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“ Escola é o lugar que se faz amigos.

Não se trata só de prédios, salas, quadros,

Programas, horários, conceitos...

Escola é sobretudo, gente. Gente que trabalha, que
estuda, que alegra, se conhece, se estima.

O Diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é
gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente.

E a escola será cada vez melhor na medida em que cada
um se comporte como colega, amigo, irmão.

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”.

Nada de conviver com as pessoas e depois, descobrir
que não tem amizade a ninguém.

Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente,
frio, só.

Importante na escola não é só estudar, não é só
trabalhar, é também criar laços de amizade. É criar

ambiente de camaradagem.

É conviver, é se “amarrar nela”!

Ora é lógico...

Numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar,
crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz.

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. ”

(Paulo Freire)
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1. Apresentação do Projeto

Construir um projeto é “estabelecer um compromisso entre a situação atual

delimitada pelas fronteiras do possível e os valores dos protagonistas do

projeto que esboçam os cenários do desejável”.

A. Carvalho

O Projeto Político Pedagógico surgiu, no Brasil,  no final da década de 80,

como uma reação ao longo período de “ditadura político-educacional” que vivemos.

Durante os longos anos de ditadura, o planejamento da Educação era centralizado,

cheio de obrigações e padronizações que faziam das escolas meras cumpridoras da

legislação.  Foi  na  Constituição  de  1988  que  se  concretizou  a  luta  pela  Gestão

Democrática da Escola Pública, que surgiu em reação à política de centralização.

Outro  fator  que  que  foi  de  grande  relevância  se  deve  ao  fato  da  escola  estar

atravessando,  nessa  época,  por  sua  primeira  grande  experiência  de  diversidade

cultural, onde passou a receber populações antes excluídas das escolas públicas. O

PPP¹1 surgiu também como um poderoso instrumento para que a escola pudesse

lidar com a diversidade, que continua a ser, ainda nos dias atuais, um dos maiores

desafios da escola.

Cumpre-nos dizer que a palavra projeto vem do latim projctu que significa em

outras palavras projetar. O Projeto Político Pedagógico surge dessa necessidade de

sempre melhorar ou reconstruir porque não dizer reformular o trabalho pedagógico

da escola. Veiga (2004, p. 03) apresenta o PPP como um rumo, um compromisso a

ser definido coletivamente.           

O PPP tem como objetivo geral  a constituição coletiva de uma identidade

única, da instituição de ensino, superando-se a fragmentação do conhecimento, a

compartimentalização  curricular,  as  reformulações  não  contextualizadas  e  as

posturas corporativas. Desse modo, o objetivo consiste, ainda, em ressignificar o

que  seja  o  papel  da  escola  e  sua  função  social,  política  e  pedagógica  na

contemporaneidade.

1 Sempre que ler-se a sigla PPP a mesma refere-se a Projeto Político Pedagógico.
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De acordo com Vasconcellos (1995): 

O  Projeto  Político  Pedagógico  não  é  uma  ação  que  se  ergue  na
individualidade de alguns membros da instituição de ensino, e sim, devem
participar dessa construção todos que estão inseridos no contexto social em
que  a  escola  se  faz  presente,  ou  seja,  alunos,  pais,  funcionários,
educadores, etc.

Para André (2001) e Veiga (2004), o Projeto Político Pedagógico tem duas

dimensões: a política e a pedagógica.

É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um
tipo  de  sociedade  e  é  pedagógico  porque  possibilita  a  efetivação  da
intencionalidade  da  escola,  que  é  a  formação  do  cidadão  participativo,
responsável, compromissado, crítico e criativo.

O PPP deve ser  visualizado como ferramenta  facilitadora  no processo da

construção do conhecimento, e projetado como intencionalidade educativa sendo

assim,  um  instrumento  valoroso  no  princípio  da  organização  social,  cultural  e

educativa da comunidade.

Libâneo (2013) afirma ainda que: 

O  projeto  representa  a  oportunidade  para  a  direção,  a  coordenação
pedagógica,  os  professores  e  a  comunidade,  tomarem  sua  escola  nas
mãos,  definir  seu papel  estratégico na educação das crianças e  jovens,
organizar suas ações, visando a atingir os objetivos que se propõem. É o
ordenador, o norteador da vida escolar.

