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APRESENTAÇÃO 

 
“O Projeto Pedagógico é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a 

enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. É uma 

metodologia de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos os agentes da 
instituição.” 

 
 

A Educação é um fenômeno histórico-social que perdura durante toda a 
existência do ser humano e se concretiza mediante as relações estabelecidas entre 
as pessoas e entre elas e as demais manifestações do mundo natural, físico, 
social, tecnológico e espiritual, no decorrer dos tempos. 
 A humanidade, em sua constante busca de conhecimentos para satisfazer 
suas necessidades básicas e manter-se sobre a face da Terra, acumulou 
conhecimentos que se transmitem e se ampliam constantemente. E a Escola 
surge, nesse contexto, como instância do saber e de formação humana. 
 

Portanto o  Projeto Pedagógico é compreendido como processo de ação 
participativa grupal com pessoas interagindo politicamente em função das 
necessidades, interesses e objetivos comuns. Busca um maior envolvimento na 
ação educativa, considerada responsabilidade de todos os membros da 
Comunidade Escolar e Civil. 
Portanto, a proposta básica deste trabalho é oferecer contribuições provindas da 
reflexão de educadores, alunos, pais, núcleo gestor e funcionários da Escola 
Classe Estância Planaltina (ECEP), visando intensificar o desenvolvimento de 
ações cooperativas, eficazes e renovadoras. 
 

A educação, em todos os tempos, e principalmente nos dias de hoje, 
ressente-se de maior aprofundamento e clareza sobre o verdadeiro sentido da vida 
e da aprendizagem e sobre os objetivos a serem alcançados. Não se trata 
simplesmente de aprender mais algumas matérias, mas, antes, preparar-se para o 
pleno exercício de sua cidadania.  

O desafio é sair da postura reprodutiva, oferecendo indicações que facilitem 
o aprender e o saber pensar. Seguindo essa linha de pensamento, na caminhada 
em busca da construção do saber, o mundo sente a necessidade de incluir o 
pensar próprio desde os anos iniciais da vida escolar do educando.  
Não podemos “dar” os significados às outras pessoas, elas mesmas devem 
procurá-los por meio do envolvimento no diálogo e na investigação. A escola deve 
ser um espaço para construção do saber e integração do indivíduo na sociedade. 



A elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP que ora apresentamos,  
tem a intenção de ser um referencial de qualidade, necessário para a 
fundamentação pedagógica no trabalho executado na escola. Nele estão inseridos 
o pensamento e a proposta de trabalho dos profissionais da escola em resposta às 
necessidades e aspirações dos seus usuários.  

Assim, esse projeto pretende situar e orientar os trabalhadores da Escola 
Classe Estância Planaltina quanto aos procedimentos essenciais na sua ação 
educativa. Desejamos que este trabalho represente uma consistente e significativa 
contribuição a todos os profissionais. 

O Projeto Político Pedagógico é a tradução dos anseios de toda comunidade 
escolar. A participação de pais, alunos, professores e funcionários para sua 
construção foi muito importante. 
Através de leituras, discussão, trabalho participativo, reflexões, questionamos a 
sociedade e a escola que temos e a que queremos daqui pra frente. 
A busca por objetivos para nosso trabalho nos permitiu que juntos fôssemos 
aprendendo, dialogando e trabalhando de forma coletiva para construir novas 
práticas. Através da fundamentação teórica estabelecemos princípios que 
orientarão e darão coerência as nossas ações. 
  
 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A importância do projeto político-pedagógico está no fato de que ele passa a ser uma 
direção, um rumo para as ações da escola. É uma ação intencional que deve ser 

definida coletivamente, com consequente compromisso coletivo. 
Betini. Geraldo Antônio 

 
Este Projeto Político Pedagógico tem por objetivo buscar uma escola que 

construa conhecimento, que seja baseada na integração e reflexão de sujeitos que 
aprendem e ensinam. 
Uma escola que ofereça um espaço de construção e vivência de um currículo com 
ideias de ética, justiça, respeito, amor. Um currículo de lutas pelo direito a uma vida 
digna em que todos possam questionar e superar a exclusão social e toda a forma 
de preconceito. Uma escola onde educadores e educandos possam construir a 
esperança num projeto de vida, em que a alegria seja a tônica do viver. 
            O projeto político pedagógico de uma escola é apenas um ponto de partida 
para que aconteçam novas reflexões, tomada de consciência dos principais 
problemas da escola, das possibilidades de solução e definição das 
responsabilidades coletivas e pessoais para eliminar ou atenuar as falhas 
detectadas. É muito importante que se privilegie a liberdade de expressão, a 
igualdade e trabalho participativo. Isso gera satisfação e constantes melhorias no 
trabalho. 
O envolvimento de toda comunidade escolar é essencial para que sejam atingidos 
os objetivos propostos; é necessário o engajamento para que haja qualidade. 
Pretendemos que este projeto estabeleça, com clareza, as diretrizes filosóficas que 
nortearão o processo ensino – aprendizagem na Escola. 



Ao elaborar este documento, a escola busca destacar a função principal da 
instituição que é cuidar e educar, consolidando, desta forma, o seu papel social e 
viabilizar o sucesso educacional das crianças assistidas, preservando o bem-estar 
físico e mental; estimulando seus aspectos cognitivo, emocional e social. 
Decidimos por uma fundamentação pedagógica que permita acompanhar o 
educando em seu desenvolvimento considerando suas particularidades e ao 
mesmo tempo oferecendo suporte afetivo e educativo. 
             O PPP é uma proposta flexível, a ser permanentemente revisada, 
atualizada e concretizada nos projetos educacionais, planejados periodicamente. 
Nele, estão contidas as tendências pedagógicas utilizadas no ensino fundamental e 
na educação infantil, bem como, o sistema de estimulação, acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento das crianças. As metas aqui propostas efetivar-se-
ão em parceria com toda a comunidade escolar e com o real comprometimento de 
todos os profissionais que a elaboraram. 
Fundamenta-se na construção de um conhecimento que não é pronto e acabado, 
mas que está em permanente avaliação e reformulação, de acordo com os 
avanços dos principais paradigmas educacionais da atualidade ou outras 
alterações que se fizerem necessárias. 
             Não deseja ser, portanto, um manual de ação pedagógica, mas um 
caminho aberto para ser enriquecido pela dinâmica da prática, tanto nos aspectos 
estruturais, como nos conteúdos e metodologias educacionais praticados. 
Pretendemos que o PPP seja o impulsor e condutor do bom desempenho do corpo 
técnico e administrativo no alcance das metas e objetivos que a escola se propõe a 
concretizar durante a sua trajetória. 
 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção.” 

Paulo Freire 
 

A escola deve promover a inclusão dos indivíduos através da aprendizagem 
significativa. Para isso, a realidade do aluno deve estar presente nos conteúdos de 
sala de aula, para que se faça uma análise crítica desta. O educando também deve 
ser preparado para participar ativamente no processo democrático social. Por este 
motivo a escola deve buscar maneiras e meios de democratizar o saber e favorecer 
a inclusão social do indivíduo, evitando a seletividade. Dessa maneira, poderá 
combater a evasão escolar e a marginalização. É importante a presença do  Estado 
no processo educacional  através da elaboração de projetos e políticas públicas 
que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem tanto nas escolas 
municipais como estaduais. 

O objetivo maior da escola é formar cidadãos transmitindo valores éticos e 
morais a fim de prepará-los para participar ativamente nas esferas política e social. 
A educação é um agente transformador e por isso a escola deve garantir a 
educação a todos, atendendo à demanda e interesses da população, por isso é 
necessário a harmonia entre os envolvidos no processo, inclusive o Estado, é 
importante para evitar a marginalidade e para tal deve buscar soluções alternativas 
para os desvios do sistema de ensino.  
       É neste contexto que devemos lutar pelos nossos ideais de vida, na busca 
incessante de uma sociedade mais justa e solidária. Estamos certos de que é pela 



vivência da cidadania e do respeito ao outro que tomamos consciência do nosso 
papel. 

Construir uma proposta pedagógica para as crianças atendidas na Escola 
implica em conhecimento prévio da realidade em que estão inseridas e do meio 
social em que vivem. A escola é um dos ambientes de desenvolvimento da criança, 
talvez o mais significativo. No entanto, ela não pode ser entendida como instituição 
substituta da família, mas como ambiente socializador diferente do familiar. Nela se 
dá o cuidado e a educação de crianças pequenas que aí vivem, convivem, 
exploram e conhecem, construindo uma visão de mundo e de si mesmas como 
sujeitos de direitos. 

Pensando na responsabilidade que temos diante da sociedade e dos 
indivíduos que estão sob os nossos cuidados é que elaboramos nosso Projeto com 
a intenção de sermos e formarmos agentes de transformação visando ao bem-
estar da sociedade. 

Enfim, a equipe da escola busca promover o desenvolvimento pleno do ser 
humano nas suas mais diversas competências nos primeiros anos de vida, a 
chamada primeira infância. Aqui começa nosso trabalho, percebendo a 
necessidade de apoiar e incentivar as habilidades e os valores inerentes à criança 
pequena, respeitando sempre sua individualidade. 
 
 

 
 
 

HISTÓRICO DA ESCOLA 
 
 

“..... a causa da marginalidade é identificada com a ignorância. É marginalizado da nova sociedade 
quem não é esclarecido. A escola surge como um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para 

equacionar o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir os 
conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente.” 

    Dermeval Saviani 

 
A escola iniciou suas atividades pedagógicas na comunidade por volta do 

ano de 1986, na Capela Santa Luzia, onde funcionavam 04 salas pequenas com 
capacidade para 15 a 20 alunos. Também era utilizado o Centro Comunitário com 
mais 01 sala de aula, 01 pequena cozinha, secretaria e direção e 01 sala para os 
professores. A água utilizada para limpeza e preparo da merenda escolar, era 
tirada de uma cisterna pelos servidores da Escola, com dificuldade. 
No dia 15 de dezembro do ano de 1993, foi inaugurada pelo governador Joaquim 
Roriz, pela secretária de Educação Eurides Brito B. da Silva e pelo Diretor 
executivo da FEDF, na época, Marco A. de Moraes, a tão sonhada e esperada 
Escola Classe Estância. 

A escola começou a funcionar com dois blocos compostos por 10 salas de 
aula, 01 cantina, 01 depósito para merenda escolar, 02 banheiros para os 
servidores, 02 banheiros para os alunos, 01 sala para os servidores, 01 secretaria, 
01 sala de direção, 01 sala de mecanografia, e ainda assim, no ano de 1994, 
funcionavam 04 salas na Igreja Santa Luzia.   
Posteriormente, foram construídas mais duas alas, ambas compostas de 3 salas 
cada. A primeira era destinada ao funcionamento da biblioteca, do laboratório de 



informática e de um depósito; a segunda ala era composta de 03 salas de aula. Na 
mesma época também foi construída uma guarita e uma quadra esportiva.  
No ano de 1999 foi feito o calçamento do estacionamento e o gradeamento de uma 
área destinada a um parque para crianças de até 06 anos. 
Desde 1994 a escola passou a atender no diurno, alunos de 06 anos e de 1ª a 4ª 
série, e a partir de 1996 começou a funcionar no turno noturno, atendendo alunos 
de 5ª a 8ª série e o 1º segmento do EJA. 

No ano de 2004 foi encerrado o atendimento no turno noturno. 
No final do ano de 2007 foi realizada em todas as Escolas vinculadas à SEE-DF a 
GESTÃO COMPARTILHADA. Em 2012, a GESTÃO DEMOCRÁTICA, onde 
servidores, pais, conselho escolar e alunos elegeram através do voto direto o 
diretor e o vice-diretor da instituição, para o mandato de um ano, sendo renovado 
por mais um ano. E em 2013, surgiu um  novo processo de Gestão Democrática, 
agora para o mandato de três anos (2014-2016).  

Em 2008 a Diretoria Regional de Ensino de Planaltina iniciou a implantação 
do Ensino Fundamental de 9 anos proposto pelo Governo Federal para 
universalizar o acesso à escola e transformar este espaço em construção do saber 
através do lúdico valorizando as individualidades. Hoje, a nossa escola atende 
desde a Educação Infantil (2º Período- 5 anos) até o 5ºano. Nossos professores 
participam do processo de formação continuada, através do curso oferecido pelo 
PNAIC, palestras, reuniões e outros cursos oferecidos pela própria rede ou outras 
Instituições reconhecidas e aceitas pela EAPE.  

Em 2012, através do projeto Casa do Saber desenvolvido pela rede GASOL 
de combustíveis, conseguimos a reforma da nossa biblioteca. Sendo beneficiados 
também com um novo acervo de livros e novos mobiliários . 

Em 23/11/2016 a  atual gestão  participou do processo Eleitoral para escolha 
de diretores e vice- diretores , por meio de eleição direta na Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal, conforme a Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012. 
A atual gestão,  concorreu  como chapa única: UNIÃO, TRANSPARÊNCIA, 
CONSTRUÇÃO DA QUALIDADE,  onde recebeu aproximadamente 95% de votos 
favoráveis a sua continuidade,  para um mandato de  03 anos. 
 
Caracterização Física 
 

A nossa escola é considerada uma escola pequena, quanto à estrutura. 
Quanto ao espaço físico temos:  
 
13 Salas de aula 
01 Sala de Informática 
01 Biblioteca 
01 sala para o Serviço de Apoio e Orientação Educacional 
01 Sala de Recursos  
01 Banheiro masculino 
01 Banheiro feminino 
01 Banheiro dos funcionários 
01 Cozinha 
01 Despensa 
01 Almoxarifado 
01 Sala de direção 
01 sala de Coordenação 



01 sala de Professores 
01 Secretaria 
 
Identificação 
 
Dados da Mantenedora: 
 
Mantenedora: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/ DF 
CGC: 00394676/0001-07 
 
 Dados da Instituição Educacional 
 
Nome: Escola Classe Estância de Planaltina 
Endereço: Condomínio Estância Planaltina, lotes 64 a 67/75 
Telefone: 3901 6621 Fax – 3901 6622    
e-mail: e.c.estanciaplanaltina@gmail.com 
Zona urbana 
Coordenação Regional de Ensino /SEE-DF 
Data de criação: 15/12/1993 
Modalidades ofertadas: Educação Infantil, Ensino Fundamental de 09 anos 

 
 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho 

caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”Paulo Freire 

A nossa escola, devido à grande procura pela modalidade de educação 
oferecida e em decorrência da localização no bairro, atende crianças de 05 a 11 
anos.  
A nossa clientela é composta por crianças de diferentes níveis e com histórias de 
vida as mais diversas. A mesma está inserida num contexto em que os filhos, por 
vários motivos, não tem os pais presentes no seu dia-a-dia ou até mesmo não os 
têm presentes em suas vidas, acarretando com isso dificuldades no processo 
ensino-aprendizagem. Muitas dessas crianças ao saírem da escola ficam com 
parentes, amigos ou vizinhos, sem ter o acompanhamento e educação familiar 
adequada e nem os pré-requisitos essenciais para seu desempenho escolar e 
social como ser humano. 

Essa desestruturação familiar verificada em nossa comunidade escolar tem 
como fatores preponderantes: o desemprego, a baixa renda familiar, pais 
separados, violência doméstica, alcoolismo, etc. (diagnóstico escolar). Diante 
disso, a escola se torna o espaço necessário para agregar essas crianças.  
Foi realizado um trabalho de pesquisa com os pais, alunos, Conselho Escolar, 
auxiliares e professores da escola, para saber a opinião destes em relação à 
escola que temos, que queremos e o que fazemos para termos uma escola melhor. 
A entrevista destacou alguns pontos como: 

 processo ensinar e aprender; 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/


 avaliação realizada na escola; 

 espaço físico; 

 merenda; 

 biblioteca; 

 limpeza. 
Também foi questionado o que a escola e a comunidade poderiam fazer 

para que estas melhorias acontecessem. 
Quanto ao primeiro item relacionado ao andamento das aulas, no que diz 
respeito ao processo de ensinar e aprender, a forma como são dadas as aulas 
e aos conteúdos trabalhados foi destacado pela maioria dos alunos que as 
aulas estão boas ou ótimas e que para serem melhores os alunos deveriam 
conversar menos, colaborarem com os professores, prestarem mais atenção 
nas explicações e realização das tarefas. 
Os pais destacaram que gostam muito do ensino que a escola oferece, dando 
prioridade aos projetos e eventos realizados. 
Também destacaram que apreciam muito o trabalho realizado pela equipe 
diretiva, professores e funcionários. 
Os alunos destacaram que para tornar as aulas e a escola melhor é necessário 
a colaboração,  o respeito, atenção, melhorar o comportamento, interagir 
positivamente com os colegas. Também a questão da limpeza da escola, foi 
salientada, como colocar o lixo nas lixeiras e não sujar as paredes. 
Quanto ao item sobre o que os alunos gostariam que tivessem na escola, os 
alunos destacaram que gostariam que tivesse: 

 sala de multi-atividades para vídeo, música, dança, ginástica. 

 quadra com cobertura, 

 Auditório 
 Estas são importantes metas a serem buscadas por essa gestão, uma vez que 

já foi encaminhada solicitação de ampliação e já obteve a visita de arquiteto da 
SEE-DF para desenvolver o projeto. 

Os pais esperam da escola um bom ensino para os alunos, que passe bons 
ensinamentos e educação para os filhos. 
Grande parte dos pais ressaltou que para ocorrerem melhorias é importante que a 
comunidade trabalhe junto com a escola e que junto se busque a solução para os 
problemas que vão surgindo. Uma grande preocupação que os pais têm refere-se à 
educação que dão aos filhos, muitas vezes eles vêm a escola pedir ajuda, 
orientação, porque não sabem como agir frente aos problemas que surgem. 

Confirmamos através de entrevista, aquilo que de certa forma já sabíamos, 
em relação às condições de vida das famílias que aqui vivem. São famílias de 
baixa renda, que sobrevivem com pouco mais de um salário mínimo. A 
escolaridade é mínima – na grande maioria, o ensino fundamental incompleto. As 
famílias, na sua maioria, são constituídas de mãe e filhos e são beneficiadas por 
programas assistenciais do governo, como o Bolsa-Família. 
           Mas também há vários aspectos que merecem ser destacados, que fazem 
deste bairro um lugar agradável  para se viver: aqui, tem uma ótima escola, as 
pessoas são amigas e as crianças da vizinhança brincam  juntas. O povo é ordeiro 
e solidário.  
 
Histórico do Bairro 
 



Segundo relato de moradores antigos da comunidade, o bairro era uma 
grande fazenda de propriedade do médico Dr. Hozana. Por volta de 1980, foi 
passada ao sobrinho do mesmo, Dr. Luciano, que loteou por conta própria. O 
loteamento foi implantado de forma irregular e sem nenhuma infraestrutura. No 
início, os primeiros moradores tinham que utilizar água de poço (cisterna), luz de 
vela ou lamparina. Como não havia escola, as crianças tinham que se deslocar até 
Planaltina para ter acesso a mesma. 

A primeira instituição a se instalar no Bairro foi a Capela Santa Luzia, 
pertencente à Paróquia São Sebastião. Em meados de 1986, a escola começou a 
funcionar num galpão existente na comunidade, coordenado pelo líder comunitário 
Sr. Vicente Bicudo. Em seguida, em 1988 a escola passa a funcionar na capela 
Santa Luzia. 

