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 “O principal objetivo da educação

é criar pessoas capazes de fazer coisas novas

e não simplesmente repetir o que as 

outras gerações fizeram.”

Jean Piaget
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APRESENTAÇÃO

Segundo o marco normativo brasileiro, é princípio e finalidade da educação a

formação de cidadãos. Tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação – LDB estabelecem que “a educação é dever da família e

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O cidadão

pleno é aquele que consegue exercer, de forma integral, os direitos inerentes à

sua  condição.  A cidadania  plena  passa  a  ser,  desse  modo,  um  ponto  de

referência para a permanente mobilização dos sujeitos sociais.  (P.P.P. Carlos

Mota).

Acreditamos que para cumprir sua função, a escola precisa ter como

foco um ensino e uma aprendizagem que leve o aluno a aprender a aprender, a

aprender a pensar, saber construir sua própria linguagem e a se comunicar, a

usar a informação e o conhecimento para ser capaz de viver e conviver num

mundo  em  transformação.  Assim,  procuramos  privilegiar  os  fundamentos

filosóficos  e  sócio-políticos  da  educação,  onde  será  importante  que  todos

(funcionários,  comunidade,  alunos)  conscientizem-se  da  relevância  da

educação na vida de todo ser humano.

Nosso Projeto Político Pedagógico tem como objetivo primordial nortear

as  ações  pedagógicas em consonância  com o  P.P.P. Carlos  Mota,  com os

Planos Nacionais e Distritais de Educação, com os princípios da Lei de Gestão

Democrática  nº  4.751  de  fevereiro  de  2012,  para  além  da  legislação

educacional  vigente,  administrativas  e  financeiras  da  escola,  visando  a

formação  global  dos  alunos  de  modo  a  não  só  formar  estudantes,  como

também, cidadãos plenos e conscientes que, como agentes sociais, possam

transformar seu meio, pela disseminação do conhecimento.



                                     INTRODUÇÃO

Ter uma Proposta Político-Pedagógica é ansiar, transcender os limites do

tempo, e compreender que mesmo que não “dê certo”, ou que os projetos não

se efetivem da forma como foram planejados, que nos mantenhamos abertos

para mais uma vez tentar. É possibilitar que algo ocorra, é extrapolar o que

está dado, ajustar, romper, anteceder o tempo e ir à busca do que se quer,

mesmo sem saber qual será o resultado dessa busca. É aprender, pesquisar,

escrever,  abrir-se  para  reconstruções,  para  novas  vivências.  É  tempo  de

projeto, de vida, de sonho e de luta pelo sonho. Viver dia após dia trabalhando

para construir esse sonho.

A Proposta Político-Pedagógica (PPP) da escola pode ser inicialmente

entendida como um processo de mudança e de antecipação do futuro, que

estabelece princípios, diretrizes e propostas de ação para melhor organizar,

sistematizar e significar as atividades desenvolvidas pela escola como um todo.

Sua dimensão político-pedagógica pressupõe uma construção participativa que

envolve  ativamente  os  diversos  segmentos  escolares.  Ao  desenvolvê-lo,  as

pessoas  ressignificam  suas  experiências,  refletem  suas  práticas,  resgatam,

reafirmam e atualizam valores, explicitam seus sonhos e utopias, demonstram

seus saberes, dão sentido aos seus projetos individuais e coletivos, reafirmam

suas identidades, estabelecem novas relações de convivência e indicam um

horizonte  de  novos  caminhos,  possibilidades  e  propostas  de  ação.  Este

movimento  visa  à  promoção  da  transformação  necessária  e  desejada  pelo

coletivo escolar e comunitário. Nesse sentido, a proposta político-pedagógica é

práxis, ou seja, ação humana transformadora, resultado de um planejamento

dialógico,  resistência  e  alternativa  ao  projeto  de  escola  e  de  sociedade

burocrático, centralizado e descendente. Ele é movimento de ação-reflexão-

ação, que enfatiza o grau de influência que as decisões tomadas na escola

exercem nos demais níveis educacionais. (PADILHA, 1999-2002).

Aprende-se  fazendo  e,  ao  se  fazer,  aprende-se  a  (re)  aprender.  O

conjunto destas (re) aprendizagens, reflexões, ações e relações, somadas ao

trabalho pedagógico, administrativo, financeiro e comunitário da escola – tudo

registrado como resultado da leitura do mundo deve ser traduzido na forma de

princípios, diretrizes e propostas de ação. E isso nos possibilita estruturar o

PPP da escola, bem como organizar ou reorganizar o seu currículo.



Falar  em  Proposta  pedagógica  é  personificar  a  intencionalidade  da

comunidade  onde  ele  está  sendo  gestado,  explicitando  o  que  lhe  é  mais

originário. É tematizar o mundo da vida dessa comunidade. Portanto, não é

adequar,  copiar,  até  porque  isto  é  impossível,  uma vez  que  sempre  serão

apresentadas novas compreensões. Nesse sentido, a função da escola está

associada  à  aprendizagem  da  leitura  e  da  escrita  do  mundo,  proposta  já

difundida por Paulo Freire.

Uma  Proposta  Pedagógica  é  resultado  da  reflexão  de  todos  os

segmentos da comunidade escolar no sentido de pensarem o que querem da

escola,  para  quê,  para  quem,  por  quais  motivos  e  interesses.  Essas

intencionalidades precisam refletir-se ao máximo na linguagem dos envolvidos.

Assim, o projeto político-pedagógico da escola se efetiva no interfaceamento

entre a proposta, o projeto e a ação.



DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1. DADOS DA MANTENEDORA

Mantenedora: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL
1.2. CGC: 00.394.676/0001-07

Correio Eletrônico: www.se.df.gov.br

Data da Fundação: 28/2/1993

Utilidade Pública

Presidente Secretário Eunice de Oliveira Ferreira Santos

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

Nome da Instituição Educacional: ESCOLA CLASSE APRODARMAS

Endereço completo: FAZENDA MESTRE D’ARMAS DF 130 CHÁCARA 67 
NÚCLEO RURAL DE PLANALTINA-DF

Telefone: 35062053 (Orelhão Público)

Correio eletrônico: http://cas.gdfnet.df.gov.br/

Localização: ZONA SEMI URBANA DE PLANALTINA (ANTES DO VALE DO 
AMANHECER)
Divisão, Delegacia ou Subdivisão de Ensino: GREB

Data de criação da Instituição Educacional: 28/2/1993

Autorização: 15

Reconhecimento: 28/2/1994

Turno de Funcionamento: Matutino e Vespertino

Nível de Ensino Ofertado: Ed. Infantil e Ensino Fundamental I

Etapas, fases e modalidades e ensino/programas e projetos especiais da 
Educação Básica: 1º ao 5º ano e  1º e 2º períodos de Educação Infanti

http://cas.gdfnet.df.gov.br/


ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Instituição Educacional dispõem fisicamente de:

05 salas de aula

  02 banheiros para meninos;

  02 banheiros para meninas;

 01 cantina com despensa;

 01 sala para os funcionários com cozinha e banheiro;

 01 sala de informática;

 01 sala de leitura;

 01 sala de professores;

 02 banheiros para professores, sendo masculino e feminino;

 01 sala de direção;

 01 sala de reforço escolar;

 01 secretaria;

 01 Sala de Recursos;

 01 pátio coberto;

 01 parquinho;

 01 estacionamento.

Esta escola tem o seguinte quadro de recursos humanos:

 01 Diretora: Luciana de Moura Ferreira

 01 Vice-diretora: Marisa Rosa do Prado

 02 Coordenadores Pedagógicos e 10 Professores Regentes:

l Ed. Infantil “A” 4 anos: Luana Kelly da Silva Salazar

l Ed. Infantil “B” 4 anos: Edilane Rodrigues Chaves

l Ed. Infantil “U” 5 anos: Míriam Rosangela de Oliveira



l 1° Ano A: Ailanne Camargo Mendes

l 1º Ano B: Rosane dos Santos

l 2º Ano A: Kênia das Graças P. dos Santos

l 2º Ano B: Janaina de Deus Alves

l 3º Ano U: Fernando Rodrigues de Souza

l 4º Ano: Gisele Câmpelo da Costa

l 5º Ano: Stefane da Silva Lima

Coordenadores: Aline Lopes Cavalcante Miranda

Wellington dos Santos

02 Professores com restrição de sala de aula: Sheila Régia M. Monteiro 
(sala de leitura)

                                                                   Sérgio Marcos da Costa (apoio 
pedagógico)

        01 Chefe de Secretaria: Maria Sônia e Silva Ferreira

01 Professor readaptado: Tatiane Xavier da Silva

 04 Vigias:

l Sérgio Luiz Coutinho

Carlos Alberto B. Ferraz

l Alano F. Lopes Júnior

l Ezequias Martins

 02 Agentes de Limpeza e Conservação (terceirizado)

l Fabiana Gomes da Silva

l Renata Elias Neres

 02 Merendeiras Terceirizadas

l Maria Luciana Mendes

l Gisleide Silva Viana



Níveis e Modalidades de Ensino oferecido: 

MATUTINO:

  1º Ano “A” do Ensino Fundamental de 09 anos

  1º Ano “B” do Ensino Fundamental de 09 anos

  2º Ano “A” do Ensino Fundamental de 09 anos

  2º Ano B do Ensino Fundamental de 09 anos

  3º Ano U do Ensino Fundamental de 09 anos

VESPERTINO:

  Educação Infantil “A” 4 anos

  Educação Infantil “B” 4 anos

Educação Infantil “U” 5 anos

 4º Ano “U” do Ensino Fundamental de 09 anos

 5º Ano “U” do Ensino Fundamental de 09 anos

O Conselho Escolar é um órgão consultivo e deliberativo de apoio ao

gerenciamento da Instituição de Ensino. Composto por todos os segmentos da

escola, direção, professores, auxiliares, pais e alunos. Cada segmento assim

representado:

 Presidente: Aline Lopes Cavalcante 

 Secretária: Luciana Frota da Silva, no segmento pais;

 Membros: Aline Lopes Cavalcante , no segmento professores, Alano F.

Lopes  Júnior,  no  segmento  servidor;  Luciana  Frota  da  Silva,  no

segmento pai



HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

A Escola Classe Aprodarmas, localiza-se na Fazenda Mestre D’Armas,

DF-130 Chácara 67, Planaltina-DF. Foi inaugurada em 28 de abril  de 1993,

com a portaria  nº15 do dia  28  de fevereiro  de 1993,  fruto de  muita  luta  e

reivindicações por  parte  da  Associação dos Produtores  Rurais  Aprodarmas,

cujo nome foi usado também para designar a escola, pois a mais próxima fica

distante da comunidade. O terreno para a construção foi doado por Stella dos

Cherubins  Guimarães,  secretária  de  Secretaria  de  Estado  de Educação  na

época, cuja genitora Maria América Guimarães foi homenageada pela escola,

na inauguração da Biblioteca.

No início de sua fundação havia apenas 04 salas, sendo 02 salas de aula,

01cantina  e  uma  sala  que  funcionava  como  secretaria,  direção  e  sala  de

professores, o que dificultava os trabalhos dos profissionais dados à natureza

de  cada  função.  Havia  ainda  um  espaço  pertencente  à  Associação  de

Produtores Rurais, que ficava fora da escola, que era utilizada também como

sala  de  aula  (02  turmas),  uma  vez  que  a  Instituição  Educacional  não

comportava o número de alunos. 

Em 1995 ampliou-se esta UE e, consequentemente, o número de alunos

e funcionários. Essa nova realidade fez com que todos se sentissem motivados

para as inovações eu vieram posteriormente.

Um  grande  avanço  na  prática  docente/discente  aconteceu  nesse

período, merecendo destaque os eventos que passaram a ocorrer, entre eles, o

Circuito Pedagógico, em 1999, onde professores de várias escolas reuniram-se

nesta  UE  para  participarem  de  oficinas,  trocarem  experiências,  dividir

conhecimentos.

A Biblioteca Maria América Guimarães foi inaugurada nesse período

com a ajuda do Grupo Soroptimistas, que adotou a escola doando livros.

No ano de 2001 foram abertas as turmas de 5ª e 6ª séries, o que muito

alterou a rotina do local, pois não havia estrutura física e recursos humanos

para  um  bom  desenvolvimento  pedagógico.  Em  2005  essas  turmas  foram

remanejadas para a nova escola no Vale do Amanhecer.

A escola teve como diretor e vice: Kátia Inês Silva Maciel e  Ana Paula

Durães  Guimarães;  Filomena  de  Sousa  Caldas  e  Maria  do  Socorro  Dias



Martins Ferreira; Maria Betânia Mundim Rios e Mackinlene Lobato de Souza

Ramalho  Medeiros;  Maria  do  Socorro  Dias  Martins  Ferreira  e  Mackinlene

Lobato de Souza Ramalho Medeiros; Raíssa Matos Monteiro e Tatiane de Melo

Alves; Ademir Spíndola de Ataídes e Luciana de Moura Ferreira, Sônia Luiz de

Souza e Luciana de Moura Ferreira e, atualmente, Luciana de Moura Ferreira e

Marisa Rosa do Prado.



DIAGNÓSTICO

A Escola Classe Aprodarmas está situada numa área hoje considerada

semiurbana, onde não é oferecido à população o mínimo de condições básicas

de saúde, higiene e lazer. Não há rede de esgoto, a iluminação é precária, não

tem  posto  de  saúde,  raro  policiamento,  falta  áreas  de  lazer,  entre  outros.

Incidências  de  violência,  conflitos  nos  lares,  tráfico  de  entorpecentes  são

alguns dos problemas enfrentados pela comunidade.

