeto despertam a consciência dos direitos e 

deveres dos cidadãos, em especial quanto aos seus direitos políticos, o conhecimento 

básico da legislação eleitoral, e o reflexo de sua participação, ou não, na vida política da 

nossa sociedade, que objetiva a promoção da cidadania.  

A escola desenvolve atividades que promovam a interação dos alunos. Os alunos 

defendem partidos de políticas públicas. A eleição ocorre por meio de votação na urna 

eletrônica. As turmas participantes desenvolvem um trabalho interdisciplinar, abordando 

os temas com os números predefinidos pelo TRE-DF.  

Após a escolha dos candidatos por cada turma, é necessária a busca por adesão 

de simpatizantes, filiados e votos que desenvolverão uma política saudável e ética por 

meio das seguintes atividades: Pesquisas e leitura de textos sobre os temas; Palestras e 

debates; Confecção de cartazes, faixas; Produção de músicas, rimas, slogans, propostas 

de campanha de cada partido; Debates entre os representantes dos Partidos na escola, 

etc; Eleição de um presidente do folclore. O resultado da eleição ocorre logo após o seu 

término. 

São incentivadas reflexões democracia, direitos e deveres não somente quando há 

disputa eleitoral, contribuindo assim, para a criação e manutenção de uma cultura voltada 

para a vivência da cidadania e, inclusive, incentivando o uso de mecanismos de 

fiscalização dos mandatos concedidos e acompanhamento dos trabalhos das Casas 

Legislativas e do orçamento público. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 Trabalhar a inclusão social e cultural fazendo uma associação dos personagens do 

Folclore Brasileiro com temas sociais contemporâneos. 

 Despertar a cidadania, por intermédio de atividades que envolvam o processo 

eleitoral; 

 Conscientizar os alunos que irão participar do processo eleitoral na escola, visando 

um melhor preparo, nas decisões do país, num futuro próximo; 

 Capacitar os alunos no domínio de novas tecnologias abrangidas pelo processo 

eleitoral; 

 Mobilizar os alunos para que percebam a importância da participação num evento 

desta magnitude; 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por meio da Lenda 

“Sereia”. 

 Analisar o preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar, 

tendo como referência a Lenda “Negrinho do Pastoreio”. 

 Refletir sobre o uso racional da água e as conseqüências de seu uso indevido, por 

meio da Lenda “Vitória-Régia”. 

 Estabelecer a comparação entre a condição atual do meio-ambiente e o estado em 

que se encontrará no futuro, caso não haja conscientização da importância de sua 

preservação, invocando a Lenda ”O Curupira”. 

 Trabalhar a Inclusão do Portador de Necessidades Especiais em âmbito social e 

escolar, utilizando a Lenda “Saci-Pererê”. 

 

4. CLIENTELA 

Todos os alunos como eleitores e alunos das turmas do 4º e 5º anos, como candidatos. 

TURMAS PARTICIPANTES 

Turmas do 4º e 5º anos. 

PROFESSORES ENVOLVIDOS 

  

5. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

1. Pesquisar sobre as lendas folclóricas relacionadas; 

2. Pesquisar sobre os temas em destaque; 



 

 

 

3. Desenhar os personagens das lendas; 

4. Escolher um aluno para representar o personagem da turma; 

5. Fazer panfletagem; 

6. Promover um debate eleitoral; 

7. Participar do momento da votação; 

6. AVALIAÇÃO 

De acordo com a participação dos alunos. 

7. CRONOGRAMA 

 Entre os meses de agosto e setembro. 

8. ANEXOS 

 

AÇÃO Procedimento Cronograma Avaliação 

Pesquisar 

sobre as 

lendas 

folclóricas 

relacionadas 

O professor pede que os alunos 

pesquisem materiais em sobre as 

lendas casa. 

Os alunos lêem o que 

conseguiram encontrar.  

1 aula de  Pela leitura. 

Pesquisar 

sobre os 

temas em 

destaque; 

 

O professor conversa com os 

alunos sobre temas relacionados 

a cada personagem.  

O professor lista no quadro as 

idéias dos alunos. 

O professor trás os textos de 

relacionados a cada personagem.  

O aluno registra. 

2 aulas. Pelo registro. 

Desenhar os 

personagens 

das lendas; 

 

O professor distribui miniatura de 

cada personagem.  Cada aluno 

amplia o desenho em uma folha 

branca. 

O professor expõe os desenhos 

no mural. 

1 aula Pelo 

desenho. 