Todas as conquistas foram através de muitas lutas, abaixo assinados e 
outros. Em 1992, chega a rede elétrica, seguida pela rede telefônica. Por volta de 
1996 veio a rede de esgoto e o asfalto, obras inacabadas em função do lençol 
freático.  
A comunidade cresceu muito rápido. Hoje o comércio local é extenso e variado, 
pouco se precisando sair para comprar algo no centro da cidade. 

Apesar das dificuldades inerentes a um bairro de periferia, aqui vive um povo 
cordial e receptivo aos Projetos da escola e que quanto à construção educativa, a 
escola tem o dever de propiciar a viabilização destes projetos como forma concreta 
de um ensino de qualidade para as crianças do bairro.  
 
 

MISSÃO INSTITUCIONAL 
 

"Aquele que consegue fazer coisas difíceis parecerem fáceis é um educador." 

Ralph Waldo Emerson 

 
Nossa escola existe para possibilitar que todas as crianças aprendam, 

desenvolvam o gosto pelo estudo e para que se tornem sujeitos ativos de sua 
própria aprendizagem. Por isso, valorizamos comportamentos de responsabilidade 
e autonomia, procurando despertar nas mesmas o desejo de interagir e transformar 
o seu meio, adaptando-se à sua evolução e sendo capaz de conviver numa 
sociedade em que os conflitos e influências são diversos. 

Partindo desse ponto e para atingir essa meta queremos ser reconhecidos 
como uma escola dinâmica, integrada e comprometida com a formação de 
cidadãos plenos, críticos, éticos e conscientes, cumprindo a responsabilidade 
social e respeitando as diferenças. 
 

 
OBJETIVOS 

 
“Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. Eles 

deixam de ser pássaros! Porque a essência deles é o vôo. Escolas que são asas não 

amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em vôo. O vôo não pode ser 

ensinado. Só pode ser encorajado.” 

                                      Rubem Alves 

 

 

http://www.frasesefrases.org/frases-de-rubem-alves/


 GERAL 
 

 Cuidar e educar numa abordagem contextualizada e significativa, 
entendendo a criança como ser humano integral, interagindo intensamente 
com o seu meio social que está em constante crescimento e 
desenvolvimento num movimento contínuo de:  
APRENDER A CONHECER; 
APRENDER A FAZER; 
APRENDER A CONVIVER;  
APRENDER A SER. 

 
ESPECÍFICOS 
 

 Proporcionar condições para o desenvolvimento global e harmônico da 
criança, em seus aspectos biopsicossocial e cultural, respeitando seus 
interesses e suas necessidades; 

 Valorizar a educação como um instrumento de humanização e de interação 
social; 

 Estimular o desenvolvimento da criança respeitando seu nível de maturação; 

 Priorizar o aspecto lúdico e as brincadeiras como processo de 
aprendizagem; 

 Fortalecer a participação dos pais nas atividades escolares; 

 Respeitar o direito da criança de acesso à escola;  

 Respeitar as diversidades de expressões culturais, a identidade e a 
individualidade;  

 Prestar assistência à criança através de atendimentos especializados que 
lhe propicie um harmonioso desenvolvimento sensório psíquicomotor;  

 Propiciar à criança ambiente calmo e acolhedor que lhe permita uma 
descoberta para o amor e a segurança com os quais se cercam; 

 Colaborar com a família para o desenvolvimento integral e harmônico da 
criança;  

 Promover o respeito aos direitos da criança tendo como referência o 
disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Cooperar com o processo de formação de profissionais de diversas áreas do 
conhecimento no campo da educação infantil, através da criação, 
coordenação e manutenção de estágios, projetos de pesquisa e de 
extensão; 

 Contribuir para a construção de metodologias e abordagens inovadoras na 
área de desenvolvimento e educação infantil; 

 Desenvolver projetos e procedimentos que visem estimular uma dinâmica 
participativa entre profissionais, crianças e famílias no âmbito da escola; 

 Promover eventos educativos e culturais;  

 Trabalhar em parcerias com outros setores da sociedade, através de 
instrumentos específicos, em acordo com as finalidades e objetivos da 
escola. 

 

 
 
 



PRINCÍPIOS NORTEDORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

"A primeira ideia que uma criança precisa ter é a da diferença entre o bem e mal. E a 

principal função do educador é cuidar para que ela não confunda o bem com a 

passividade e o mal com a atividade." 

Maria Montessori 

 
A criança para ser educada e cuidada deve ser compreendida a partir da 

noção de criança como ser completo, total e indivisível, o que torna indispensável à 
atenção as práticas que localizem o atendimento das necessidades físicas, 
emocionais, afetivas, cognitivas, linguísticas e sociais de forma integrada sem 
privilegiar uma necessidade em detrimento de outra, procurando atende-las na 
medida do interesse e de acordo com os padrões e valores da cultura e da 
sociedade. 

Devemos proporcionar um ambiente físico e humano, através de estruturas 
e funcionamento adequado, que propiciem experiências e situações planejadas 
intencionalmente, de modo a democratizar o acesso a todos, aos bens culturais e 
educacionais. 
As situações planejadas intencionalmente devem prever momentos de atividades 
espontâneas e outras dirigidas com objetivos claros, que aconteçam num ambiente 
iluminado pelos princípios éticos, políticos e estéticos definidos na LDB/96.  

A ECEP, além de ter por finalidade oferecer atendimento, na modalidade 
direta, de cuidar e educar as crianças na faixa etária de 05 (cinco) a 11 anos, 
solidifica desta forma seu papel social, possibilitando às crianças o sucesso 
educacional, preservando seu bem-estar físico e estimulando seus aspectos: 
cognitivo, emocional e social. 

A Escola Classe Estância assume um grande desafio: “o de assegurar ao 
aluno a formação indispensável ao exercício da cidadania”. Essa cidadania é 
traduzida no Currículo em movimento da Educação Infantil e Educação Básica do 
Distrito Federal como um conjunto de conhecimentos (SABERES), procedimentos 
(SABER FAZER), atitudes (SER) que implica a participação de todos aqueles que 
fazem da nossa escola um projeto coletivo de trabalho. 

A escola de acordo com os artigos 2º e 3º da Lei 9394/96 elege os princípios 
de LIBERDADE, DIGNIDADE, RESPEITO e SOLIDARIEDADE HUMANA, tendo 
como finalidade o pleno funcionamento do educando, sua preparação para o 
exercício consciente de cidadania, envolvendo aí os seus principais atores: 
ESCOLA, PROFESSOR, ALUNO, COMUNIDADE e FAMÍLIA. 

Acrescente-se que a nossa escola, sem perder de vista os princípios cristãos e 
a variedade de comportamentos manifestados pelos alunos, adotam ainda os 
princípios recomendados nas Diretrizes Curriculares nacionais, a seguir 
especificados: 

 Os princípios Éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e 
do respeito ao bem comum; 

  Os Princípios Estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de 
manifestações artísticas e culturais. 

 Como também a aplicação dos princípios da Educação Integral, proposto 
pelo Currículo em Movimento da Educação Básica: integralidade, Inter 
setorização, transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade e 
trabalho em rede. 



A educação infantil, como primeira etapa da Educação Básica, tem a primazia 
dos momentos livres para brincar, estabelecer elos afetivos, indispensáveis na 
reestruturação de personalidade sadia e feliz. Daí a adesão aos princípios:  

O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas etc.; 
O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil; 

O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 
interação, ao pensamento, à ética e à estética; 

 A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas 
mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 
desenvolvimento de sua identidade. Nessa linha de pensamento, educar uma 
criança no contexto escolar, significa propiciar situações de cuidados (orientação), 
brincadeiras e aprendizagens, orientadas de forma integrada e que possam 
contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relações 
interpessoais, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos 
da realidade social e cultural. 

A preocupação com a formação integral do aluno se dá em todas as séries 
que atendemos, desde a rotina das brincadeiras aos afazeres escolares, busca-se 
trabalhar a responsabilidade do cidadão sem fazer percebê-la como um fardo; o 
respeito às diferenças e limitações do outro, despertando no aluno o ser solidário 
interiorizado em cada um. A aprendizagem, também do 1º ao 5º ano, dá-se de 
maneira lúdica e integrada, buscando resgate de valores, visando a formação de 
um cidadão atuante, responsável e humano. 
 
 
 
 

 
CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 
 

"Ser educador é ser um poeta do amor. Educar é acreditar na vida e ter esperança no 

futuro. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência." 

Augusto Cury 

 
Em meio à crise paradigmática caracterizada pela globalização, pela 

exigência de um novo perfil profissional, pelo pluralismo, pela multiculturalidade, os 
discursos de autonomia, cidadania e participação ganham força. Nesta perspectiva, 
a instituição escolar sente necessidade de abrir espaço à participação da 
comunidade na discussão e construção do seu Projeto Político Pedagógico. Este é 
o momento em que a comunidade escolar torna-se agente ativo de construção da 
Escola Democrática. De acordo com Gadotti (1997) a construção de uma escola 
que seja democrática, pública e popular, deve estar pautada nas seguintes 
afirmativas:  
• A escola não é o único espaço de aquisição do saber elaborado, também 
aprendemos em outros espaços e com outros agentes. 



 • Não existe um único modelo de ação educativa, cada escola tem suas próprias 
contradições e precisa encontrar seus próprios caminhos, por isso a importância da 
experimentação pedagógica e de mentes abertas para o novo. 
• A Educação para todos supõe todos pela educação, ou seja todos não terão 
acesso à educação enquanto todos não se interessarem por ela. 
 • Grandes mudanças exigem esforço contínuo e solidário nas pequenas ações. As 
pequenas mudanças podem dar sustentação para as mudanças estruturais.   O 
Projeto Político Pedagógico deve ser entendido como a própria organização do 
trabalho pedagógico da escola em dois níveis: na organização do trabalho escolar 
como um todo e na organização do trabalho de sala de aula. O projeto busca um 
rumo, uma direção. É uma ação intencional, como um sentido explícito, com um 
compromisso definido coletivamente. Por isso todo projeto pedagógico da escola é, 
também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso 
sócio-político com os interesses reais e coletivos da população majoritária.  

 A organização do trabalho escolar é baseada nos princípios da gestão 
democrática. Neste sentido, é apenas em meio ao diálogo e à criatividade que a 
comunidade escolar encontra seu próprio meio de organizar-se e gerir este 
trabalho. Uma vez definido que a comunidade escolar participa da elaboração do 
projeto, definem-se os seus eixos norteadores.   

Esta proposta de trabalho exige uma mudança de mentalidade dos membros 
da comunidade escolar. Afinal, constitui-se em um processo democrático de 
tomada de decisões, com o objetivo de organizar o trabalho pedagógico no sentido 
de reconhecer os conflitos, buscando a superação das relações competitivas e 
autoritárias e diminuindo a fragmentação do trabalho escolar.  

O Projeto Político Pedagógico da escola facilita a consolidação da 
elaboração mútua e o exercício de construção coletiva, ao mesmo tempo em que 
se desencadeiam as experiências inovadoras que já estão acontecendo na escola. 
Para a concretização do projeto é fundamental que a responsabilidade do mesmo 
não recaia sobre a direção da escola, visto que uma gestão democrática implica na 
socialização do poder.  Assim, a escola que almeja realizar uma ação pedagógica 
coerente com as finalidades que persegue deve criar um espaço de discussão 
coletiva com o intuito de analisar se o trabalho que vem desenvolvendo está 
propiciando atingir as finalidades e os objetivos traçados por ela.  
 
Ensino - Aprendizagem 
 

Para Piaget a noção de desenvolvimento do ser humano se dá por fases que 
se relacionam e se sucedem, até que se atinjam estágios da inteligência 
caracterizados por maior mobilidade e estabilidade (MIZUKAMI: 60,1986)."O ser 
humano constrói o seu conhecimento interagindo com o meio, desenvolvendo suas 
estruturas cognitivas até atingir um nível de maturidade que permita elaborar o 
aprendido e novamente recomeçar o processo. “Para dar condições ao educando 
de construir seu próprio conhecimento a Escola  confere especial destaque à 
pesquisa espontânea da criança e do adolescente, proporcionando condições para 
que toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo aluno, ou, pelo menos, 
reconstruída e não simplesmente transmitida. 
              A Escola proporciona situações de exploração, por parte do aluno, de 
diferentes suportes portadores da escrita, tais como, revistas, jornais, dicionários, 
livros de histórias, poesias, bilhetes, receitas, propagandas, etc. 
Desenvolver nos alunos a capacidade de produzir ou de criar, e não apenas de 



repetir, é uma forte tendência da escola. Por fim, sabendo que a aprendizagem é 
um processo social e não só individual a escola busca nos estudos de Vygotsky 
embasamento teórico para sua prática pedagógica. 
Para Vygotsky a interação com o meio e com o outro acontece nas relações 
cotidianas e histórico - sociais onde "o homem é um ser essencialmente social e 
histórico que, na relação com o outro, em uma atividade prática comum 
intermediado pela linguagem, se constitui e se desenvolve enquanto sujeito. Um 
caminho em que o homem, à medida que constrói sua singularidade, atua sobre as 
condições objetivas da sociedade, transformando-as." (FREITAS: 41, 1995) 

 Enfim a tendência pedagógica da ECEP é a constante busca de um ensino 
de qualidade, que estimule e desafie o aluno, partindo de sua inteligência, que se 
confronte com o que a humanidade produziu, que propicie o espírito crítico, e crie 
situações para que os alunos aprendam igualmente, cada um de acordo com seu 
talento e com seu potencial. 

O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem 
que ultrapasse a mera reprodução de saberes “cristalizado” e desemboque em um 
processo de produção e de apropriação de conhecimento, possibilitando, assim, 
que o cidadão torne-se crítico e que exerça a sua cidadania, refletindo sobre as 
questões sociais e buscando alternativas de superação da realidade.  

A formação continuada e o trabalho coletivo no planejamento das ações 
pedagógicas é o nosso carro chefe. O nosso trabalho é bem visto pela comunidade 
local, que demonstra sua satisfação na participação em eventos realizados na 
escola e nas reuniões realizadas com os pais.    

Esta unidade escolar tem uma grande procura por vagas, devido a sua 
localização no bairro e o perfil de seu quadro funcional que trabalha com auto 
estima e afetividade, bases necessárias para uma infância saudável. 
Em nossa sociedade, a escola pública, em todos os níveis e modalidades da 
Educação Básica tem como função social formar o cidadão, isto é, construir 
conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e 
participativo. 

Acreditamos numa nova sociedade, onde o ser possa ter primazia sobre o 
ter, onde homens e mulheres novos sejam comprometidos com a humanização das 
relações na sociedade. Por isso, queremos formar cidadãos que abracem o 
comunitário enquanto patrimônio coletivo, que valorizem a vida humana e que 
priorizem o ser sobre o ter. 

A escola é um espaço significativo de aprendizagem, que proporciona 
situações de cuidados, brincadeiras e atividades orientadas que contribuem para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 
com os outros, em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança. 
O educador deve saber “ouvir” a escola, estar atento aos acontecimentos e 
necessidades, construindo conhecimentos através da leitura da realidade. 
 
Educação integral 
 

A educação deve ser referenciada pela formação integral do ser humano. 
Em outras palavras, a educação deve contemplar as diversas dimensões que 
formam o humano, não apenas os aspectos cognitivos. Deve reconhecer os 
estudantes como sujeitos de direitos e deveres e, decorrente dessa tomada de 
consciência, torna-se imprescindível proporcionar a eles oportunidades para 
ampliação de suas dimensões humanas, entre elas: a ética, a artística, a física, a 



estética, entre outras (PPP Professor Carlos Mota, 2012). Segundo o PPP 
Professor Carlos Mota (2012), a educação integral pode ser vista sob dois 
aspectos: como concepção e como processo pedagógico.  

Como concepção, visa à formação humana em suas múltiplas dimensões. 
Em outras palavras, não é possível educar sem reconhecer que os sujeitos se 
constituem a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, 
ética, estética que, pela complexidade das relações que se estabelecem entre 
todos os elementos da Terra, dialoga amplamente com as dimensões ambientais e 
planetárias em um novo desenho das relações humanas e sociais.  
 

Metodologia de projetos 

 
As metodologias tradicionais têm sido pouco eficientes para ajudar o aluno a 

aprender a pensar, refletir e criar com autonomia soluções para os problemas que 
enfrenta. Os alunos acumulam saberes, mas não conseguem aplicar seus 
conhecimentos em situações reais do dia-a-dia. Encontra-se, no trabalho com 
projetos, uma proposta de educação voltada para a formação de competências, 
que pretende que a aprendizagem não se torne passiva, verbal e teórica, mas que 
tenha a participação ativa dos alunos.  Existe uma tendência atual de trabalho com 
projetos nas escolas, mas que, na realidade, apresentam poucas características de 
um verdadeiro projeto. Segundo Moura & Barbosa (2006), aspectos culturais como, 
por exemplo, falta de bons planejamentos, gestão, controle, acompanhamento e 
avaliação, podem estar entre os principais fatores que fazem com que o que 
chamamos de trabalho com projetos seja, na verdade, uma atividade do tipo 
“quase-projeto” ou “não-projeto”.  Esses autores adotam o seguinte conceito para 
projeto de trabalho.  São projetos desenvolvidos por alunos em uma (ou mais) 
disciplina (s), no contexto escolar, sob a orientação do professor, e têm por objetivo 
a aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de competências e habilidades 
específicas.  

Esses projetos são conduzidos de acordo com uma metodologia 
denominada Metodologia de Projetos, ou Pedagogia de Projetos. [...] os projetos de 
trabalho são executados pelos alunos sob a orientação do professor visando a 
aquisição de determinados conhecimentos, habilidades e valores (MOURA & 
BARBOSA, 2006, p.12).  Moura & Barbosa (2006) propõem a adoção de uma 
metodologia para projetos de trabalho, que esteja em consonância com as 
concepções sobre desenvolvimento de projetos em geral, de modo que os alunos, 
ao desenvolverem seus projetos de trabalho, estejam desenvolvendo, ao mesmo 
tempo, conhecimentos e habilidades que são comuns às atividades de 
desenvolvimento de projetos e de pesquisas, em geral. 
O projeto Plenarinha é destinado a Educação Infantil e foi criado em 2013. 
 
PLENARINHA  
 

A I Plenarinha da Educação Infantil ocorreu em 2013 e teve por objetivo 
incluir a opinião das crianças no Currículo em Movimento da Educação Básica – 
Educação Infantil. Com essa ação, tentou-se dar destaque à “voz” das crianças, 
uma vez que os adultos já haviam se manifestado em Plenárias do Currículo entre 
2011 a 2013. 
 



Além disso, buscou-se, com essa atividade, compreender as percepções 
das crianças, os diferentes pontos de vista, ideias e sugestões, sobre o que 
aprender e fazer na escola. Isso porque, reconhecemos as crianças como pessoas 
com direitos, que são capazes de agir com critérios e de produzirem cultura, 
participantes do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. A atividade 
envolveu cerca de 400 crianças e 50 profissionais das unidades escolares públicas 
e conveniadas.  

Devido ao êxito da I Plenarinha, que evidenciou o quanto as crianças são 
capazes de participar do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, 
realizamos a II Plenarinha da Educação Infantil em 2014. Esta teve por tema o 
Plano Distrital pela Primeira Infância (PDPI) e por objetivo ouvir as crianças acerca 
dos seus direitos descritos no PDPI, nesse documento. 
 

