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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 

 

 

 

 

 

 

Planaltina-DF, maio de 2018. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Classe Monjolo foi 

concebido não apenas como uma exigência legal, expressa na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, mas como 

um documento que permite a revelação da identidade da Instituição, de seu histórico 

e de seus anseios. O presente documento revela a natureza e o papel 

socioeducativo, cultural, político e ambiental da Escola Classe Monjolo, permitindo 

observar a Escola em seu todo: sua organização, seus projetos, a forma como 

funciona, a gestão do tempo e contemplar a estrutura do trabalho de todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

O PPP foi construído a partir da história da comunidade na qual a 

Escola está inserida, levando em conta a trajetória da comunidade Escola, a sua 

história e cultura. 

A Escola Classe Monjolo é uma instituição de ensino situada em área 

rural, ele tem como referencial uma equipe de gestores, professores e demais 

funcionários comprometidos com a formação integral do aluno. A Escola visa 

proporcionar aos alunos um ensino de qualidade e se utiliza de diversos projetos 

que norteiam o trabalho pedagógico. 

A construção do Projeto Político Pedagógico da Escola aconteceu com 

a participação de todo o corpo escolar, juntamente com a comunidade num esforço 

conjunto em prol de um documento de grande utilização no cotidiano escolar, é um 

documento para ser visto, revisto e reconstruído, para nortear as ações relevantes 

para o progresso do aluno, avaliação de desempenho, os pontos positivos e 

possíveis empecilhos ao bom andamento dos trabalhos escolares. 

Os pais e responsáveis foram convocados a participar em reuniões e 

com o uso de um questionário, onde expressam suas expectativas com relação à 

formação dos alunos e as ações que esperavam por parte da Escola. 

A Escola Classe Monjolo se propõe a subsidiar o aluno na construção 

do saber, propiciando a ele as orientações necessárias para desenvolver o espírito 

investigativo e a autonomia que necessita para gerir o saber. 
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O PPP foi construído coletivamente para responder os 

questionamentos acerca do tipo de Escola que tem e o tipo de Escola que quer, e as 

ações necessárias para alcançar o sucesso dos educandos. O PPP é a soma das 

ações, planos de ensino, atividades e projetos desenvolvidos dentro e fora da 

Escola, foi projetado para ser uma ferramenta dinâmica, para nortear o trabalho 

pedagógico, visando à formação plena dos alunos como cidadãos críticos e agentes 

de transformação social. 

A principal preocupação da Escola Classe Monjolo é a formação 

integral do aluno, dando suporte e capacitando-o para exercer seu papel de cidadão 

com responsabilidade social, atuante e capaz de expressar sua cidadania plena, 

propiciando o desenvolvimento da criatividade, ética, relacionamento humano, 

cidadania e conhecimento. 

A Escola complementa-os com outros elementos de formação dos seus 

alunos. Outros eixos são privilegiados na formação do educando, que são: 

sexualidade, drogas, família, inclusão social, ciência/tecnologia, participação política, 

cultura/lazer/esporte, meio ambiente, trabalho e continuidade de estudos. 

Para que o PPP fosse construído, foi preciso reunir todos os envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem: gestores, professores, servidores, equipe de 

apoio, pais e responsáveis, por diversas vezes, em momentos previamente 

concebidos e com objetivos claros, para que fosse possível construí-lo a muitas 

mãos, todos os envolvidos no processo queriam entender os outros segmentos, 

suas interrogações, suas contribuições e pouco a pouco, a proposta foi sendo 

desenhada. 

O histórico da Escola foi mapeado e a história da Escola se fundia com 

a história da comunidade, com o local escolhido para o funcionamento da Escola, 

sobre o espaço cedido para abrigar os primeiros alunos. 

Com o aprofundar do assunto foi se desenhando a figura da Escola do 

passado, se questionando a figura da Escola no presente e os anseios para a 

Escola futuramente. 

Resultados foram avaliados e métodos questionados, o anseio era o 

mesmo: a formação de indivíduos críticos, participativos, criativos, dinâmicos e 
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principalmente, agentes de transformação da sociedade e o como gerar esse anseio 

nos corações dos alunos. 

Foram levantados questionamentos sobre o mundo moderno onde as 

mudanças ocorrem rapidamente e sobre como a Escola precisa se portar para 

manter os alunos motivados e despertar neles o desejo de estar em constante 

aprendizagem. 

Foram disponibilizados vídeos para que a comunidade escolar 

entendesse o que é, para que serve e sobre a importância da revisão constante, 

tanto da prática pedagógica quanto do documento ora produzido. 

Ele, o PPP, é um documento que detalha objetivos, diretrizes e ações 

do processo educativo a ser desenvolvido na Escola, expressando as exigências 

legais do sistema educacional, bem como as necessidades, propósitos e 

expectativas da comunidade escolar. Nisso residem duas características 

fundamentais do projeto político-pedagógico, definidas por Libâneo (2004, p. 152); 

considerar o que já está instituído (legislação, currículos, métodos, conteúdos, clima 

organizacional, etc.); e, ao mesmo tempo, instituir, estabelecer e criar objetivos, 

procedimentos, instrumentos, modos de agir, estruturas, hábitos e valores res-

significando, a própria cultura escolar. Daí o fato de ser considerado como 

instrumento e processo de organização da Escola e, por isso, algo que não se 

constitui simplesmente num produto que cumpre uma exigência legal. 
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
 

A Escola Classe Monjolo localiza-se na Zona Rural de Planaltina 

Distrito Federal, na Comunidade Monjolo, a qual existe mesmo antes da 

transferência da capital para essa região. Trata-se de uma Comunidade secular. 

Até a presente data, a família proprietária das terras do Núcleo Rural 

Monjolo ainda permanece residindo na comunidade. A Escola também já existia 

antes da capital ser fundada; funcionava na casa sede da Fazenda Monjolo, 

subsidiada pelo proprietário, dono da fazenda. 

A função da Escola era alfabetizar os filhos do próprio dono da 

fazenda, os filhos dos parentes e dos colonos, funcionando em uma única classe. 

Depois da conclusão da alfabetização, os filhos do proprietário e aqueles que tinham 

condições, iam para Planaltina Goiás (atual Planaltina DF), a fim de concluir seus 

estudos. 

A Escola passou a ser vinculada ao Distrito Federal no ano de 1963, 

porém não tinha prédio próprio, permanecendo na casa do proprietário até 1973. Em 

outubro desse mesmo ano, foi inaugurado o prédio da Escola, onde até hoje 

funciona. 

O terreno foi doado à Fundação Educacional do Distrito Federal, pelo 

proprietário que subsidiou a construção do prédio, construiu: (01) uma cantina, (01) 

uma sala de aula, (02) dois banheiros e (01) um depósito. Em 1985, a comunidade 

construiu mais uma sala de aula, devido ao aumento da demanda escolar. 