Escolher um 

aluno para 

O professor conversa 

dirigidamente com a turma sobre 

1 aula. Pela 

quantidade 



 

 

 

representar o 

personagem 

da turma; 

 

a importância de votar e como se 

dará a eleição na escola. 

Pergunta quem quer ser 

candidato a presidente do 

folclore, representando o 

personagem da turma. 

Escolhe o aluno por votação na 

turma.  

de alunos 

interessados.  

Fazer 

panfletagem; 

 

Na sala de aula a turma produz 

um cartaz com o candidato e 

colore desenhos (santinhos) do 

candidato.  

Durante a hora da entrada, a 

turma apresenta seu candidato.  

Distribui os santinhos do 

candidato nas filas.  

2 aulas.  

Promover um 

debate 

eleitoral 

Os alunos escrevem problemas 

relacionados a cada tema. 

A professora escreve no quadro 

as idéias. 

A professora propõe que em 

grupo formulem perguntas para 

cada candidato. 

A turma escolhe uma pergunta 

para cada candidato. 

A turma escolhe um repórter para 

fazer as perguntas aos 

candidatos No pátio da escola, 

com a presença de todos os 

alunos, os repórteres fazem as 

perguntas e os candidatos 

respondem. 

Os candidatos falam suas 

propostas, com relação a seu 

2 aulas. Pelas 

perguntas e 

respostas. 



 

 

 

tema.  

Participar do 

momento da 

votação 

Os alunos realizam uma 

dramatização com os cinco 

candidatos. 

Os alunos votam nas urnas.  

O resultado é divulgado e o 

presidente recebe a faixa. 

 Pela 

votação. 

 

 

Personagens Nº na Urna Tema 

 

Vitória-Régia 10 

O uso racional da água e as conseqüências de seu uso indevido. 

Curupira 20 

Comparação entre a condição atual do meio ambiente e o estado em que se encontrará 

no futuro, caso não haja conscientização da importância de sua preservação. 

Iara 30 

 O papel da mulher e seu destaque na sociedade 

Negrinho do Pastoreio 40 

O preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar 

Saci- Pererê 50 

 Inclusão do Portador de Necessidades Especiais na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV - ROTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO PPP 

 

PLANEJAMENTO DA REVISÃO/CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO 

 
 
 
Objetivo Geral:  

 Construir coletivamente o projeto político-pedagógico da Instituição, na perspectiva 
de uma escola pública, democrática, de qualidade social e inclusiva. 

 
Dia:  

Local:  

Horário:  

 Equipe coordenadora e gestora da escola 

** Projeto político-pedagógico: construindo uma escola pública, democrática e de 

qualidade. 

** Estratégias para garantir a participação da comunidade escolar (discussão de 

instrumento de levantamento de informações junto às famílias e Servidores da Carreira 

Assistência à Educação).  

 Dinâmica do boneco  

- Dividir os professores em dois grupos, sendo: 1 grupo em que cada participante 

receberá uma tarefa relacionada ao desenho de partes de um boneco. A atividade 

deve ser realizada individualmente e após o grupo deve montar o boneco. O outro 

grupo desenhará um boneco coletivamente, discutindo e planejando a atividade. 

- Os grupos apresentarão o seu boneco e dirão como foi a atividade levantando 

aspectos facilitadores e dificultadores. Entregar por escrito. 

- Reflexão: a importância do trabalho coletivo na construção: a realização do 

trabalho coletivo não supõe apenas a existência de profissionais que atuem lado a 

lado numa mesma escola, mas exige educadores que tenham ponto de partida 

(princípios) e pontos de chegada (objetivos) comuns. 

- Identificação de PRINCÍPIOS por parte dos professores: cada professor escreverá 

numa ficha um princípio do qual ele não abre mão no seu trabalho como educador. 

 Exposição com uso de slides: 

- Projeto político-pedagógico: fundamentos legal, teórico e metodológico. 

 Discussão sobre o instrumento para garantir a participação dos pais com a 

utilização de slides.  



 

 

 

 Avaliação do dia: 

 Recursos necessários: papel pardo, cola, canetinha, pincel atômico, fita crepe, 

tesoura, projetor multimídia, computador, texto, fichas para avaliação, slides, fichas 

cartolina. 

Dia:  

Local:  

Horário:  

 Equipe coordenadora e gestora 
 

 
** Discussão sobre as concepções, princípios e eixos do projeto político-
pedagógico. 
 

 Grupos de Trabalho: cada grupo (4 pessoas) expressará em um quadro as suas 

concepções: educação, ensino, aprendizagem, avaliação, currículo, inclusão, 

formação. 