A maioria dos pais está no mercado de trabalho de forma autônoma;

muitos sobrevivem dos benefícios do governo como a Bolsa Família.  Outro

fator observado é um considerável número de crianças que vivem com outro

membro  familiar,  que  por  vezes  são  relacionamentos  descompromissados,

marcados por maus tratos e/ou descaso.

Outros  fatores  que  influenciam  desfavoravelmente  no  processo  de

ensino/aprendizagem.

 Baixa frequência por parte de alguns alunos; excesso de faltas;

 Falta de pessoal qualificado no laboratório de informática;

 Pais ausentes dos problemas escolares dos filhos; não participam;

 Comunidade não interage participando efetivamente de eventos na 

escola;

 Avaliação compartimentada e conteudista descolada da totalidade do 

sujeito;

São  pouco  exploradas  as  potencialidades  criadoras  como:  músicas,

trabalhos de campo, eventos esportivos, produções artísticas e literárias. Com

base  no  diagnóstico  dos  pontos  críticos  e  partindo  do  pressuposto  que  as

unidades escolares são microcosmos com realidades próprias, estas devem

ser  construídas em uma elaboração que integre  suas múltiplas  dimensões,

uma  proposta  político-pedagógica  que  atenda  suas  reais  necessidades

temporais. Portanto, essa proposta para Coordenação Pedagógica tem como

caminho  principal  (objetivo)  promover  o  crescimento  educacional,  político  e

ético para interferir  de forma interativa, dialogal e consciente nas realidades

sociais que vinculam a organização do trabalho político pedagógico entre a

unidade escolar e a comunidade, construindo assim, a cidadania como está

expressa na Constituição. Para que isso aconteça, trabalharemos com diversas

capacitações tendo como metodologia a pedagogia de projetos. A Educação



Integral vem com essa proposta de projetos através de jogos que possibilitem

essa capacitação, que os alunos sejam os protagonistas de suas produções.



FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Cabe  à  Escola  formar  cidadãos  críticos,  reflexivos,  autônomos,

conscientes de seus direitos e deveres, tornando-os capazes de compreender

a realidade do mundo em que vivem.

A  Escola  tem  por  função  social,  garantir  a  aprendizagem  de

conhecimentos, propiciando ao aluno o domínio dos conteúdos culturais,  da

leitura e da escrita, das ciências, das artes, das letras, para que este possa

exercer seus direitos de cidadania. E um aspecto importante à formação da

cidadania determinam valores, atitudes e compromissos que são necessários

para que se tenha uma boa convivência em sociedade.

Nossa  escola  desenvolve  projetos  de  valores,  atividades,  festas  e

reuniões participativas, voltadas para essa temática, pois pensar em função

social implica problematizar a escola que temos na tentativa de construirmos a

escola que teremos. Sendo assim, a articulação entre os diversos seguimentos,

a criação e desenvolvimento de propostas são fundamentais para se ter um

ambiente democrático que propicie uma educação de qualidade, permitindo a

socialização do saber  historicamente produzido,  preparando o aluno para o

exercício da cidadania.



PRINCÍPIOS NORTEADORES

A presente Proposta Pedagógica baseia-se na concepção de educação

adotada pela Lei de Diretrizes Básicas (LDB, Lei nº 9394/96) que define, no

seu  artigo  2º  “a  educação,  dever  da  família  e  do  Estado,  inspirada  nos

princípios e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho.”

Também  nos  baseamos  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  no

Currículo em Movimento, nas Diretrizes de Avaliação Educacional e na PPP de

Carlos Mota.

Acreditamos que, para cumprir sua função, a escola precisa ter como

foco um ensino e uma aprendizagem que levem o aluno a aprender a aprender,

a  aprender  a  pensar,  a  saber  construir  a  sua  própria  linguagem  e  a  se

comunicar, a usar a informação e o conhecimento para ser capaz de viver e

conviver  num  mundo  em  transformação.  Assim,  procuramos  privilegiar  os

fundamentos filosóficos e sóciopolíticos da educação onde será importante que

todos (funcionários,  comunidade,  alunos) conscientizem-se da relevância da

educação na vida de todo ser humano.

Para que o processo ensino-aprendizagem aconteça, os valores e as

atitudes serão agentes na construção do sucesso escolar acima de tudo, por

meio da auto-estima e valorização das inter-relações, possibilitando a vivência

da cidadania plena e consequentemente a inserção no contexto sócio cultural e

econômico do país.

Para  que  a  escola  garanta  a  todos  o  acesso  ao  conhecimento  e

promova o pleno desenvolvimento de seus alunos, é preciso adotar uma nova

postura diante do ensino, conhecendo os pressupostos básicos de construção

de



conhecimentos na escola, bem como os fatores que facilitam a aprendizagem 

daqueles que a frequentam.

A presente  Proposta Pedagógica  apoia-se principalmente  na corrente

sóciointeracionista cujo principal teórico é Vygotski (1886-1934), que defende a

ideia de que nos tornamos sujeitos humanos apenas na interação com outros

seres  humanos.  Assim,  sem  o  amparo  do  social,  seríamos  tão  somente

membros  da  espécie  humana,  mas  não  necessariamente  aprenderíamos a

falar, expressar sentimentos, usar roupas, seguir uma religião, construir teorias

etc. Nosso pensamento e nossas emoções seriam certamente afetados, caso

não vivêssemos em sociedade. Nessa medida, os sóciointeracionistas dão um

forte  peso ao papel  da  dimensão social,  ou  seja,  à  presença do outro  em

nossas vidas.  Defendem, ainda,  a  presença de uma íntima relação entre o

desenvolvimento  e  aprendizagem.  Para  eles,  a  aprendizagem  promove  o

desenvolvimento na medida em que desperta e completa algumas de suas

funções que,  de  outra forma,  não fariam presentes.  Assim a aprendizagem

precede  o  desenvolvimento  na  medida  em  que,  ao  aprender,  construímos

novos níveis de desenvolvimento.

De  acordo  com  os  sóciointeracionistas,  desenvolvimento  e

aprendizagem  não  são  processos  estanques;  ao  contrário,  há  entre  eles

relações dinâmicas  e  complexas,  um promovendo  e  dando  sustentação  ao

outro. Para que desenvolvimento e aprendizagem ocorram, torna-s necessário

que o indivíduo interaja com as pessoas à sua volta. É, portanto, por meio da

relação interpessoal que se tem acesso á experiência coletiva, o que leva à

reorganização,  à  reformulação  e  à  ampliação  do  conhecimento.  Novas

informações,  ao  se  mesclarem com as  antigas,  geram conhecimentos  que

incentivam o desenvolvimento.

Uma importante contribuição dos sóciointeracionistas, é a teoria criada

por  Vygotski  (1886-1934)  de  que  toda  criança  apresenta  dois  níveis  de

desenvolvimento. Um deles diz respeito àquilo que ela já alcançou e o outro,

ao que pode vir a alcançar caso receba estímulo e apoio. Nesse sentido, a

aprendizagem é um processo de construção do conhecimento que se dá na

interação  da  criança  com  o  adulto  ou  com  seus  pares  subjacentes.  “A

aprendizagem através da interação cria o que Vygotski chamou de Zona de



Desenvolvimento Proximal, que é a distância entre o nível de desenvolvimento

real da criança, determinado a partir da resolução independente de problemas”

e  o  nível  mais  elevado  de  desenvolvimento  potencial,  determinado  pela

resolução de problemas com a ajuda do adulto ou em colaboração com seus

pares mais capacitados (Vygotski, 1978, p.86).

Segundo Vygotski  (1886-1934),  a  Zona de Desenvolvimento  Proximal

prevê apenas situações de sucesso na aprendizagem. Portanto, é necessário

que o professor estimule a sua criação, através do trabalho em grupos e de um

estado  de  efetiva  interatividade  com seus  alunos.  O professor  deve  ainda,

atentar-se para a afetividade, a valoração do sujeito e a mediação semiótica,

ou seja, a expressão verbal e não-verbal, criando, por conseguinte, um mundo

partilhado por ele e seus alunos.

No que diz respeito à afetividade há de se entender o termo não como a

expressão física do carinho que vemos comumente em sala de aula e que

reflete  o  significado  que  normalmente  se  atribui  ao  termo.  Ao  contrário,

afetividade implica confiança e respeito mútuo: respeito do professor para com

o aluno, como ser humano que traz consigo uma bagagem de conhecimento

do  mundo  e  um ritmo  próprio  de  aprender;  respeito  do  aluno  para  com o

professor como aquele que detém os conhecimentos necessários para orientar

o processo ensino-aprendizagem (Pires e Moura, 1998).

A valoração distingue-se do componente afetivo devido ao seu aspecto

social, ou seja, o objeto de aprendizagem deve ser colocado em relação a uma

experiência que lhe dá sentido socialmente. (Pires e Moura, 1998). O fator de

valoração faz com que a criança considere que vale a pena envolver-se na

interação.

A observação da expressão não-verbal mostra-se muito importante, pois

serve, muitas vezes, para apontar o grau de compreensão obtido, a aceitação

das  tarefas,  o  interesse  e,  principalmente,  as  vacilações  das  crianças,

fornecendo dados essenciais para o direcionamento das atividades. (Pires e

Moura, 1998).

Outro pressuposto teórico no qual essa Proposta fundamenta-se é o da

Aprendizagem Significativa, defendida por Ausubel (1968), caracterizado pelo



fato  de  as  novas  informações  apoiarem-se  em  conceitos  relevantes

preexistentes na estrutura cognitiva da pessoa. Esses conceitos denominados

“subsunções” originam-se das experiências de vida de cada ser humano, por

processos como de “formação de conceitos” quando, na idade pré-escolar, a

criança vai interagindo com o mundo à sua volta, com a família, em geral, e

formando  conceitos  de  maneira  arbitrária,  ou  seja,  não  necessariamente

intencional.  Outro  processo  de  aquisição  de  “subsunções”  ou  de  “ideias-

âncoras” ocorre quando a criança mais velha ou o adulto adquire conceitos

pela “percepção de seus atributos com ideias relevantes já estabelecidas em

sua  estrutura  cognitiva”.  A  “assimilação  de  conceitos”  ocorre  de  forma

intencional e sua via, em geral, é na escola.

Para  Ausubel  (1968),  quando  uma  aprendizagem  ocorre  sem

estabelecer  associação  alguma com os  conceitos  relevantes  existentes,  as

novas informações armazenadas de forma passiva são facilmente esquecidas

e caracterizam a chamada aprendizagem mecânica.

Para que a aprendizagem seja significativa, o professor deve programar

atividades  e  criar  situações  adequadas  que  permitam  articular  os  vários

conceitos de uma disciplina com os conceitos prévios dos alunos. Dessa forma,

a articulação dos novos conhecimentos com os antigos forma uma estrutura

cognitiva – uma forma de pensar sobre si ou sobre o real – mais sofisticada e

complexa. Por exemplo: a escola ensina o conceito de “mamíferos” e aluno

percebe que gatos, cachorros e vacas, que já fazem parte de sua vivência,

nele se incluem. O novo conceito, mais abstrato, articulou-se com os outros,

mais antigos.

De  acordo  com a  teoria  de  Ausubel  (1968)  não  se  concebe  mais  o

conhecimento  armazenado  de  forma  passiva  pela  mente  do  cidadão.  A

“educação  bancária”  tão  combatida  por  Paulo  Freire  (1978)  e  ainda  tão

presente nas escolas brasileiras, e que se caracteriza pela absorção de um

conhecimento enciclopédico, pela memorização, perde sua eficácia perante os

desafios do mundo contemporâneo, em que o espaço profissional encontra-se

cada vez mais reduzido.

Nesse contexto, o professor exerce papel muito importante, já que cabe

a ele facilitar ou dificultar o processo de construção de aprendizagens



significativas, criando um clima psicológico de confiança, motivação e interação

com seus alunos.

Na construção dessa Proposta, levamos em consideração também, as

orientações do Currículo em Movimento, as Diretrizes do BIA, PNAIC e outros,

onde  o  professor  deve  promover  a  interdisciplinaridade,  o  trabalho  com

projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho com

temas transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e

para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade. Optamos por

adotar, na medida do possível, uma Perspectiva Interdisciplinar, para facilitar a

compreensão do conhecimento como um todo integrado e inter-relacionado.

Essa  nova  postura  busca  desestruturar  velhas  formas  de  organização  de

ensino  e,  também,  nossa  prática  pedagógica,  com  o  objetivo  de  formar

cidadãos  com uma visão  global  da  realidade  e  vincular  a  aprendizagem a

situações e a problemas reais.

Interdisciplinaridade é a proposta de estabelecer comunicação entre as

disciplinas  escolares,  buscando  maior  integração  entre  seus  diferentes

conhecimentos. Para isso contribuem os eixos transversais e integradores, pois

tratam de questões sociais amplas.

O  homem,  para  conquistar  e

ampliar  seu  espaço  precisa

desenvolver  habilidades  e  dominar

competências.  Por  isso,  precisa

realizar aprendizagens significativas

que se  associem e se  integrem às

suas  estruturas  cognitivas  e  as

mantenham em constante atividade,

sempre  prontas  para  a  ação

(competências).  Currículo  da

Educação Básica do DF, 2000.

De  acordo  com  o  Currículo  em  Movimento,  torna-se  obrigatório

abandonar  a  educação  enciclopédica  e  atemporal  e  voltar-se  para  uma

educação  substancial,  essencial,  com  a  atenção  dirigida  ao  seu  contexto

histórico-social  e  que desenvolve o seu saber ser, o saber  fazer  e o saber

estar,



englobando ética, valores, valores, ecologia, artes e tecnologias nos conteúdos 

escolares.