A II Plenarinha contou com o envolvimento de toda a Rede, sendo que no 
evento de culminância houve a participação de duas unidades escolares (uma 
pública e uma conveniada) de cada Coordenação Regional de Ensino (CRE), 
responsáveis por representarem suas Regionais de Ensino. Como resultado da 
culminância desse processo, houve a publicação do trabalho coletivo das crianças 
da Educação Infantil do Distrito Federal intitulado como: Eu Cidadão - da 
Plenarinha à Participação. Documento esse que foi distribuído para todas as 
escolas públicas e conveniadas que ofertam Educação Infantil, bem como para as 
crianças que participaram desse movimento. Em continuidade aos trabalhos 
desenvolvidos nos anos anteriores, no ano de 2015, foi realizado a III Plenarinha 
da Educação Infantil, que tem por tema a “Escuta sensível às crianças: uma 
possibilidade para a (re)construção do Projeto Político Pedagógico”. O seu objetivo 
é oportunizar a participação das crianças no Projeto Político Pedagógico (PPP) de 
cada unidade escolar que oferta atendimento a educação infantil. 

No ano de 2016, a Subsecretaria de Educação Básica, por meio da Diretoria 
de Educação Infantil (DIINF), apresenta o Guia da IV Plenarinha da Educação 
Infantil que tem por tema “A cidade (e o campo) que as crianças querem”.  
A canção popular “SE ESSA RUA FOSSE MINHA” nos instiga a pensar: se a rua e 
a cidade fossem das crianças, será que elas mandariam ladrilhar? Quais seriam as 
ideias das crianças sobre esses espaços?  
Ao observarmos a nossa volta, é possível constatar que cada vez mais os espaços 
de lazer e recreação das cidades são reduzidos a novas obras de ampliação e 
expansão de comércios e residências. Os espaços de convivência pública, praças 
e parques, já não são tão seguros e acolhedores, cabendo às crianças apenas a 
opção de brincar no espaço doméstico, nas escolas e/ou em espaços privados 
como brinquedotecas. 

Em 2017, a Subsecretaria de Educação Básica, por  meio da Coordenação 
de  Políticas Educacionais e da Diretoria de Educação Infantil (DIINF), apresenta o 
Guia da V Plenarinha da Educação Infantil que tem por tema “ A criança na 
natureza: por um crescimento sustentável.” A proposta desta Plenarinha visa 
aproximar a criança da natureza com o intuito de despertar o interesse de 
conhecer, usufruir, cuidar e conservá-la a partir de atividades, interações e 
vivências que estimulem o desenvolvimento da sensibilidade e a construção de 
uma relação de reciprocidade da criança com a natureza, compreendendo o quanto 
ela é necessária. 

Em 2018, a Subsecretaria de Educação Básica, por  meio da Coordenação 
de  Políticas Educacionais e da Diretoria de Educação Infantil (DIINF), apresenta a  



VI  Plenarinha da Educação Infantil  e 1ºs anos que tem por tema: “ O universo do 
brincar”. 

Um dos pressupostos do PPP é de que sua construção seja coletiva1, 
devendo oportunizar a manifestação de todos os envolvidos no processo: equipe 
gestora, professores, profissionais de apoio, estudantes, conselho escolar e 
comunidade. Sendo assim, é imprescindível a participação ativa das crianças, 
inclusive as pequenas.  
 

É relevante ressaltar que o Currículo em Movimento da Educação Básica - 
Educação Infantil preconiza que a concepção de infância é construída em cada 
contexto social específico. Ou seja, é um processo histórico e particular de cada 
sociedade, em que cada comunidade “inventa” sua própria imagem de infância e 
de suas crianças. Em síntese:  
 
[...] a concepção de infância(s) que norteia a primeira etapa da Educação Básica decorre de 
determinações sociais mais amplas de âmbito político, econômico, social, histórico e cultural, ou 
seja, consiste em considerar a criança, no contexto das práticas pedagógicas, como aquela que tem 
necessidades próprias, que manifesta opiniões e desejos, de acordo com seu contexto social e sua 
história de vida (GDF, 2014c, p.23).  

 
A criança, nesse contexto, não é mais aquele “adulto em miniatura” (ARIES, 

1981), mas sim um ser com necessidades próprias, capaz de manifestar suas 
opiniões e desejos. Aspecto esse que evidencia a necessidade de um olhar atento 
às suas colocações e a sua forma de compreender o mundo e as relações 
humanas.  
 

Por tais razões, o PPP precisa considerar e abranger de forma uníssona as 
demandas e reais necessidades de adequação e modificação, a partir da 
perspectiva da comunidade escolar e, em especial, da criança. Não se 
configurando estaticamente, mas pensado e edificado por ações coletivas 
formalizando uma proposta democrática.  
 

Devemos considerar que para alcançar um PPP que promova uma 
articulação entre a realidade escolar e o meio social em que este cidadão, a 
criança, está inserido, é fundamental privilegiar ações que proporcionem o 
desenvolvimento crítico-social diante das situações adversas que permeiam a 
sociedade, possibilitando que ela seja atuante nas transformações sociais. Só 
assim, pode-se pensar em um Projeto Político Pedagógico que estimule situações 
educacionais atreladas aos direitos humanos, que incentive a valorização da vida, 
a criatividade e um desejo intenso de agir em prol de mudanças concretas e 
possíveis.  
 

Este mesmo Currículo preceitua, ainda, a necessidade dos profissionais que 
trabalham com a criança da Educação Infantil atenderem às suas particularidades, 
preocupando-se com seu desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, social, 
linguístico e psicológico, comprometendo-se com a sua integralidade. Assim, o 
planejamento pedagógico da instituição escolar deve pautar-se em uma nova 
dimensão, creditando a criança o direito de ser uma cidadã portadora de direitos e 
apta para aplicar conhecimentos. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 



 
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os 

nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia; e se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado para sempre, a margem de nós mesmos” 

Fernando Pessoa 

 

A escola organiza o seu tempo e regime de ensino, conforme propõe LDB e 
proposta da Secretaria de Educação (SEE-DF), onde o nosso calendário é 
composto por 200 dias letivos com 5 horas de aula cada um. 
Funcionam: 
Turno Matutino: 07h15min às 12h15min 
Turno Vespertino: 12h30min às 17h30min 
Não havendo intervalo para recreio, em função do pouco espaço físico livre 
existente na escola, as recreações são dirigidas num tempo de 40 minutos, duas 
vezes por semana. As turmas de Educação Infantil e 1ºs anos, tem um momento 
de recreação no parque da escola, onde se encontra também uma casinha com 
“móveis e utensílios” para as brincadeiras infantis. 
A nossa escola atende crianças a partir dos 5 anos, e as turmas da educação 
básica são organizadas segundo a proposta do Ensino Fundamental 09 anos da 
SEE-DF: 
Educação Infantil – 05 anos 
1º ciclo: 
1 EF9 – 6 anos 
2 EF9 – 7 anos 
3 EF9 – 8 anos 
2º Ciclo: 
4 EF9 – 9 anos 
5 EF9 – 10 anos 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da SEE – DF vale ressaltar que 
ao final do 1º ciclo (3º ano), as crianças que não atingiram as habilidades propostas 
para o ciclo podem ser retidas. A partir desse ano (2018) a escola irá trabalhar com 
o 2º Ciclo, formado pelos 4ºs e 5ºs anos, onde no 4º ano haverá Progressão 
Continuada, passível de reprovação, somente, se o estudante exceder os 25% de 
faltas permitidas ao final do ano  e no 5º ano poderá ocorrer: reprovação por faltas  
e/ou “baixo rendimento” ou aprovação ( por desempenho escolar). 

A EC Estância propõe junto à comunidade escolar uma relação de parceria 
para juntos alcançarem os objetivos propostos pela Instituição. Disponibilizando-se 
a ouvir e trabalhar pelo que é possível, como também trazer os pais para junto da 
vida escolar do seu filho para que ele se faça conhecedor do sucesso e das 
dificuldades escolares encontradas pela criança.  

A escola é uma instituição aberta às diversas realidades sociais, que recebe 
crianças com diversos níveis de dificuldades e ANEE, e para tanto desenvolve um 
trabalho de sensibilização e humanização com todo o corpo escolar para que estas 
crianças se sintam acolhidas ao ingressarem na instituição. Contamos para o 
trabalho de inclusão e orientação uma equipe formada pela Sala de Recursos, 
Orientação Educacional e Sala de Apoio, embora com uma grande demanda de 
trabalho, pessoas comprometidas com a busca do sucesso escolar. Contamos 
também para colaborar com esse trabalho, com a presença de uma monitora nos 
dois turnos, para o atendimento individual das crianças com maiores 
comprometimentos. 



As equipes de Orientação Educacional, Sala de Recursos, Monitoria, 
trabalham integradas ao pedagógico da escola. Estão integradas ao Projeto 
Político Pedagógico da Instituição, fazendo intervenção através de projetos em sala 
de aula (vide organização curricular da escola), atendimentos individuais e 
atendimento aos pais nas temáticas que atendem ao PPP. 
 

Relação escola - comunidade 
 

Se toda relação humana estabelecida com a criança é educativa, 
observamos que a família e a escola parecem ter seus papéis um tanto misturados. 
Percebe-se que o espaço e o tempo infantil na família estão relacionados a total 
dependência inicial e ao início do desenvolvimento sócio emocional, intelectual e 
afetivo, além dos aspectos físicos, básicos, para viver e conviver no grupo social 
(mundo/família).  

Portanto, o espaço e o tempo formalizado da educação básica exigirão 
pessoal especializado para a função educativa explícita a que se propõe, com o 
objetivo de atender as necessidades especificas de comunicação, de arte, de 
ludicidade, da área cognitiva e de vida prática, predispondo a criança à educação 
fundamental. 

Nessa instituição escolar, adultos e crianças reúnem-se, a partir das 
necessidades e desejos dos diversos grupos, buscando objetivos comuns. A 
instituição, sem ser uma família, é familiar, ou seja, com rotinas e organização 
próprias, leis e escolhas, voltada para proporcionar bem-estar, segurança e 
orientação adequada no período em que adultos e crianças convivem na 
comunidade escolar. 

 
 
Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 
 

Além do corpo de servidores efetivos, nos últimos anos a instituição recebeu 
também uma equipe de terceirizados para a cantina e para os serviços gerais. 
Equipe dirigida e orientada pelo gestor e que também tem se mostrado solícitos às 
atividades desenvolvidas na escola e pela escola. 

Dentro da organização escolar, temos os espaços da Biblioteca e da Sala de 
Informática, onde atua a professora readaptada  Walteíse Rodrigues da Silva e  as  
servidoras   Cleusa Vieira da Silva e  Walquíria de Oliveira Lobo Calçado 
respectivamente. Em ambos os espaços são desenvolvidos projetos de interação 
com o pedagógico particular de sala de aula, que auxiliam no projeto interventivo e 
propiciam um momento de aprendizagem lúdica para as crianças. 

Contamos também com o auxílio de 08  educadores sociais voluntários, 
onde 04 atuam na educação integral e 04 acompanham os alunos com 
necessidade educacional especial. A escola apresenta em seu quadro de 
profissionais os  Monitores Renê da Costa Ferreira e Lucas Martins  que atendem 
04 crianças especiais  diariamente, duas no turno matutino e duas no turno 
vespertino. 

Contamos ainda com projeto  de leitura realizado pela  professora 
readaptada Ana Lúcia Alves e a  auxiliar Edilma da S. Lopes Ferreira. A   servidora 
Ilma Caetano Pereira auxilia na educação integral . 
 

 



CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
“ Ensinar não é transferir  conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

produção ou construção .Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender.” 

Paulo Freire 

 
Na Educação Infantil, a avaliação se dá principalmente pela observação 

sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios, 
portfólios (exposição das produções pelas crianças). As reflexões, análises e 
inferências oriundas dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo e Individual 
de Acompanhamento Semestral - RDIA, este terá sua divulgação semestral, porém 
sua elaboração é diária. Nesta etapa se faz presente, de maneira forte e 
determinante, a avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas 
crianças.  Esta avaliação possibilita a observação das suas manifestações de 
aprendizagem e progresso. O cotidiano e as interações na creche e na escola da 
educação infantil apresentam-se sob fortes cargas afetivas. A esse respeito 
convém lembrar que se tende a manifestar, na escrita dos relatórios ou registros 
avaliativos, a comunicação simbólica revelada nos gestos, nos silêncios, nas 
manifestações de choro, de alegria, de irritação e nos afetos e desafetos que 
ocorrem na relação professor-aluno. Importa lembrar que a escola não deve rotular 
nem definir a criança em razão das manifestações aqui listadas, bem como não 
pode resumir os registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, elementos 
captados pela avaliação informal. A observação, devidamente planejada, 
sistematizada e acompanhada do registro das informações coletadas, constitui a 
avaliação formal. A instituição deve primar pela observância e cumprimento do 
currículo a fim de que sejam alcançados os objetivos propostos para a educação 
infantil.   

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, o 
docente conta com instrumentos legais para a descrição do desempenho dos 
estudantes: o Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe. 
Devem constar nesses documentos todas as informações referentes às 
aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo estudante, bem como 
as intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse processo. 
Assegurar a progressão continuada das aprendizagens dos estudantes se mostra 
imprescindível para reverter o cenário do fracasso escolar, uma vez que traz em 
seu bojo a avaliação formativa e assegura a todos os estudantes o direito legal e 
inalienável de aprender e prosseguir seus estudos sem interrupções. A Vivência, 
estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica e 
assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, 
possibilita esse avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte 
sempre que seu progresso for evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado 
de um processo avaliativo diagnóstico de caráter formativo.   

Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser elaborados 
em articulação com a coordenação pedagógica da Escola. A ideia é a de que a 
equipe coordenadora possa colaborar, apreciar e acompanhar a sua elaboração 
para que seja garantida coerência interna com o projeto da escola. 
 
 
 



 
Conselho de Classe e seu uso formativo  
 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação 
formativa é, ao mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, avaliação e 
retomada do projeto político-pedagógico da escola Quando consegue refletir sobre 
os índices de desempenho, sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os 
projetos e demais atividades realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, 
sobretudo, com vistas às aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na 
direção da avaliação aqui defendida e consegue promover a desejada auto 
avaliação da escola.  

O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e 
propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Esta instância 
cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes 
aprenderam, o que eles ainda não aprenderam e o que deve ser feito, por todos, 
para que as aprendizagens aconteçam.  
Os eventos ou momentos em que se realiza o Conselho de Classe devem ter 
objetivos bem definidos. Entende-se que todos os encontros devem incluir análises 
voltadas ao diagnóstico das condições de aprendizagem dos estudantes, bem 
como à proposição de intervenções que favoreçam o seu progresso. Mesmo que a 
etapa ou modalidade da Educação Básica utilize informações obtidas por meio da 
avaliação somativa (avaliação da aprendizagem), os seus resultados são 
analisados de forma integrada à avaliação formativa. Notas ou conceitos podem 
conviver com a avaliação formativa, desde que não tenham fins  em si mesmos, 
isto é, não sejam o elemento central nem os estudantes sejam incentivados a 
estudar com vistas à sua obtenção.   

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o 
status de colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de garantia da 
participação democrática dentro da escola. Assim diz o artigo 35 desta legislação:   
O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se 
destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de 
aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas 
existentes na escola. § 1º O Conselho de Classe será composto por: I – todos os 
docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de 
conselheiros natos; II – representante dos especialistas em educação; III – 
representante da carreira Assistência à Educação; IV – representante  dos pais ou 
responsáveis; V – representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro 
segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, garantida a 
representatividade dos alunos de cada uma das turmas; VI – representantes dos 
serviços de apoio especializado, em caso de turmas inclusivas. § 2º O Conselho de 
Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, 
extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da escola ou de 
um terço dos membros desse colegiado. § 3º Cada escola elaborará as normas de 
funcionamento do Conselho de Classe em conformidade com as diretrizes da 
SEDF.   

A organização ou a dinâmica das reuniões do Conselho de Classe é de 
autonomia da escola, observadas as Diretrizes de Avaliação. Contudo, é 
conveniente a existência de momentos anteriores aos conselhos de classe para 
que os grupos ou segmentos possam, com seus pares, dialogar e auto avaliar-se 



antes da reunião ordinária. Os registros dessas análises devem ser realizados em 
formulários específicos encaminhados pela SEEDF.   

O conselho de classe, bem conduzido, servirá para articulação dos três 
níveis da avaliação. Ao passo que apresenta e analisa os resultados ou 
desempenhos dos estudantes, servirá para que a escola se auto avalie e promova 
ações que reorientem o processo. Ao trazer para o conselho de classe os dados 
emanados dos exames externos a instituição promoverá a reflexão sobre seu 
projeto político-pedagógico abrindo espaços para o crescimento de todo o coletivo. 
Não se trata de fazer uso desses momentos para fazer prevalecer, tão somente, o 
negativo ou o que foi frágil, isto vale para os estudantes e também para os 
professores e demais profissionais da escola. Entrelaçar ou articular as avaliações 
praticadas na escola é considerar o processo pedagógico como democrático e de 
dinamismo singular. O clima organizacional que aqui se defende não pode ser 
conduzido para premiação ou punição dos envolvidos com o processo. A avaliação 
formativa é aquela que se insere na perspectiva das aprendizagens e, não por 
acaso, de todos. A avaliação praticada nas escolas não fechará os olhos às nossas 
fragilidades, porém, a que não aponta progressos ou elementos positivos torna-se 
perigosa e desencorajadora (HOFFMAN, 2005).  
 
 O Registro de Avaliação – RAv  
 

A elaboração do Registro de Avaliação – RAv é de responsabilidade do 
docente que responde pela turma e ou componente curricular que ministra. A 
colaboração de outros profissionais será bem-vinda para qualificação do que se 
procura registrar. O RAv pode ser utilizado em quaisquer 
séries/etapas/anos/modalidades da Educação Básica. Ele não substitui o diário de 
classe, complementa-o, é obrigatório na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental. Na Educação Infantil ele é representado pelo Relatório 
Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral – RDIA. Contudo, o RAv 
pode ser solicitado de qualquer docente, nos casos em que o diário de classe não 
consiga reunir as informações necessárias para análise, diagnose ou demandas 
legais que requeiram seu uso, isto vale para todas as etapas e modalidades da 
educação básica.  
           O RAv precisa conter elementos da avaliação diagnóstica observados pelo 
docente e ou pelo Conselho de Classe, as aprendizagens evidenciadas e aquelas 
dificuldades percebidas devem ser descritas na primeira parte deste documento. 
Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas ou as intervenções 
conduzidas para sanar as dificuldades encontradas. Por fim, apresentam-se 
resultados dessas intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias 
para que o RAv seja utilizado de maneira formativa. Não se permite neste 
documento o uso de rótulos, expressões constrangedoras e outras que dizem 
respeito à avaliação informal quando conduzida sob intenções de exclusão ou 
punição. Também alertamos para que não ocorram relatos ou termos 
desabonadores destinados às famílias, as condições sociais e outras que não 
servirão para qualificar o processo de ensino e de aprendizagem. O RAv deve ser 
útil para uso profissional e técnico do docente que o elabora e para demais 
instâncias que necessitem do uso dessas informações.  
Assinam o RAv o docente e a coordenação pedagógica da escola ou de área. 
 