A comunidade foi-se ampliando, o prédio não comportava a demanda, 

necessitava de reformas e ampliação, no ano de 1997, a Escola foi ampliada, 

construindo-se mais (03) três salas de aula, (01) um depósito de material de 

limpeza, (01) uma sala para Secretaria e Direção e (01) uma sala de leitura. 

A Escola atendia a (50) cinquenta alunos, distribuídos na Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, sua clientela, até então, era de filhos 

de colonos, caseiros de chácaras, sem terras e assentados. 
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DIAGNÓSTICO DA ESCOLA 
 

A Escola Classe Monjolo, no ano de 2013, com a redistribuição dos 

alunos das escolas rurais da circunvizinhança, por níveis de ensino, dobrou o seu 

atendimento para 105 (cento e cinco) alunos, distribuídos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental. 

Na atualidade, atende a aproximadamente 106 (cento e seis alunos), 

no Ensino Fundamental anos iniciais e 30 (trinta) da EJA- Educação de Jovens e 

Adultos perfazendo um total de 136 (cento e trinta e seis) alunos. 

A maioria dos alunos são filhos de caseiros de chácaras, e de 

assentados da reforma agrária, com baixo poder cultural. Vivem mal remunerados e 

com auxílio do governo através do Bolsa Família e outros programas sociais. Com 

tantos problemas e principalmente pela ausência dos familiares, refletem 

consideravelmente na educação dos alunos que não conseguem assimilar 

conhecimentos com facilidade. 

Embora esses aspectos dificultem o processo de desenvolvimento, 

tem-se conseguido atingir as metas propostas, quanto ao desempenho acadêmico, 

social e cultural, uma vez que o currículo vem sendo adequado a essa realidade e 

os professores não medem esforços em levantar a autoestima dos mesmos. 

O trabalho dos professores em relação ao currículo se dá através de 

grupos de estudos, planejamentos individuais e nas coordenações coletivas, 

observação e acompanhamento em sala de aula. As atividades pedagógicas são 

contextualizadas e interdisciplinares, considerando-se as reais necessidades dos 

educandos. 

Observam-se alguns aspectos negativos, dentre eles destacam-se a 

falta de espaço físico, a baixa autoestima dos alunos, ausência de envolvimento dos 

pais na aprendizagem. Dentre os aspectos positivos destacam-se a participação dos 

alunos nos projetos, eventos, culminância e outros. 

A busca de formação continuada e aperfeiçoamento por parte dos 

professores consistem em aspecto positivo, além do diálogo entre o grupo. Outros 

aspectos positivos: a ausência de evasão escolar, o alto índice de aprovação. 
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Os principais desafios são: 

Os de elevar a autoestima dos alunos: 

A ampliação do espaço físico: 

O envolvimento dos pais na aprendizagem dos alunos. 

O ambiente escolar é alegre, dinâmico e acolhedor, o que torna um 

facilitador para o bom desempenho das atividades propostas, embora ainda tenha 

casos isolados de indisciplina e discriminação. 

A parceria com a comunidade é saudável e tem favorecido o êxito dos 

alunos. 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

A Escola Classe Monjolo no seu interior abriga diferentes saberes, 

portanto, o coletivo tem a responsabilidade de garantir um ensino de qualidade, 

estimulando o aluno para emancipação intelectual, através da conexão dos saberes 

construídos historicamente com os saberes da comunidade, para possibilitarem ao 

educando condições de melhorar sua qualidade de vida e sua forma de relacionar-

se com o mundo. 

A Escola tem além da função de favorecer o domínio de conteúdos a 

de propiciar o exercício da cidadania que diz respeito a valores, atitudes e 

compromissos indispensáveis a vivência numa sociedade democrática, que respeita 

as diferenças individuais, culturais, éticas, que repudiam qualquer tipo de 

discriminação e preconceito. 

A Escola, portanto, tem o compromisso social de ir além da simples 

transmissão do conhecimento sistematizado, preocupando-se em dotar o aluno de 

capacidade de buscar informações, segundo as exigências de desenvolvimento 

individual e coletivo, com isso, fica cada vez mais clara a necessidade de maior 

envolvimento à participação de todos da comunidade Escolar. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Os Princípios epistemológicos que norteiam a trajetória educacional 

dessa Escola baseiam-se em métodos experienciados e que privilegiam a aquisição 

de aprendizagem significativa e o desenvolvimento de competências norteando 

princípios éticos e morais, em que estão consubstanciadas as relações sociais e de 

convivência com o meio ambiente. 

Sabendo-se que não há local mais propício para fluir de maneira 

espontânea o saber, não se devem especificar métodos. Portanto, desfrutamos do 

que cada um tem de melhor e usamos como eixo norteador os ensinamentos de 

Freinet, Paulo Freire, Emilia Ferreiro e Jean Piaget. 

A Escola busca pela colaboração promover o crescimento tanto 

emocional, como acadêmico. 

Os procedimentos adotados em sala de aula se dão através de 

pesquisas, análises, questionamentos e avaliações, os quais são usados a fim de 

refletir de maneira responsável, no intuito de tomar decisões adequadas para 

estabelecer relações entre o crescimento cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio 

ambiental. 

A Escola, enquanto espaço de socialização, cabe propiciar ao 

educando oportunidade de relacionar-se com um universo social cada vez mais 

amplo e complexo, preparando-se para convivência cívica, inspirada em valores de 

equidade, solidariedade e justiça. 

Portanto, está Escola realiza sempre profunda reflexão a respeito das 

relações entre os agentes que a constituem: pais, professores, alunos e 

funcionários, no que concerne a comportamentos, condutas e ações, estabelecendo-

se pactos e normas de condutas para uma convivência harmoniosa e saudável. 

Esta Instituição de Ensino prima pelos trabalhos que estimulam a 

criatividade e a curiosidade e realiza-os através de projetos, que visam o 

amadurecimento criativo e intelectual dos alunos, levando-os a compreender que 

são participantes ativos e principais de sua própria intelectualidade, pois pela 
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ludicidade se torna muito mais prazeroso estudar, tudo feito de forma compartilhada 

e com cada estudante tendo autonomia pessoal e responsabilidade coletiva para o 

bom desenvolvimento das atividades. 
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OBJETIVOS 

I – Geral 

A Escola Classe Monjolo tem como objetivo geral, fazer com que o 

aluno possa: 

* Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, com respeito 

mútuo, utilizando o diálogo como forma de medir conflitos e tomar decisões 

coletivas; 

* Utilizar diferentes linguagens: verbal, matemática, gráfica, plástica corporal, 

como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretando e 

usufruindo das produções culturais, em contextos públicos e privados, 

atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

* Proporcionar condições para que o aluno construa aprendizagem significativa 

e o desenvolvimento de competências, baseando nos princípios éticos e 

morais, em que estão consubstanciadas as relações sociais, as do mundo do 

trabalho e com o meio ambiente. 