Podemos  afirmar  que  a  ação  da  escola,  numa  sociedade  em

transformação,  deve  pautar-se  por  uma compreensão  histórica  que  busque

analisar  as  forças  em  conflito  e  colocar-se  como  instrumento  de

desenvolvimento  do ser  humano total,  cujo  acesso aos conteúdos culturais

mais representativos do que de melhor se acumulou, historicamente, do saber

universal  torna-se  ferramenta  para  a  construção  de aprendizagens

significativas e, consequentemente, de competências permeadas pelo respeito

aos direitos e deveres que constituem a vida cidadã.

O ser humano que almejamos, com seu comportamento ético, moral,

político e social, com suas habilidades, competências e valores, que domina o

saber ser, o saber fazer e o saber estar em um mundo que, cada vez mais,

depende da conscientização do próprio homem para manter-se e perdurar para

as  gerações  vindouras.  Esse  ser  humano  depende  da  educação  que

oferecemos hoje em nossas escolas.

Com a finalidade de melhorar o ensino na nossa escola, optamos por

trabalhar com projetos por se tratarem de um veículo eficaz de atualização dos

conteúdos, de adequação às necessidades dos alunos e dos diversos setores

da  sociedade,  uma  vez  que  exploram  a  capacidade  de  investigação  e

resolução de problemas.

A  investigação  na  ação  é  uma  estratégia  que  permite  melhorar  o

conhecimento das situações-problema e introduzir decisões para as mudanças

da prática. Trata-se de um olhar que, acima das muitas modas e releituras,

está presente na maneira de encarar algumas das situações produzidas na

escola.

De  acordo  com  Kincheloe  (1993),  o  melhor  caminho  para  ensinar

alguém a pensar é mediante a investigação, observando o contexto social de

que  procedem  os  estudantes  e  as  vias  que  podem  tomar  na  busca  de

significados” para interpretar e compreender a realidade.

O trabalho com projetos vislumbra um aprender diferente; ele propicia a

noção  de  educação  para  a  compreensão  (Elliot,  1995).  Essa  educação

organiza-se a partir de dois eixos: aquilo que os alunos aprendem e a



vinculação que esse processo de aprendizagem têm com suas vidas. Assim,

por meio de projetos, o professor pode ensinar melhor e os alunos aprenderem

de forma significativa e contextualizada.

No trabalho com projetos, o conhecimento é visto sob uma perspectiva

construtivista, onde se procura estudar e pesquisar com os alunos, de forma

lúdica e prazerosa, respeitando as características internas de todas as áreas

do conhecimento envolvidas.

Segundo Corsino (2007) trabalhar com projetos é uma forma de vincular

o  aprendizado  escolar  aos  interesses  e  preocupações  das  crianças,  aos

problemas emergentes  da  sociedade  em que  vivemos,  à  realidade  fora  da

escola e às questões culturais do grupo. Os projetos vão muito além dos limites

do currículo, pois os temas eleitos podem ser extrapolados de forma ampla e

interdisciplinar, o que implica pesquisas, busca de informações, experiências

de primeira mão, tais como entrevistas, além de possibilitarem a realização de

inúmeras  atividades  de  organização  e  registro,  feitos  individualmente,  em

pequenos grupos ou com a participação de toda a turma.

Ainda  de  acordo  com  Corsino  (2007),  o  trabalho  com  projetos,  por

abordar  um  determinado  assunto  de  forma  contextualizada,  amplia

consideravelmente a gama de conhecimentos que podem ser ancorados ao

tema eleito,  permitindo a interdisciplinaridade e a transversalidade,  além da

inserção  da  educação  de  forma  ampla  da  cultura.  Um  projeto  pode

desencadear  outros  e  as  diferentes  formas  de  buscar  às  informações  e

socializá-las  –  jornal,  livro,  exposições,  feiras,  etc.  –  permitem  que  os

conhecimentos  construídos  coletivamente  circulem,  estendam-se  à

comunidade e vice-versa.

O papel do professor assume uma grande importância no trabalho com

projetos. Cabe a ele, planejar cuidadosamente, estabelecendo claramente os

objetivos a ser alcançados, escolher um tema que interesse seus alunos e que

faça sentido para eles, checar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o

tema e, posteriormente, realizar a socialização dos mesmos prosseguindo com

o levantamento dos anseios e questionamentos dos alunos, suas dúvidas etc.



O  ponto  de  partida  é  uma  situação

problemática,  uma  tentativa  para  um

empreendimento. A ação de pensar exige a visão

de  caminhos  diversos  ou  de  alternativas  de

condutas. (Lourenço Filho, 1974; p.202).

Essa  Proposta  Político-Pedagógica  não  poderia  deixar  de  abordar  a

temática da Educação Inclusiva. Inclusão é, de acordo com Funghetto e Freitas

(2003),  um  processo  essencial  à  vida  humana  ou  à  vida  em  sociedade.

Todavia, para a conquista de uma educação escolar que não exclua qualquer

educando,  particularmente  os  portadores  de  necessidades  educacionais

especiais de variadas naturezas,  é preciso entender que a inclusão não se

concretiza pela simples extinção ou retiradas de serviços ou auxílios especiais

de educação.

Segundo  essas  autoras,  o  conceito  de  inclusão  aponta  para  a

necessidade  de  aprofundar  o  debate  sobre  diversidade.  Implica  buscar

compreender  a  heterogeneidade,  as  diferenças  individuais  e  coletivas,  as

especificidades  humanas  e,  sobretudo,  as  diferentes  situações  vividas  na

realidade social e no cotidiano escolar. Assim, a opção política pela construção

de  um  sistema  educacional  inclusivo  assegura  a  todos  os  seus  cidadãos,

também  aos  que  possuem  necessidades  educacionais  especiais,  a

possibilidade de aprender a administrar a convivência digna e respeitosa, numa

sociedade complexa e diversificada.

Nosso país possui considerável diversidade racial e cultural. Dados do

relatório “Situação da Infância Brasileira”, produzido pelo Fundo das Nações

Unidas  para  a  Infância/UNICEF,  mostram  que  fatores  como  sexo,  raça,

localização geográfica, situação econômica, tempo de estudo do pai e da mãe

ou o fato de crianças e adolescentes serem portadores de alguma deficiência

podem ser  considerados como barreiras sociais.  Sem dúvida,  tais  barreiras

podem comprometer o pleno exercício da cidadania, finalidade primordial da

educação.

O conceito de diversidade nos remete ao fato e que, todos os alunos

têm necessidades individuais próprias e específicas, para poderem usufruir as

experiências de aprendizagem implícitas a sua socialização,  cuja  satisfação

requer uma atenção pedagógica individualizada.



A atenção à diversidade deve concretizar-se em medidas que levem em

conta  não  só  de  que  o  aluno  dispõe,  mas  seus  interesses  e  motivações.

Significa considerar, no cotidiano docente, os fatores socioculturais e a história

de cada aluno, bem como suas características pessoais. Trata-se de garantir a

todos os alunos, tanto por meio de incrementos na intervenção pedagógica

quanto de medidas extras que atendam às necessidades individuais.

Nossa  escola,  neste  ano  de  2014,  não  atende  alunos  com

necessidades educacionais especiais de forma inclusiva e desejamos garantir

a eles e a todos os outros, a oportunidade de conviver com a diversidade e a

singularidade, de forma aberta, flexível, acolhedora e respeitosa.

De acordo com Mantoan (1997, p.121), as escolas inclusivas propõem

um  modo  de  se  constituir  o  sistema  educacional  que  considera  as

necessidades  de  todos  os  alunos  e  que  é  estruturado  em  função  dessas

necessidades.  A inclusão  causa  uma mudança  de  perspectiva  educacional,

pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na

escola, mas apóia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, para

que obtenham sucesso na corrente educativa geral.

Segundo as autoras Funghetto e Freitas (2003, p.178), a escolarização

de pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais e os níveis

que eles poderão alcançar dependerão de muitos fatores que vão desde as

características  individuais,  sociais,  culturais,  afetivas,  econômicas  até  as

limitações  e  imposições  de  suas  patologias.  Os  resultados  educacionais

dependem, ainda, de como o ambiente escolar favorece o acesso ao currículo,

organiza e adapta esse currículo de modo a ser desenvolvido pelo aluno. O

sucesso escolar desse aluno depende, portanto, de suas condições pessoais e

daquelas que lhe são oferecidas, como, por exemplo, acessibilidade ao pátio e

de professores capacitados para atuarem na escola inclusiva.

Essas  mesmas  autoras  afirmam  que  respeitando  as  diferenças

individuais, a escola deve desenvolver as competências dos alunos, levando

em conta seu ritmo de desenvolvimento e aprendizagem. Por outro lado, sabe-

se  que  alguns  alunos  com  necessidades  especiais  apresentam  agravadas

condições e limitações que abreviam ainda mais suas possibilidades escolares.

Por esses motivos, as autoras aconselham uma avaliação realística e



competente que investigue essas possibilidades, visando adequar a oferta 

educacional.

Educar para a cidadania significa educar pessoas capazes de conviver,

comunicar  e  dialogar  num mundo interativo  e  marcado pela diversidade de

raças, credos, etnias, etc. Segundo Abreu (2001), saber que somos diferentes

e  que  cada  um tem o  direito  de  ser  diferente,  único  e  singular,  exige  um

aprofundamento no respeito pelo outro e na compreensão do outro. Requer

que  se  trabalhe  não  apenas  os  espaços  externos,  os  ambientes  de

aprendizagem onde acontecem as relações, mas, sobretudo o espaço interno

de cada um de nós, possibilitando o autoconhecimento e, consequentemente, o

reconhecimento do outro.  Se conhecermos nossos sentimentos e emoções,

nossas capacidades e limitações ficam mais fáceis entender e orientar nosso

comportamento, nossas relações com os outros.

Cabe, portanto, à nossa escola inclusiva e a todas as outras não perder

de vista a importância de propiciar para o aluno um ambiente que não reforce

suas limitações, mas desafie o desenvolvimento e a aprendizagem de novas

habilidades. Minimizar o potencial do aluno e generalizar suas limitações pode

levar a uma lamentável perda de tempo e de oportunidade de estimulação do

desenvolvimento e da aprendizagem.

Entendemos que para promover a aprendizagem de todos os nossos

alunos  e  lhes  assegurar  uma  trajetória  de  sucesso,  é  preciso  organizar  o

trabalho  escolar,  enfatizando  o  processo  ensino-aprendizagem,  finalidade

maior de todo esforço a ser despendido na escola por todos os segmentos

envolvidos.  Essa  visão  representa  um  novo  olhar  para  a  escola  e,

consequentemente, uma nova postura diante da clientela e do que deve ser

realizado, pois subordina o caráter administrativo ao pedagógico.

Não podemos deixar de ressaltar o projeto Consciência Negra, que leva

em consideração a Lei  nº 10.639/03, que altera a LDB (Lei  de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional)  e estabelece a obrigatoriedade do ensino de

História e Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo escolar na Educação

Básica e o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.096/90),

bem como no Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01).



O Projeto Consciência Negra traduz a necessidade social da escola em

conscientizar acerca das práticas e representações que configuram o racismo,

apresentando a história e tradição do negro no Brasil e como contribuíram na

formação da identidade cultural do nosso povo.

Se o nosso objetivo é assegurar o sucesso na aprendizagem de todos

os  nossos  alunos,  precisamos  garantir  na  nossa  Proposta,  os  meios  e as

condições  para  que  nossos  professores  se  atualizem  permanentemente.  A

formação continuada é uma necessidade e um direito garantido pela LDB, no

seu artigo 67 inciso V.

Art.  67  –  Os  sistemas  de  ensino  promoverão  a  valorização  dos

profissionais dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos

termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na

carga de trabalho.

Nossos professores,  além de participarem de cursos de capacitação,

participarão de reuniões semanais para estudo, oficinas, seminários, debates

adoção  de  estratégias  inovadoras  e  uso  de  tecnologias  adequadas,  etc.

Segundo Abreu (2001),  a  relação  entre  teoria  e  prática  deve  ser  encarada

como um princípio do qual não se pode abrir mão quando se concebem e se

desenvolvem diferentes estratégias de formação continuada. A reflexão sobre a

própria prática e o aprender fazendo também são princípios básicos que não

podem ser esquecidos.

Teorizar a prática, buscar na

teoria  o  suporte  para  a  leitura  da

prática,  modificar  a  prática  em função

dos achados da teorização e colocar-se

num processo de escuta e aprendizado

permanentes são

elementos

canalizadores  do  trabalho  pedagógico

desenvolvido na escola, na sala de aula

e  base  para  a  formação  continuada.

(Abreu, 2001)



Nosso objetivo é que, com o incentivo à formação continuada, nossa escola

se torne um ambiente de aprendizagem não só para os alunos, mas para todos

que  a  compõem,  inclusive  merendeiras,  porteiros,  vigias,  todos  devem

aperfeiçoar suas competências, melhorar a qualidade de seus serviços, além

de dar dimensão educativa às suas atribuições.



ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

No cenário  educacional  brasileiro,  o  Ensino  Fundamental  constitui-se

como  eixo  central  das  discussões  voltadas  para  assegurar  o  direito  à

educação. A estrutura e organização dessa etapa da Educação Básica tem

sido objeto de mudanças em busca de melhorias que promovam a qualidade

social  (DCN2013 – Resolução nº4 de 13 de julho de 2010),  entendida para

além  do  acesso  de  estudantes  à  escola,  assegurando,  também,  sua

permanência no processo escolar, por meio da democratização de saberes e

da formação integral rumo à emancipação, ou seja, qualidade que se configura

como questão de Direitos Humanos. A Secretaria de Estado de Educação do

Distrito Federal compreende que tal qualidade se consolida a medida que se

garante o acesso, permanência e aprendizagens dos estudantes para que se

insiram com dignidade no meio social, econômico e político da vida moderna.

Nesse sentido, a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos que

tornou obrigatório o ingresso da criança na escola, a partir dos seis anos de

idade, estabelecida pela a Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001 – Plano

Nacional  de Educação (PNE), acarretou a necessidade de reorganizar essa

etapa escolar, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais da

Educação Básica, que estabelecem o acolhimento de estudantes, na lógica de

cuidar  e  educar,  como  forma  de  assegurar  a  aprendizagem  de  todos.  A

obrigatoriedade,  nesse  caso,  implica  diretamente  a  reorganização

administrativa e pedagógica das unidades escolares e, por conseguinte, sua

estrutura curricular que nessa secretaria compreende a organização escolar

em ciclos e seriação.

A  SEEDF,  visando  atender  a  meta  do  PNE,  implantou  o  Ensino

Fundamental de nove anos, com o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), a partir

de 2005 na CRE de Ceilândia e, gradativamente, até o ano de 2008 em todas

as demais CRE.



A avaliação formativa foi adotada como concepção e prática norteadora

para toda a Educação Básica e suas respectivas modalidades e, neste caso,

para  o  Ensino  Fundamental,  independentemente  da  organização  escolar

seriada ou em ciclos, e fundamenta-se na utilização de diferentes instrumentos

e procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens de todos na escola. A

avaliação formativa possibilita análise e apreciação do processo de ensino e de

aprendizagem  oportunizando  a  progressão  continuada  e  assistida  das

aprendizagens de todos  os  estudantes  de maneira  responsável.  Com base

nessa  concepção,  torna-se  possível  corroborar  avanços,  progressos  e

continuação de aprendizagens durante toda a trajetória dos estudantes. Para

que  se  sustente  a  avaliação  formativa,  o  estímulo  às  práticas  como  auto

avaliação  para  estudantes  e  demais  profissionais  da  unidade  escolar,  bem

como  feedback  constituem-se  elementos  imprescindíveis  para  tornar  o

processo  avaliativo  em  um  espaço-tempo  das  aprendizagens  de  todos  no

interior da escola (LIMA, 2012).

A proposta de trabalho no Ensino Fundamental, com as diferentes áreas

do  conhecimento,  requer  ação  didática  e  pedagógica  sustentada  em eixos

transversais do Currículo da Educação Básica da SEEDF: Educação para a

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação

para a Sustentabilidade.

Considerando a importância da articulação de componentes curriculares

de  forma  interdisciplinar  e  contextualizada,  o  currículo  propõe  ainda  eixos

integradores: alfabetização, somente para o BIA, letramentos e ludicidade para

todo o Ensino Fundamental.

Para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar,

a organização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível. A utilização

de  estratégias  didático-pedagógicas  deve  ser  desafiadora  e  provocadora

levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias

na  resolução  de  problemas  apresentados.  Conselho  de  Classe

preferencialmente participativo, análise das aprendizagens para reorganização

da prática docente, formação continuada na escola, coordenação pedagógica

como espaço e tempo de trabalho coletivo, entre outros, constituem-se como



aspectos fundamentais para essa construção. O ambiente educativo rico em

recursos,  materiais  didáticos  atrativos  e  diversificados,  e  situações

problematizadoras  que  contemplem  todas  as  áreas  de  conhecimento,

disponibilizados aos estudantes, promove a reconstrução das aprendizagens

por meio da ação investigativa e criadora.

Os objetivos do Ensino Fundamental seguem pautados nas Diretrizes

Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes

Pedagógicas desta Secretaria de Educação:

 Possibilitar  as aprendizagens, a partir  da democratização de saberes,

em uma perspectiva  de inclusão considerando os  eixos  transversais:

Educação  para  a  Diversidade,  Cidadania  e  Educação  em e para  os

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade;

 Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio

da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores,

permitindo vivências de diversos letramentos;

 Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos

histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político,

da  economia,  da  tecnologia,  das  artes  e  da  cultura,  dos  direitos

humanos,  e  de  princípios  em  que  se  fundamentam  a  sociedade

brasileira, latino-americana e mundial;

 Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar

diálogos éticos e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;

 Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino,

capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas

aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil.

Os  estudantes  do  Ensino  Fundamental  assumem  em  seu  percurso

formativo a condição de sujeitos de direito e constroem, gradativamente, sua

cidadania (DCN,2013). Nessa etapa da vida, crianças de seis a dez anos são



curiosas,  questionadoras,  sociáveis  e  dotadas de imaginação,  movimento  e

desejo  de  aprender,  sendo  o  lúdico  bem  peculiar  dessa  fase.

Independentemente  de  sua  condição  de  vida,  buscam  referências  para

formação de princípios  a  fim de enfrentar  situações do cotidiano.  Este  é o

momento  em  que  a  capacidade  de  simbolizar,  perceber  e  compreender  o

mundo e suas diversidades, por meio de relações socioculturais, possibilita a

estruturação de seu modo de pensar e agir no mundo, além da construção de

sua  autonomia  e  de  sua  identidade.  Ao  promover  experiências  pessoais  e

coletivas  com  o  objetivo  da  formação  de  estudantes  colaborativos,

pesquisadores,  críticos,  corresponsáveis  por  suas  aprendizagens,  a  escola

ressignifica  o  currículo  articulando  conteúdos  com  eixos  transversais  e

integradores.

Cabe ressaltar a importância dos eixos integradores uma vez que estes

devem articular os conteúdos aos aspectos socioculturais, históricos, afetivos,

lúdicos  e  motores  em consonância  com uma  práxis  direcionada  para  uma

escola de qualidade social, que democratize saberes ao oportunizar que todos

aprendam. Portanto, a concepção de aprendizagem se amplia ao trabalhar de

forma significativa o sistema de escrita (alfabetização), a forma articulada as

práticas  sociais  de  leitura  e  escrita  (letramento),  o  que  se  dá  prazerosa  e

criativamente por  meio do jogo,  da brincadeira e do brinquedo (ludicidade).

Nesse sentido, a organização do trabalho pedagógico no BIA e no 2º Bloco (4º

e 5º anos) deve ser sustentada por uma didática que provoque pensamento,

envolta por situações que favoreçam o aprender na interlocução com o outro,

ressignificando a estética da aula e, consequentemente, o lugar do professor

que articula ações para a emancipação dos estudantes.

Os  conteúdos  estão  organizados  a  partir  de  diferentes  áreas  do

conhecimento,  porém  articula-se  em  uma  perspectiva  de  unidade,

progressividade e espiralização, vinculados diretamente à função social. Cada

área  do  conhecimento  apresenta  o  desafio  de  promover  a  ampliação  para

aprendizagens  contextuais,  dialógicas  e  significativas  em  que  o  ponto  de

partida  deve  ser  orientado  por  levantamento  de  conhecimentos  prévios do

grupo de estudantes com o qual o professor atua. Assim, a organização interna

está sustentada levando-se em consideração especificidades de cada área, no



sentido de explicitar essencialidades à aprendizagem e promover o trabalho

interdisciplinar articulado com eixos transversais e integradores do currículo em

movimento.

A organização curricular deve proporcionar discussão e reflexão da prática

pedagógica para além da sala de aula, ampliando-a a toda unidade escolar e

sua  comunidade,  como  exercício  de  planejamento  coletivo  e  de  ação

concretizadora da proposta pedagógica; uma educação para além da escola,

que busque ensinar na perspectiva de instigar, provocar, seduzir o outro para o

desejo de aprender, por meio de relações que possam ser estabelecidas entre

conteúdos e a realidade dos estudantes.

Nessa  ótica,  a  SEEDF  se  ancora  na  pedagogia  histórico-crítica  e  na

psicologia histórico-cultural, considerando que o trabalho pedagógico apoia-se

na  prática  social  e  por  meio  da  mediação,  da  linguagem e  da  cultura,  as

aprendizagens ocorrerão na interação do sujeito com o meio e com os outros.

Para que a teoria  se aplique na prática,  para que assegurar  o  sucesso da

aprendizagem,  há  o  Planejamento  Coletivo,  semanalmente,  onde  são

discutidos temas, orientações, aplicação de projetos, reestruturações de ações,

formação continuada, reuniões participativas.



OBJETIVO GERAL

Melhorar os índices de qualidade de ensino da escola por meio de ações

que visem à integração entre  os  vários  segmentos da escola  (professores,

servidores, pais e alunos).



PLANO DE AÇÃO

Metas

 Valorizar o profissional da educação como agente de transformação 

social em 100%
 Revitalizar a sala de leitura como espaço desencadeador de ações de

formação de leitores por meio da leitura literária em pelo menos 50%
 Garantir a Inclusão Digital em 100%

 Garantir pelo menos 90% da alfabetização no final do Bloco do BIA

 Aumentar o índice de aprovação em pelo menos 50%

 Estimular a participação de pelo menos 20% a mais da comunidade nas 

ações da escola.

 Construir um ambiente onde todos os segmentos da comunidade

escolar sintam-se responsáveis pelo processo educativo e pela

conservação do patrimônio escolar em 20% a mais
 Garantir e favorecer atendimento aos alunos ANEEs em 100%
 Garantir a participação da comunidade escolar na elaboração das atas

de prioridades, de acordo com as normas das verbas recebidas, e em 

conformidade com as necessidades da escola em 50% a mais.
 Garantir participação do Conselho Escolar na aprovação e aplicação dos

recursos destinados à escola em 100%
 Promover  na  escola  a  organização,  atualização  e  correção  de

documentação,  escrituração,  registros  de  alunos,  diários  de  classe,

estatísticas, legislação, de modo a serem continuamente utilizados na

gestão dos processos educacionais em 100%



Objetivos específicos

 Desenvolver as potencialidades dos educandos preparando-os
para sua

escolha na autorrealização pessoal e a preparação para o exercício 

consciente da cidadania.
 Conduzir o aluno no processo de ensino-aprendizagem no qual amplia

sua capacidade de conviver com a diversidade.
 Proporcionar aos estudantes instrumentos para a aprendizagem de

valores e conhecimentos por meio de estimulação frequente.
 Ensinar com vistas à aprendizagem e aos conhecimentos historicamente

produzidos e socialmente válidos.
 Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a

dignidade humana, orientada pelo conhecimento e pela ética.
 Oportunizar e dar condições, nas diferentes etapas da Educação Básica,

para que todos os sujeitos desenvolvam suas capacidades para a 

formação plena.
 Utilizar os recursos financeiros (PDAF, PDDE, PDE) de acordo com as

necessidades  da  escola,  respeitando  os  princípios  de  legalidade,

impessoalidade,  moralidade,  igualdade,  publicidade  e  probidade,

obedecer aos critérios éticos e zelar pelo bom uso dos recursos

públicos.
  Desenvolver ações, projetos e programas que possibilitem o

desenvolvimento de uma cultura organizacional que alcance novas 

competências educacionais e gerenciais;
 Promover a constante atualização tecnológica; a inovação e ao

aperfeiçoamento intermitente do processo educacional;
 Desenvolver  uma  gestão  empreendedora;  consolidar  a  imagem  de

instituição  arrojada;  estabelecer  e  fortalecer  parcerias  para  as  novas

realidades educacionais; ampliar as fontes alternativas de receita;

aumentar as condições de sustentabilidade financeira.
 Promover a Educação para a Sustentabilidade.
 O incentivo a convivência família e escola;
 Promover projetos Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos;



AÇÕES

  Planejamento  coletivo  com  estudos,  dinâmicas,  oficinas,  palestras,

momentos de reflexão, confraternizações, formação continuada e outros.
  Sala  de  leitura: pesquisas orientadas, dramatizações, leitura  individual,

videoteca, sala de estudos;

Projeto: Contação de História;
 Sala de informática: aprender a manusear o computador para pesquisas,

jogos, acesso à internet, produções de texto, slides e outros.
 Promover a execução dos direitos gerais de aprendizagem com:

- Reagrupamento interclasse e intraclasse;
- Projeto interventivo;
- Reforço escolar;
- Estudo dos Pressupostos teóricos;
- Aplicação do Currículo em Movimento e das Diretrizes do BIA;
- Planejamento Coletivo;

 Estimular a participação da comunidade escolar nas ações da escola
com:

- Oficinas;
- Palestras;
- Visitas à comunidade;
- Reuniões de pais;
- Apresentações dos alunos;
- Festas (dia da família, junina, da primavera, dia da criança, natal);
- Questionários;
- Assembleias (conselho escolar e reunião de pais)

 Melhoria do espaço físico com:
- Projeto de Coleta Seletiva;
- Projeto de Horta e Jardim;
- Pelotão da limpeza;
- Mutirão

 Encaminhamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem para

diagnóstico com profissionais da área: psicólogo e psicopedagogo;
 Incentivar a formação continuada para os profissionais de secretaria

com:
- cursos;
- palestras;
- oficinas;
- reuniões;

 Momentos culturais onde serão expostos os trabalhos que os alunos

realizaram no decorrer do bimestre, juntamente com apresentações 

musicais, jograis, teatros, com a participação da comunidade;
 Resgate das brincadeiras de quintal (amarelinha, barra-manteiga, 

bandeirinha, queimada, outros);



 Peças teatrais com os alunos abordando temas: preservação da escola,

valores, contos de fada e fábulas, cidadania, diversidade e

sustentabilidade;
 Oficinas de confecção de brinquedos com material de sucata;
 Enriquecimento do acervo de livros por meio de campanhas e contatos

com editoras, órgãos públicos, associações, entidades de classe e 

comunidade;
 Exposição de trabalhos literários, textos, desenhos, poesias;
 Feira Literária;
 Projeto Consciência Negra;
 Projeto Folclore;
 Projeto Recreio Dirigido;
 Projeto de Valores;

Projeto Sala de Leitura
Projeto da Educação Integral

Avaliação

Partindo das Diretrizes de Avaliação Educacional da  SEEDF,  onde os

processos de avaliação sejam conduzidos de maneira atenta e cuidadosa, a

fim de que não se priorize a quantidade em detrimento a qualidade,  nossa

escola adotará vários maneiras para saber se o aluno atingiu seu objetivo, bem

como a avaliação institucional e de larga escala. Pensamos em avaliar para

incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se.