 



 
 
Avaliação Institucional 
 

 A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da Escola, 
se destina a analisar o desenvolvimento do seu projeto político-pedagógico, para 
identificar suas potencialidades e fragilidades e encontrar meios que garantam a 
qualidade social do trabalho escolar. A reflexão coletiva é imprescindível para que 
novas ações sejam estabelecidas em função da realidade e das necessidades dos 
seus atores, de forma a promover as aprendizagens dos estudantes e dos 
profissionais que ali atuam. Trata-se de uma auto avaliação pela escola. Sua 
articulação com os outros dois níveis se faz, inclusive, quando traz para o centro da 
discussão os processos e procedimentos utilizados para realização dos trabalhos 
no interior da escola.  

A avaliação institucional, aqui defendida, analisa, retoma, reorganiza os 
processos utilizados na avaliação para as aprendizagens. Ela procura instruir e 
melhorar as concepções e práticas que se materializaram na avaliação que ocorreu 
no cotidiano da sala de aula. Ao trazer para o espaço da coordenação pedagógica 
e do conselho de classe os dados emanados dos exames externos, a avaliação 
institucional abre agenda para análises e reflexões mais amplas. É neste momento 
que se entende onde se localiza a mediação capaz de ser realizada por meio da 
avaliação institucional.   

Avaliar todas as instâncias que compõem a organização escolar é pauta 
constante deste nível da avaliação com o intuito de colocar quaisquer ações a 
serviço das aprendizagens. Por isso avalia-se como funcionam a biblioteca, a sala 
de leitura, os laboratórios, a coordenação pedagógica, a sala de apoio, a sala de 
recursos, o serviço de orientação educacional, os projetos didáticos e ou 
interventivos, o atendimento ao público e demais elementos que compõem a 
estrutura física e organizacional da escola.  

A auto avaliação pela escola realiza-se ao longo do ano letivo, tendo como 
referência o projeto político-pedagógico, por meio de procedimentos por ela 
construídos. A SEEDF, em seus diversos setores, deve compor parceria com a 
escola, para orientar o desenvolvimento desse processo. Essa avaliação não é 
isolada nem burocrática, pois a transparência dos seus objetivos e procedimentos 
precisa deixar claro o caráter formativo que ela precisa assumir. Não pode 
pressupor hierarquias demarcadas e solidificadas, pois todos avaliam e são 
avaliados. A avaliação institucional ou avaliação do trabalho da escola é realizada 
na escola, pela escola, em função dela e por seus próprios atores (LIMA, 2012).  

A avaliação do trabalho da escola ou sua auto avaliação é interna e 
permanente. Ela deve ocorrer com envolvimento de todos os segmentos: 
mães/pais, estudantes, gestores, professores e demais profissionais da educação. 
Existem diversos momentos propícios para a auto avaliação que devem ocorrer 
durante todo o ano letivo, como nos dias da avaliação pedagógica previstos em 
calendário escolar, coordenações coletivas, conselhos de classe, reuniões de 
pais/mães, reuniões da assembléia  escolar e diversas outras reuniões. Esses não 
podem ser momentos estanques de auto  avaliação, mas, sim, propiciadores de 
discussão e reflexão coletiva. Lima (2012) lembra que o Conselho de Classe é um 
dos momentos especiais para essa auto  avaliação por oportunizar o encontro e o 
entrelaçamento dos três níveis da avaliação. É importante registrar as contribuições 
surgidas nesses espaços para que não se percam elementos importantes para a 



reorganização do trabalho da escola. Os setores administrativos, as ações 
pedagógicas, os elementos da comunicação oral e escrita e todos os 
procedimentos que são demandados da escola ou que ela demande devem ser 
alvo deste olhar avaliativo.  

Como a avaliação para as aprendizagens tem ocupado grande parte das 
nossas reflexões, para que ela mesma seja revitalizada e a escola tenha sua 
atuação reconhecida pela sociedade, torna-se necessária a construção da prática 
da avaliação do trabalho da escola por ela mesma como um processo contínuo, 
que conte com a participação de todos os que estão nele envolvidos.   

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

Cidadania é dever de povo! 
Só é cidadão ou cidadã quem conquista o seu lugar 

na perseverante luta do sonho de uma nação. 
É também obrigação: a de ajudar a construir 

a claridão na consciência de quem merece o poder. 
Força gloriosa que faz uma pessoa ser para a outra pessoa 

caminho do mesmo chão, 
luz solidária e canção. 

Thiago de Mello 
 

 
            Na construção do conhecimento, o suporte metodológico são os Temas 
Geradores tendo a interdisciplinaridade como condição para o desenvolvimento de 
uma educação que prepara cidadãos competentes para todo o ambiente em que 
vivem e não apenas para o trabalho em si. 
Conhecimento universal compreendido como um direito de todos, construído 
coletivamente como processo de desvelamento, apreensão e transformação da 
realidade e mediado pelo contexto histórico social. 
           O currículo das séries iniciais é desenvolvido sob forma de atividades a 
partir de situações concretas. 
Os alunos com  necessidades educacionais especiais, de acordo com a sua 
especificidade, têm o currículo trabalhado de forma diferenciada(currículo 
adaptado). 
            A temporalidade flexível do ano letivo está prevista para que os alunos, com 
necessidades educacionais especiais, possam concluir em tempo maior o currículo 
previsto para a série que estão cursando. 
            A metodologia de projetos de trabalho representa a ruptura com a 
pedagogia tradicional, sendo uma nova maneira de compreender e vivenciar o 
processo educativo de modo a responder aos desafios e necessidades da 
sociedade atual baseado no ensino de compreensão ligado às atividades 
cognoscitivas, experiencial, relacional, investigativa e dialógica. 
           O trabalho com projetos vislumbra um aprender diferente, propiciando a 
noção exata de uma educação incisiva para a compreensão. Essa educação 
organiza-se a partir de dois aspectos que se relacionam: aquilo que os alunos 
aprendem (teoria) e aquilo que eles estão vivendo (prática) no seu dia a dia na 
escola. 
            Os projetos serão planejados de acordo com acontecimentos atuais, 
festivos culturais    e históricos, abordando temas de interesse da clientela escolar. 



Por meio deles se pode ensinar melhor, pois o aluno aprende de forma significativa 
e contextualizada. 

Estes projetos são úteis na medida em que valoriza o fazer educativo, 
contextualizando situações e acontecimentos importantes. Serão utilizadas 
dramatizações, músicas, danças, artes ou outra forma de expressão, para a 
culminância e síntese de cada bloco de estudo realizado. 

A metodologia desta proposta definiu atividades para construção de uma 
escola popular e dinâmica que busca a integração e participação de todos os 
envolvidos na escola. 
Em geral as atividades giram em torno de uma situação de resolução de problema 
ou de um produto final que se deseja obter. Estes regulam a duração do projeto 
que é flexível podendo se estender em etapas ao longo de um mês, semestre ou 
ano. 
O interesse, desejo, participação das crianças em todas as etapas e o conteúdo 
são os principais elementos articuladores dos projetos. Os conteúdos serão 
organizados por projetos didáticos com tempo determinado pelos mesmos. 

A avaliação permeia todas as etapas do processo e não tem apenas o 
aspecto quantitativo das avaliações tradicionais. Feita durante o processo, ela faz 
ajustes entre o ensino e aprendizagem, compara resultados alcançados com 
resultados esperados. Analisa como o conhecimento foi sendo construído, as 
estratégias usadas pelos alunos para aprender e continuar aprendendo.   Para 
Hernández (1998), na prática do trabalho com projetos, os alunos adquirem a 
habilidade de resolver problemas, articular saberes adquiridos, agir com autonomia 
diante de diferentes situações que são propostas, desenvolver a criatividade e 
aprender o valor da colaboração.   

 Ao abordar o trabalho com projetos na construção do conhecimento escolar, 
valoriza-se uma prática pedagógica que estimula a iniciativa dos alunos através da 
pesquisa, desenvolve o respeito às diferenças pela necessidade do trabalho em 
equipe, incentiva o saber ouvir e expressar-se, o falar em público e o pensamento 
crítico autônomo. Esta autonomia, que vai sendo conquistada através da pesquisa, 
com toda a diversidade de caminhos percorridos e as competências que os alunos 
vão desenvolvendo através de tal prática, visa a promover sua autonomia 
intelectual. (OLIVEIRA, 2005b). Fonseca (2004, pág. 15) cita a definição de projeto 
de VENTURA (2002). Ação negociada entre os membros de uma equipe, e entre a 
equipe e a rede de construção de conhecimentos da qual ela faz parte, ação esta 
que se concretiza na realização de uma obra ou na fabricação de um produto 
inovador. Ao mesmo tempo em que esta ação transforma o meio, ela transforma 
também as representações e as identidades dos membros da rede produzindo 
neles novas competências, através da resolução dos problemas encontrados.   

Esta abordagem de trabalho com projetos contempla uma relação diferente 
com o conteúdo: em vez de partir dele, como no modelo tradicional, transmissor e 
informativo, parte-se de um desafio, o qual, para ser resolvido, exige a 
incorporação de novos conteúdos pelos alunos. Estes saem da posição de “sujeitos 
ditos passivos” e se colocam como sujeitos que querem participar, criar, modificar. 
E o professor também transita do transmissor, centralizador, para o facilitador ou 
mediador da aprendizagem, partindo do princípio de que mediar é negociar, 
equilibrar, ajustar. Assume, segundo Ventura (2002), o papel fundamental de um 
tutor que ajuda os alunos a resolverem problemas, criando condições para que eles 
próprios resolvam novas situações que lhes forem apresentadas. Ele está mais 
presente, mais envolvido com os alunos e seus processos de aprendizagem, à 



medida que auxilia nas decisões, sugere alternativas, indica fontes de pesquisa, 
procura adequar técnicas, concilia e negocia.  

Os aspectos básicos da aplicação dos projetos no ensino relacionam-se a 
uma total interação do educando com a situação de aprendizagem e com o 
planejamento em função da realidade, levando em consideração as características 
dos alunos, da escola e da sociedade (LEMOS, 2000, p.58).   Segundo Hernández 
(1998, p.57), para tornar significativo um novo conhecimento, é necessário que 
alguma conexão este tenha com os que o indivíduo já possui, “com seus esquemas 
internos e externos de referência, ou com as hipóteses que possam estabelecer 
sobre o problema ou tema, tendo presente, além disso, que cada aluno pode ter 
concepções errôneas que devem ser conhecidas para que se construa um 
processo adequado de ensino- aprendizagem”.  Para Barbosa et al (2004), muitos 
conceitos e habilidades intelectivas, construídas ao longo dos cursos, mediante 
métodos tradicionais de ensino, acabam tendo pouco ou nenhum significado para 
os alunos. 

O modelo vigente de educação não atende a essas novas exigências e 
ainda trabalha segundo a concepção tradicional, na qual os alunos recebem cada 
vez mais informações e conceitos, com nenhuma ou pouca interação com suas 
realidades, e nem sempre as transformam em conhecimento.  No mundo atual, as 
mudanças são muito rápidas, o volume de informações é cada vez maior, as novas 
tecnologias invadem nossas vidas, o que tem exigido dos alunos um novo perfil. A 
maioria deles dominam as novas tecnologias, recebem informações em tempos 
reais, vivem conectados em fóruns, sites e chats, e os professores insistem em 
cumprir os conteúdos dos livros didáticos, seguir anotações amareladas e registrar 
tudo em um quadro negro.  

  O trabalho com projetos muda o foco da sala de aula do professor para o 
aluno, da informação para o conhecimento, da memorização para a aprendizagem. 
Equilibra teoria e prática, divide responsabilidades e tarefas, comunica resultados, 
discute processos avaliativos. Ao trabalhar com projetos, professor e aluno 
assumem a condição de pesquisadores e corresponsáveis pelo processo de 
aprendizagem. Situações problemas são levantadas para aproximar a 
aprendizagem de situações reais vividas pelos alunos. Os projetos rompem com o 
conceito de teoria como um conhecimento especulativo, racional, associado a 
aulas expositivas e atividades não significativas para os alunos; rompem também 
com o conceito de prática como resultado de ação, associada a métodos e técnicas  

Os trabalhos com projetos, quando bem planejados e executados, 
favorecem o desenvolvimento da capacidade de decidir, escolher, falar e escutar. 
Propiciam aos estudantes a alegria em aprender, em descobrir, e a necessidade de 
construir e pesquisar, desenvolvendo habilidades essenciais para a formação 
integral do ser humano.  O trabalho com projetos quer mais do que romper com as 
velhas aulas expositivas, lineares e unidirecionais, pouco interativas e pobres de 
estímulos: propõe um envolvimento de alunos e professores com o conhecimento. 
É preciso avançar para novas formas de ensinar e aprender.   

 
 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO  DO PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 



Há pouco tempo, a vida era igual aos grupos de camponeses que iam à missa aos 

domingos no vilarejo vizinho: todos juntos, pais, mães, avós, vizinhos e amigos, 

também as crianças, e às vezes até o cão, que não queria voltar para casa, e o gato que 

os acompanhava de muro em muro, até as últimas casas do lugarejo. [...] a criança 

herdava naturalmente o conhecimento, as reflexões e o bom senso das gerações que 

caminhavam assim, perto dela, tutelares. [...] as condições do meio mudaram 

radicalmente: o grupo complexo e coerente desagregou-se [...] vemos as crianças a 

trotar sozinhas, em desordem, inquietas e desorientadas, pelo caminho onde nada 

mais as guia ou as encoraja. [...] As crianças só serão salvas se a escola souber e puder 

reagrupá-las e, utilizando métodos adaptados à dinâmica contemporânea, fazê-las 

unir-se aos velhos sábios e lentos, aos pais atarefados e aos jovens embriagados pela 

velocidade. É essa conjunção, difícil porém necessária, que a escola atual deve realizar 

(FREINET 1998, p. 27). 

 

A integração com a comunidade é fundamental, tendo em vista a 
necessidade de nortear ações dentro da escola, para todo ano letivo. Isso traz 
novos desafios e inegavelmente exige da equipe gestora o conhecimento dos 
problemas locais. A difícil tarefa de trazer a comunidade para dentro da escola, ou 
até mesmo de levar a escola até a comunidade, implica em como esta concebe e 
incorpora os novos valores propostos. Portanto, é na política da boa vizinhança que 
a escola tenta criar vínculos, fortalecer laços de parceria, estabelecer 
responsabilidades mútuas e construir assim sua autonomia.   

Na perspectiva de conseguir mais apoio e participação, a escola procura 
trabalhar com autenticidade, transparência, segurança e levar em conta a riqueza 
cultural advinda dessas parcerias.  Desta forma, o sucesso da escola nas ações 
norteadoras da gestão democrática está ligado à maneira como ela tem articulado 
os vários segmentos do contexto escolar.  

 Nesse sentido, para o Plano de Ação, entende-se que a escola pesquisada 
no cumprimento de seu papel e na efetivação da gestão democrática, precisa não 
só criar espaços de discussões que permitam a construção coletiva do projeto 
educativo, como também criar e sustentar ambientes que favoreçam esta 
participação. Pois a contemporaneidade requer outros movimentos intergrupais que 
devolvam à escola seu significado e seu valor social, pois segundo SANTOS e 
GOULART (2008) 
Parte-se do pressuposto de que a escola como núcleo de aprendizagens, 
segregada do todo social e separada da vida representa hoje uma ideia 
ultrapassada e insuficiente para as demandas que lhe cabem. Reconhece-se que 
esse não é um desafio novo, pois perpassa muitas das discussões teórico-práticas 
que buscam engendrar um “novo lugar possível” para essa escola que, já há 
algumas décadas, tem o desafio da inclusão social e de tornar-se, assim, uma 
escola “efetivamente para todos”.   

 Para garantir um trabalho efetivo e eficaz, a gestão propôs aos 
pesquisadores a construção de um plano de ação, reunindo a equipe, funcionários 
e representantes da comunidade escolar para a elaboração das ações para o ano 
letivo. Para efetivar a elaboração coletiva desse plano de ação foi feita uma 
pesquisa que permitiu o levantamento de dados a fim de subsidiar a coerência 
entre o plano de ação e as reais demandas da escola.  A pesquisa se deu no 



espaço da escola, através de entrevistas com funcionários, professores, equipe 
diretiva e pedagógica da escola.   
 
 
Gestão pedagógica 
 

Atualmente a escola se depara com desafios para atender a diversidade dos 
indivíduos que dela participam, respeitando e valorizando as diferenças e 
oportunizando a todos com equidade de condições. A gestão será de forma 
participativa e inclusiva, oferecendo igualdade de oportunidades, mas que 
efetivamente revele uma diversidade no interior de seu projeto socioeducativo e 
tendo como pressuposto que a heterogeneidade é fundamental na ação educativa. 

As atividades pedagógicas terão acompanhamento da equipe pedagógica e da 
gestão, com orientações contidas no PPP e Regimento Escolar. Caso as formas 
pedagógicas não alcancem bons frutos, serão retomadas e dialogadas para 
encontrarmos melhores resultados. 
 
 
 
 

 Metas/Ações: 
 

 Através de reuniões pedagógicas, sensibilizar os professores da 
necessidade de encontrar caminhos adequados e prazerosos para a 
concretização do processo ensino-aprendizagem, construindo, dessa forma, 
um ambiente estimulador e agradável. Uma pedagogia centrada no aluno e 
não só em conteúdos;  

 Conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para 
obtenção de um funcionamento integral da Escola, estimulando uma relação 
de igualdade, respeito e consideração mútuos;  

 Conscientizar os docentes do valor da avaliação como parâmetro diário para 
um replanejar constante e não como medida de valor inexorável;  

 Através de reuniões, manter contato direto e transparente com a 
comunidade, construindo um relacionamento harmonioso de forma que os 
pais percebam a importância de sua participação para a concretização de 
uma Escola de qualidade;  

Para a realização das ações do projeto, a gestão será democrática e participativa 
contando com o apoio de toda a comunidade escolar: professores, funcionários, 
alunos e pais.  
Serão realizadas as seguintes ações e atividades para o cumprimento das metas: 
 

 Garantir o desenvolvimento do Currículo da Educação Básica-Ensino 
Fundamental (Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental); 

 Realizar acompanhamento sistemático dos resultados escolares e buscar 
soluções na melhoria destes; 

 Diminuir o índice de reprovação;  

 Divulgar para a comunidade os rendimentos escolares a cada bimestre; 

 Promover a educação inclusiva e o respeito às diferenças visto que as 
mesmas são inerentes à espécie humana; 



 Estreitar relações escola-família, visando maior interação escola-
comunidade para obter os resultados esperados; 

 Promover a interatividade com os estudantes:  incentivar e realizar gincanas 
culturais, cívicas e esportivas, exposições, competições, teatros, festivais, 
feiras, festas populares, desenvolvendo a criatividade, a arte, a iniciativa e o 
espírito de equipe dos alunos; 

 Fortalecer a participação da coletividade no planejamento de atividades no 
intuito de melhorar os resultados; 

 Identificar e eliminar ações que promovam resultados negativos; 

 Aceitar propostas que favoreçam o resultado positivo das ações planejadas; 

 Buscar financiamentos para o desenvolvimento de projetos e oficinas na 
escola, envolvendo toda a comunidade escolar. 