 

II – Específicos 

* Propor atividades que possibilite capacitar o aluno a compreender, respeitar e 

valorizar a diversidade sociocultural, fazendo analogia entre etnias existentes 

e a convivência solidária em sociedade democrática; 

* Realizar atividades que envolva a comunidade, tornando-os coparticipantes 

responsáveis do processo escolar; 

* Valorizar o ambiente escolar através de um trabalho coletivo; 

* Participar das questões da vida coletiva, incentivando a preservar o meio 

ambiente, buscando respeitar e compreender os outros e desenvolver uma 

imagem positiva de si mesmo; 
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* Integrar a família nas atividades escolares e evidenciá-las como parte 

principal e fundamental na construção da trajetória do educando, fortalecendo 

cada segmento da comunidade escolar em ambiente acolhedor. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

O ensino público é a forma de ensino em que o Estado é a instituição 

patrocinadora da Escola. 

Segundo o dicionário Aurélio, educação é o “processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser 

humano em geral, visando à sua melhor integração individual e social”. 

Paulo Freire nos diz que “a educação tem caráter permanente. Não há 

seres educados e não educados, estamos todos nos educandos. Existem graus de 

educação, mas estes não são absolutos”, o que nos faz refletir sobre o processo 

educativo contínuo, em busca da melhoria da qualidade da ação educativa, é 

preciso não apenas estar no mundo e sim estar aberto ao mundo. 

Implica também reconhecer a educação como uma prática social e um 

ato político, por mais que os dados estatísticos demonstrem avanços com relação ao 

acesso e à cobertura da educação escolar, principalmente do ensino fundamental, 

vê-se processando o desafio da qualidade, especialmente quando considerada a 

aprendizagem dos alunos. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação 

no Brasil se divide entre outros no Ensino Fundamental que atende os primeiros 

anos de escolaridade das crianças e na educação de jovens e Adultos que são os 

campos de atuação da Escola Classe Monjolo. Através de vários processos 

pedagógicos, buscamos conduzir as crianças ao conhecimento do mundo pessoal, 

familiar e social estimulando-as através de atividades lúdicas, jogos, leituras, 

imagens e sons. Entende-se que a educação não tem uma fórmula pronta a seguir, 

a fórmula é criada, desvendada a cada passo. 

Segundo Freitas (2005, p. 928, grifo do autor), as mudanças não 

poderão vir exportadas de algum lugar, é preciso motivar que cada Escola “[…] 

construa o seu caminho de melhoria. o que exige de nossa Escola uma tomada de 

posição e uma intervenção cada vez mais qualificada, e faz que tenhamos a 

consciência de que nosso ensino é um conjunto sistemático de ações, 

cuidadosamente planejadas, ao redor das quais conteúdo e forma articulam-se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAATl8AJ/conceito-educacao
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permanentemente, levando em consideração que aprender é dar novos significados, 

ser estudante é um processo permanente, que a aprendizagem é coletiva, dinâmica 

e reflexiva, o conhecimento é interdisciplinar, o professor é mediador da 

aprendizagem e que a avaliação faz parte do processo de aprendizagem de um 

espaço democrático, que é na Escola, onde a educação para a sustentabilidade se 

torna um conceito que integra o processo de educação para os 3 pilares que 

constituem a sustentabilidade: ambiental, social e econômico, que torna a 

aprendizagem mais significativa para todos , onde o aluno se prepara para a vida e 

passa a ter o poder de se transformar e de modificar o mundo onde vive com o 

conhecimento adquirido na Escola. 

“A educação deve orientar-se para o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do sentido 

de sua dignidade, e deve fortalecer o respeito pelos 

direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”. Pacto 

Internacional de direitos econômicos, sociais e culturais. 

Art. 13 § 1, o que nos leva a entender que a função social 

da Escola é o compromisso com a formação do aluno 

com o fortalecimento dos valores de solidariedade e 

compromisso com a transformação dessa sociedade e a 

finalidade é o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo e sua qualificação é para o exercício da 

cidadania.  

Neste sentido, compreende-se a função social da Escola pública e sua 

organização pedagógica, identificando que o papel do diretor e do pedagogo deve 

se constituir numa relação intrínseca, que legitime o processo ensino aprendizagem, 

como suporte para as transformações sociais.  
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

A Escola Classe Monjolo se organiza em ciclos de aprendizagem, 

atende atualmente a 136 (cento e trinta e seis) alunos, distribuídos do 1° ao 5° ano 

do ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. 

Esta Escola entende que a educação é um processo que somente 

ocorrerá de fato, se tiver o envolvimento de todos, por isso tem os pais como os 

seus mais importantes parceiros, participam efetivamente do conselho escolar, dos 

projetos e eventos escolares, das reuniões bimestrais e quando convidados. 

Contudo, percebe-se que a falta do envolvimento dos pais na aprendizagem, quanto 

ao acompanhamento dos deveres, evidenciando-se ainda a ausência de leituras, 

conversações e brincadeiras dirigidas no lar. 

A atuação da equipe especializada é composta por uma pedagoga de 

itinerante e uma professora da sala de recursos, também itinerante e uma 

educadora social voluntária. A modalidade de educação especial se dá em salas 

comuns e conta com o apoio dos profissionais acima citados, e com a 

complementação e suplementação do atendimento, através de recursos e 

estratégias pedagógicas diferenciadas, inclusive com adaptação curricular, a fim de 

que o aluno alcance o currículo da base comum, respeitando evidentemente suas 

possibilidades. 
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CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

Com o compromisso com a qualidade e em cada um dos seus setores, 

em particular a Escola Classe Monjolo, tem na avaliação uma preocupação 

permanente, pois sabe que é fundamental que se conheça a qualquer momento os 

níveis de qualidade das ações que são desenvolvidas para se manter os que 

produzem resultados esperados e alterar os que não correspondem. 

A avaliação desta Escola se divide em duas vertentes: a avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem, levando-se em consideração o que orienta as 

Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem para a Educação 

Básica da SEE-DF Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a LDB – 

Lei de Diretrizes e Bases e se dá através de Conselho de Classe, composto 

conforme Regimento Escolar é uma das mais relevantes instâncias avaliativas da 

Escola. 

O Conselho de Classe acontece ao final de cada bimestre e quando a 

Escola julgar necessário, com o objetivo de analisar de forma ética aspectos 

atinentes à aprendizagem dos estudantes, necessidades individuais, intervenções 

realizadas, avanços alcançados no processo de ensino-aprendizagem, além de 

estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, projetos interventivos e 

reagrupamentos. 