Vale  destacar  que  é  imprescindível  que  na  estruturação  do  PPP, sejam

propiciados  momentos  de  construção  coletiva  e  democrática,  através  do

planejamento participativo. Essa construção se dá a partir da comunidade interna e

externa  da  escala,  com  propostas  intencionadas  e  em  favor  da  educação  de

qualidade.  Consiste  também  em  um  espaço  para  ser  preenchido  pela  utopia

daqueles  que  desejam  transformar  a  realidade  das  coisas:  tornar  as  pessoas

melhores e mais justas.

Compactuando  com essa  afirmação  André  (2001,  p.  188)  nos  fala  que  o

projeto  pedagógico  não  é  somente  uma  carta  de  intenções,  nem  apenas  uma

exigência  de  ordem administrativa,  pois  deve  expressar  a  reflexão  e  o  trabalho

realizado em conjunto por todos os profissionais da escola, no sentido de atender às



10

diretrizes do sistema nacional de Educação, bem como às necessidades locais e

específicas da clientela da escola; ele é a concretização da identidade da escola e

do oferecimento de garantias para um ensino de qualidade.

A Escola Classe Santos Dumont consciente de sua responsabilidade social

como instituição de ensino e na real intenção de ofertar uma educação de qualidade

aos seus alunos, tendo em vista a participação de todos os componentes do âmbito

escolar  no  processo  de  ensino  aprendizagem,  da  organização  do  trabalho

pedagógico e administrativo, propiciou momentos em que todos esses segmentos

(direção,  equipe  pedagógica,  professores,  servidores  da  carreira  de  assistência,

servidores terceirizados, educadores sociais e comunidades escolar) participassem

ativamente da construção do PPP.

Em um primeiro momento ao iniciar o ano letivo de 2017, os docentes foram

convidados  a  momentos  de  reflexão  onde  estes  puderam  expor  suas  opiniões

orientados pelos seguintes tópicos:  “A escola que queremos” e  “A escola que

construiremos” permeados  pelos:  formação  continuada,  valores  sociais,

avaliação, relacionamentos interpessoais, coordenação pedagógica, perfil dos

estudantes e  projetos.  Em  seguida  propuseram  estratégias  para  atender  as

demandas visualizadas. Todos os aspectos discutidos foram registrados para que os

dados coletados fossem utilizados para elaboração do PPP.

Durante  os  momentos  de  Coordenação  Coletiva,  ainda  em  2017  os

professores eram convidados ao debate sempre em busca da reflexão acerca da

realidade vivenciada no âmbito escolar e possíveis ideias e sugestões para projetos

que viabilizassem a promoção de uma aprendizagem realmente significativa. 

Um fator se mostrou desfavorável a uma participação efetiva das famílias dos

alunos na construção do PPP: a dificuldade em reunir esse segmento integralmente

devido  à  muitos  trabalharem  em  horários  incompatíveis  com  o  horário  escolar,

somente  sendo  possível  aos  finais  de  semana  e,  contudo,  não  obtendo  uma

participação  relevante,  devido  a  necessidade  de  uma  amostragem  significativa.

Diante disso optou-se por encaminhar para casa por intermédio dos discentes um

questionário no qual os pais deveriam responder a questões pontuais. Infelizmente

em um total de 180 alunos matriculados somente um percentual de 52% retornaram

com o questionário  devidamente respondido.  Em face a  essa realidade viu-se a
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necessidade  emergencial  de  estratégias  para  a  promoção  de  uma  participação

expressiva da família nas atividades realizadas na instituição. 

Um último encontro foi promovido com a presença de todos os segmentos da

instituição com exceção da família onde foi discutida a importância da construção

coletiva do PPP, tendo em vista que nesse momento seria possível planejarmos o

que teríamos intenção de fazer, de realizar, lançando mão do que tínhamos em

mãos,  buscando  o  possível,  antevendo  um  futuro  diferente  do  presente,

parafraseando Veiga (1998, p.11-35).  Gadotti  (1994) completa esse pensamento

quando fala que:

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro.
Projetar  significa  tentar  quebrar  um  estado  confortável  para  arriscar-se,
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação
possível, comprometendo seus atores e autores. (p. 579)

Para responder as questões abordadas durante as discussões levamos em

consideração os seguintes critérios defendidos por Veiga (1988) para concepção do

Projeto Político Pedagógico:

a) ser processo participativo de decisões; b) preocupar-se em instaurar uma
forma de organização de trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as
contradições; c) explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na
solidariedade entre os agentes educativos e no estímulo à participação de
todos no projeto comum e coletivo; d) conter opções explícitas na direção de
superar  problemas  no  decorrer  do  trabalho  educativo  voltado  para  uma
realidade  específica;  e)  explicitar  o  compromisso  com  a  formação  do
cidadão.