 Socialização das concepções pelos grupos e recolhimento dos quadros. 

 Projetos pedagógicos para 2013: discussão das equipes para definição de 

projetos. 

 Avaliação do dia: colar papéis sob a cadeira com aspectos a serem avaliados. 

 Recursos necessários: quadro impresso, papéis para avaliação, fita crepe. 

Dia:  

Local:  

Horários:  

 
 Equipe coordenadora e gestora 

 

- Diagnóstico da realidade para pensar a intervenção político-pedagógica 

 Oficina: para discutir a realidade escolar: Que escola temos? Que escola 
queremos? Como viabilizar o que queremos? 
 

 Projetos pedagógicos para 2018: discussão das equipes para definição de 

projetos. 

 
 Avaliação do dia:  

 Recursos necessários: relacionar 

 
 
 



 

 

 

APÊNDICE I – PLANO DE AÇÃO SEAA/2018 

OBJETIVO GERAL: (DEVE CONTEMPLAR TODAS AS ESPECIFICIDADES DO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO. ESTE AQUI, 

DEVERIA CONTEMPLAR A COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA)  Viabilizar a atuação do SEAA, buscando a excelência do 

atendimento às demandas do processo de ensino-aprendizagem, de acordo com as especificidades de cada Unidade de Ensino e 

modalidade educacional oferecida. Para atingir este objetivo tenho que observar as realidades das UES. Educação infantil, 

fundamental/anos iniciais, fundamental/anos finais, fundamental completo, zona urbana ou rural, educação integral ou 

PROEITI (Programa de Educação Integral em Tempo Integral- contempla o CEFA, CEI, ETA44). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  AÇÕES – QUE AÇÕES 
DEVEM SER REALIZADAS 
PARA CONTEMPLAR OS 

OBJETIVOS: GERAL E 
ESPECÍFICOS? 

PÚBLICO ALVO – A 
QUEM SE DESTINA 

A AÇÃO? QUAIS 
GRUPOS EU 

QUERO ATINGIR 
COM AS AÇÕES? 

CRONOGRAMA  
 

AVALIAÇÃO 
 PROCESSUAL; 
CONSTANTE; 
FORMATIVA; 
FORMAL; 
CLASSIFICATÓRIA; 
INFORMAL 

Valorizar e favorecer a 
construção do mapeamento 
institucional. 

Construção do mapeamento 
institucional e socialização 
deste junto ao grupo do SEAA. 

Serviço 
Especializado de 
Apoio à 
Aprendizagem. 

Março e Novembro.   

Realizar avaliação de alunos, 
encaminhados pelo professor 
regente  apresentando queixa 
escola; 
Realizar entrevista com a 
família, buscando informações 
sobre o aluno; 
Instrumentalizar o professor 
para o atendimento específico 
do aluno encaminhado; 
 

 Participação e contribuição 
na coordenação coletiva; 

 Palestras; 
 Oficinas realizadas pelo 

SEAA 
 Participação em encontros 

de formação continuada; 
 Parcerias com Oficina 

Pedagógica, psicólogos, 
neurologistas, etc.  

Aos professores, 
alunos e pais e 
comunidade escolar 
de forma geral. 

No decorrer do ano 
letivo. 

 



 

 

 

Divulgar/esclarecer/sensibilizar 
sobre o trabalho realizado pelo 
SEAA na unidade de ensino. 

Promoção de encontros de 
orientação/esclarecimentos 
quanto à natureza do trabalho e 
operacionalização do SEAA 
junto à instituição de ensino. 

A Equipe Gestora e 
professores da 
Escola Classe 15 

No decorrer do ano 
letivo. 

 

Acompanhar o 
desenvolvimento do trabalho 
pedagógico realizado pelos 
professores na Unidade de 
Ensino 

 Visitas periódicas às 
salas de aula; 

 Acompanhamento do 
processo Ensino 
aprendizagem. 

Aos professores e 
alunos da Escola 
Classe 15 

No decorrer do ano 
letivo. 

Obs.: esse é o meu 
primeiro plano de 
ação que poderá ser 
modificado, 
atendendo as 
especificidades da 
Unidade de Ensino, 
e também com base 
nos estudos 
desenvolvidos 
pelos GT. Cândida 

Cândida Rita Lopes Mat: 353620 Pedagoga/Escola Classe 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE II - LISTA DE FREQUÊNCIA/CONSTRUÇÃO DO PPP 