Os registros são feitos através de RAV – Registro de Avaliação do 

Conselho Escolar, de forma detalhada. A avaliação formativa, processual e contínua 

através de acompanhamento sistemático do seu desempenho, por meio de 

avaliação realizada permanentemente. A mesma ocorre através de reagrupamentos 

de estudantes ao longo do ano letivo. 
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PERSPECTIVAS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 O processo avaliativo, utilizar-se de conceitos estabelecidos nas experiências 

vividas, nas construções coletivas de aprendizagem e nas possibilidades de 

ressignificação dos conhecimentos anteriormente construídos e ou experimentados 

são ações necessárias ao processo de ensino-aprendizagem e de avaliação dos 

sujeitos adultos trabalhadores presentes na EJA. 

 A avaliação deve estabelecer uma relação de autonomia do estudante, de 

possibilidades de reflexão sobre sua prática educativa, seus saberes e a res- 

significação desses saberes dialogados com novos conhecimentos. 

 Portanto, orienta-se processos avaliativos que compreendam e reconheçam os 

saberes adquiridos a partir de suas trajetórias de vida. A maneira como dialogam 

com esses saberes com novos conhecimentos construídos na escola sinaliza para o 

rompimento de um modelo de avaliação autoritária e exclusivamente classificatória.  

Na perspectiva da avaliação formativa deverão ser consideradas a avaliação formal 

(Testes / Projeto), considerando as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, 

de maneira construtiva, colaborativa e não punitiva e excludente. 

 Na dinâmica de vida dos jovens e adultos trabalhadores, há a ocorrência de 

diversos fatores e circunstâncias que provocam a nova interrupção de seu percurso 

escolar. Sendo assim, é necessário percebermos quando a interrupção não se 

configura abandono ou irresponsabilidade com a continuidade, mas sim a repetição 

de uma negação histórica, uma interrupção momentânea da vida escolar com a 

possibilidade e esperança de um futuro retorno (SOARES et al, 2005). 

 Outra ação importante é a garantia do pleno funcionamento de todas as instâncias 

deliberativas previstas na Lei da Gestão Democrática, como o Conselho de Classe 

que tem a importante finalidade de compreender o estudante em todos seus 

aspectos de aprendizagem durante e não apenas ao final, do semestre letivo. Cabe 

ao Conselho de Classe avaliar e reconduzir, quando for o caso, o processo de 

aprendizagem, prezando pelos encaminhamentos pedagógicos de forma processual 

e contínua, com olhar interdisciplinar de aprendizagem e formação. O Conselho de 
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Classe deverá ainda propor, ações e encaminhamentos acerca das práticas 

avaliativas envolvendo todos os sujeitos do processo educativo, a serem aplicadas 

ao longo do semestre. 

 Outras estratégias e formas de registro de procedimentos como o 

Reconhecimento de Estudos, a Progressão Continuada, a Adaptação de Estudos, o 

Registro das Aprendizagens e os Exames de Certificação, estão detalhadas nas 

Diretrizes de Avaliação da SEEDF. 

 Para a avaliação da execução do projeto político-pedagógico realiza-

se uma análise trimestral, por meio de instrumentos próprios. Observando-se o 

calendário Escola comum às Escolas da SEE-DF. 

 

 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE MONJOLO 
 

21 

Núcleo Rural Monjolo Planaltina – DF 

E-mail: escolaclassemonjolo@gmail.com 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A organização curricular da Escola Classe Monjolo, se orienta com 

base no Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, está organizado em ciclos e segmentos. A proposta do trabalho com 

as diferentes áreas do conhecimento requer ação didática e pedagógica sustentada 

nos eixos estruturantes: educação para a diversidade, cidadania e educação para os 

direitos humanos, educação para a sustentabilidade. 

Considerando a importância da articulação de componentes 

curriculares de forma interdisciplinar e contextualizada, o currículo propõe ainda 

eixos integradores: alfabetização somente para o bloco inicial de alfabetização (BIA), 

letramento e ludicidade para todo o ensino fundamental. 

A Escola Classe Monjolo, sabendo que o currículo reflete a concepção 

do homem na sociedade de que se quer formar, pretende articular entre os objetivos 

já propostos, implementar e executar novas maneiras de ensinar e selecionar os 

conteúdos de modo a auxiliá-los a se adequarem as várias vivências a que são 

expostos em seu universo cultural, considerando as capacidades que já tem e as 

potencializa, preocupando com aqueles alunos que se encontram em dificuldade no 

desenvolvimento das capacidades básicas, de modo a tornar o ensino mais humano, 

mas ético. 

Nesse sentido, a Escola pretende: 

* Proporcionar situações problematizadoras que desafiem as capacidades do 

educando e revelem como pensam e compreendem o mundo; 

* Proporcionar a interação, a vivência grupal, onde participarão de diversos 

grupos; 

* Utilizar situações de aprendizagem que a construção do conhecimento 

envolva além dos fatores cognitivos, os afetivos e sociais; 

* Considerar a cultura da comunidade e promover formas de vivências 

culturais; 
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* Oportunizar aos alunos condições e possibilidades de conviver com a 

pluralidade, diversidade, considerando as diferenças entre as raças, classes e 

gênero, desenvolver atitudes de respeito e consideração mútua. 

Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de artes, e 

de literatura e história brasileira aludindo a luta dos negros no Brasil, a cultural negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 

do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à história do 

Brasil. 

 

A reorganização curricular se dará nas coordenações pedagógicas, 

espaço e tempo das coordenações pedagógicas. A matriz curricular é pautada nas 

diretrizes pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

Etapa: Ensino Fundamental de 09 anos – Anos Iniciais 
Regime: Anual 
Módulo: 40 semanas 
Turno: Diurno 

PARTES DO 
CURRÍCULO 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

ANOS 

1º 2º 3º 4º 5º 

BASE 
NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa X X X X X 

Educação Física X X X X X 

Arte X X X X X 

Matemática X X X X X 

Ciências X X X X X 

História X X X X X 

Geografia X X X X X 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

Ensino Religioso X X X X X 
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A ESTRUTURA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 A oferta da EJA é organizada em regime semestral. A modalidade atendida na 

Escola é o Primeiro Segmento, o perfil de atendimento refere-se à alfabetização e à 

pós-alfabetização de Jovens e Adultos. Seu conteúdo corresponde aos anos iniciais 

do ensino fundamental da Educação Básica. 

  

Os componentes curriculares oferecidos em todas as etapas desse segmento 

são: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências, Geografia, 

História e, opcionalmente, Ensino Religioso. A carga horária total das quatro etapas 

semestrais que constituem esse segmento é de 1.600 horas-aula. Para matricular-se 

no Primeiro Segmento da EJA, o estudante precisa ter no mínimo 15 anos de idade 

e não necessita estar alfabetizado, nem ter tido experiência escolar anterior. O perfil 

de atendimento refere-se ao momento inicial da educação básica dos jovens, 

adultos e idosos e deve estar integrada à educação profissional e tecnológica, e à 

formação para o mundo do trabalho. 