Avaliações  implantadas:  avaliação  diagnóstica,  autoavaliação,

observação  sistemática,  fichas,  questionários,  RAV, portifólios,  conselho  de

classe, registros reflexivos, seminários, pesquisas e outros.



AVALIAÇÃO

Fernandes (2001, p, 32) afirma que avaliar é um processo sistemático

de análise de uma atividade, fatos ou coisas. Envolve múltiplas observações,

não sendo aceitável uma única observação no tempo ou um único instrumento

de  avaliação.  Engloba  a  utilização  de  instrumentos  e  critérios  ao  longo  do

processo. Significa, ainda, uma clara definição de um objeto de avaliação, suas

características e particularidades.

Avaliar significa, segundo a referida autora, compreender as atividades

avaliadas  visando  seu  aperfeiçoamento.  Esta  é  a  nossa  finalidade  com  a

prática  da  avaliação  da  Proposta  Pedagógica:  não  apenas  melhorar  o

conhecimento sobre as ações desenvolvidas, mas oferecer subsídios para a

tomada de decisões. Em outras palavras, os resultados da avaliação devem

indicar, de modo explícito, os elementos para o aperfeiçoamento ou revisão das 

atividades da escola.

A pedagoga e escritora Jussara Hoffmam (1994) define avaliação como:

...uma  das  mediações  pela  qual  se

encorajaria  a  reorganização  do  saber.  A  ação,

movimento,  provocação,  na  tentativa  de

reciprocidade  intelectual  entre  os  elementos  da

ação educativa.

Apesar das dificuldades, da subjetividade e das margens de imprecisão

existentes, é necessário que se avalie o trabalho desenvolvido. Como foi visto,

o ponto de partida da avaliação são os objetivos propostos para o ano em

curso. Os objetivos gerais representam intenções em longo prazo e somente

possíveis de avaliar após o termino das etapas.

Entre  as  várias  formas  e  técnicas  de  avaliações,  destacamos  o

questionário  de  avaliação,  onde  todos  participantes  do  processo  educativo

poderão anotar os pontos positivos e negativos, acrescentando sugestões para

o  melhoramento  dos  próximos  projetos.  A ação  educativa  tem  sempre  um

caráter  intencional.  Isso  quer  dizer  que  temos  como  meta  provocar

modificações específicas nas pessoas, em seu comportamento, suas ideias,

seus valores  e  crenças.  No espaço escolar, esperamos que nossos alunos

aprendam, nossos professores ensinem melhor, os pais  participem mais da

escola,  os  funcionários  exerçam  bem  suas  tarefas,  tornando-as  também



educativas.  E  queremos  e  precisamos  verificar  se  isso  aconteceu.  Então,

sempre  que  pensamos  em  evolução,  mudança,  transformação,  é  preciso

pensar também em avaliação.

Para todos os objetivos indicados nesta Proposta, haverá projetos nos

quais  há  metas  a  serem  alcançadas.  Ao  término  de  cada  trabalho,  os

participantes receberão um questionário para avaliá-lo. Assim, os orientadores

farão tabulação para verificar índice de aproveitamento, fazendo anotações das

sugestões no intuito de melhorar os próximos trabalhos.

Para maior facilidade e eficiência da avaliação, serão registradas todas

as informações, sistematicamente, no instrumento de avaliação adequado para

cada evento, reuniões, entrevistas, palestras, projetos, atendimentos, etc..., e

serão  indicados  os  que  não  forem  realizados  e  as  razões  para  sua  não-

realização. Serão também registradas todas as ocorrências imprevistas ou não

agendadas. Essa avaliação ao longo do processo, permitirá à nossa escola,

implementar as ações de melhoria e corrigir possíveis falhas em tempo hábil.

Ao final do ano letivo será redigido um relatório do qual constará tudo o

que  foi  alcançado  de  modo  plenamente  satisfatório,  o  que  deve  ser

reformulado,  quais  metas  não  foram  atingidas,  como  levantamento  das

possíveis causas para isso e as sugestões e perspectivas para o próximo ano.

Segundo o manual de Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e

de Aprendizagem para a Educação Básica  as práticas do trabalho docente

devem  ser  diferenciadas  em  suas  formas  e  abordagens  para  criar

oportunidades  exitosas  de  aprendizagem,  permitindo,  assim,  um  constante

avaliar do processo de ensino e de aprendizagem. Com esse foco, não apenas

o  aluno  é  avaliado,  mas  também  o  trabalho  do  professor  e  a  instituição

educacional.

Avaliar constantemente essa Proposta Político-Pedagógica permitirá à

nossa escola, assumir uma postura reflexiva para um redimensionamento do

fazer  pedagógico.  Avaliaremos  pra  qualificar  a  aprendizagem,  encontrar

soluções, corrigir rumos e acertar o passo de cada um e de todos.

Avaliar  implica  observar,  analisar,

descrever e explicar o processo de ensino e de

aprendizagem, visando aconselhar, informar e

indicar mudanças, funcionando em uma lógica

cooperativa que faz do diálogo uma prática e da



reflexão  uma  constante.  Em  síntese,  para

professores,  é visão cada vez mais detalhada

sobre  o  processo  de  ensinar  e  aprender  e

constitui-se  num  elemento  articulador  que

acompanha  a  prática  pedagógica  e  os  seus

resultados.  (Diretrizes  de  Avaliação  do

Processo de Ensino e de Aprendizagem para a

Educação Básica, 2008)



CONCLUSÃO

“É melhor tentar e falhar

do   que   se preocupar  e ver a vida 

passar

è melhor tentar, ainda que em vão, do 

que sentar-se fazendo nada até o final.

Eu prefiro na chuva caminhar

a em dias tristes em casa me esconder. 

Prefiro ser feliz, embora louco,

Que em conformidade viver”.

Martim Luther king



Este  projeto  propõe  um  trabalho  dinâmico  e  coletivo,  no  qual  está

envolvida toda a comunidade escolar: gestores, professores, funcionários da

escola, alunos, pais, DRE, SEEDF, englobando propostas diversificadas que

procuram atingir o educando, a escola e a família de forma sistematizada.

Somos  conscientes  que  os  objetivos  pretendidos,  as  dimensões

almejadas e as atividades traçadas,  somente alcançarão êxito  e o sucesso

esperado se conseguirmos um clima de harmonia, integração e colaboração

entre os diferentes níveis e segmentos do sistema educacional. Procuramos de

maneiras  clara  e  objetiva,  desenvolver  atividades  que  oportunizem  ao

educando a valorização da vida para que procurem canalizar sua energia para

atividades  sociais,  culturais  e  educacionais.  Assim  formaremos  cidadãos

críticos, disciplinados e participativos na sociedade.

Trazemos às conclusões referentes à pesquisa centrada na construção

dessa  Proposta  político-pedagógica.  Diante  dessa  experiência,  entendemos

que projetar está implicitamente relacionado a ansiar algo que pode não se ter,

mas que se busca, pois projetar é transcender. Ter projeto escolar é explicitar a

intencionalidade da comunidade e possibilitar a ela perguntar-se sobre a raiz

do ser, o tipo de ser e o ente que é. O projeto é resultado da reflexão de todos

os segmentos da comunidade sobre o que pensam, querem e o que esperam

da escola.

Para que o projeto efetive-se, se faz necessário romper com alguns

consensos,  sem,  no entanto,  desconsiderar  que apesar  das dificuldades de

estabelecer comunicação a linguagem é consenso, pois se precisa dela para

viabilizar interlocuções. O consenso precisa existir  para que seja possível a

comunicação, mas também precisa ser rompido para que se possa avançar,

projetar  outra  escola,  educação,  sociedade.  A  partir  da  pesquisa,

compreendemos que alguns consensos precisam ser rompidos, entre eles: que

as  soluções  mágicas  e  fáceis,  geralmente  advindas  de  fora,  irão  resolver

nossos problemas; que existe dicotomia da elaboração/implantação do projeto,

mas ambos é processo; que a ciência, representada pelas várias disciplinas do

currículo  escolar  é  um  conhecimento  único  e  precisa  ser  linearmente

transmitido/assimilado.
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra.

GIACACLIA, Lia Renata Angelin e Wilma Alves Penteado. Orientação 

Educacional na Prática. São Paulo: Pioneira.

HOFFMAM, Jussara. Avaliação, mito e desafio. Uma perspectiva 

construtivista. Porto Alegre: Educação e Realidade Revistas e Livros.

LEI DE DIRETRIZES DE BASES 

LEI Nº 10.639/03

LEI Nº 9.394/96

LEI Nº 4.751/12

LURIA, L. & VIGOTSKY, L. Bases Psicológicas da Aprendizagem e do 

desenvolvimento. São Paulo: Morais.

MOTA, Carlos – PPP – SEEDF
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TIBA, Içami. Pela valorização do professor. Folha dirigida.

VIGOTSKY E MARX, As possibilidades da Concepção

Social/histórica e Materialista.

VIGOTSKY, LIEV SEMIONOVICH. Obras Escogidas I e II.

XAVIER, Avani Avelar e Sulamita Nagem. Alfabetização sem mistério.

Belo Horizonte: Dimensão.



    



PROJETO : CONSCIÊNCIA NEGRA 

APRESENTAÇÃO:

A alteração  da  LDB  obriga  o  sistema  de  ensino  a  inserir  uma  sua

proposta curricular o ensino da História e da cultura afro-brasileira, africana e

indígena.  E essa obrigatoriedade,  por  conseguinte,  incide na reestruturação

curricular. No ensino que se propõe, deve-se considerar que os povos negros e

indígenas  são  sujeitos  de  sua  própria  história  e  atores  na  constituição  da

sociedade brasileira.

Para  tanto,  deve-se  garantir  que  os  fatos  que  demonstram  que

indígenas  e  negros  não  foram  passivos,  mas  partícipes,  lutadores  e,  em

diferentes  situações,  heróis,  sejam  incorporados  à  nossa  história.  Os

conteúdos  propostos  pelos  documentos  legais  devem,  então,  considerar

estratégias de lutas e sobrevivência trabalhadas de modo contextualizado, não

permitindo a manutenção dos sentidos folclorizados, exóticos e extravagantes,

que fazem parte do imaginário social.  Por meio desta proposta de trabalho,

pretende-se problematizar  fatos históricos que vêm sendo sistematicamente

omitidos nos currículos escolares e intervir na ideia negativa e hegemônica a

respeito desses povos.

JUSTIFICATIVA

Este projeto leva em consideração a Lei nº 10.639/03, que altera a LDB

(Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional)  e  estabelece  a

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no

currículo escolar na Educação Básica e o disposto no Estatuto da Criança e do

Adolescente (Lei 8.096/90), bem como no Plano Nacional de Educação (Lei

10.172/01).

O Projeto Consciência Negra traduz a necessidade social da escola em

conscientizar acerca das práticas e representações que configuram o racismo,

apresentando a história e tradição do negro no Brasil e como contribuíram na

formação da identidade cultural do nosso povo.

OBJETIVO GERAL

Promover a igualdade étnico-racial.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Apresentar aos alunos a história e a tradição do povo negro no Brasil;
 Possibilitar os alunos a se aproximarem da riqueza cultural afro-

brasileira;
 Elevar a autoestima da criança negra;
 Privilegiar a questão da identidade, do respeito à diversidade e da auto

aceitação.
 Despertar o respeito pelas outras pessoas independente da raça;

DESENVOLVIMENTO 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1- Para iniciar o tema proponha aos alunos que listem duas características

físicas e duas características de seu caráter/personalidade. Recolha e,

de forma lúdica, leia uma a ou o dono de cada característica.  Após  a

brincadeira abra uma roda de conversa levando-os a refletirem sobre a

dinâmica: Existem pessoas exatamente iguais? Permita que os alunos

expressem suas opiniões e, depois, proponha que todos se observem

atentamente  e  analisem  as  diferenças  entre  eles,  levando  em

consideração  os  tipos  de  cabelo,  as  cores  dos  olhos  e  da  pele,  os

formatos dos narizes e dos lábios, as alturas, etc. Coloque uma música

ambiente para criar um clima mais afetivo.
2- Como dever de casa peça que levem figuras de pessoas diferentes e de

pessoas que admiram. É importante também o professor pesquisar e

contribuir com imagens de pessoas do mundo inteiro, várias religiões,

vestimentas  para  mostrar  como são  diferentes.  Peça para  os  alunos

separarem as figuras de pessoas conhecidas,  inicialmente,  e  explore

bastante as imagens. Peça que agrupem as figuras usando o critério

que  preferirem  e  faça  a  justificativa.  Converse,  então,  sobre  o

preconceito e a discriminação, baseados na aparência. Aproveite para

falar sobre os tons de pele, sobre a importância de diversas culturas,

riqueza  cultural  das  diversas  partes  do  mundo.  Com as  figuras dos

ídolos analise quantos negros e liste nomes de personalidades negras

conhecidas  na  sala.  Promova  uma conversa  informal  com eles  para

perceber que critérios eles utilizam para eleger seus “modelos”: de

beleza, riqueza, talento, carisma, etc.