Durante esse encontro os participantes tiveram a oportunidade de debater e

responderem  aos  seguintes  questionamentos  onde  as  opiniões,  sugestões,

consensos e possíveis divergências foram expostos por meio de uma plenária:

 Como chegaremos ao tema gerador? Para tanto, considerar a definição dos

princípios de convivência (quais serão e como serão trabalhados nas salas de

aula,  em  cada  disciplina,  nas  atividades  interdisciplinares,  nos  demais

espaços escolares).
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 Qual  será  ou  quais  serão  as  opções  metodológicas  no  que  se  refere  ao

trabalho disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar etc.?

 Como  os  professores  estarão  organizando  os  espaços  de  ensino  e  de

aprendizagem?

 Como  associar  a  gestão  democrática  às  aprendizagens  cotidianas  dos

alunos?

 Como  os  professores  incluirão  e  contemplarão,  nos  estudos  a  serem

realizados em sala de aula, as prioridades definidas no PPP da escola, o

resultado  da  “leitura  do  mundo”,  o  “marco  referencial”,  as  “situações

significativas”,  o  “tema  gerador”  e,  ao  mesmo  tempo,  os  conhecimentos

historicamente acumulados? 

 Em que espaços e tempos pedagógicos os professores estarão realizando as

suas reuniões pedagógicas?

 Qual  será  a  concepção  de  planejamento  e  de  avaliação  que  orientará  o

trabalho do corpo docente? Como será definida a avaliação do processo de

ensino e de aprendizagem (critérios, padrões, instrumentos etc.)?

 Qual  a  nossa  visão  ou  concepção  de  currículo?  O  que  é  conhecimento

significativo  na  nossa  escola,  o  que  é  fundamental  aprender  e  que

conhecimentos são mais ou menos importantes para os nossos alunos?

 Quais  os  demais  projetos  que  serão  desenvolvidos  pela  escola  para

enriquecer o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos? Quantos

projetos teremos? Por quê? Para quê? Que professores estarão envolvidos

em cada um deles? Como serão avaliados? Com que frequência? 

 Quais as condições básicas necessárias e requeridas para o bom trabalho

pedagógico, o que já temos, o que nos falta, como avaliar dialogicamente o

nosso próprio trabalho, no seu sentido mais ampliado? Nesse sentido: quais

recursos humanos, materiais e financeiros necessitaremos?

 Qual será o cronograma da nossa proposta pedagógica (deve ser coerente e

compatível com o cronograma do PPP)?
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Durante  a  plenária  todas  as  opiniões,  sugestões,  consensos  e  possíveis

divergências  foram devidamente registradas.  Após a finalização dessas etapas foi

possível consolidar os dados coletados para redação final do projeto. Essa versão

escrita  que vos apresentaremos pertence a  todos os  segmentos e não apenas à

equipe relatora. Isso é fundamental para que se garanta a lisura, a transparência e a

democratização  do  processo.  Nesse  projeto  estão  registrados  o  sentimento  das

pessoas, as vivências durante o processo de construção do projeto, a subjetividade

do grupo ou dos grupos, de cada segmento, o imaginário deles. Diante da construção

desse  projeto  podemos  afirmar  que  o  mesmo  foi  concebido  num  permanente

movimento de ação-reflexão-ação. Pretendemos por intermédio do PPP dar a nossa

contribuição, por mais singela que possa parecer, para criarmos a escola cidadã que

queremos para nós e para os nossos alunos.

Ao  construirmos  nosso  Projeto  Político-Pedagógico  levamos  em  conta  a

realidade que circunda a Escola e as famílias de nossos alunos, pois, certamente, a

realidade social dos alunos afeta a sua vida escolar, e os dados levantados devem

contribuir para orientar todo o organismo escolar para os fins de tratar tais indícios

com a devida relevância, transformando-os em currículo, objeto de planejamento e

potencial de aprendizagem.