 

 

. 
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 GESTÃO PEDAGÓGICA  
 

A gestão pedagógica da Escola é a mais importante e mais significativa 

na gestão escolar, visto que gerencia a área educativa, é ela que traça os objetivos 

para o ensino, sejam eles gerais ou específicos, definindo a atuação de acordo com 

a peculiaridade da comunidade e dos alunos, do fazer pedagógico, do 

acompanhamento com foco nas aprendizagens dos alunos, por isso pretende ainda: 

* Incentivar e acompanhar os alunos a participar dos eventos da Escola, os emanados 

da secretaria e outros; 

* Dar condições para a realização de eventos de integração dos alunos nos projetos; 

* Expor os resultados educacionais a toda comunidade. 

 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

* Criar condições para que os alunos vençam suas dificuldades através de 

reagrupamentos, projetos interventivos, aulas de reforço, atendimentos 

especializados e sala de recursos; 

* Estimular a participação nos projetos da escola. 

* Evitar as faltas dos alunos às aulas através do envolvimento dos pais; 

* Divulgar as atividades dos alunos. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

Esta Unidade Escolar entende que a educação é um processo que 

somente ocorrerá de fato se tiver o envolvimento de todos, por isso tem os pais e o 

conselho escolar, como seus mais importantes parceiros, e tem aliança com os 

voluntários abaixo, por entender que ambos participam de um objetivo e um 

interesse comum, o fortalecimento da Escola para o cumprimento de sua função 

social. 

Conta com os seguintes parceiros: ADASA- Agencia Reguladora das 

Águas do DF, UDV-União dos Vegetais, DIVAL- Divisão de Vigilância Ambiental, 

Estação Ecológica, Monitores Voluntários e Amigos da Escola. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 
 

A Escola tem claramente definida as funções e atribuições de cada um, 

a direção expressa confiança no compromisso da equipe, busca o envolvimento de 

toda a comunidade escolar, no Projeto Político Pedagógico da Escola, incentiva a 

participação dos profissionais nos cursos de formação continuada para melhoria de 

suas habilidades, busca a promoção do bem-estar, respeitando os direitos e deveres 

individuais e coletivos sem perder de vista a avaliação do desempenho. 
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GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 
 

Sendo esta, uma Escola pública, sua principal fonte de recursos é 

advinda do governo, através dos programas: PDDE – Programa Dinheiro Direto na 

Escola, para aquisição de materiais de custeio e capital; PDDE – através do 

programa Mais Educação, que custeia as despesas com a educação integral, 

monitores e com as atividades dos macros campos; PDDE – para estrutura e 

acessibilidade. 

A gestão de recursos são conforme as prioridades estabelecidas pela 

equipe. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico da 

Escola Classe Monjolo, realizam-se uma análise trimestral, através de instrumento 

próprio onde serão registrados eventuais problemas ocorridos, soluções propostas, 

observações e recomendações.
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APÊNDICE A 
 

PLANO DE AÇÃO 

A) Objetivos: 

* Melhorar as práticas pedagógicas da Escola; 

* Melhorar o desempenho acadêmico dos alunos; 

* Aprimorar o gerenciamento da Escola; 

* Melhorar o envolvimento dos pais na aprendizagem;  

* Elevar a autoestima dos alunos: 

 

B) Metas: 

     * Elevar o resultado do IDEB da escola de 5.3 para 5.6. 
      * Revisar o Projeto Político-Pedagógico trimestralmente; Resp. Coordenadora                               
pedagógica. 

* Sistematizar a Organização Curricular da Escola; indicador: (1 documento com   o 

currículo elaborado) Resp. Coordenadora pedagógica. 

* Capacitar todos os professores do BIA – Bloco Inicial de Alfabetização; Resp. Professora: 

Professora do 3º ano “A” 

* Aumentar de 80% para 90% o desempenho acadêmico dos alunos em Língua Portuguesa; 

Resp. Professora do 4° ano. 

* Aumentar de 80% para 90% o desempenho dos alunos em Matemática; Resp. Professora do 

5°ano. 

* Promover (01) um evento por bimestre, com os membros do Colegiado Escolar; Resp. Diretor 

* Realizar (04) quatro Reuniões Anual de Avaliação com os pais; Resp. Secretária.  

* Avaliar mensalmente o cumprimento das Normas de Conduta com os alunos. Resp. Vice-

diretora. 
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C) Ações: Dimensão Pedagógica 

  

 *   . Realizar reunião para implantar sistemática de acompanhamento da                                                                                

execução   do Projeto Político Pedagógico. 

* Realizar duas reuniões semestrais para discutir o currículo da Escola; 

* Capacitar todos os professores do BIA na psicogênese da linguagem escrita e letramento 

matemático; 

* Realizar reagrupamento duas vezes na semana; 

* Realizar aulas de reforço duas vezes por semana; 

* Implementar o projeto de leitura “Uma nova história” com contação mensal de histórias ”; 

* Criar portfólios com oficina de literatura com textos: clássicos da literatura universal, 

gêneros (fábulas, contos de fadas, contos do clássico mil e uma noites) e outros; 

* Incentivar leituras no lar, através das “Sacolas Literárias”; 

* Realizar quatro eventos com o colegiado escolar (um por bimestre); 

* Realizar quatro reuniões de avaliação dos pais nos dias previstos em calendário escola e 

a definir; 

* Realizar uma dramatização mensal aludindo o respeito às diferenças individuais; 

* Realizar mensalmente dinâmicas grupal de avaliação comportamental; 

* Implementar o projeto “Águas do Monjolo”; 

* Realizar o projeto “Tarsila do Amaral”. 

 

 

 
DIMENSÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS 

 

Para o ano de 2018 a Escola Classe Monjolo, para suprir as necessidades 

materiais, as metas foram definidas com todos os segmentos que compõe a comunidade escolar 

participando do planejamento onde foram definidos: 
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Na estrutura: Construir uma cobertura para área em frente à escola, construir uma 

sala verde e uma sala de multiuso, reformar o parquinho, trocar as grelhas do pátio, colocar 

bloquetes no piso da área de alimentação, realizar manutenção elétrica e trocar o piso da rampa 

de acesso à direção. 

Aquisição: adquirir, 01(um) TV de 55 polegadas, 01(um) forno elétrico, 01(uma) 

lavadora de alta pressão, 01(uma) mesa de pebolim, 04(quatro) caixas acústicas, 01(um) 

amplificador de som, 01(uma) caixa de som, 01(um) microfone sem fio, 02(dois) armários de aço, 

07(sete) ventiladores e 01(um) computador 01(uma) impressora,01(uma) encadernadora, 01(um) 

plastificadora e 01 (uma) guilhotina. 
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 
Responsáveis:  Professoras: Mara Liana Pinto    e   Arlene Carneiro de Oliveira. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, por 

meio de intervenções avaliativas, preventivas e institucionais. 