 Proporcionar avaliações contínuas das ações e trabalhos desenvolvidos na 
escola. 

  Promover, nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo envolvendo 
temas de interesse dos professores, incluindo-se também documentos que 
norteiam a Educação Básica (LDB, Currículo, Regimento das Escolas 
Públicas, IDEB, etc.) com participação dos profissionais lotados nos 
Distritos; 

  Estimular todos os profissionais da educação à qualificação e ao 
aperfeiçoamento profissional, oferecendo condições e incentivo para 
participarem de cursos, seminários, encontros, palestras, entre outros; 

 Realizar Conselho de Classe Participativo ao término de cada bimestre 
letivo. 

 Realizar oficinas/fóruns para abordagens que possam orientar e integrar às 
famílias a escola, oferecendo ações que visam promover a práticas 
promotoras da saúde, educação/orientação sexual, ao uso indevido de 
drogas, a higiene/limpeza (ambiente físico da escola, do corpo, dos objetos 
de uso pessoal), educação nutricional, etc. 

 Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e 
confraternizações que possam melhorar a auto estima e a interação entre 
os diversos segmentos da escola; 

 Manter atualizado o Blog da escola e da Sala de Recursos com as 
atividades realizadas, produções dos alunos, professores e comunidade 
local, dado o seu potencial como ferramenta democrática de divulgação do 
trabalho desenvolvido na instituição. 

 Realizar reuniões bimestrais com o intuito de avaliar o trabalho desenvolvido 
por todos os segmentos da escola (direção, secretaria, professores e 
servidores); 

  Promover, anualmente, a avaliação da proposta pedagógica da escola, com 
a participação de toda a comunidade escolar; 

  Realizar reuniões com o Conselho Escolar para planejar suas ações e 
poder nortear melhor o seu trabalho, de forma que todos os membros 
intensifiquem sua participação na escola; 

 Promover juntamente com o Conselho Escolar, atividades e ações para a 
captação de recursos financeiros, visando arrecadar fundos para despesas 
extras da escola; 

 



 

Gestão de resultados educacionais 

As atividades desenvolvidas em nossa escola têm como reflexos a 
discussão sobre as taxas de evasão, aprovação e reprovação. No trabalho 
pedagógico desenvolvido na parte avaliativa tem como princípios a avaliação 
simultânea, permanente, formativa, continua.  

Assim, temos como meta : diminuir as reprovações através de mais 
diversificação metodológica pedagógica, para que se possa ter maior 
aproveitamento pelos alunos, agregando mais recursos tecnológicos como meios 
para diminuir a evasão escolar; continuar  acompanhando a frequência diariamente 
adotando medidas de orientação aos pais e alunos referentes às faltas e os 
prejuízos que esta resulta para os alunos, e  em caso de não haver sucesso, 
faremos o encaminhamento para o conselho tutelar. Iremos sempre trabalhar a 
parte pedagógica orientando para que os profissionais da educação trabalhem com 
motivação aos alunos e dinamicidade em suas aulas, diminuindo a evasão, 
reprovação e melhorando cada vez a qualidade do  ensino ofertado visando o 
sucesso na aprendizagem. 
 
 
 
 
 
Gestão participativa 
 

Uma participação maior da comunidade escolar na tomada de decisões, 
será de importância norteadora nas atividades e reorientação das decisões na 
gestão escolar participativa e coletiva, onde os gestores estarão sempre articulando 
mecanismos para que a participação seja maciça de toda a comunidade escolar. As 
razões de sua participação são de muita importância para que a gestão seja 
democrática.  

A gestão será de forma participativa, democrática, responsabilizando a 
todos, dialogada com os educadores, alunos, pais ou responsáveis. Trabalhar com 
as famílias trazendo para a escola, com melhor identificação da realidade de cada 
aluno, identificar mecanismos pedagógicos, pondo em prática, o que mais traga 
resultado de aproveitamento aos alunos. 

As tomadas de decisão na realização de atividades na escola, será de forma 
coletiva e participativa para que todos tenham conhecimento das ações, formas de 
trabalho e da organização estrutural e pedagógica. Todas  as medidas e limites que 
a escola irá trabalhar será com aprovação da comunidade escolar em ata na 
assembléia  geral. As mudanças serão com expectativas de mais sucesso e 
aproveitamento do conhecimento para os alunos, sempre procurando organizar 
para alcançar os melhores resultados, para elevarmos nosso  Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica.  

A socialização das informações será de forma permanente e contínua em 
murais nos diversos setores, claras e transparentes dentro das datas que serão 
realizadas. O índice de disponibilização das informações será claro, com 
compromisso e responsabilidade da gestão, além de fixados em murais também 
será verbal em reuniões. 



Os órgãos colegiados existentes em nossa escola são o Conselho Escolar e 
APM.  
 

 Conselho Escolar  

 

O que é o Conselho Escolar? 

O Conselho Escolar (CE) é um órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, 

mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, composto por 

membros de todos os seus segmentos (alunos, pais ou representantes de alunos, 

professores, servidores), com a finalidade de auxiliar a gestão democrática da 

Instituição pública de ensino na qual se encontre instalado. O Conselho Escolar 

será composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, vinte e um conselheiros, 

conforme a quantidade de estudantes da unidade escolar. 

 Competências do Conselho Escolar 

Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho 

de Educação do DF, compete-lhe: 

I – elaborar seu regimento interno; 

II – analisar, modificar e aprovar o plano administrativo anual elaborado pela 

direção da unidade escolar sobre a programação e a aplicação dos recursos 

necessários à manutenção e à conservação da escola; 

III – garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade 

escolar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar; 

IV – divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos 

recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos resultados obtidos; 

V – atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, nos 

recursos interpostos por estudantes, pais ou representantes legalmente 

constituídos e por profissionais da educação; 

VI – estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e convocá-la nos 

termos da legislação vigente; 

VII – estruturar o calendário escolar, no que competir à unidade escolar, observada 

a legislação vigente; 

VIII – fiscalizar a gestão da unidade escolar; 



IX – promover, anualmente, a avaliação da unidade escolar nos aspectos técnicos, 

administrativos e pedagógicos; 

X – analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos 

segmentos que compõem a comunidade escolar; 

XI – intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas as 

possibilidades de solução pela equipe escolar; 

XII – propor mecanismos para a efetiva inclusão, no ensino regular, de alunos com 

deficiência; 

XIII – debater indicadores escolares de rendimentos, evasão e repetência e propor 

estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos. 

 Funcionamento do Conselho Escolar 

O Conselho Escolar se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação do presidente, do diretor 

da Unidade Escolar e da maioria de seus membros. O quórum mínimo para 

instalação do CE é a metade mais um de seus Conselheiros. O não 

comparecimento injustificado de qualquer conselheiro a três reuniões ordinárias 

consecutivas ou a cinco alternadas implicará vacância da função. 

  

Presidência do Conselho Escolar: 

Qualquer membro efetivo do conselho poderá ser eleito seu presidente, 

desde que esteja em pleno gozo de sua capacidade civil. 

 Atribuições do Presidente do Conselho Escolar: 

I – dirigir a Assembleia Geral Escolar; 

II – atender à convocação da AssembleiaGeral Escolar; 

III – dar efetividade às deliberações da AssembleiaGeral Escolar; 

IV - presidir todas as reuniões ordinárias e/ou extraordinárias do Conselho Escolar; 

V - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Escolar; VI - 

dirigir as discussões concedendo a palavra aos Conselheiros, coordenando os 

debates e neles intervindo para esclarecimento, quando necessário; 

VII - impedir o debate durante o período de votação no pleno; 



VIII - dar posse aos membros do Conselho e seus respectivos suplentes; 

IX - constituir e nomear comissões, designando seus membros, bem como as 

temáticas a serem estudadas para votação; 

X - votar, em caso de empate, no resultado de votações do pleno; 

XI - deferir e ou indeferir pautas de reuniões, juntamente com o vice-presidente e 

secretário; e 

XII – propor deliberação para os casos não previstos neste Regimento Interno. 

 
Critérios de participação: 

As reuniões do Conselho Escolar serão abertas, com direito a voz, mas não 

a voto, a todos os segmentos da Comunidade Escolar (alunos, pais ou 

responsáveis por alunos, servidores e professores), bem assim, aos membros da 

comunidade local, movimentos populares organizados, entidades sindicais e ao 

grêmio estudantil. 

 Da eleição do Conselho Escolar: 

Os membros do CE serão eleitos por todos os membros da comunidade 

escolar habilitados e que satisfaçam os requisitos exigidos para o exercício dessa 

função, em conformidade com a legislação vigente. O Diretor da unidade escolar 

integrará o Conselho Escolar como membro nato. 

Mandato dos Membros do Conselho Escolar: 

De acordo com a legislação vigente, três anos, com direito a uma reeleição 
consecutiva. O mandato de conselheiro escolar será considerado serviço público 
relevante e não remunerado. 

Legislação que rege o Conselho Escolar: 

 art. 206, inciso VI, da Constituição Federal; 

 Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (artigos 3º, III e 14, II); 

 Lei Distrital n. 4.751, de 07 de fevereiro de 2012 (artigos 24 a 34, 46 a 54, 61 

e 64); 

 Decreto n° 33.867, de 22 de agosto de 2012, do GDF; 

 Portaria n. 134, de 14 de setembro de 2012, do Secretário de Estado da 

Educação do DF; e 

 Portaria n° 98, de 27 de junho de 2012, do Secretário de Estado da 

Educação do DF. 

 Associação de Pais e Mestres 



A APM (Associação de Pais e Mestres) é uma entidade jurídica de direito 
privado, criada com a finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento do processo 
educacional, para a assistência ao escolar e para a integração escola-
comunidade.               

A Associação de Pais e Mestres é composta por pais e professores que, 
voluntariamente trabalham em prol da Escola, visando o mais amplo 
desenvolvimento das atividades escolares. Esta associação, como instituição 
auxiliar da Escola tem por objetivo reunir esforços para, participando direta e 
ativamente da educação e formação dos educandos, alavancar, qualitativa e 
quantitativamente, o já avançado padrão de excelência das atividades 
desenvolvidas pela ECEP, e funcionar como importante ferramenta de apoio aos 
projeto educacionais.         
Seu principal objetivo vem a ser o elo  e comunicação constante entre os pais, 
mestres e direção, primando pela busca constante de soluções equilibradas para 
os problemas coletivos do dia a dia escolar.             
Portanto, APM tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo 
educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. 
Os objetivos da APM são de natureza social e educativa, sem caráter político, 
racial ou religioso, assim como sem finalidades lucrativas.             

Uma APM, com representatividade e capacidade operacional, revela-se 
importante para colaborar e contribuir com as decisões tomadas pela ECEP no 
tocante à organização e funcionamento escolar nos aspectos administrativos e 
pedagógicos, assim como para trazer o seu estímulo e apoio às inovações em 
favor do desenvolvimento das atividades docentes.    
 
Gestão de pessoas 
 
       Uma instituição não tem identidade, muito menos história. São as pessoas que 
lhe dão forma e rosto. Na ECEP, os colaboradores, sejam professores, funcionários 
ou monitores, são considerados sujeitos históricos e sociais, que imprimem, no seu 
fazer diário, a dinamicidade necessária para a materialização de seus projetos. 

A escola deve ser um local onde predomina o diálogo, em que os alunos, 
pais, professores e funcionários priorizem pelo entendimento através do diálogo, 
sem jamais permitir agressões físicas ou verbais entre quaisquer entes da escola, 
impedindo atitudes preconceituosas de qualquer forma. 

Para que possamos manter um ambiente tranqüilo , temos que primar pela 
organização do ambiente de trabalho, evitando assim, desencontro de informações, 
desentendimento entre os setores da escola. 

A equipe de gestão, deve estar atenta aos acontecimentos da escola, para 
que, quando for indagada sobre qualquer informação relacionada a escola, possa 
fornecer informações precisas, evitando falhas na comunicação. 

É de vital importância, o entendimento de todos sobre as regras de convivência 
da escola, que estão expressas no Regimento Escolar, que as mesmas sejam 
seguidas por todos, para que possamos manter a organização necessária para o 
bom funcionamento da instituição. 
 

 Regras de convivência 
 



O objetivo das regras de convivência, é manter um ambiente saudável, propicio 
para o desempenho das atividades relacionadas ao processo de ensino 
aprendizagem, primordial para uma educação de qualidade. 

Para que as regras sejam compreendidas por todos, não devem ser impostas, e 
sim discutidas com toda a comunidade escolar, devem ser debatidas junto aos 
discentes, docentes, pais, professores e funcionários, sendo transmitidas para o 
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, para que possam ser analisadas a 
luz das legislações relacionadas ao assunto, para que não firam a integridade física 
ou moral dos que aqui convivem, também para que sejam referendadas através da 
aprovação ou reprovação, sendo registradas no Regimento Escolar. 
 

 Compromisso e responsabilidade 
 
Para que o processo de ensino aprendizagem transcorra tranquilamente, é 

necessário que os profissionais cumpram com suas responsabilidades e, que a 
Equipe de Gestão, esteja pronta a orientar para que se mudem certas condutas 
indesejáveis na escola, como chegar atrasado ao trabalho e encerrar as aulas 
antes do horário determinado pela escola. 

Para que os profissionais da escola, cumpram com suas obrigações referentes 
a pontualidade e assiduidade, é fundamental que a equipe de gestão, tenha o 
compromisso de, não somente ser o agente fiscalizador, mas, que seja o exemplo 
para os demais, agindo com responsabilidade em suas obrigações. 

No tocante ao aluno, a escola tem a obrigação de chamar o mesmo para 
dialogar sobre os prejuízos à sua aprendizagem, decorrentes de atrasos e faltas, 
também, deve comunicar aos responsáveis pelo aluno, sobre ausências 
injustificadas, e se for o caso, comunicar o Conselho Tutelar local, para que o 
mesmo verifique junto a família, os motivos da ausência do menor. 
 

 Respeito aos Direitos Humanos 
 

A escola deve ser o centro de discussões e também de defesa dos direitos 
humanos, pois é a instituição formadora do cidadão, juntamente com a família; é 
responsável por apresentar ao indivíduo os princípios de respeito ao ser humano.  

Por essência, a escola deve atuar fortemente na sociedade em prol da 
efetivação dos direitos humanos, denunciando atos que vão contra esses direitos, 
dentro e fora da instituição, sendo representante permanente nas discussões 
acerca do tema na sociedade. 

Para que se efetive na sociedade o respeito pela pessoa humana, é necessário 
e fundamental, que o currículo - de forma transversal –ofereça conteúdos que 
proporcionem a construção das  habilidades e competências necessárias para que 
o ser humano possa agir de forma a respeitar as diferenças, sejam elas econômica, 
sociais, de gênero, raça, etnia ou necessidades especiais, tornando-se também, 
um agente atuante na melhoria das condições de igualdade de direito entre os 
vários grupos representativos da sociedade. 
 

 Desenvolvimento profissional contínuo 
 

Na final do século XX e início do século XXI, no Brasil, a formação de 
professores e profissionais que atuam na educação teve avanços muito 
importantes. Em virtude dos debates e teorizações realizadas, tanto as instituições 



de formação quanto as próprias instituições educativas vêm se ocupando, com 
muito afinco, dessa tarefa.  As ideias levaram os estudiosos da área a 
considerarem que a formação profissional deve acontecer durante toda a vida 
profissional. Por isso, na atualidade, entende-se que a qualificação profissional 
depende tanto da formação inicial, nos cursos de graduação, como da formação 
contínua e da continuada. 
  A aposta é em uma formação de caráter coletivo, contextualizada, atrelada 
às necessidades e problemáticas do dia-a-dia escolar. Em outras palavras, uma 
formação que se dá num contínuo por meio do compartilhamento de experiências, 
de debates sobre livros lidos, dos grupos de estudo, de atividades de pesquisa-
ação, da escrita de projetos, do desenvolvimento e da melhoria do currículo, do 
planejamento conjunto de atividades de aprendizagem, da elaboração de diários, 
da aplicação das tecnologias da informação e da comunicação, entre outros. 

O  processo interativo da produção de conhecimento na relação 
professor – aluno ocorre através de um liame estreito e pessoal, no qual a 
afetividade, a amorosidade e o embasamento teórico estejam presentes. É, antes 
de tudo, um exercício de liberdade e democracia. Baseado na ousadia, criatividade 
e na responsabilidade ao considerar o que há, imaginar o que poderia ser, sonhar 
com o desejado e, finalmente, estabelecer ações concretas que tornem realidade 
os sonhos. Disciplina, parceria, cooperação, construção conjunta do conhecimento 
são resultados de uma ação coletiva na qual os papéis de aluno e professor têm 
clareza de definição. Do professor espera-se que assuma postura de educador, 
conduzindo o processo construtivo, mediando interpretações, fornecendo 
elementos instigadores, informações ampliadoras, intervindo, interferindo, 
estimulando, orientando e desafiando permanentemente o aluno que, aprendendo 
a aprender, torna-se sujeito no processo ensino-aprendizagem.  

Do aluno o papel reservado é de protagonista do processo, pois que, a partir 
dos elementos e questões levantadas, experimenta, duvida, analisa, erra, 
reconstrói, e, finalmente, aprende, consolidando um conhecimento construído no 
processo educacional.  
 

 Organização 
 

A escola realizará bimestralmente, reuniões com a comunidade escolar, 
constituindo assim Assembleia Geral, para tomar decisões conjuntas e informar o 
andamento do processo de ensino aprendizagem dos educandos. 

As reuniões administrativas da equipe de gestão devem ocorrer a cada 15 dias, 
para que se possa ter unidade na postura de todos os membros. 

A coordenação tem a função de promover reuniões pedagógicas ou 
administrativas junto aos professores, para avaliar ou intervir no processo de 
ensino aprendizagem. 

As reuniões com profissionais da escola deverão ocorrer na biblioteca escolar, 
fora do horário normal de aula, para que não atrapalhe o estudo dos alunos na 
biblioteca, sendo que a participação do Gestor seja eficiente como motivador e 
fiscalizador das decisões tomadas em conjunto. 

Todas as normas legais, que gerem os direitos e deveres dos vários segmentos 
participantes desta escola, estão registradas no Regimento Escolar, que deve ser 
constantemente atualizado de acordo com as novas legislações. 
 

 Clima organizacional 



 
A s lideranças devem ser incentivadas em todos os seguimentos da escola, 
desde os alunos até a equipe gestora, para tanto, é necessário, principalmente, 
que a equipe gestora não seja centralizadora, que possa delegar funções e cobrar 
resultados de forma a fomentar a participação não o mero exercício de avaliar e 
punir. 
Com os profissionais da educação a equipe de gestão deve motivar a participação 
em eventos, cursos, entre outros, para que a pessoa se cinta protagonista dentro 
da instituição, também, deve sempre priorizar pelo diálogo, dando vós as pessoas. 
Bimestralmente, a equipe de gestão deve organizar - com a ajuda dos profissionais 
- uma pequena confraternização na escola, para fazer acontecer o espírito de união 
do grupo. 

Os profissionais devem participar das decisões coletivas, para que as mesmas 
sejam cumpridas pelo grupo, sem o sentimento de imposição, mas sim, de 
construção coletiva. 
 
 

 
 

 Avaliação do desempenho 
 

As avaliações de desempenho devem ser realizadas conforme as legislações e 
normas da Secretaria de Educação, não impedindo que a escola promova 
avaliações internas com vistas a melhoria do ensino. 