3- Em  artes  plásticas  podem  ser  confeccionados  bonecos  negros.  É

interessante  “dar  vida”  aos  bonecos  propondo  que  os  alunos  os

transformem  em  personagens  que  podem  interagir  através  de

dramatizações e entrevistas. Brincando, a criança aprende a lidar com o

mundo e forma sua personalidade, recria situações do cotidiano e experimenta

sentimentos básicos. Logo, vale pesquisar,  juntamente com os alunos, jogos e

brincadeiras  tradicionais  africanos e  possibilitar  momentos de integração e

descontração onde as crianças brinquem e

joguem.
4- Pesquisa em jornais e revistas das palavras: trabalho, escravo, Brasil,

Portugal e África ou outras do mesmo contexto.
5- Construção de acróstico.
6- Leitura do texto “Zumbi pensava diferente”.
7- Observação do mapa mundi para localização do Brasil, Portugal e

África.
8- Decomposição da palavra PALMARES para formação de novas palavras

ou outras.
9- Roda de conversa enfocando a diferença entre o dia 13 de maio e o dia

20 de novembro.
10- Tentativa de escrita de palavras.
11- Registro de numerais comparando quantidades.
12- Rodas de conversa enfocando a irmandade dos homens, que todos

somos iguais.
13- Contagem de número de letras das palavras
14- Pesquisa de gravuras ou fotos que demonstrem atos fraternos entre

negros e brancos.
15- Exploração de sons afros: tambor, atabaque, berimbau.
16- Ilustração de histórias
17- Confecção de fantoches com perfil afro.
18- Construção de retrato étnico da turma: produção de mural com fotos ou 

desenhos e frases que traduzem as características étnicas e culturais

das crianças.
19- Formação de painel coletivo com personalidades negras que

alcançaram a fama.
20- Confecção de chocalhos, atabaques, berimbau.
21- História Menina Bonita do Laço de Fita da autora Ana Maria Machado.

Antes de contar a história crie um clima de descontração e curiosidade

na sala. Leve um baú com uma boneca de pano preta dentro. Antes dos

alunos  abrirem,  peça  que  imaginem  o  que  tem  dentro.  Após  esse

trabalho, cada um, individualmente, abre o baú e olha o que tem dentro.

Depois conte a história. Deixe que os alunos brinquem com a boneca.
22- Use material reciclado para confeccionar uma boneca. Corpo: caixinha 

de creme dental, garrafinha pet, jornal e/ou revista. Cabeça: bolinha de



jornal, bola de isopor, pirulito. Cabelo: lã, papel de bala de aniversário ou 

papel crepom preto. Braços e pernas: lã preta e eva preto.

LITERATURA INFANTIL

Tendo em vista que devemos estimular e desenvolver o hábito e o prazer 

pela leitura, segue abaixo títulos de livros do acervo de nossa biblioteca:

 Jongo: Sônia Rosa
 Capoeira: Sônia Rosa
 Menino Bom: Lúcia Fidalgo
 Navio Negreiro: Série Caminhos da Escravidão
 Ulomma – A Casa da Beleza e Outros Contos: Sanny
 O Mundo do Trabalho: Pierre Verger
 Pretinho – Meu Boneco Querido: Mª Cristina Furtado
 Rosa Morena: Iris Borges
 Gosto de África: Joel Rufino dos Santos
 13 de Maio - Abolição Resolveu ? Alfredo Boulos Jr.
 O Rei Preto de Ouro Preto: Silvia Orthof
 O Menino Marrom: Ziraldo
 A Bonequinha Preta: Alaíde Lisboa de Oliveira
 20 de Novembro – A Consciência: Alfredo Boulos Jr.
 Betina: Nilma Lino Gomes
 Canção dos Povos Africanos: Fernando Paixão
 OBAX – André Neves
 Tanto, Tanto! Trish Cooke
 Orientações Pedagógica: SEEDF

AVALIAÇÃO

A avaliação desse trabalho prezará pela noção de responsabilidade e de

atitude  crítica  que  o  professor  despertará  no  educando.  Para  tanto,  será

necessário  oportunizar  que  todos  e  todas  pratiquem  a  autoavaliação,

começando  pela  percepção  de  si  mesmos  (as),  de  seus  erros  e  acertos,

assumindo a responsabilidade por cada ato cometido.

A  escola  precisa  extinguir  palavras  que  remetam  ao  fracasso,  ao

preconceito e à discriminação, e valorizar as diferenças e o diálogo, que são

atitudes que causam satisfação e prazer para os estudantes. Em suma, quando



a avaliação for colocada essa perspectiva e em prática, passará a ser vista 

como função diagnóstica, dialógica e transformadora da realidade escolar.



PROJETO INTERVENTIVO

 INTRODUÇÃO

O Projeto  Interventivo é  uma importante  ferramenta  para combater  a

dificuldade  de  aprendizagem.  Por  ser  elaborado,  primordialmente,  de

acordo com as necessidades educativas apresentadas pelos alunos, ele vai

ao  encontro  dos  ideais  desta  instituição  de  ensino:  promover  melhoria

cognitiva dos alunos.

As ações decorrentes desse projeto são articuladas de forma que toda a

equipe da escola participe de maneira ativa. Há uma ligação direta com o

que é trabalhado no reforço interventivo com os conteúdos e expectativas

de  aprendizagem  presentes  nos  Referenciais  Curriculares  da  Educação

Básica da SEDF.

Este documento visa registrar todo o trabalho efetuado no projeto, os

cronogramas  de  alunos  atendidos,  as  formas  de  avaliação  e  recursos

disponíveis  na  instituição  escolar.  A  ideia  é  propor  soluções  para  os

problemas decorrentes das dificuldades pela qual passam os alunos sem

sala de aula.

JUSTIFICATIVA

A Escola Classe Aprodarmas atende cerca de cento e oitenta alunos

provenientes  da  periferia  da  Região  Administrativa  de  Planaltina-DF.  A

realidade  sócio-econômica da clientela  atendida  muitas  vezes  dificulta  a

concretização de um bom trabalho em sala  de  aula,  pois  vários  fatores

estão ligados a uma boa aprendizagem: boa alimentação, acesso a livros,

incentivo dos pais, etc.

Já  no início  do  ano,  notou-se  uma defasagem de  alguns  alunos  em

relação à aprendizagem. A necessidade de se construir um momento em

que ações coletivas da equipe escolar melhorassem a disponibilidade para

novas  aprendizagens  por  parte  dos  alunos  se  efetivou  com  o  Projeto

Interventivo.

Acredita-se  que  não  se  devem  deixar  acumular  as  dificuldades

apresentadas pelos alunos. O Projeto Interventivo representa, assim, um

momento de intervenção real e de resgate de alunos que não acompanham



o ritmo da sala de aula. É um momento em que o ensino se torna mais

individualizado, com grupos menores e com atenção voltada para dúvida do

aluno.

OBJETIVO GERAL

Possibilitar  aos  alunos  com  dificuldades,  maiores  oportunidades  de

aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Aumentar o índice de aprovação;
 Melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem;
 Estimular o estudo e o desejo de aprender;
 Reforçar o vínculo e o comprometimento do aluno com a escola;
 Possibilitar a formação continuada dos professores por meio de 

oficinas, estudos e sugestões de atividades semanais.



EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM PRIORIZADAS

 Reconhecer o assunto principal de um contexto lido pelo professor, com 

base em situações de perguntas e respostas dirigidas.
 Reconhecer a finalidade e uso social de diferentes textos e portadores

de textos.
 Demonstrar interesses pessoais em ler (decodificar) um determinado

texto, consultando o professor ou outros leitores.
  Demonstrar interesses pessoais em ler revistas, jornais, livros

adequados para a sua faixa etária.
 Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da

análise de regularidades e aplicá-las em produções escritas, revisões e 

leituras.
 Utilizar informações e aplicar estratégias à quantidade, às noções

espaciais e às medidas para compreensão da realidade.
 Compreender a funcionalidade dos registros de jogos e brincadeiras.
 Resolver situações-problemas e construir, a partir delas, os significados

das operações fundamentais,  buscando reconhecer  que uma mesma

operação  está  relacionada  a  problemas  diferentes  e  um  mesmo

problema podem ser resolvidos pelo uso de diferentes procedimentos.

PROCEDIMENTOS: AÇÕES PEDAGÓGICAS

Estão envolvidos nesse projeto tanto os professores regentes quanto os

que  estão  na  direção,  vice-direção,  supervisão  e  coordenação  pedagógica.

Foram selecionados alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem

relacionadas às áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Essas áreas de conhecimento são trabalhadas em sala de aula e nas aulas

interventivas com jogos e atividades diferenciadas. O fato de ser um trabalho

voltado  para  pequenos  grupos facilita  à  assimilação dos conteúdos,  pois  o

aluno terá um atendimento mais individualizado.

Os alunos selecionados recebem atendimento em horário contrário da aula

durante 1h30min com o próprio professor. Há uma divisão de acordo com a

dificuldade  apresentada.  A  equipe  gestora,  também  participa  dando

atendimento a esses alunos no horário de aula dos mesmos.



Semanalmente, nas quartas-feiras, haverá oficinas, estudos e sugestões de

atividades  para  os  professores  com  o  intuito  de  incentivar  a  formação

continuada,  já  que  a  teoria  e  a  prática  devem  andar  unidas  para  a  boa

capacitação profissional. Também existirão momentos em que serão contadas

histórias, debates junto aos alunos para que se de ênfase a valores: respeito,

cooperação, amizade, etc.

RECURSOS DISPONÍVEIS NA INSTITUIÇÃO

São vários os recursos físicos e materiais disponíveis que integrarão o 

Projeto Interventivo. São eles:

 Profissionais: coordenador local, supervisor pedagógico, diretor, vice- 

diretor e professores regentes.
 Recursos físicos: videoteca, biblioteca, sala de recurso, sala de reforço,

sala de jogos, sala de informática, outros.
 Recursos materiais: ficha de leitura, alfabeto móvel, revistas e jornais,

jogos pedagógicos, gibis, livros paradidáticos, livros de leitura, vídeos 

educativos, etc.
 Materiais de apoio: tesoura, cola, papéis variados, tinta, pincéis, etc.

PÚBLICO ALVO

Os alunos do 2º ciclo: do 1º ao 5º ano, conforme a necessidade.

AVALIAÇÃO

 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM AO LONGO DO PROCESSO

O professor responsável pelo reforço fará a avaliação do aluno por meio

da observação do aluno e do rendimento que este apresenta. Isso será

comprovado  por  meio  de  trabalhos  escritos,  desenhos,  confecções  de

álbuns e outros.

Os  professores  farão  avaliação  de  sua  prática  pedagógica

oportunamente  nos  encontros  semanais  voltados  para  o  planejamento

coletivo.



AVALIAÇÃO DO PROJETO INTERVENTIVO

O Projeto Interventivo terá como instrumentos de avaliação os testes 
da psicogênese feitos no final de cada bimestre, pela RAV, pelas observações 
feitas pelos professores nos dias de conselho de classe e planejamento coletivo 
periódico.

Essas formas de avaliação servirão como subsídio para melhoria do

projeto e adequação do reforço às necessidades dos alunos atendidos, além

de  facilitar  a  troca  dos  alunos  que  já  avançaram  na  construção  do

conhecimento  pelos  que  porventura  apresentarem  dificuldades  em  sala  de

aula.



PROJETO RECREIO DIRIGIDO

JUSTIFICATIVA

Ao percebermos que o recreio não estava sendo um momento de 

diversão, sentimos a necessidade de direcionar as brincadeiras e correria que 

às vezes causam brigas e acidentes.

OBJETIVO GERAL

Oferecer um recreio com opções de entretenimento para diminuir 

atitudes violentas dos alunos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar aos alunos um momento de diversão.

 Estimular o hábito de atitudes saudáveis durante o recreio para boa 

convivência.
 Manter a ordem de acordo com regras pré-estabelecidas.
 Resgatar brincadeiras antigas e cantigas de roda.
 Conscientizar os alunos quanto à conservação de cada material.
 Criar cultura de brincar.
 Promover o entrosamento entre as turmas.

DURAÇÃO

Durante todo o ano letivo.

PÚBLICO ALVO

Educação Infantil – 1º e 2º 

período e Ensino Fundamental I.

DESENVOLVIMENTO (atividades)

O grupo de servidores escalados para cada dia da semana organizará e 

coordenará as brincadeiras, juntamente com os monitores (alunos).

 Brincadeiras de roda
 Pula corda
 Peteca
 Queimada



 Pião
 Brinquedos e jogos de sucata
 Amarelinha
 Música
 Ping-pong
 Bambolê
 Futebol de botão
 Speed Ball
 Dominó
 Boliche
 Pega vareta
 Outros

RECURSOS MATERIAIS

 Bola
  Corda
  Jogos
 Som
 Elástico
 Bambolê
 CD’S
 Brinquedos

AVALIAÇÃO

Será realizada durante todo o ano letivo através da observação, da 

participação e do interesse dos alunos nas atividades propostas.