OBJETIVOS: 

* Conhecer, refletir e analisar as características da instituição educacional, tais como: espaço 

físico, localização, quadro funcional, modalidade de ensino, turmas, turnos entre outros; 

* Construir um espaço de interlocução, assessorando o trabalho coletivo, oportunizando a 

conscientização de responsabilidades, de modo a provocar a revisão e/ou atualização de 

suas ações, assim como ampliar experiências bem-sucedidas, contribuindo para a 

diminuição das queixas escolares; 

* Atuar na unidade de ensino numa perspectiva institucional, preventiva e interventiva, 

promovendo a integração Escola X família X comunidade; 

* Intervir nas situações de queixas escolares abrangendo os níveis: Escola X família X aluno, 

quando necessário. 

AÇÕES: 

* Reformular o mapeamento institucional através da investigação de convergências, 

incoerências, conflitos ou avanços; evidenciando contradições entre as normas, as práticas e 

os discursos dos sujeitos; contribuindo para a análise das rupturas e para reformulações 

institucionais, análise documental; entrevistas; questionários; observações; reuniões; análise 

de dados estatísticos; análise das informações construídas; discussão e reflexão; 

* Reuniões coletivas (em parceria, a coordenadora, professora e gestores) destinadas para 

momentos de estudo, reflexão, discussões, troca de experiências, dinâmicas de grupo, 

vivências, oficinas , entrevistas, questionários, conversa informal, participação ativa na 

elaboração da proposta pedagógica, planejamento, operacionalização e avaliação de ações, 

conselhos de classe, observações em todos os contextos educacionais, análise da produção 

dos alunos, suporte na elaboração de adequações curriculares; 
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* Realizar oficinas diversas, palestras, vivências, reuniões, etc., em parceria com a equipe 

pedagógica, a equipe gestora, professora da sala de recursos, orientadora educacional e 

psicóloga; 

* Entrevistas, anamnese, orientações, atividades individuais e em grupo, devolutivas, 

encaminhamentos do aluno, avaliação pedagógica, avaliação psicológica, etc. 

 

SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

OBJETIVO GERAL: 

Atender aos alunos com laudo médico, avaliação e indicação pelo SEAA – Serviço Especializado 

de Apoio à Aprendizagem, diagnosticados com TFE – Transtorno Funcional Específico, que 

conforme definição no Art. 2º, da Portaria nº 36 publicada no Diário Oficial do DF, de 

12/03/2012,são as dificuldades de aprendizagem e/ou de comportamento em decorrência do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Dislexia, Dislalia, Disgrafia, 

Discalculia, Disortográfica, Transtorno de Conduta e Distúrbio do Processamento Auditivo 

Central – DPAC.  

 

PROCEDIMENTOS: 

Os alunos com TFE serão atendidos no turno contrário ao de sua matrícula na Escola comum, 

conforme Programa previsto na Portaria supracitada conjuntamente com o SEAA e Profissionais 

Envolvidos nos polos de atendimento. 

A atuação do profissional do polo/SAA do Programa de Atendimento aos Estudantes com 

Transtornos Funcionais Específicos é direcionada para o acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem, em uma perspectiva institucional e interventiva, sempre em articulação 

com os profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e de Orientação 

Educacional. 

 

 

 

ATIVIDADES: 

 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE MONJOLO 
 

 

Núcleo Rural Monjolo Planaltina – DF 

E-mail: escolaclassemonjolo@gmail.com 
 

Há de depender do diagnóstico, uma vez que os TFE, trata-se de oito diferentes CID’ s – 

Classificação Internacional de Doenças, mas o foco central é aumentar autoestima, bem como 

trabalhar temas referentes aos valores sociais, através de atividades diferenciadas que atendam 

às orientações específicas de cada aluno diagnosticado, como por exemplo, no caso específico 

do TDAH, que é hoje o maior público entre os TFE ’s, os casos da E.C. Monjolo são 4 (quatro).  

.  



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE MONJOLO 
 

 

Núcleo Rural Monjolo Planaltina – DF 

E-mail: escolaclassemonjolo@gmail.com 
 

SALA DE RECURSO - (GENERALISTA) 

OBJETIVO GERAL: 

Atendimento educacional especializado aos alunos com diagnóstico de Deficiência 

Intelectual, Mental, Deficiência Física e Deficiências Múltiplas de acordo com orientações da 

SEEDF. 

AÇÕES: 

*Proporcionar aos alunos conhecimento de seu próprio corpo, auxiliando na busca da 

independência, expressividade e atendimento das suas necessidades. 

*Desenvolver atividades que favoreçam a atuação, a concentração nas atividades 

desenvolvidas na sala de aula utilizando jogos educacionais e os recursos da informática, 

adaptando material pedagógico. 

*Incentivar a comunicação. 

*Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem sempre em conjunto com os 

profissionais do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem. 

ESTRATÉGIAS: 

*Utilizar os recursos de informática, jogos, histórias e brincadeiras educativas adaptadas as 

necessidades e ao desenvolvimento dos alunos. 

Na sala de Recursos são atendidos 02 (dois) alunos com Deficiência Intelectual e 01(um) 

com Transtorno Global. 
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 APÊNDICE B 

PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA 

 

A Escola Classe Monjolo através do desenvolvimento de projetos visa à resinificação do espaço 

Escola, transformando-o num espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas 

dimensões, trazendo uma nova perspectiva para o processo de ensino e aprendizagem, para 

tanto, desenvolve: 

 

PROJETO DE LEITURA: UMA NOVA HISTÓRIA  

 

Responsáveis: Direção, Coordenação, Sala de Leitura e Professores. 

O projeto de leitura tem um caráter lúdico para que a aprendizagem ocorra de forma prazerosa e 

os alunos tomem gosto pela leitura, desenvolva a capacidade leitora, amplie o vocabulário, 

desenvolva a habilidade de interpretação, compreensão de textos etc., para tanto desencadeou 

várias ações como: 

 

 CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS: Realizadas pelos professores e os próprios alunos com   

dramatizações de contos literários; 

 

 SACOLA LITERÁRIA: Tem por objetivo promover a leitura no lar; 

 

OFICINA DE LITERATURA: com textos clássicos da literatura universal, com diversos gêneros: 

fábula, contos de fadas e contos dos clássicos as mil e uma noite; 

 

PORTFÓLIOS: Avaliações diagnósticas, sequências didáticas e oficina literária. 

 

SERVIÇO DA SALA DE LEITURA: 

Responsável: Professoras: Valdirene e Erly. 
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OBJETIVO GERAL: 

Contribuir para o processo de alfabetização e letramento dos alunos dos anos iniciais. 

      

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Desenvolver estratégias e procedimentos de leitura eficientes para ensinar os alunos; 

Incentivar os alunos a desenvolver o hábito de leitura  

 Envolver a família na aprendizagem dos alunos. 
 