A gestão escolar terá a função de acompanhar o desempenho dos profissionais, 
através dos resultados obtidos pelos alunos, elaborando gráficos e tabelas para 
avaliar taxas de aprovação e reprovação, bem como, o acompanhamento dos 
planejamentos de aulas e avaliações. 
 
Gestão financeira 
 

Os recursos financeiros da ECEP são provenientes do PDDE (Governo 
Federal) e PDAF (Governo Distrital), que são administrados pela equipe com 
supervisão do Conselho Escolar e do Conselho Fiscal. Outros recursos advêm de 
festas, doações.  
 
Gestão administrativa 
 

 Buscar recursos para reforma da cantina escolar e melhoramento da 
adequação física da escola, com prioridade para a quadra poliesportiva; 

 Realizar parceria com toda a comunidade escolar e local, mobilizando com 
fins de conservação do patrimônio físico da escola; 

 Garantir a execução dos recursos financeiros em parceria com o Conselho 
Escolar; 

 Mobiliários e equipamentos para os ambientes da Biblioteca, Sala de Leitura, 
Secretaria, Supervisão, Sala dos Professores, Sala de sala de recursos, 
Laboratório de Informática, proporcionando melhores condições de trabalhos 
em todos os segmentos da escola; 

 Buscar parcerias com instituição pública e privada visando contribuir para o 
bom desenvolvimento da escola.  



 Manter a Escola como um espaço prazeroso: relacionamento interpessoal 
harmônico, adequação do espaço físico sempre que necessário, 
contribuindo para o bem estar de todos os segmentos. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

“ Não basta saber ler que “Eva viu a uva” . É preciso compreender qual a posição que 
Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com 

esse trabalho. 
Paulo Freire 

 

Partindo do pressuposto de que as propostas contidas nesse projeto 
contemplam as exigências e necessidades visíveis para contemplar o bom 
funcionamento da Escola Classe Estância Planaltina, faz-se necessário que a 
utilização de práticas que favoreçam o processo educativo seja constantemente 
repensada e atribuídos meios dinâmicos no intuito de alcançar os objetivos 
pedagógicos. É indispensável que diagnósticos e avaliações sejam constantemente 
impregnadas na rotina escolar a fim de proporcionar a identificação da situação real 
em que a escola está inserida, favorecendo a tomada de decisões e mudanças de 
atitudes desde que contribuam para o crescimento e êxito da mesma, tem-se, 
também, a possibilidade de estar projetando novas possibilidades, novos 
caminhos, novas questões, então a avaliação traz em si uma dimensão reflexiva 
bastante forte, e essa deve ser a dimensão a ser ressaltada na avaliação, deixando 
de ser apenas uma identificadora de problemas, mas, produtora de possíveis 
soluções. 

O processo avaliativo é intrínseco ao processo de ensino-aprendizagem, é 
próprio do ambiente escolar. Assim como as ações de uma gestão democrática 
devem passar obrigatoriamente, pela avaliação contínua de toda a comunidade 
escolar. O ato de avaliar, reavaliar e se redefinir permite mudanças qualitativas na 
vivência da escola. Sendo este um documento público e de interesse para toda a 
comunidade escolar é natural que exista um feedback contínuo dos seus mais 
variados personagens. 

Não concebemos aparelhos estanques de avaliação, mas compreendemos 
que todos os momentos sociais, reuniões pedagógicas, reuniões de pais e mestres, 
conselho escolar e outros momentos em equipe são momentos imprescindíveis 
para a avaliação das ações que estão propostos neste plano de gestão. Pois 
assim, 
(...) os momentos propícios para se instalar um processo de avaliação institucional 
não podem surgir da vontade isolada de alguém, mas da necessidade coletiva de 
um grupo que busca indagar e responder o que, para que, quem, onde, quando e 
como o avaliar contribuirá para mudanças significativas em uma dada instituição. 
(RIBEIRO, 2005, pg 97)  

Todavia, a avaliação da proposta pode ser realizada periodicamente, 
preferencialmente semestralmente. Assim garantimos que as ações possam 
alcançar suas metas e objetivos plenamente e com o apoio de toda a equipe e 
comunidade escolar, sugerindo, mudando e melhorando as propostas iniciais. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS DA 

ESCOLA 

 
"Não se pode ensinar nada a um homem. Pode-se apenas ajudá-lo a encontrar a 

resposta dentro dele mesmo." 



Galileu Galilei 

 

 

 

PROJETO : EDUCAÇÃO INTEGRAL (coletivo) 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A educação integral parte de um pressuposto fundamental de que todas as pessoas 

são capazes de aprender, em diferentes lugares, com diferentes pessoas e ao longo de toda a 

vida. Trata-se de uma concepção que compreende que educar é garantir o desenvolvimento 

de todas e todos, em todas suas dimensões – intelectual, física, afetiva, social e simbólica. 

Essa visão se contrapõe à ideia clássica de que a educação se restringe ao processo centrado 

na escola e voltado apenas para o conhecimento acadêmico. 

O espaço escolar tradicionalmente concebido, sala de aula, às vezes não é suficiente 

para garantir o conjunto de aprendizagens necessárias para que crianças e adolescentes 

enfrentem os desafios da sociedade contemporânea. Essas aquisições supõem novos arranjos 

consonantes com o desafio de educar no século XXI. Alinhada a essa demanda, a educação 

integral promove processos educativos que entrelaçam a experiência escolar à vida nas 

comunidades e nas cidades e se convertem em uma responsabilidade coletiva. Além disso, 

reconhece que os estudantes devem estar no centro do processo de ensino-aprendizagem e 

que cada um tem ritmos e modalidade de aprendizagem diferentes. As singularidades são, 

justamente, a matéria-prima do educador e devem, portanto,  constituir o pilar do processo 

educativo,  do planejamento à avaliação. É exatamente no valor e na centralidade dada a 

cada aluno que a educação integral se justifica. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o desenvolvimento dos sujeitos educativos em todas as suas dimensões: 

intelectual, física, emocional, social e cultural. E se constituir como projeto coletivo, 

compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, coordenadores, gestores e 

comunidade local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 Formar sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo e com o mundo; 

 Reconhecer a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas identidades e  sustentar-se  

na construção da pertinência do projeto educativo para todos; 

 Levar o aluno a compreender e se comprometer com processos educativos 

contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se 

pratica; 

 Promover a equidade ao reconhecer o direito de todos de aprender e acessar 

oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com 

múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental 

para o enfrentamento das desigualdades educacionais. 

 Vivenciar a escrita e a leitura de forma lúdica, levando o aluno a se inserir no mundo 

letrado; 

 Desenvolver a criatividade, a sociabilidade e as inteligências múltiplas, dando 

oportunidade para que aprenda a jogar e a participar ativamente; 

 Adquirir novas habilidades; 

 Aprender a lidar com os resultados independentemente do êxito ou fracasso; 

 Promover jogos e atividades físicas que leve o aluno a conhecer o seu corpo, 

reconhecer os limites do próprio corpo, respeitar regras, se reconhecer 

participativo e espontâneo perante os colegas, aumentando a interação e integração 

entre os participantes; 

 Proporcionar a autoconfiança e a concentração no processo de aprendizagem, 

levando-o a se responsabilizar-se por seu desenvolvimento. 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 
 

A Escola Classe Estância oferece aulas nos turnos matutino e vespertino, buscando 

atender seus alunos na Educação Integral de acordo com as possibilidades de horário e de 

espaço físico. Desta forma, serão atendidos 80 alunos (oitenta) selecionados,  dos 2ºs, 3ºs e 

4ºs anos. A Educação Integral atende os alunos de 3ª á 6ª feira, reservando as segundas-

feiras para planejamento envolvendo coordenação e  educadores voluntários. O critério para 

seleção é primeiramente, eleger o professor regente de cada turma para esta escolha. Depois, 

orientá-lo a escolher alunos que precisem deste momento a mais na escola, seja por 

http://educacaointegral.org.br/materiais/percursos-da-educacao-integral/


apresentar dificuldades na escrita e ou na leitura, seja por apresentar conflitos sociais ou 

familiares. Os alunos participantes da Educação Integral permanecem na escola por 8 horas 

e 30 minutos, realizando 3(três) refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. 

O programa pedagógico inclui recreação dirigida com jogos, atividades físicas e 

informática, além de aulas planejadas para suprirem dificuldades na leitura e na escrita, 

utilizando-se de textos e atividades interdisciplinares. Este projeto pedagógico é pautado ou 

direcionado por datas comemorativas, como:  

 Dia Nacional do Livro Infantil; 

 Dia Internacional da água; 

 Páscoa; 

 Dia do Índio; 

 Dia das mães; 

 Dia do trabalhador; 

 Assinatura da Lei Áurea; 

 Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia; 

 Dia dos Pais; 

 Dia do estudante; 

 Dia do folclore; 

 Dia do soldado; 

 Independência do Brasil; 

 Dia da árvore e Dia da paz; 

 Dia das crianças; 

 Dia do professor; 

 Dia Nacional do Livro 

 Proclamação da República; 

 Dia Nacional da Consciência Negra; 

 Natal.  

 

AVALIAÇÃO 

 
 Uma vez que a Educação Integral pressupõe um olhar para a multiplicidade de 

dimensões do desenvolvimento humano, a avaliação nessa concepção também deve se 

configurar como um projeto integrado e integrador, tanto conceitualmente quanto em sua 



prática metodológica. Essa perspectiva multifatorial do processo avaliativo pode ser 

resumida em dois aspectos centrais, que por sua vez também são complementares e 

indissociáveis. Em primeiro lugar é necessário conceber que avaliação em Educação Integral 

implica descrever e mensurar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, como 

também da gestão do programa e da escola. Deve, portanto, incluir todas as esferas do 

programa de Educação Integral, atentando para o geral, a avaliação do projeto, mas sem 

descuidar do específico, a avaliação da aprendizagem dos estudantes. 

 Como um segundo ponto, a avaliação na Educação Integral é compreendida como 

processo formativo, contínuo, processual e dialógico que expressa valores, concepções, 

crenças e posicionamento político-ideológico do avaliador. Quem avalia tem decisões a 

tomar no sentido de qualificar o que está sendo avaliado, determinando os critérios que irão 

reger todo o processo de valoração. Desta forma, todos devem ser avaliadores do projeto 

“Educação Integral da Escola Classe Estância”, como gestores, educadores, estudantes, 

família e comunidade. Educadores avaliam a aprendizagem dos estudantes. Os estudantes se 

auto-avaliam e avaliam o trabalho dos professores e colaboradores do projeto. 
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Projeto Literário 
“Um livro infantil, para o quarto de uma criança, é um objeto tão importante e 

mais indispensável do que o berço”. 
 

(Friedrich Bertuch) 

Professoras: Thainã , Lidiane, Mariana e Tayná 
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INTRODUÇÃO 
 
            A leitura tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de produzir textos 
escritos. Pois por meio dela os (as) educandos (as) entram em contato com toda a riqueza e a 
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 de escrita, além de ampliar o repertório textual contribuindo para a produção dos 
próprios textos. 
Como afirma Freire: 
           Quando aprendemos a ler, o fazemos sobre a escrita de alguém que antes aprendeu a ler e a 
escrever. Ao aprender a ler nos preparamos para imediatamente escrever a fala que socialmente 
construímos. (FREIRE, 1997, p. 25) 
Nesta perspectiva, o ato de ler e o ato de escrever são elementos indissociáveis no processo ensino-
aprendizagem e devem estar vinculados às necessidades e interesses do público aprendiz. 
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 enriquecimento 
e desenvolvimento de sua personalidade. 

 
Objetivo Geral 
 
Desenvolver a linguagem oral e escrita dos (as) educandos (as), utilizando a narrativa dos 
contos como tipologia textual. 
 
Objetivos 
 Específicos 
 
• 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 linguagem escrita; 
 
Metodologia  
Cada semana um estudante será sorteado e levará para casa um livro de literatura, de sua 
escolha e emprestado da biblioteca da escola, e o caderno para as anotações. A criança irá 
ler o livro em casa, se possível com os pais ou responsáveis e deverá preencher uma ficha 
do caderno. Na data escolhida pela professora o estudante deverá devolver o livro e o 
caderno. 
 
Avaliação  
 



Durante toda execução do projeto  será  observado o interesse , a participação, as leituras 
realizadas e o caderno para as anotações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE LEITURA ( 3º ano) 

   Professora Mara 

 



SENHORES RESPONSÁVEIS, 

É COM MUITA ALEGRIA QUE NESTE DIA A CRIANÇA LEVA PARA CASA A PASTA 

DE LEITURA. 

ESTE É UM MOMENTO MUITO IMPORTANTE PARA TODOS NÓS. 

NOSSO PROJETO VISA DESENVOLVER EM NOSSO ALUNO O GOSTO PELA 

LEITURA, A CAPACIDADE DE INTERPRETAR ORALMENTE O QUE FOI LIDO, 

CONHECER GÊNEROS LITERÁRIOS DIFERENTES, APERFEIÇOAR A SUA FORMA 

DE LER, COMPLATILHAR AS SUAS IDÉIAS, FAZER INFERÊNCIA DE ASSUNTOS 

QUE NÃO ESTÃO EXPLÍCITOS NO TEXTO. PEDIMOS A SUA PARTICIPAÇÃO 

INTERAGINDO JUNTO AO SEU FILHO.  DESSA FORMA SUGERIMOS QUE OUÇA 

A LEITURA DO SEU FILHO, INCENTIVE ESSE MOMENTO E   AUXILIE QUANDO 

FOR NECESSARIO. 

DENTRO DA PASTA O ALUNO LEVERÁ UM CADERNO COM UMA LEITURA A SER 

EXECUTADA. 

A PASTA DEVERÁ VOLTAR PARA A ESCOLA NO DIA SEGUINTE. A PROFESSORA 

E OS COLEGAS OUVIRÃO A LEITURA TREINADA PELA CRIANÇA EM CASA. 

CERTO DE PODER CONTAR COM SUA GENTIL ATENÇÃO E PARTICIPAÇÃO, 

DESDE JÁ AGRADEÇO. 

 

PROFESSORA. 

 



 

CADERNO DE 
LEITURA 



 
 

ESCOLA CLASSE ESTÂNCIA DE PLANALTINA DF 

3º ANO F (Ensino Fundamental) 
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PROJETO RECICLÁVEL  
Professora: Tayná (4º ano) 
 
Objetivo 

O principal objetivo é que os alunos entendam que a sucata é matéria-prima 
que pode e deve ser reaproveitada com criatividade na construção de brinquedos, 
jogos e materiais pedagógicos para serem trabalhados em aula. Fazendo-se uma 
reflexão junto aos alunos, sobre a redução dos resíduos e a proteção dos recursos 
naturais, contribuindo, de forma lúdica, para uma aprendizagem significativa e para 
a adoção de práticas mais cidadãs. 
Espera-se que atinja os seguintes objetivos: 
– Oportunidade do aluno em desenvolver suas habilidades; 
– Desenvolver a criatividade; 
– Condição de criar e aprimorar o senso crítico, mediante a análise do material, 
(embalagens, recipientes, etc.) que são adquiridos e jogados fora. 
– Esclarecer os conceitos de “Redução”, “Reutilização” e “Reciclagem”; 
– Demonstrar a importância do reaproveitamento das embalagens de produtos 
industrializados; 
– Transformar o “lixo” urbano em brinquedos de forma simples e criativa; 
– Promover uma orientação segura quanto ao uso da criatividade e adaptação de 
materiais úteis ao ensino de ciências e educação ambiental; 
– Promover a utilização livre e ampla da inteligência, do bom senso e da 
responsabilidade na execução de atividades mentais e práticas; 
– Desenvolver o raciocínio matemático para determinação de volumes e/ou 
medidas no material convencional; 
– Aproveitar o material sucata, por ser um material de baixo custo e fazer 
adaptações para a substituição de material  convencional; 
– Oportunizar alternativas significativas para modificações de estratégias e 
mudanças no comportamento final do aluno. 
 
 
Projeto :FEIRA DE CIÊNCIAS 
 
                  Professora: Tayná 
 
Objetivo Geral. 
Realizar um evento que promova a interação científica no Bairro da Estancia 
Planaltina, incentivando alunos e professores do ensino fundamental, a planejar e 
executar trabalhos científicos, possibilitando aos alunos a oportunidade de construir 
seu conhecimento de forma interdisciplinar, criativa e contextualizada. 
Objetivos Específicos. 
– Utilizar mecanismos para estimular os alunos a planejar e executar projetos 
próprios ou sugeridos, com os recursos de que dispõem. 
– Despertar vocações e o desejo de conquista no meio estudantil, desenvolvendo a 
confiança e a segurança no trato com os problemas reais 
– Efetuar a avaliação da realização e dos resultados obtidos nas diversas 
atividades desenvolvidas na feira de ciências. 
– Incentivar o conhecimento científico de forma conjunta. 
 
 



Para coordenação pedagógica 

 Planejar, junto com os professores, os trabalhos que serão realizados e dar 

sentido ao que vai ser proposto. 

 Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e contribuir na análise dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 Garantir, por meio dos professores, que todos os estudantes terão a 

oportunidade de participar das atividades. 

Para os professores 

 Compartilhar o tema com os estudantes, definir as etapas de acordo com o 

método científico e orientar a pesquisa, evidenciando como o conhecimento 

explica os problemas do dia a dia. 

 Planejar sistematizações para cada etapa para analisar os avanços e 

desafios. 

 Propiciar aos alunos momentos em que possam socializar o que estão 

aprendendo com os demais grupos. 

Para os alunos 

 Encontrar soluções para a pergunta colocada pelo projeto, pesquisar em 

diferentes fontes, tomar decisões em grupos e pensar em como socializar o 

que foi aprendido. 

 Considerar o público para definir a melhor maneira de comunicar as 

descobertas realizadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Projeto: A Arte de Incluir 
 
 

Aprendemos através da experiência, e Ninguém ensina nada a 

ninguém 

  Viola Spolin 

 

1- Apresentação:  

 

            Projeto: “A Arte de Incluir” pretende refletir sobre a caracterização e 

implicações dos conceitos pedagogia do teatro e teatro como pedagogia na esfera 

do Teatro na Educação. Trabalhar com a linguagem artística junto aos alunos com 

necessidades especiais da Escola Classe Estância de Planaltina. 

 

A arte é defendida (...) como um caminho para o 

desenvolvimento humano e social. Sua qualidade de 

despertar o contato sensível com as coisas do 

mundo e sua característica de reflexão profunda e 

reinvenção das experiências humanas faz com que 

a vivência artística seja vista e apreciada como um 

caminho alternativo para a formação de crianças, 

jovens e adultos” (VIGANÓ, 2006, p.15). 

 

Está proposta nasceu da vontade de trabalhar com os alunos da inclusão de 

forma lúdica e diversificada, onde suas habilidades artísticas fossem descobertas e 

valorizadas. Assim abre-se um espaço de socialização e interação entre essas 

crianças e o mundo das linguagens artísticas. 

Segundo Maria Lúcia Pupo, “quando falamos em pedagogia teatral estamos 

nos referindo a  uma reflexão  sobre  as  finalidades,  as  condições,  os métodos e 

os procedimentos relativos a processos  de ensino/aprendizagem em teatro...”. 