É importante salientar ainda que esse Planejamento não é apenas anual, mas

pensado  para  uma  gestão  ao  longo  dos  anos  de  2017,2018  e  2019,  sendo

amplamente  rediscutido  e  reavaliado  ao  longo  de  cada  ano  nos  Planejamentos

Pedagógicos  com  toda  comunidade  escolar  e  cotidianamente  nas  Coordenações

Pedagógicas.

Todos  os  nossos  encontros,  discussões  e  pontos  em  comum,  e  ainda

pensando na gama de formações acadêmicas, pessoais e sociais de cada membro

que  contribuiu  e  contribuem para  a  construção  e  reformulação  de  nosso  Projeto,

enquanto  escola,  buscamos  criar  um  clima  escolar  que  priorize  a  tolerância,  o

cotidiano  escolar  na  cidadania  e  em  prol  dela,  além  da  alta  expectativa  na

aprendizagem dos alunos, pois acreditamos que todos podem aprender e devem ter

esse direito  garantido  além de  que todos somos iguais  nas diferenças,  por  isso

precisamos  de  tratamentos  pedagógicos  específicos,  bem  planejados  e



14

acompanhados. O resultado dessa perspectiva pode e deve ser acompanhado por

avaliações processuais e de resultado, notadamente transformadas.

2. Historicidade da Escola Classe Santos Dumont

A Escola Classe Santos Dumont encontra-se localizada na DF 130 km 18 –

Núcleo Rural Santos Dumont em Planaltina/DF. Foi inaugurada em 10 de maio de

1993 de acordo com o Parecer nº 36/93 e funciona em terreno próprio da Secretaria

de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal.  Vale  destacar  que  esse  terreno

pertencia anteriormente à TERRAC

AP  (Companhia  Imobiliária  de  Brasília).  Essa  instituição  atende  as

comunidades do Núcleo Rural Santos Dumont, Vale do Amanhecer, Vila Pacheco e

Agrovale.

A comunidade que a escola atende é considerada em sua maioria de baixa

renda  (conforme  gráficos  apresentados  posteriormente),  onde  parte  das  famílias

sobrevivem por intermédio de benefícios sociais oferecidos pelo Governo Federal

e/ou  como  prestadores  de  serviços  em outras  localidades,  o  que  lhes  obriga  a

Localização da Escola Classe Santos Dumont

Fonte: Google Maps



15

deixarem  suas  crianças  sob  tutela  de  outras  pessoas.  Coexiste  uma  grande

diversidade religiosa entre os alunos que estudam na instituição: espíritas, católicos,

evangélicos, etc.

A Escola  Classe  Santos  Dumont  ao  ser  inaugurada  foi  alocada  em  uma

instalação já construída, a qual foi adaptada para funcionar como escola, dispondo

de 3 salas de aula (tamanho reduzido), 2 banheiros para uso dos alunos, 1 cozinha,

1 suíte  (utilizada como sala dos professores)  e  2 salas (padrão residencial)  que

passaram a acolher Direção e Secretaria.

Em 1997 foram construídas 2 salas de aula de madeirite para acomodar os

alunos que chegavam devido à grande procura de vagas na instituição. Em 2000

outras 3 salas de aula em caráter provisório que posteriormente foram substituídas

por um prédio de madeirite contendo 6 salas de aula e 2 banheiros. Deste modo, a

escola passou a atender a sua clientela em 10 salas de aula.

Por intermédio do projeto “Tecnologia de Informática da Educação Pública do

DF”,  criado em 1997, foi  instalado o Laboratório de Informática em dezembro de

2002.  O  laboratório  funciona  atualmente  em  uma  sala  antiga  da  instituição.  O

mesmo  está  equipado  com  10  computadores,  3  impressoras,  2  scanners  e  2

gravadoras de CDs dispondo ainda de acesso à Internet Comunitária (GESAC).