META: 

Atender 100% dos alunos envolvidos no projeto de leitura. 

 

PROJETO: ÁGUAS DO MONJOLO 
                    De onde vem? Para onde vai? 
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Responsáveis: Coordenadora e Vice-diretora 

  

A Escola Classe Monjolo, localizada na Zona Rural de Planaltina-DF, atende a aproximadamente 

136 (cento e trinta e seis) alunos do Ensino Fundamental, anos iniciais e Educação de Jovens e 

Adultos, alguns desses vivem em assentamento sendo abastecidos por poços semi-artesianos, 

artesianos, cisternas e caminhões pipas que depositam água em caixas e tambores. A grande 

maioria não realiza a captação de água da chuva, como também esgotamento sanitário 

adequado. Existem locais sem lixeiras comunitárias e ainda há a queima de lixo doméstico. 

Contudo, a Comunidade Monjolo e circunvizinhança tem o privilégio de ter nascentes, rios e 

cachoeiras. Por isso, o projeto nasceu da real necessidade de despertar nos alunos, por 

conseguinte nos seus familiares o olhar sensível pela preservação e cuidados com as águas da 

escola e da comunidade. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Conscientizar os alunos da Escola Classe Monjolo, da necessidade de atitudes de 

preservação bem como, o uso sustentável da água visando assim melhorar sua qualidade de 

vida e da comunidade em que vive. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Levar os alunos a entenderem que o futuro do planeta, depende da preservação das 

águas da comunidade local.  

 Mobilizar os alunos para desenvolverem ações pertinentes, à preservação das águas. 

 Conscientizar os alunos em relação ao racionamento da água para evitar a falta da 

mesma no futuro. 

 Despertar nos alunos atitudes voltadas para o uso racional da água, desenvolvendo 

cuidados e hábitos saudáveis. 

METODOLOGIA: 
 

O projeto está sendo desenvolvido por meio de atividades que permitem aos estudantes 

observar, questionar, levantar hipóteses, coletar dados, comparar, registrar e realizar 
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interpretação crítica a partir das visitas aos assentamentos e passeios às fontes de águas da 

própria comunidade. As ações envolvem os alunos do 1º ao 5º ano anos iniciais e a Educação 

de Jovens e Adultos, planejadas coletivamente por professores, coordenadora e direção da 

escola, conforme as possibilidades e potencialidades de cada turma. 

RECURSOS: 

 Recursos humanos, data show, revistas, jornais, livros, transportes, câmeras, internet, 

computador, televisor, pastas organizadoras, materiais recicláveis, grampeadores, pistola 

quente, grampeadores, caixa d’agua, canos de PVC, fotografias, pendrive e banners. 

 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos da Escola Classe Monjolo, Professores, Pais e Comunidade. 

 

AVALIAÇÃO: 

 A avaliação do projeto se dará através de observação e dos resultados alcançados e da 

conscientização dos alunos da importância da água em nossas vidas. 

CONCLUSÃO: 

 Espera-se que ao término do projeto: Águas do Monjolo, “O bem mais 

precioso para vida”, os alunos bem como seus familiares estejam conscientes da Importância da 

água, que saibam utiliza-la, sem desperdício e sem poluí-la. Que sejam agentes de 

transformação do meio em que vivem. 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos da Escola Classe Monjolo, Professores, Pais e Comunidade Escolar e Local. 

 

RESULTADOS: 

Espera-se que no decorrer do projeto os alunos, bem como seus familiares, sejam 

conscientizados da importância da água, que saibam utilizá-la sem desperdício e sem poluí-la, 

que sejam agentes transformadores do meio em que vivem. 
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CONCLUSÃO: 

O projeto se mostra bastante pertinente na aprendizagem de valores, atitudes e saberes sobre a 

água por inicialmente, não se tratar de qualquer água; mas daquela que os alunos fazem uso, 

que é da sua própria comunidade. Conhecer a história de onde vêm? Para onde vai? Como está 

sendo usada? Os fazem perceber a importância dela e se sentirem responsáveis pela qualidade 

da mesma. A partir dessa dimensão individual e local, vai se tornando mais fácil a compreensão 

da questão da água no âmbito da cidade, do nosso país e do planeta terra. 

                          ANEXOS  
ONSTRUÇÃO DA FOSSA ECOLÓGICA 

ANTES                                                         DEPOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALESTRA E PASSEIO NO INTERIOR E NA FRENTE DA ESCOLA, MOSTRANDO AOS ALUNOS DE 

ONDE VEM A ÁGUA QUE ABASTECE NOSSA ESCOLA E PARA ONDE VAI. 
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VISITA A UM DOS MORADORES DA COMUNIDADE: SR.FIINHO, QUE RELATOU A ORIGEM DAS 

NASCENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONHECENDO A NASCENTE QUE DESAGUA NO RIO MARANHÃO 

 

 

 

 

 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE MONJOLO 
 

 

Núcleo Rural Monjolo Planaltina – DF 

E-mail: escolaclassemonjolo@gmail.com 
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EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Projeto: Asa branca

  
 

        Professora Responsável: Luciana Macedo Soares Pinetti. 
  
Auxiliar nas atividades relacionadas ao projeto Asa Branca, um jeito sertanejo. 
SETOR DE ATIVIDADE 
Alunos e professores da EJA. 
JUSTIFICATIVA PARA ATIVIDADE: 
Oportunizar experiências artístico-culturais aos alunos da EJA. 
OBJETIVO: 
Valorizar a herança cultural sertaneja, além de ampliar o repertório musical de professores e 
alunos e incentivar a prática de atividade física através da dança. 
META:  tender 100% dos alunos só noturno envolvidos no projeto. 

          PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROPOSTA 
DE TRABALHO: 
Coordenação e professores da EJA- Educação de Jovens e Adultos. 
DETALHAMENTO DA ATIVIDADE: 
Atividades de leituras, incentivos, orientações e vivências da cultura sertaneja. 
CRONOGRAMA: Durante todo o ano letivo de 2018. 
 

AVALIAÇÃO: A avaliação será feita através do acompanhamento dos coordenadores e 
professores. 

 

 
PROJETO: TARSILA DO AMARAL 

RESPONSÁVEL: Professora Rita 
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 OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar que os alunos conheçam Tarsila do Amaral 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

*Propiciar a interação dos alunos com o mundo da arte; 

*Dar condições para que os alunos reproduzam obras de Tarsila do Amaral; 

*Despertar a curiosidade dos alunos 

*Conhecer os elementos que constituem uma obra 

*Utilizar diferentes técnicas de pintura. 

PROCEDIMENTOS: 

Promover atividade de criação artística em que o aluno desenhe seu próprio rosto. Deixando-o à 
vontade para escolha dos materiais e cores. 
Apontar as partes do rosto presentes na obra de Tarsila. 
Apresentar aos alunos outros autorretratos realizados por Tarsila. 
 