Como tal, engloba a noção de teatro como pedagogia, a qual pretende acentuar 

que o fazer teatral, em si, ensina sobre relacionamentos, expectativas, conflitos e 

emoções humanas, e é a atmosfera do trabalho e a vivência em grupo, que tornam 

significante a experiência.  

 



Aprendemos com o teatro a refletir sobre a complexidade 

das relações humanas, com o teatro, portanto, nos 

educamos. Embora a relação entre educação e teatro 

exceda os limites da escola, a instituição escolar é um 

importante agente de aproximação das novas gerações com 

o universo das artes cênicas.( Salto para o Futuro, 2010). 

O teatro será o instrumento norteador desse trabalho. Cujo objetivo é 

despertar a sensibilidade artística e a criatividade individual do aluno, 

reconhecendo suas limitações e explorando seu potencial e seu espírito de equipe.  

O projeto será realizado através de oficinas que serão ministradas pela 

coordenação da inclusão, contando com auxilio da monitora da instituição, para 

que juntos possam desenvolver um trabalho de excelência, e fortalecer os laços de 

amizade e companheirismo entre os participantes, fazendo dessa uma experiência 

transformadora e significativa para o mesmo. 

Esta oficina visa desenvolver atividades artísticas com os alunos desta 

instituição de ensino, tendo como foco temas transversais, a serem escolhidos com 

auxilio da coordenação pedagógica e de inclusão, e da orientadora de ensino. 

Como meta a ser alcançada a valorização do eu, o reforço e regaste da autoestima 

das crianças, utilizando da pedagogia do teatro como instrumento condutor desse 

processo de ensino/aprendizagem. 

 

2 – Publico Alvo:  

 

Será desenvolvido na Escola Classe Estância de Planaltina, com alunos 

atendidos pela sala de recursos, Alunos com Necessidades Especiais 

Educacionais (ANEE), do Ensino Fundamental e alunos com outras necessidades 

e transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, com faixa etária entre 07 e 

14 anos. 

Serão supervisionados pela professora Carla Cristiane Rodrigues e Silva 

colaboradora da ANEE. 

 

3 – Justificativa:  

 



Com o objetivo de desenvolver uma educação que realize transformações 

na vida social do aluno, e que se façam mais significativas para os mesmos, que 

vivem em uma comunidade desprovida de atividades culturais, utilizaremos do 

teatro, como uma ferramenta didática e pedagógica. 

           A escola atende a comunidade da Estância. Em seu corpo discente 

encontramos um grande número de alunos com dificuldades de aprendizagem e de 

relacionamento. Quando encaminhados para a Equipe de Apoio Educacional 

Especializado são diagnosticados problemas de origem familiar, social e 

psicomotor. 

          Sendo o teatro e em específico, a proposta de Augusto Boal, uma forma de 

libertação, expressão, conhecimento das possibilidades do corpo e meio de 

interação entre seus pares. Será uma ferramenta de grande valia não só para o 

aprendizado de Arte, mas também para a formação do estudante num todo. 

          A dramatização possibilita que os participantes vivenciem os seus conflitos 

de interação social, liberem tensões e elaborem criativamente novas formas de 

solução.  

         Na dramatização, a situação é vivenciada como se fosse real, deixando que 

aflorem emoções, que apareçam conflitos reprimidos e que os participantes se 

sensibilizem nas relações interpessoais. Nela os participantes são ativos, 

participam com sentimentos e emoções na situação representada. Essa 

participação certamente é uma forma de produzir mudanças e transformações.  

 O Teatro do Oprimido trabalhado por Augusto Boal tem como objetivo maior 

permitir vivências de reconhecimento das raízes dos problemas pessoais e sociais, 

estimulando reflexões que abram caminhos para a busca de soluções criativas 

para esses problemas, denunciando e recriando relações de poder, liberando da 

opressão.  

Segundo o autor, para trabalhar com o Teatro do Oprimido é preciso ter em 

conta o seu princípio básico, que é: "A imagem do real é real enquanto imagem 

(...). Devemos trabalhar com a realidade da imagem e não com a imagem da 

realidade (2000, p.233). 

 Seu valor pedagógico reside no fato de que na imagem conjugada com a 

ação há um envolvimento do sentimento, da emoção, atingindo o ser humano de 

forma radical, "uma imagem não precisa ser entendida, e sim sentida". (Boal, 2000, 

p.233).  



As imagens são construídas coletivamente a partir dos problemas típicos de 

um grupo social. Os espectadores participam ativamente, mantendo um diálogo 

coletivo que envolve atores e plateia, que seguidamente invertem seus papéis.  

Dentre as técnicas desenvolvidas por Boal, os jogos dramáticos aplicados 

estão em consonância com:  

•Teatro imagem: conjunto de técnicas que utiliza principalmente a imagem 

concreta para expressar emoções.  

•Teatro fórum: usado em casos de situações sociais concretas bem 

definidas, em que há um conflito a ser resolvido: a plateia é convidada a discutir 

sobre a ação dos protagonistas, buscando uma forma melhor de agir.  

•Teatro invisível: representadas cenas cotidianas onde os espectadores são 

reais participantes do fato ocorrido, reagindo e opinando espontaneamente na 

discussão provocada pela encenação. 

O teatro é disciplina obrigatória para séries iniciais assim como a música e 

as artes visuais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais publicados em 1997 trazem 

um volume específico para Arte e estabelecem fundamentos metodológicos e 

critérios para avaliação da disciplina. De acordo com a portaria de distribuição de 

carga horária dos docentes da Secretaria de Educação do Distrito Federal, cabe ao 

professor de atividades, ministrar aulas de Arte, incluindo Teatro, para os alunos de 

séries iniciais.  

Serão levados em consideração os conteúdos curriculares da SEDF que 

estabelecem como conteúdo para o Ensino Fundamental, e as adaptações 

curriculares de cada aluno, bem como seu grau de comprometimento intelectual,  

objetivando a interação coletiva. 

 

Atividades propostas: 

A) Jogos dramáticos; 

B) Movimento expressivo: ações dramáticas por meio das atitudes, gestos, 

expressões faciais e ações do cotidiano. 

C) Apreciação de montagens teatrais.  

D) Teatro de animação 

 Com base em tais documentos oficiais, justifica-se a realização desse 

projeto com os alunos acompanhados pela sala de inclusão dessa instituição, 

matriculados em séries iniciais do Ensino Fundamental. 



4- Objetivos 

 

4.1- Objetivos Gerais: 

 

          - Reconhecer, analisar e criar formas artísticas, exercitando a imaginação 

criadora, cultivando a curiosidade e autonomia no agir e no pensar arte; 

           - Utilizar a expressão corporal e oral em representações teatrais; 

- Desenvolver a sensibilidade artística por meio da observação, imaginação 

e fantasia a partir da exploração e experimentação de diversas linguagens, 

suportes, técnicas e materiais.  

- Refletir acerca das diferentes formas artísticas a partir da análise 

contextualizada das produções. 

 

4-2 - Objetivos Específicos: 

 

- Identificar o ator como profissional que utiliza o corpo para representar 

situações reais ou fictícias, os lugares onde desenvolve sua atividade e discernir 

atores e personagens; 

- Reconhecer o teatro como forma de expressão e como arte que pode ser 

desenvolvida também por não atores, e em espaços cuja finalidade não seja 

específica para representações; 

- Representar através de jogos dramáticos situações de seu cotidiano, 

aspirações, frustrações de forma a fornecer elementos que possam ser observados 

e discutidos em grupo; 

 

- Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais representadas pelos jogos dramáticos; 

- Identificar o teatro de bonecos como uma das diversas formas de se fazer 

teatro, conhecendo seus elementos de composição de cenas, manipulando 

bonecos, criando cenas e assistindo as apresentações; 

- Promover o autoconhecimento do corpo e da voz, através do 

desenvolvimento psicomotor possibilitado pelos jogos propostos; 

- Possibilitar o aprimoramento da capacidade de atenção, concentração, 

observação e de trabalhar em grupo. 



         - Favorecer o reconhecimento do esquema corporal, a construção da 

identidade, ao lado do entendimento do corpo e de seus potenciais de ação lúdica 

e prazerosa.  

 

          - Provocar a dimensão psicomotora despertando os potenciais de evolução 

cognitiva e sócio-afetiva. 

 

5.- Metodologia  

 

 Antes de iniciar as aulas com os jogos dramáticos, será necessária uma 

introdução sobre o que é, quem faz, como se faz e onde se faz teatro. Como a 

maioria dos alunos não tem vivência de espectadores de montagens teatrais será 

necessário relacionar suas experiências em teatro de igreja e escola com os 

conteúdos a serem trabalhados. Para facilitar esse entendimento prévio serão 

utilizadas as seguintes estratégias: 

 

1. Leitura do livro de literatura infantil Teatro, de Núria Roca /Rosa M onde 

expõe em linguagem acessível para a idade termos como espectador, cenografia, 

direção teatral, teatro de formas animadas, entre outros. 

 

2. Utilização de recursos como imagens em DVDs de peças teatrais 

encenadas em prédios próprios para este fim. 

  

          Após introdução e construção coletiva de conceitos bases serão 

desenvolvidas aulas com base em jogos de Augusto Boal onde seja possível que o 

aluno expresse suas emoções, represente e reflita sobre situações concretas e 

cotidianas em que haja conflitos a serem resolvidos. 

 Farão parte das aulas práticas, exercícios de aquecimento de corpo e voz e, 

ao final, relaxamento. 

 

6 -  Recursos: 

6.1 Recursos Materiais  

 -01 aparelho de som 

-Balões 



-TNT cores variadas 

-Tinta para rosto 

-CD e DVD 

-Espelho 

-Folha Branca 

-Objetos diversos 

-Bonecos/ pelúcia 

-Luvas Pretas 

-Televisão 

-Lanternas 

-Papel solofone 

-Aparelho de DVD 

-DVD com cenas de peças teatrais  

-CDs com músicas adequadas para aquecimento e relaxamento 

6.2 - Recursos físicos  

 -Sala de informática / Sala de aula  

-Biblioteca 

 -Pátio da escola. 

-Quadra 

7 – Avaliação 

 

     O aluno será avaliado sob os seguintes critérios. 

 

a)Desenvolvimento da capacidade de atenção, concentração, observação e 

enfrentamento das situações que emergem nos jogos dramáticos; 

 

b) Articulação do discurso falado e a expressão do corpo; 

 

c) Empenho para expressar-se com adequação e de forma pessoal ao contexto 

dramático estabelecido; 

 

d) Capacidade de organizar-se em grupo na ação dramática; 

 



e) Capacidade de expressar-se com adequação, tendo o teatro como um processo 

de comunicação entre os participantes e na relação com os observadores. 
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Escola Classe Estância Planaltina 

Atenção, 
 

Concentração,                  
 

 
Ritmo, 

 
 
Vai começar... 
 

Sala de Recursos 2018 
Professora : Carla Cristiane 

 
 
 
 
 



 
 

 
1- Clientela: 

 
Alunos da Escola Classe Estância com dificuldades na atenção, 

concentração, memorização, psicomotricidade e raciocínio lógico. 
Alunos com deficiência física, deficiência intelectual e transtorno do 

espectro autista e demais alunos ANEE que vierem a ser matriculados no 
decorrer do ano letivo. 

 
 
 
 
 
 
 

2-  Justificativa: 
 
Nas reuniões pedagógicas, nas coordenações e nos Conselhos de 

Classe da Escola Classe Estância Planaltina, foi observado através dos relatos 
dos professores que um dos desafios em sala seria falta de atenção e 
concentração de alguns alunos. Mesmo com todas as ações pedagógicas, toda 
motivação, todos os recursos, por mais diversificados que fossem não estão 
conseguiam manter o foco de alguns alunos no conteúdo a ser assimilado, 
prejudicando assim sua aprendizagem.  

Esta é uma das maiores preocupações dos professores, cada vez mais 
as crianças revelam dificuldades em focar a sua atenção em sala de aula. 
Sabemos que na maioria, senão sempre, os problemas de falta da atenção e 
concentração, estão associados às dificuldades de aprendizagem.  Como fazer 
com que os alunos que apresentam se dispersos e que não conseguem manter 
a atenção por um tempo significativo, avance na aprendizagem?  

Surgiu então a ideia de desenvolver um projeto onde as crianças com 
estas características pudessem ter a oportunidade de desenvolver a memória, 
atenção, concentração, psicomotricidade e o raciocínio lógico através de jogos 
diversos, brincadeiras e atividades de maneira lúdica. Paralelamente, durante a 
realização do Projeto, serão dadas orientações e sugestões pedagógicas para 
os professores regente destes alunos. 

 
 

3- Duração do projeto 
 

 Inicio: Março 

 Avaliação: Julho e será reiniciado com as mudanças necessárias no 
mês de agosto 

  Termino: Novembro  

 Frequência: três dias da semana sendo segundas, terças e quintas para 
atendimento ao aluno do projeto, as quartas serão reservadas para a  
Coordenação Coletiva Local, e as sextas para Coordenação Coletiva 



Regional e/ou planejamento semanal e confecções de materiais que 
serão necessários para o desenvolvimento do projeto. 
 

 
4- Cronograma a ser preenchido com a Supervisão Pedagógica 

 
Matutino 

 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:00 a 8:45     
 
 
 

Coord.Coletiva 
Regional ou local 

  
 
 

Planejamento 
semanal e 

confecções 
de materiais  

8:45 a 9:30    

9:30 a 10:15 Projeto   

10:15 a 11:00 Projeto Projeto Projeto  

11:00 a 11:45  Projeto Projeto 

 
Vespertino 

 

Horário  Segunda  Terça  Quarta Quinta  Sexta 

8:00 a 8:45    
 
 
 

Coord.Coletiva 
Regional ou local 

 
 
 
 
Curso na  
EAPE 

 
 
 
 
Planejamento 
semanal e 
confecções 
de materiais 

8:45 a 9:30 Projeto  

9:30 a 10:15 Projeto  

10:15 a 11:00  Projeto 

11:00 a 11:45  Projeto 

 
 
 
 
 
5 - Objetivo geral: 
 
 

 Desenvolver a memória, atenção, concentração; estimular o raciocínio 
lógico; dar suporte para solução de situações-problemas, raciocínio 
construtivo e crítico. 



 
 
 
 
 
6 - Culminância: 
 

 O encerramento do Projeto: Atenção, Concentração, Ritmo, vai 
começar..., será feito com os próprios alunos em uma festa onde serão 
entregues os materiais por eles produzidos.  

 
 

 
7 - Metodologia ou procedimentos projeto metodológicos 
 
 

 Com o foco na proposta justificada do Projeto: Atenção, Concentração, 
Ritmo, Vai começar. 

 
 
 
 
 

Jogos 
 
 

Ciente de que a introdução de jogos como estratégia de ensino-aprendizagem 
no Projeto: Atenção, Concentração, Ritmo, Vai começar, é um dos recursos 
pedagógicos que apresenta excelentes resultados, pois cria situações que permitem 
aos alunos desenvolver métodos de resolução de problemas, estimula a sua 
criatividade num ambiente desafiador e ao mesmo tempo gerador de motivação. Os 
jogos também favorecem o desenvolvimento da linguagem, de diferentes processos 
de raciocínio e de interação entre os alunos e consequentemente apresentam 
também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 
aprendizagem, pois, dentro de uma da situação de jogo, é impossível uma atitude 
passiva e a motivação é grande. Os desafios dos jogos vão além do âmbito cognitivo, 
pois, ao trabalhar com jogos, o aluno depara-se com regras e envolvem-se em 
conflitos, uma vez que não estão sozinhos, mas em um grupo ou equipe de 
jogadores. Tais conflitos são excelentes oportunidades para alcançar conquistas 
sociais e desenvolver autonomia. São eficientes também para a memorização. 

-Quebra-cabeça 
O quebra-cabeça desafia a inteligência da criança, estimula o 

pensamento lógico, a composição e decomposição de figuras, discriminação 
visual, atenção e concentração. O interesse varia conforme o grau de 
dificuldade da brincadeira. Uma vez difícil, pode-se montar em cima de uma 
prancha, riscar as suas formas e numerá-las para facilitar a utilização. 

-Jogo de memória 
O jogo da memória estimula o pensamento, memorização, identificação 

de figuras, estabelecimento do conceito de igual e diferente, além de 
orientação espacial. 



-Advinhação 
As brincadeiras de adivinhar estimulam o pensamento lógico, dedução, 

reconhecimento do todo por uma parte, atenção e observação, nomeação e 
discriminação visual, porque constituem desafio explícito. Se forem bem conduzidas, 
levarão as crianças a descobrirem que poderão alcançar melhores resultados se 
fizerem perguntas mais objetivas. Isso pode ser feito também se limitando o número 
de perguntas que cada criança ou grupo pode fazer para chegar à resposta correta. É 
diversão na certa! 

-Blocos de montar 
Crianças desatentas e com dificuldades em concentrar se muitas vezes, têm 

dificuldade de completar tarefas porque se sentem frustradas e impacientes. Os 
brinquedos de construção e de montar são fáceis de usar e têm apenas algumas 
peças. Isso ajuda as crianças criarem uma estrutura única em um tempo 
relativamente curto, que pode ajudá-la a construir confiança. 

-Jogos Pedagógicos Confeccionados no Curso: Mala de Matemática. 
- Jogos de Tabuleiro 
Jogos que envolvam estratégias de raciocínio dão à criança a oportunidade de 

explorar o problema proposto de forma planejada, sistemática e ordenada.  
- Jogo de cartas 
- Jogos no computador ou tablet 
Há vários jogos na internet em sites educativos que estimulam a atenção, 

memorização e raciocínio. 
Ex: Amazing Alex auxilia as crianças na medida em que o jogo exige o 

planejamento de estratégias para que os níveis sejam concluídos com êxito. Além de 
planejar, o jogador deve compreender a interação complexa estabelecida entre os 
inúmeros objetos em cena. 

MatrixMatch 2: O objetivo é ordenar e relacionar, numa grande matriz, as 
formas e linhas que, unidas, dão origem a novas figuras (gratuito); 

Match it up 3: trabalha a relação entre determinados pares de objetos, animais, 
ferramentas, meios de transporte e muito mais (gratuito); 

Series 1: ensina a criança a organizar os objetos por forma, cor, tamanho e 
quantidade. O jogo desenvolve conceitos matemáticos primários como tamanho e 
quantidade, habilidades de percepção visual (gratuito); 

My Mosaic: um jogo que ajuda no desenvolvimento de habilidades nas áreas 
da percepção visual e coordenação de olho e mão (gratuito). 

 
 

Brincadeiras ( Psicomotricidade) 
 
 
 Brincadeiras são vistas por algumas pessoas apenas como forma de 

entretenimento, embora muitas já percebam que, em determinados contextos, 
tornam-se estratégias para se construir o conhecimento. O lúdico como forma de 
metodologia no ensino e na aprendizagem pode ser um meio de desenvolvimento da 
criança em vários aspectos, e não só no cognitivo. O lúdico não só favorece a 
aprendizagem como possibilita que sejam desenvolvidas a criatividade e a autonomia 
e permite que, por meio das brincadeiras, os alunos tenham igual oportunidade de 
aprendizado. Brincar é fundamental para a infância. Ao brincar com um amigo, a 
criança precisa conversar, ouvir, esperar a sua vez, tolerar a frustração de perder, 



seguir regras e aprender a negociar. Com isso ele aprende a se socializar, ser 
flexível, trabalhar em grupo e compartilhar. 