No ano de 2005 foi desativado o prédio de madeirite onde funcionavam seis

salas de aula, diante disso a escola passou atender um número reduzido de alunos

(64 crianças), sendo 3 turmas de 1ª série as quais funcionavam no turno matutino

(07h30 ás 12h30).  As instalações da instituição foram reorganizadas da seguinte

forma:  3 salas de aula, 1 sala de vídeo, 1 Laboratório de Informática, 1 Direção, 1

Secretaria,  1  cantina,  1  sala  de  servidores,  1  sala  de  professores,  além  de  3

banheiros para uso de alunos, professores, servidores e comunidade. A desativação

da construção ampliou o espaço externo onde ocorreu uma melhora na estrutura

física  e  como consequência  o  favorecimento  do  desenvolvimento  das  atividades

pedagógicas.

Em 2005 houve a desativação das 06 salas de madeirite. A escola funcionou

com número reduzido de alunos (total de 64). Eram 3 turmas de 1ª série funcionando

no turno matutino de 07:30, às 12:30. As dependências foram usadas assim: 03

salas de aula,  01 salas de vídeo,  01 Laboratório  de Informática,  01 Direção,  01
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Secretaria, 01 cantinas, 01 salas de servidores, 01 salas de professores, além de

três  banheiros  para  uso  de  alunos,  professores,  servidores  e  comunidade.  A

desativação  das  salas  de  madeirite  ampliou  o  espaço  externo,  melhorando  a

estrutura física e facilitando o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Um fator a ser considerado é que com as mudanças ocorridas relacionadas

ao  Atendimento  Pedagógico  às  escolas  em  2005,  os  alunos  passaram  a  ser

atendidos  no  Pólo  Pedagógico  juntamente  com outras  quatro  escolas.  Somente

agora em 2017 a escola passou a contar novamente com o atendimento da Equipe

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) representado por uma Pedagoga

Itinerante  e  também  com  o  Atendimento  Educacional  Especializado  (Sala  de

Recursos) conduzido por uma profissional especializada na área também em caráter

itinerante.

No ano de 2006 a escola funcionou com 09 turmas em dois turnos (matutino e

vespertino), atendendo aproximadamente 250 alunos. Uma destas turmas funcionou

na sala de professores no período matutino devido a inviabilidade de espaço físico

permanecendo nessa circunstância por cerca de dois meses, até a transferência da

turma de 3ª série para a Escola Classe Aprodarmas.  

Em 2007, a escola iniciou o ano letivo com 184 alunos matriculados os quais

forma distribuídos em:  Educação Infantil (2º e 3º períodos),1ª a 4ª série do Ensino

Fundamental.  Em janeiro de 2008 a escola apresentava problemas na estrutura

física: banheiros malconservados (madeirite); as instalações elétricas e hidráulicas

danificadas; vidros das janelas quebrados, sem muro ou alambrado para manter a

segurança  de  toda  a  comunidade  escolar  e  a  preservação  das  dependências,

paredes  pichadas,  o  portão  principal  desprendido  e  portas  e  janelas  das

dependências  sem  fechaduras  e  trincos,  sendo  que  foi  necessário  reparos

emergenciais para início do ano letivo.

O  ano  letivo  de  2008  teve  início  em  11 de  fevereiro  com  as  turmas  no

matutino de Educação Infantil (2º período), 1ª e 2ª séries com um total de 87 alunos,

e no vespertino com o 1º ano do BIA e 3ª e 4ª séries com 82 alunos. 

 O ano letivo de 2009 iniciou-se em 9 de fevereiro com 8 num total de 222

alunos, sendo 03 turmas de Educação Infantil,  01 turma de 1º ano, 01 turma de

segundo ano, 01 turma de segunda série, 01urma de terceira série e 01 turma de
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quarta  série.  Houve  também  a  construção  de  novos  banheiros  substituindo  os

antigos que eram de madeirite.

             O ano letivo de 2010 iniciou-se em 10 de fevereiro com o total de duzentos

alunos sendo: 01 turma de segundo período, 03 turmas do primeiro ano, 01 turma do

segundo ano, 01 turma do terceiro ano, 01 turma da terceira série e 01 turma da

quarta série. Durante este ano a escola recebeu os programas Mais Educação e o

PDE Escola (pelo segundo ano consecutivo), vale ressaltar que esses programas

são destinados prioritariamente a escolas com baixo rendimento no IDEB, atuando

no planejamento estratégico e participativo com o propósito de auxiliá-las em sua

gestão. O PDE Escola foi implantado em 2009 após um baixo índice no IDEB de

2007. A comunidade escolar recebeu o programa com grande expectativa na certeza

de que de que seria mais um facilitador para a melhoria do ensino/aprendizagem.