Propiciar a roda da conversa sobre rosto.  

 

Propiciar atividade artística onde a criança desenhe sua família e depois conte para os colegas 

sobre a família e as pessoas que a compõe. 
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Mostrar a obra de Tarsila “A família” - 1925. Auxiliar os alunos na identificação das cores, formas 

e pessoas que estão presentes na obra. 

 

AVALIAÇÃO: Contínua e processual. 

 

 

 

PROJETO: MÚSICA NA ESCOLA (CORAL) 

 

Professora responsável: Eliã Ambrósio Cândido da Silva 

 

Justificativa para atividade: 

A música tem o poder de melhorar a postura e a disciplina, este projeto permite o resgate da 

autoestima e ajuda a prática da leitura e da memorização das letras das canções, além de 

desenvolver um exercício prazeroso de interação entre os pares e o resgate de virtudes como 

respeito ao próximo e tolerância. 

 

Objetivo: 

Desenvolver um trabalho de canto-coral, conhecer e ensaiar músicas de diversos gêneros 

e diferentes ritmos. Promover a Cultura musical. 

Meta: 

Atender alunos envolvidos no Projeto Canto Coral e fazer apresentações para incentivar 

os demais da escola. 

Profissionais responsáveis no desenvolvimento da proposta de trabalho: 

Professora Eliã Ambrósio Cândido de Silva, coordenação, professores, pais e todo o 

corpo docente.  

Detalhamento da atividade: 

Audições para seleção de candidatos, num primeiro momento; 

Formação dos naipes e ensaios semanais, 

Apresentações em eventos.  

           Cronograma: 

 

Ensaios semanais durante o ano letivo e apresentação em eventos da escola. 

 

 

 

OFICINA DE REDAÇÃO 

 

Natureza da Atividade: 

Produção de textos 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

ESCOLA CLASSE MONJOLO 
 

 

Núcleo Rural Monjolo Planaltina – DF 

E-mail: escolaclassemonjolo@gmail.com 
 

Justificativa para atividade: 

A produção de textos é um dos maiores desafios da atualidade, para entrevista de emprego ou para 

concursos e vestibulares, todo o incentivo a escrita é muito pertinente e importante para despertar nos 

alunos o gosto pela escrita e para desmistificar a premissa de que é difícil redigir. 

Objetivo: 

Realizar uma oficina de produção de textos para colaborar com os alunos de quarto e quintos anos, 

desenvolver um trabalho na área de escrita de textos para favorecê-los. 

Meta: 

Atender alunos do quarto e quinto ano na realização de atividades de redação de textos.  

Profissionais responsáveis no desenvolvimento da proposta de trabalho: 

 Professora Eliã Ambrósio Cândido de Silva, coordenação, professores mais especificamente do quarto e 

quinto ano. 

Detalhamento da atividade: 

Selecionar os temas de interesse dos alunos para redigir; 

*Propiciar aos alunos momentos de reflexão sobre a importância da redação na vida das pessoas; 

*Criar momentos de escrita e correção de redações; 

*Praticar a escrita de contos, dissertações, narrações, poemas e canções; 

*Utilizar o portfólio para colecionar as redações. 

 

Cronograma: 

 

A oficina será realizada nas quartas-feiras; num total de dez encontros; nos outros dias da semana serão 

feitas as correções e reescrita dos textos. 

Programa: 

06/09- O que é redação e para que serve; 1ª Redação da Oficina; 

13/09-Estrutura primária de uma redação; 2ª Redação; 

20/09-Redação com uso de sequência (Quadrinhos) - Cópia em folha das redações corrigidas; 

27/09-Dissertação- Estrutura enriquecida de uma dissertação; 

04/10-Narração- Escrita de texto narrativo; 

1/10-Poesia- Escrita de poesias, cópia dos textos corrigidos no caderno; 

8/09- Fábula- Conhecendo e praticando a escrita de fábulas; 

25/09- Conto- Criação de contos pelos alunos; 

01/11-Crônica- Escrita de uma crônica de criação individual; 

08/11-Dissertação – Treino; 

22 e 29/11- Cópia das redações corrigidas no formulário do portfólio. 
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APÊNDICE C 
 
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Como um dos princípios para a efetivação da gestão democrática a coordenação 

pedagógica constitui-se num espaço-tempo primordial para sistematizar a organização, para o 

desenvolvimento e articulação do trabalho pedagógico, para tanto pretende: 

* Implementar juntamente com todos os segmentos o projeto político-pedagógico da Escola; 

* Acompanhamento da execução do projeto político-pedagógico; 

* Avaliação do projeto político-pedagógico; 

* Reflexão do Conselho de Classe; 

* Valorizar as ações desenvolvidas pelos professores e alunos. 

 

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

O conselho escolar como órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, 

deliberativa e representativa da comunidade Escola, pretende: 

* Analisar, modificar e aprovar o Plano administrativo da Escola, sobre a programação da 

aplicação dos recursos financeiros necessários à manutenção e a conservação da Escola; 

* Divulgar periodicamente as informações do uso dos recursos financeiros e a qualidade 

dos serviços; 

* Analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos segmentos que 

compõem a unidade Escolar; 

* Fiscalizar a gestão da Escola. 
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ESCOLA INTEGRAL 

Responsável: Coordenadora Cleusa Macedo de Santana 

MACRO CAMPOS: 

 Acompanhamentos pedagógicos: Língua portuguesa e matemática; 

 Artesanato; 

 Atletismo; 

 Iniciação Musical- Canto /Coral 

Turmas assistidas; 3º anos A e B. alunos na faixa etária entre 8 a 9 anos. 

OBJETIVOS GERAIS: 

O projeto visa de maneira ampla, despertar nos alunos o interesse por 

atividades diferenciadas, de maneira lúdica e bastante criativa. 

As atividades desenvolvidas, levam à conscientização sobre a necessidade 

de se criar hábitos de estudos. Vinculando as atividades à rotina diária de alimentação, 

higiene, recreação, respeito ao meio ambiente e estudos complementares. 

Desta forma suprir a falta de opção oferecida pelos pais no campo social, 

cultural, esportivo e também tecnológico. 

Ampliando o conhecimento escolar e resgatando a autoestima. Capacitando-os para atingir 

efetivamente uma aprendizagem de maneira mais prática e prazerosa. 

.  
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ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO- LINGUA PORTUGUÊSA E MATEMÁTICA 

 

 

ATLERTÍSMO 
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ARTESANATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não somos pescadores domingueiros, esperando o peixe. Somos 

agricultores, esperando a colheita, porque a queremos muito, porque 

conhecemos as sementes, a terra, os ventos e a chuva, porque 

avaliamos as circunstâncias e porque trabalhamos seriamente. ”  

Danilo Gandin.  
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