A psicomotricidade: é uma representação mental da expressão motora. Em 
outras palavras, psicomotricidade é a relação entre o pensamento e a ação. 

Quando o aluno tem as habilidades psicomotoras desenvolvidas ele tem 
facilidade para assimilar à escrita, leitura e cálculo mental, num processo de 
transposição. Por exemplo, se o aluno domina o esquema corporal, orientação 
espacial e lateralidade, ele não vai ter problemas na formação da palavra o 
posicionamento das letras, sílabas…  

 
 
Pular amarelinha 
Por não exigir materiais caros ou nenhum tipo de tecnologia avançada, 

essa brincadeira pode ser feita em qualquer espaço ou situação. Esse jogo 
auxilia a criança na coordenação motora, na socialização, no desenvolvimento 
de tolerância à frustração e no contato com limites e regras. 

Teatrinhos e faz de conta 
Montar um teatro de fantoches pode, além de auxiliarem na 

concentração e tolerância à frustração, oferece uma riqueza simbólica enorme, 
fazendo com que a criança experimente como é desempenhar papéis 
diferentes, como comandantes, princesas, reis, banqueiros, etc. e ainda 
estimular o que a criança tem de sobra: a criatividade. 

Clássicas brincadeiras de rua 
Como o esconde-esconde, pega-pega, queimada e tantas outras, a 

criança estimula a coordenação motora grossa e fina, além de exercitar o 
equilíbrio, as habilidades com as mãos e os pés e a destreza dos dedos. 

 
Modelar massinhas 
A criança solta a criatividade ao inventar o que quiser. Isso estimula a 

parte sensorial, o tato, a visão e até o olfato, além da coordenação motora fina. 
  
 Brincar de boneca, de casinha, fingir que é um super-herói ou que 

está dirigindo um carro 
 Favorece as representações do dia a dia. Quando a criança dá bronca 

na boneca ou no ursinho de pelúcia, ela está mostrando a forma que encontrou 
para lidar com o “erro” e amadurecer. 

Ouvir e ler histórias, e brincar com fantoches 
 Permitem que a criança construa histórias e, por meio delas, aprenda a 

lidar com os desafios, além de deixar a vida muito mais divertida. 
O que é que falta? 
Estimula a memorização 
O detetive 
Estimula o aluno a criar hipóteses e tomar decisões. 
 Números  
Proporciona aos alunos o reconhecimento das quantidades. 
 Fazer pulseiras e colares 
Trabalha sequencia, coordenação fina, atenção e concentração. 
Combinar pares  
Explora a ideia de relação e raciocínio. 
Mímica 



Os especialistas explicam que esse jogo estimula a criança a pensar em 
representações e fazer associações de palavras, facilitando os processos cognitivos. 
A questão é encontrar algo que faça sentido para a criança e, junto com isso, criar 
uma brincadeira, e personagens ou temáticas atuais podem ser utilizadas para a 
elaboração de brincadeiras e encenações. 

Brincadeiras em grupo 
Envolver uma equipe é uma boa estratégia para estimular a criança a pensar 

de forma independente. Propiciam agilidade mental, iniciativa e curiosidade, fazendo 
com que a criança tenha que discutir para decidir sobre regras de ganhar e perder. 

Esquema Corporal e Orientação Espacial  
Consistem na consciência do próprio corpo, de suas partes, movimentos 

corporais, das posturas e atitudes. A capacidade de orientar-se, movimentar-se e 
adaptar-se no tempo e no espaço, tendo o corpo como referência, capacita o 
indivíduo estabelecer relações de posição, direção e distância. 

 
 

Pintura e argila 
 

Atividades que envolvam o uso de pintura e argila fornecem aos alunos a 
oportunidade de expressar-se em formas não verbais. Além de colaborar com a 
autoconfiança, simplesmente porque não há nenhuma abordagem adequada ou 
errada em utilizá-los. 

 
 
 
 
 
8 - Avaliação: 
 
 
Será realizada a avaliação através da observação de cunho qualitativo sobre  o 

grau de desenvolvimento das habilidades  como socialização, interação, participação, 
atenção, concentração  e conhecimento que o aluno terá com as atividades e com 
seus colegas durante as atividades. 

Também servirá como processo avaliativo, o relato das professora das turmas 
regulares com o feedback da criança. 

 
 
 

 
 
9 - Anexos  
 
 
Orientações para professores regentes 

 
1. Crianças com déficit de atenção necessitam da repetição de exercícios, de 

instruções e também de um tempo maior para reter e processar uma nova 
informação. Assim, é possível melhorar a capacidade de trabalho da memória. 

 



2. Outra sugestão para aumentar o tempo de atenção e concentração é 
estruturar uma gama de atividades diferentes com um mesmo objetivo para 
serem exploradas durante o período escolar. Exemplo: iniciar uma atividade de 
escrita sobre um determinado conteúdo, depois, utilizar o material concreto 
sobre o mesmo assunto, ler um livro, introduzir um jogo e atividades no 
computador ou tablet. Com esta estratégia, a criança em questão é chamada 
para reiniciar de forma constante o seu processo de atenção e concentração, 
podendo colaborar para o exercício, estruturação e aprimoramento de tais 
funções. 

 
3. Dê uma ocupação ou função à criança: ajudar a distribuir uma tarefa 

para a turma, recolher materiais, buscar um brinquedo que será usado em aula, 
entre outros. 

 
4. Modifique seus métodos e materiais de trabalho, introduzindo 

novidades e objetos concretos para melhorar a atenção. 
 
5. Reorganize o ambiente: modifique as carteiras de lugar, faça novos 

agrupamentos entres os alunos e até sugira grupos de estudos. 
 
6. Tempo para as tarefas: como já foi dito, pode ser dado um tempo 

maior do que aos demais colegas para a execução das tarefas, ou ainda um 
tempo menor, mas com variedade de tarefas. É preciso conhecer como cada 
criança reage melhor e definir o tempo que se adequa às necessidades dela. 

 
7. O mesmo vale para avaliações: elas podem ser feitas de forma oral ou 

escrita, considerando um tempo maior ou menor para a sua execução, 
dependendo de cada caso. A quantidade de atividades (muitas atividades 
curtas ou poucas atividades longas) também deve ser estabelecida de acordo 
com cada caso específico. 

 
8. Crie rotinas para avisar sobre o limite de tempo. Por exemplo, bata um 

sino ou apite, quando faltar 5 minutos para o término da atividade. Sinalize 
sempre o que está acontecendo. 

 
9. Dê pequenos intervalos de descanso a cada 40 minutos de trabalho 

em que as crianças possam ir ao banheiro, tomar água, movimentar-se. 
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Freqüência:  

Cada aluno será atendido no mínimo duas vezes por semana podendo chegar até 

quatro vezes com cada atendimento durando 45 minutos, individual ou coletivo. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

 Propor ações educativas que possam atender as reais necessidades dos 

educandos. 

 Sensibilizar os demais docentes da importância da educação inclusiva para 

o crescimento do respeito as diferenças e do uso de recursos pedagógicos 

para o aumento da aprendizagem das turmas.  

  Reduzir as dificuldades de aprendizagem dos alunos ANEE. 

 Desenvolver diferentes atividades para, complementar e/ou suplementar a 

formação dos alunos, através da Sala de Recursos e nos demais espaços 

escolares, fazendo com que esses alunos se integrem cada vez mais a 

nossa escola, preparando-os para terem cada vez mais autonomia, sendo 

pessoas atuantes e participativas da sociedade em que vivemos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Compreender o aluno com necessidades especiais, assim como demais 

alunos, como parte de toda a escola; 

 Adaptar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo 

adequado às necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as 

individualidades dos alunos; 

 Organizar a Sala de Recursos e zelar pelos seus materiais, para que sejam 

sempre bem aproveitados pelos alunos; 

 Entrevistar as famílias dos alunos com necessidades especiais, 

esclarecendo as funções do AEE na escola e conhecendo melhor as 

crianças que irão trabalhar neste espaço; 

 Sensibilizar os professores sobre a ação do AEE, multiplicando ideias e 

conhecimento sobre a inclusão escolar; 



 Planejar as atividades para os alunos na Sala de Recursos com criatividade 

e atendendo as necessidades individuais dos alunos, explorando os 

materiais disponíveis e confeccionar sempre que houver a necessidade  

para trabalhar com as crianças; 

 Organizar as atividades dos alunos para que seja feito o acompanhamento 

do seu desenvolvimento (pastas, portfólios, fotografias, cadernos, e/ou 

demais materiais que julgar necessário); 

 Atender os alunos com necessidades especiais em contra turno escolar, 

(individualmente ou em pequenos grupos, dando complemento ou 

suplemento na ação pedagógica destes alunos; 

 Auxiliar o professor de turma a realizar adaptações de materiais e recursos 

sempre que necessário, assim como adaptações curriculares, conforme sua 

disponibilidade; 

 Trabalhar juntamente com os professores e com a equipe diretiva na 

construção do Plano Individualizado de Ensino dos alunos com 

necessidades especiais da escola; 

 Realizar visitas na sala de aula e nos diferentes espaços escolares, a fim de 

observar como está ocorrendo à inclusão do aluno com necessidades 

especiais na escola, orientando os professores com ideias e sugestões para 

a melhor integração destes alunos; 

  
 
 
 
 
 

Resultados Esperados 

Esperamos que os alunos matriculados na escola possam com as atividades 

realizadas na Sala de Recursos ter uma melhor integração, podendo compreender 

melhor a rotina escolar, tanto em sala de aula como nos demais espaços 

educacionais presente em nossa escola (pátio, biblioteca, sala de recursos, etc... 

Também se espera poder construir junto com os professores de turma, que 

possuem alunos com necessidades especiais a elaboração da Adequação 

Curricular para que se possa acompanhar melhor o desenvolvimento destes 



alunos, vendo seu crescimento individual, respeitando suas necessidades e 

diferenças. 

O trabalho ao longo do ano será acompanhado pela equipe pedagógica, e 

sempre procurando parcerias com os professores de turma e familiares, visando o 

melhor desenvolvimento dos alunos atendidos. 

A Sala de Recursos visa atender os alunos com necessidades educacionais 

especiais, garantindo a todos os nossos alunos o direito de receber uma educação 

qualitativa, para que possam conviver na escola e na sociedade, de forma 

participativa e atuante, vivendo e respeitando as diferenças no nosso dia a dia. 

 
AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação acontecerá através da participação e frequência dos alunos nos 

atendimento do AEE. 

 Também será feito o registro do desempenho dos alunos através de 

relatórios. 

RECURSOS 

 

 Jogos quebra-cabeça, dominó, baralho, canudinhos. 

 Cartazes com figuras e gravuras 

 Alfabeto manual; 

 Tablet, Notebook e computador. 

 Internet 

 Cola, tesoura e régua, 

 Massa de modelar 

 Jornal, revistas 

 Livros de histórias infantis e livros didáticos 

 Jogos matemáticos e jogos online 

 Arquivos de texto e vídeos no Youtube 

 Calculadora 

 Papéis variados 

 Sólidos geométricos 

 Embalagens vazias 

 Tinta, pincel, tela e tecidos 



 E outros materiais que possam ser adaptados. 

 Argila 

 Jogos confeccionados e adaptados 
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    Cronograma 

 Eixo Objetivos  Ações / Atividades 

 

Responsáveis 

 e Parcerias 

F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
b

ri
l 

M
ai

o
 

Ju
n

h
o
 

Ju
lh

o
 

A
g

o
st

o
 

S
et

em
b

ro
 

O
u

tu
b
ro

 

N
o

v
em

b
ro

 

D
ez

em
b

ro
 

01 Ações para 

implantação e ou 

implementação 

do Serviço de 

Orientação 

Educacional 

• Apresentar e divulgar o 

Serviço de Orientação 

Educacional para os pais, 

professores e comunidade 

escolar que ainda não 

conhecem o mesmo. 

 

• Apresentação do Serviço de 

Orientação Educacional para os 

professores – Semana 

Pedagógica 

• Apresentação do Serviço de 

Orientação Educacional para os 

pais –Reunião de Pais 

• Visitas às salas de aula para 

apresentação do Serviço de 

Orientação Educacional aos 

alunos 

• Orientadora 

Educacional 

 

X X          

           

           

X X          

           

           

X X          

           

           

           

02 Ações junto ao 

corpo docente 

• Promover condições de 

resgate da autoestima e da 

melhoria nas relações 

interpessoais; 

• Participar das reuniões de 

coordenação pedagógica 

coletiva; 

• Propor discussões do 

processo ensino-

aprendizagem e suas 

dificuldades; 

• Oportunizar aos 

professores o 

desenvolvimento de 

habilidades que favoreçam 

o seu crescimento pessoal. 

 

• Coordenação Pedagógica do 

Serviço Especializado de Apoio 

à Aprendizagem para 

apresentação do Plano de Ação 

de cada serviço 

• Palestra da Psicóloga que 

atende a escola sobre • 

Deficiência Intelectual 

•  Palestra com os profissionais 

do Ensino Especial sobre 

Inclusão, 

 

•  Palestra sobre Transtornos 

funcionais, oferecida pela Rede 

de Apoio, 

 

• Psicomotricidade 

• Orientadora 

Educacional, 

Pedagoga, 

Professora da 

Sala de 

Recursos e 

Psicóloga 

Itinerante 

 

 X          

  X         

   X        

     

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

  

  Participar e colaborar com 

os eventos da escola 
Eventos da escola 

• Páscoa 

• Semana de Educação para a 

vida 

• Festa da Família 

• Festa Junina 

• Confraternização dos 

funcionários – 1º semestre 

• Semana de Luta em Defesa da 

Pessoa com Deficiência 

• Todos os 

funcionários 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



• Festa das Crianças 

• Confraternização dos 

funcionários – 2º semestre 

X 

03  

Ações junto ao 

corpo discente 

 

• Estimular a participação 

dos alunos nos eventos da 

escola 

 

 

 

• Incentivar a construção 

de hábitos de estudo na 

rotina do aluno 

 
 

• Demonstrar a 

importância de se cultivar 

amigos dentro e fora da 

escola 

• Propor alternativas ao 

aluno para superação de 

suas dificuldades de 

aprendizagem 

apresentando mediação 

didática diferenciada e 

promovendo o resgate de 

sua autoestima 
 

• Reconhecer e valorizar a 

diversi -dade humana, 

partin- do de um processo 

de conhecimento e respeito 

com o intuito de resgatar e 

fomentar atitudes 

individuais e coletivas 

contra o preconceito e a 

favor do respeito às 

diferenças.  
 

• Proporcionar o 

conhecimento e a 

conscientização dos alunos 

acerca dos temas que 

envolvam meio ambiente e 

cidadania, desenvolvendo 

a construção de atitudes 

para a preservação e com o 

desenvolvimento 

sustentável. 

•  Estimular o aluno, 

familiares e comunidade 

escolar a respeitar os 

outros e entender seus 

• Páscoa 

• Semana de Educação para a 

vida 

• Festa da Família 

• Festa Junina 

• Semana de Luta em Defesa da 

Pessoa com Deficiência 

• Festa das Crianças 

 
 

• Projeto Hábitos de Estudos – 

alunos 4º e 5º anos 

 

 

 

 

 

• Projeto –Valores – alunos dos 

1º ao 3º anos 

 

 

 

 

 

• Projeto – Dificuldade de 

aprendizagem – alunos 

repetentes dos 3º anos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Projeto Diversidade - todos os 

alunos 

 Cultura 

 Gênero 

 Sexualidade 

 Etnias/raças 

 Bullying 

 

 

 

• Orientadora 

Educacional 

 

 

 

• Orientadora 

Educacional e 

professores 

 

 

• Orientadora 

Educacional e 

professores 

 

• Orientadora 

Educacional, 

professores e 

pedagoga. 

 

 

 

 

 

• Orientadora 

Educacional, 

professores, 

direção, 

coordenadores, 

pedagoga. 
 

 

 
 

 
 

 

• Orientadora 

Educacional, 

professores, 

direção, 

coordenadores, 

pedagoga. 

 

 

 

 

 

• Orientadora 

Educacional, 

professores, 

direção, 

coordenadores, 

pedagoga. 

  
 

X  

 

X 

X 

 

 

 

X 
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X 
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direitos e deveres através 

do estudo da Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Projeto Sustentabilidade – 

todos os alunos 

 Meio ambiente 

 Coleta Seletiva 

 Escola Limpa 

 Consumo Consciente 

 Alimentação Saudável 

 

 

• Projeto Direitos Humanos – 

todos os alunos 

 Conceitos 

 Inclusão 

 Histórico dos Direitos 

Humanos 

 Cidadania 

 Educação 

 Lei Maria da Penha 

 

 

X 

 

 

X 

04 Ações junto à 

família 

•  integrar a família à 

escola, através de 

encontros bimestrais 

(reuniões) e outras 

atividades. 

• Festa da Família  - oficinas 

• Semana de Luta em Defesa da 

Pessoa com Deficiência – 

palestras e oficinas 

• Reunião de pais e professores 

• Palestra com o Conselheiro 

Tutelar que atende a escola 

 

• Orientadora 

Educacional, 

professores, 

direção, 

coordenadores, 

pedagoga. 

   X        

           

       X    

           

           

X  X  X  X  X  X 

           

05 Ações junto à 

rede social  

• Buscar parcerias com 

instituições que possam 

colaborar com o Serviço de 

Orientação Educacional 

 

• Encaminhamentos e 

acompanhamentos -Instituto 

Aprender , Conselho Tutelar,   

Posto de Saude 03, Paroquia do 

Verbo Divino, Rede Sarah, 

Hospital da Criança, Paroquia 

do Verbo Divino e 

Adolescentro. 

 

• Orientadora 

Educacional, 

professores, 

direção, 

coordenadores, 

pedagoga. 

 X X X X       

X X X X X X X X X X X 

           

           

 X     X     

           

           

           



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que 
prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública”. 

Anísio Teixeira 
 

  Entende-se que o plano de ação é um instrumento que deve ser 
executado, consultado e valorizado como uma fonte de inspiração, para que se 
possa construir outros instrumentos de apoio ao desenvolvimento do trabalho 
escolar, como plano de ação do professor, plano de ação do setor pedagógico, 
plano de ação dos funcionários, a partir das “costuras” feitas com a 
comunidade e com diferentes segmentos e instituições da sociedade. Todos 
estes instrumentos devem garantir que a organização e a gestão escolar sejam 
orientadas numa perspectiva sistêmica, ou seja, cada segmento da escola se 
reconheça e reconheça seu trabalho como parte da escola, construída de 
forma coletiva e com bases em objetivos comuns.  
Temos plena convicção de que é possível sim, com a participação consciente e 
responsável de todos, escola e comunidade, construir uma escola democrática, 
competente para formar cidadãos na vida e não penas para a vida (SANTOS e 
GOULART, 2008). Portanto, somos todos capazes de opinar, aprender, 
imaginar, participar, enfim, de fazer da escola um espaço onde os sonhos são 
possíveis e assim construirmos um mundo melhor para todos, cabe a escola 
romper barreiras físicas e ideológicas que impedem esse ir e vir da escola para 
a vida e da vida para a escola.  

O Plano de Ação aqui apresentado tem a ambição de poder sugerir 
caminhos para que essas amarras se estabeleçam.   
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