ESCALA DE SERVIDORES

DIAS DA
SEMANA

MATUTINO

Segunda-feira Fernando
Terça-feira Janaina

Quarta-feira Kênia
Quinta-feira Ailanne
Sexta-feira Rosane

ESCALA DOS MONITORES

Será feita semanalmente pelos professores de cada turma, conforme 

decido em assembleia.



PROJETO – FOLCLORE

APRESENTAÇÃO

Segundo a Constituição Federal:

Art.215:  O  Estado  garantirá  a  todos  o  pleno  exercício  dos  direitos

culturais  e  acesso  às  fontes  da  cultura  nacional  e  apoiará  e  incentivará  a

valorização e a difusão das manifestações culturais.

Art.  216: Constituem patrimônio cultural  brasileiro os bens materiais e

imateriais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade

brasileira nos quais se incluem:

 I – as formas de expressão
 II – os modos de criar, fazer e viver
 III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas.
 V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Portanto, as crenças, lendas, tradições e costumes são bens imateriais

que compõem o patrimônio cultural, estão juridicamente protegidos pelo texto

constitucional citado. Trata-se assim de bens imateriais difusos de uso comum

do povo e que podem ser protegidos pela ação cível pública (Lei 4.3/85).

JUSTIFICATIVA

O Folclore brasileiro é muito rico, possui diferentes manifestações e é

um fator  de  identificação de um povo e de sua nacionalidade;  torna-se  de

fundamental importância o seu trabalho como prática pedagógica nas unidades

escolares.

OBJETIVO GERAL

Compreender o Folclore como manifestação sócio-cultural.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conscientizar sobre a importância dos valores culturais repassados  

pelos mais velhos;
 Conhecer manifestações culturais e religiosas existentes em nossa

cidade;
 Resgatar a importância do folclore;
 Estimular o gosto pela cultura popular;
  Desenvolver a criatividade
  Estimular a linguagem oral
 Desenvolver o gosto pela música, danças folclóricas, parlendas e

brincadeiras
 Identificar os aspectos folclóricos
 Identificar lendas e mitos do folclore e seus significados
 Desenvolver a habilidade para pesquisar
 Conhecer ditos populares, provérbios, frases de para-choque de 

caminhões, trava-língua, parlendas e outros.

ESTRATEGIAS

 Parlendas
 Lendas
 Histórias ilustradas
 Cruzadinhas
 Pesquisas orientadas e entrevistas
 Caça-palavras
 Músicas
 Desafios
 Receitas e comidas típicas
 Brincadeiras
 Adivinhações
 Leitura de textos informais e literários
 Confecção de cartazes
 Confecção de brinquedos
 Oficinas de sucata
 Gincana de provérbios, charadas e trava-língua
 Filmes educativos sobre folclore
 Apresentações dos personagens do folclore



CULMINÂNCIA

Exposição dos trabalhos manuais criados pelos alunos, murais e 

apresentações.



PROJETO DE LITERATURA INFANTIL

APRESENTAÇÃO

A  Literatura  Infantil  é  um  caminho  que  leva  a  criança  a  desenvolver  a
imaginação,  emoções  e  sentimentos  de  forma  prazerosa  e  significativa.  É
importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias, pois é
através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a importância de ouvir,
contar e recontar histórias.

A leitura desenvolve da capacidade de produzir textos escritos, pois por meio
dela  os  alunos entram em contato  com toda a riqueza e complexidade da
linguagem escrita. É também a leitura que contribui para ampliar a visão de
mundo,  estimular  o  desejo  de  outras  leituras,  exercitar  a  fantasia  e  a
imaginação,  compreender  o  funcionamento  comunicativo  da  escrita,
desenvolver estratégias de leitura, favorecer a aprendizagem das convenções
da escrita, além de ampliar o repertório textual contribuindo para a produção
dos próprios textos.

Portanto,  deve-se  estimular  e  propiciar  ao  alcance  das  crianças  os  livros
infantis, os contos, as poesias, os mitos, as lendas, as fábulas, permitindo-lhes
penetrar em seu universo mágico dos sonhos. É o caminho não apenas de sua
descoberta, mas também um dos mais completos meios de entretenimento e
desenvolvimento de sua personalidade.

JUSTIFICATIVA

Ouvir  e  ler  histórias  é  entrar  em  um  mundo  encantado,  cheio  ou  não  de
mistérios e surpresas, mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e
ensina. É uma relação lúdica e prazerosa da criança com a obra literária que
formamos o leitor e escritor.

Desse modo, esse projeto tem como objetivo geral desenvolver a linguagem
oral e escrita das crianças, utilizando a narrativa como tipologia textual com
enfoque nas obras de Monteiro Lobato.

Pretende-se  com  esse  trabalho  desenvolver  atividades  que  possibilite
momentos de interação entre as crianças, estimule a oralidade, desenvolva a



capacidade de produção de textos,  a  criatividade e  a  percepção auditiva  e
desperte nas crianças o gosto pela leitura e escrita, aproximando-as ao hábito
de ler e escrever.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver a linguagem oral e escrita dos alunos, levando-o ao mundo da
imaginação e,  ao  mesmo tempo,  a  descobrirem o maravilhoso universo  da
literatura infantil de Monteiro Lobato.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Reconhecer algumas obras de Monteiro Lobato
 Desenvolver habilidades e o prazer pela leitura e escrita
 Produzir textos criativos, observando a estrutura, coesão e coerência
 Refletir sobre a escrita convencional das palavras
 Ampliar o repertório textual
 Estabelecer relações entre a linguagem oral e a escrita
 Desenvolver o hábito de ouvir com atenção
 Intervir, posicionar, julgar e modificar histórias
 Desenvolver o pensamento lógico
 Permitir a livre expressão
 Desenvolver a coordenação motora fina e ampla
 Relacionar o numeral a quantidade
 Desenvolver e estimular a expressão corporal
 Cuidar e valorizar os livros
 Fazer recontos
 Utilizar técnicas de dramatização

METODOLOGIA

No desenvolvimento desse projeto é fundamental  que o professor atente-se
para  a  necessidade  de  tornar  as  atividades  ao  mesmo  tempo  atrativas  e
enriquecedoras para a aprendizagem dos alunos, levando para sala de aula
diferentes tipos de recursos.

 Apresentação do projeto para os alunos



 Roda de conversa sobre histórias e contos, levantando informações 

sobre as histórias preferidas
 Produção de lista de histórias conhecidas
 Apresentação da biografia de Monteiro Lobato
 Disponibilização de obras da autora
 Roda de leitura
 Ilustração
 Produção de texto coletiva e individual
 Recontos
 Produção de listas dos personagens
 Dramatização
 Músicas
 História em sequência
 Quebra cabeça
 Jogos
 Biblioteca
 Fantoches
 Maquete
 Máscaras
 Vídeos
 Cruzadinhas
 Ditados
 Murais
 Exposições
 Cartazes
 Convites
 Cartas
 Poesias
 Jograis
 Dança

CONTEÚDOS

Cada professor deverá adequar às atividades propostas com o conteúdo da
sua turma,  observando  O CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA da EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL e AS
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS do 1º e 2º bloco das séries iniciais.

AVALIAÇÃO
A avaliação  será  processual  e  contínua,  através  da  observação  diária  dos
alunos no desempenho de suas atividades realizadas.



CULMINÂNCIA

 Mostra  de  Literatura  com  apresentações,  exposições,  murais  e  outras
atividades desenvolvidas pelos alunos durante o projeto.



PROJETO DE FESTA JUNINA

APRESENTAÇÃO

O mês de junho é  o  mês de acender  a fogueira,  dançar  quadrilha,  comer
pipoca e comemorar o dia de Santo Antônio, São João e São Pedro. É uma
forma também de homenagear o trabalhador rural e valorizar a vida no campo.

JUSTIFICATIVA

As  festas  juninas  são  as  principais  festas  populares  brasileiras  depois  do
carnaval. Esse projeto visa o resgate das tradições juninas e da diversidade
cultural brasileira.

OBJETIVO GERAL

Incentivar  os  alunos  o  gosto  pelas  festas  juninas,  oferecendo-lhes
oportunidades  de  descontração,  socialização  e  ampliação  do  seu
conhecimento através de atividades diversificadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conhecer as características das festas juninas em diferentes regiões do 

país;
 Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do

campo;
 Promover interesse e participação na festa junina;
 Compreender a história da festa junina, seu valor dentro do folclore 

brasileiro;
 Perceber a importância do trabalho em equipe;

ASPECTOS A SEREM TRABALHADOS

PORTUGUÊS: textos verbais, não verbais e multimodais; apresentação,
comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais; levantamento de
hipóteses; compreender a finalidade dos textos lidos ou escritos; produzir

textos orais, escritos;

MATEMÁTICA:  adquirir  e  utilizar  critérios  de  classificação,  conservação,
correspondência, comparação, sequênciação, seriação, ordenação e inclusão;
ler, interpretar e produzir escritas numéricas dentro de um contexto; elaborar
situações  contextualizadas;  compreender  e  aplicar  diferentes  ideias  de
agrupamento,  adição,  subtração,  multiplicação e divisão;  resolver  situações-
problemas significativas; compreender a ideia de grandeza e medidas: massa,
comprimento,  capacidade,  temperatura  e  tempo;  elaborar,  ler  e  interpretar
diferentes configurações (tabela, gráfico...).

CIÊNCIAS  HUMANAS  E  DA  NATUREZA:  respeitar  as  diversidades
socioculturais;  conhecimento  da  história;  identificar  a  divisão  do  trabalho



realizada por diferentes grupos (trabalho rural e urbano); conhecer a origem
das festas juninas, significado das danças.

ARTES:  explorar  a  criatividade,  imaginação  e  expressividade;  conhecer,
pesquisar a diversidade cultural presente na festa junina; ouvir e apreciar vários
gêneros musicais; ritmos.

EDUCAÇÃO  FÍSICA:  participar  de  atividades  recreativas;  reconhecer  e
vivenciar a diversidade de manifestações culturais (ritmo, dança); compreender
regras e perceber a necessidade de respeitar as normas básicas de conduta
em brincadeiras, jogos e trabalho em equipe.

SUGESTÕES RETIRADAS DA INTERNET

1º- Conversar com os alunos e selecionar os temas a serem trabalhados sobre
as Festas Juninas.

 FESTAS JUNINAS, por quê?
 Vestimentas
 Bebidas
 Comidas
 Músicas
 Danças
 Lenda da fogueira
 Brincadeiras
 Enfeite na sala

2º-  Pesquisar  em  casa  sobre  Festas  Juninas,  por  quê?  Depois  os  alunos
falarão sobre a pesquisa e deve ser criado um texto coletivo

3º- Enfeitar a sala de aula com cartazes e bandeirinhas coloridas

4º- Fotografar a decoração

5º- Resolver problemas matemáticos com os temas da festa

6º- Criar e resolver problemas matemáticos com os preços dos alimentos 
típicos da festa

7º- Trabalhar com os alunos sobre os perigos dos fogos de artifícios e, em
seguida,  os  alunos  criarão  recados  para  serem  colocados  nos  corredores,
alertando sobre os perigos causados pelos fogos

8º- Pintura, recorte e colagem relacionados ao tema

9º- Ouvir, cantar e dançar músicas típicas para apresentação

10º- Sessão de cinema com pipoca: Filme do Chico Bento

11º- Retomada do filme na rodinha de conversa e desenho sobre o mesmo

12º- Montagem de um espantalho grande



13º- Confecção de balões para ornamentar a festa

14º- Pescaria das cores, objetos com texturas diferentes

15º- Brincadeiras

16º- Festa Junina nas diferentes regiões do país

17º- Murais

18º- Receita das comidas típicas

19º- Ditado junino

20º- Cruzadinhas

21º- Regras de jogos e brincadeiras

22º- Produção de texto individual e coletiva

23º- Desafios

24º- Entrevistas

25º- Relatórios das atividades

26º- Poesias

27º- Rimas 

28º- Listagem

29º- Leitura e interpretação de diferentes tipos de texto.

AVALIAÇÃO

A avaliação deverá ser feita diariamente observando a participação e 
desempenho dos alunos nas atividades propostas.

CULMINÂNCIA

Festa Junina na escola com participação de toda comunidade escolar.

MÚSICAS JUNINAS

CAPELINHA DE MELÃO

Autor: João de Barros e Adalberto Ribeiro

Capelinha de melão 

É de São João.



É de cravo, é de rosa, é de manjericão. 

São João está dormindo,

Não me ouve não.

Acordai, acordai, acordai, João.

PEDRO, ANTÔNIO E JOÃO

Autor: Benedito Lacerda e Oswaldo Santiago

Com a filha de João 

Antônia ia se casar,

Mas Pedro fugiu com a noiva 

Na hora de ir pro altar.

A fogueira está queimando, 

O balão está subindo, 

Antônio estava chorando

E Pedro estava fugindo.

E no fim dessa história, Ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio, Que 
caiu na bebedeira.

BALÃOZINHO

Venha cá, meu balãozinho, 

Diga aonde você vai.

Vou subindo, vou pra longe, vou pra casa dos meus pais. 

AH, ah, ah, mas que bobagem.

Nunca vi balão ter pai.

Fique quieto neste canto, e daí você não sai. 

Toda mata pega fogo.

Passarinhos vão morrer.

Se cair em nossas matas, o que pode acontecer. 

Já estou arrependido.

Quanto mal faz um balão.



Ficarei bem quietinho, amarrado num cordão.

SONHO E PAPEL

Autor: Carlos Braga e Alberto Ribeiro 

O balão vai subindo, vem caindo a garoa.

O céu é tão lindo e a noite é tão boa.

São João, São João!

Acende a fogueira no meu coração. 

Sonho de papel a girar na escuridão 

Soltei em seu louvor no sonho multicor.

Oh! Meu São João.

Meu balão azul foi subindo devagar

O vento que soprou meu sonho carregou.

Nem vai mais voltar.

PULA A FOGUEIRA

Autor: João B. Filho 

Pula a fogueira Iaiá, 

Pula a fogueira Ioiô.

Cuidado pra não se queimar.

Olha que a fogueira já queimou o meu amor. 

Nesta noite de festança

Todos caem na dança 

Alegrando o coração.

Foguetes, cantos e troca na cidade e na roça 

Em louvor a São João.

Nesta noite de folguedo 

Todos brincam sem medo 

A soltar seu pistolão.



Morena flor do sertão, quero saber se tu és 

Dona do meu coração.

CAI, CAI, BALÃO

Cai, cai, balão. 

Cai, cai, balão.

Aqui na minha mão.

Não cai não, não cai não, não cai não.

Cai aqui na minha mão.

ISTO É LÁ COM SANTO ANTÔNIO

Autor: Lamartine Babo

Eu pedi numa oração 

Ao querido São João

Que me desse um matrimônio 

São João disse que não!

São João disse que não! 

Isto é lá com Santo Antônio!

Eu pedi numa oração

Ao querido São João

Que me desse um matrimônio 

Matrimônio! Matrimônio!

Isto é lá com Santo Antônio! 

Implorei a São João

Desse a o menos um cartão 

Que eu levava a Santo Antônio

São João ficou zangado 

São João só dá cartão 



Com direito a batizado 

Implorei a São João

Desse ao menos um cartão 

Que eu levava a Santo Antônio

São João ficou zangado

São João só dá cartão Com 

direito a batizado Implorei a 

São João

Desse ao menos um cartão 

Que eu levava a Santo Antônio

Matrimônio! Matrimônio!

Isso é lá com Santo Antônio!

São João não me atendendo

A São Pedro fui correndo 

Nos portões do paraíso 

Disse o velho num sorriso:

Minha gente, eu sou chaveiro!

Nunca fui casamenteiro!

São João não me atendendo

A São Pedro fui correndo 

Nos portões do paraíso 

Matrimônio! Matrimônio!

Isso é lá com Santo Antônio.

NOITES DE JUNHO

Autor: João de Barro e Alberto Ribeiro

Noite fria, tão fria de junho

Os balões para o céu vão subindo 

Entre as nuvens aos poucos sumindo 

Envoltos num tênue véu



Os balões devem ser com certeza 

As estrelas aqui desse mundo

As estrelas do espaço profundo 

São os balões lá do céu

Balão do meu sonho dourado 

Subiste enfeitado, cheinho de luz 

Depois as crianças tascaram 

Rasgaram teu bojo de listas azuis 

E tu que invejando as estrelas

Sonhavas ao vê-las ser astro no céu 

Hoje, balão apagado, acabas rasgado 

Em trapos léu.

OLHA PRO CÉU MEU AMOR

Autor: José Fernandes e Luiz Gonzaga

Olha pro céu meu amor 

Veja como ele está lindo

Olha pra’quele balão multicor

Que lá no céu vai sumindo 

Foi numa noite

Igual a esta

Que tu me deste 

O teu coração

O céu estava 

Todinho em festa

Pois era noite de São João 

Havia balões no ar

Xote e baião no salão

E no terreiro o seu olhar



Que incendiou meu coração.



ESCOLA DOS ARTISTAS
EDUCAÇÃO INTEGRAL APRODARMAS

No mínimo, as crianças brasileiras, que logram
frequentar escolas, estão abandonadas em
metade do dia. E este abandono é o bastante
para desfazer o que, por acaso, tenha feito a
escola na sua sessão matinal ou vespertina.

(ANÍSIO TEIXEIRA)

JUSTIFICATIVA
      As atividades propostas em face da ampliação dos tempos nas etapas e
modalidades  não  se  organizem  com  o  propósito  de  promover  ou  reter  os
estudantes. São vivências e oportunidades para ampliação das aprendizagens
em todas as dimensões humanas e, portanto, dizem respeito à formação integral
desses sujeitos (Projeto Escola Cidade Candanga Educação Integral). O projeto
Escola dos Artistas que dar protagonismo aos estudantes, criar um sentimento de
pertencimento à instituição de ensino, bem como descobrir os talentos que cada
aluno  tem,  dando  significado  as  aprendizagens  dentro  de  um  ambiente
educacional motivador e com perspectivas de futuro.
O site Escolaweb diz:

‘... Além de passar toda a matéria do currículo para os 
alunos, também é papel da escola instigá-los, provocá-
los e orientá-los rumo à capacidade de pensar criativa,
original e criticamente. Nesse sentido, os livros 
didáticos, trabalhos e demais métodos teóricos de 
ensino são fundamentais, é claro, mas não podem 
aparecer sozinhos.

A aula prática é igualmente necessária para o 
ensino pleno dos estudantes. É por meio dela que os 
professores poderão desenvolver as habilidades da 
turma e instigar-lhes ainda mais, ao deixá-los colocar a
mão na massa e mostrar as implicações reais que 
cada conteúdo adquirido.

         Dessa maneira, os alunos terão acesso a uma 
educação muito mais completa, envolvente, marcante 
e duradoura ...” 

      A SEEDF estabelece que:  “A intenção da política de Educação Integral
ultrapassa,  portanto  a  mera  ampliação  de  tempos,  espaços  e  oportunidades
educacionais  e  busca  discutir  e  construir  em  nossas  escolas  espaços  de



participação,  favorecendo  a  aprendizagem  na  perspectiva  da  cidadania,  da
diversidade e do respeito aos direitos humanos”.

OBJETIVO GERAL

 Desenvolver no aluno a capacidade de ser autor de suas produções

através  de  seus  interesses  e  desenvolver  as  diversas  áreas  de
conhecimento.      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover atividades socioculturais significativas;  
 Incentivar a criatividade;
 Integrar a comunidade escolar; 

 Desenvolver a sociabilização; 

 Respeitar regras e normas de conduta;

 Trabalhar a tecnologia;

 Construir novos jogos e brincadeiras;

 Manipular produtos diversos;

 Desenvolver o raciocínio lógico-matemático;
 Incentivar o pensamento crítico-reflexivo;
 Criar regras de jogos e brincadeiras;

DURAÇÃO
    Ano letivo de 2018
PÚBLICO ALVO
      Alunos do 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental (Anos Iniciais).
DESENVOLVIMENTO

 Xadrez
 Futegude
 Vôleigude
 Inglês
 Bordado
 Dança
 Produção de jogos
 Vai e vem;
  Pé de lata
 Bilboquê
 Frescobol
 Boliche com latas
  Jogo de argola
  Bambolê
 Golfe
 Totó
 Jogo da velha
 Jogo da trilha



 Dominó

 Panobol
 Pulagudes futebol
 Pulagudes basquete
 Pulagudes vôlei
 Pulagudes das operações matemáticas
 Cinema
 Soletrando
 Batalha Matemática
 Rádio e TV
 Horta
 Brinquedoteca
 Informática
 Contação de História
 Pinturas

RECURSOS HUMANOS
 Coordenador Pedagógico
 Educador Social Voluntário
 Equipe Gestora/Apoio Pedagógico

RECURSOS MATERIAIS
 Materiais recicláveis
 TV
 Computador
 Jogos Pedagógicos
 Som
 Brinquedos
 Materiais de pintura
 Materiais pedagógicos
 Livros

AVALIAÇÃO
      Os alunos serão avaliados, cotidianamente, a partir da sua participação,
interesse e desempenho nas atividades propostas. Haverá uma ficha avaliativa
que o professor (ESV) preencherá de acordo com os avanços do educando.
REFERÊNCIAS
https://simulare.com.br/blog/como-desenvolver-habilidades-especificas-nos-
alunos/
https://www.escolaweb.com.br/blog/aula-pratica-desenvolvendo-as-habilidades-
dos-alunos/
http://www.se.df.gov.br/component/content/article/255-educacao-no-df/268-
educacao-integral.html
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2291
Educação Integral,  Projeto Cidade Escola Candanga, Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, 2014.
https://youtu.be/DzbKd5CsBbI
https://youtu.be/GwCH3FV6gyg?list=UUhycA4_YQU23J2WMzvRC6Pg  -
futegude - Canal do youtube explicando o jogo.
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https://youtu.be/DzbKd5CsBbI
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2291
http://www.se.df.gov.br/component/content/article/255-educacao-no-df/268-educacao-integral.html
http://www.se.df.gov.br/component/content/article/255-educacao-no-df/268-educacao-integral.html
https://www.escolaweb.com.br/blog/aula-pratica-desenvolvendo-as-habilidades-dos-alunos/
https://www.escolaweb.com.br/blog/aula-pratica-desenvolvendo-as-habilidades-dos-alunos/
https://simulare.com.br/blog/como-desenvolver-habilidades-especificas-nos-alunos/
https://simulare.com.br/blog/como-desenvolver-habilidades-especificas-nos-alunos/


https://youtu.be/VH3_dM9tXzQ?list=UUhycA4_YQU23J2WMzvRC6Pg –
vôleigude – Canal do youtube explicando o jogo.
https://youtu.be/iCsOfOidNI0?list=UUhycA4_YQU23J2WMzvRC6Pg – Pulagudes
– Canal do youtube explicando o jogo.

OFICINAS MATUTINAS
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

Café da
manhã

Café da
manhã

Café da 
manhã

Café da 
manhã

Café da manhã

Brinquedote
ca

Bordado Horta Soletrando
(Reforço)

Filme

Informática Bordado
futegude

Xadrez Vôleigude Brincadeiras/Jog
os

Dança FuteGude Confecção
de jogos

Batalha
Matemática

(Reforço)

Brincadeiras/Jog
os

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

OFICINAS VESPERTINAS
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

Brinquedotec
a

Inglês Horta Xadrez Filme

Informática Futegude Confecção
De jogos

Soletrando
(Reforço)

Brincadeiras/Jog
os

Dança Vôleigude Contação
de História 

Pintura

Batalha 
Matemática

(Reforço)

Brincadeiras/Jog
os

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche

https://youtu.be/iCsOfOidNI0?list=UUhycA4_YQU23J2WMzvRC6Pg
https://youtu.be/VH3_dM9tXzQ?list=UUhycA4_YQU23J2WMzvRC6Pg


                              PROJETO DA SALA DE LEITURA
Justificativa

A proposta  da Sala de Leitura vem da necessidade de ampliar  o  número de
leitores mais assíduos e melhorar os índices de aprendizagem, pois o foco é que
haja avanços para além dos muros da escola de forma impactante e relevante na
sociedade. Formar cidadãos mais críticos e bem informados. 

Objetivo geral

Desenvolver práticas que estimule o gosto pela leitura.

Objetivo específico

 Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial  cognitivo, criativo e
imaginativo do aluno.

 Aumentar a concentração e atenção do aluno a cada encontro com a
leitura.

 Ampliar e enriquecer o reportório por meio da leitura 
 Fazer empréstimos de livros.
 Promover a integração e socialização nos trabalhos em grupo.
 Melhorar o desemprenho dos alunos nas várias disciplinas.
 Despertar habilidade de ler, interpretar visando desenvolver a oralidade.
 Incentivar o uso da Sala de Leitura.
 Estimular o interesse de criar suas próprias produções.
 Integrar as atividades da Sala de Leitura aos projetos da escola.
 Possibilitar  a  interação dos pais  com os filhos  através de projetos  de

leitura para que se torne um hábito familiar.

Plano de ação

 Pesquisa escolar.

 Reconto.

 Dinâmicas para leitura

 Hora do conto

 Leituras recreativa, interpretativa, informativa

 Vídeos e slides

 Dramatizações



Responsáveis

 Professor regente com apoio material do professor afastado de sala de 
aula.

Cronograma

 Uma vez por semana cada turma.

Avaliação

O trabalho na Sala de Leitura será considerado com êxito se houver 
envolvimento,  participação ativa dos alunos e professores, demonstrando 
aceitação e aumento pelo gosto de ler que será observado pelo empréstimo de 
livros e uso contínuo do espaço. 



PROPOSTA DE TRABALHO PROFESSOR READAPTADO

Servidora: Tatiane Xavier da Silva Cerqueira 

Matrícula: 222.924-2

Admissão: 27/02/2013

Situação Funcional: Servidora Readaptada com restrição em regência de classe 

e uso abusivo da voz

Proposta de trabalho
Apoio à Direção
Justificativa
Por se tratar de uma restrição por limitações vocais esta proposta se justifica por
estar em acordo com as possibilidades de aproveitamento funcional da presente
professora,  atuar  como apoio  a  direção  com foco  nos  aspectos  pedagógicos
como: acompanhamento de atividades pedagógicas complementares; elaboração
de material pedagógico; elaboração e confecção de murais temáticos e auxilio as
atividades administrativas. 
Objetivos
Auxiliar a direção da escola promovendo ações como:

 Elaboração e confecção de murais temáticos.
 Auxílio e intermédio em atividades pedagógicas/administrativas.
 Elaboração de material pedagógico.
 Acompanhamento de atividades pedagógicas.
 Reforço e/ou atendimento individual ou em pequenos grupos.
 Auxílio na articulação das relações institucionais.

Metas
Como proposta  prevista  neste  documento,  em acordo  com o  aproveitamento
funcional da servidora, respeitando as limitações apresentadas em seu relatório
de readaptação, espera-se promover à escola um apoio pedagógico nas áreas
citadas de forma que esse trabalho contribua no processo de desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos.
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