A escola  contou  com  o  projeto  PEA,  que  o  qual  foi  oferecido  pela  CEB

(Companhia Energética de Brasília), através da construção da “TENDA DO SABER”

onde  funciona a  biblioteca.  Este  é  um espaço de leitura  construído  de  maneira

sustentável procurando valorizar o trabalho pedagógico. A intensão desse projeto é

promover  a  melhora  da  qualidade  do  ensino  em  nossa  escola,  dotando-a  dos

espaços propícios para a construção do saber.

Vale destacar que a realidade da escola mudou durante o tempo transcorrido

até os dias atuais, algumas benfeitorias foram realizadas assim como aquisição de

alguns materiais pedagógicos e bens permanentes como cadeiras, processador de

alimentos, forno e ar condicionado para a sala de informática.

No ano de 2016 não houve inscrição de candidatos para cargos de Diretor e

Vice-Diretor, diante disso dois integrantes da carreira magistério com experiência no

campo  da  Gestão  Educacional  foram  indicados  pela  Coordenação  Regional  de

Ensino  de  Planaltina  para  ocuparem  estas  pastas  na  escola  no  ano  de  2017:

Valdeck Caldas Braga Júnior como Diretor  e Kenia Marques Martins como Vice-

Diretora. Essa mesma equipe concorreu aos mesmos cargos em Processo Eleitoral

que ocorreu no dia 21 de junho como CHAPA ÚNICA, foram eleitos e estarão à

frente da Gestão dessa instituição até dezembro de 2019. 

 A organização do espaço escolar  foi  mantida,  sendo 4 salas  de aula que

totalizam  oito  turmas  em  pleno  funcionamento  nos  dois  períodos  (matutino  e



18

vespertino). As turmas nesse ano de 2018 são constituídas da seguinte forma: 02 de

2º período, 01 de 1º ano, 01 de 2º ano, 02 de 3º ano, 01 de 4º ano e 01 de 5º ano.

Os  Programas  e  Projetos  Pedagógicos  elaborados  e  delineados  pela

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal estão sendo desempenhados

em sua totalidade conforme as orientações estabelecidas, como exemplo podemos

citar:  Educação  Integral,  Projeto  Interventivo,  etc.  No  ano  de  2018  a  escola

ingressou no Projeto Novo Mais Educação, atendendo num total de 8 horas diárias

os alunos de 3º, 4º e 5º anos, totalizando 90 alunos. Esses alunos recebem três

refeições na escola, inclusive o almoço. Os alunos inscritos no programa recebem

em  turno  contrário  acompanhamento  Pedagógico  em  Português  e  Matemática,

conhecimento  em  horta  escolar  e  plantas  da  região,  iniciação  em  instrumentos

musicais, iniciação esportiva e oficinas.

Foram concretizadas diversas melhorias na estrutura física de nossa escola,

em parceria  e  com total  apoio  da  CRE de  Planaltina,  objetivando  um ambiente

prazeroso aos nossos educandos, professores e servidores.  Em 2017 ocorreram as

seguintes ações: troca de vidros quebrados; conserto da sirene; pintura dos vidros

das salas de aula e da sala de informática com o intuito de amenizar a entrada da

luz solar a qual aquece de forma extrema as salas de aula; pinturas interna das

salas de aula, do pátio (paredes e pisos) , portões, bancos e mesinhas do refeitório

improvisado e também dos de concreto localizados no pátio da escola;  troca de

lâmpadas, tomadas e reatores; troca de torneiras e sifões; consertos e reparos dos

vasos sanitários; reorganização e melhor utilização dos espaços físicos da escola;

recolhimento  de  bens  materiais  inoperantes,  troca  do  piso  da  área  externa  da

cantina,  colocação  de  janela  mais  ampla  na  cantina,  reforma  do  banheiro  dos

professores, reforma da passarela de acesso às dependências da escola, colocação

da tela em parte da frente da escola, poda e erradicação de árvores que ofereciam

risco a estrutura da escola e construção do parquinho infantil, dentre outras.

3. Diagnóstico da Realidade Escolar

A faixa etária dos alunos matriculados na Escola Classe Santos Dumont se

encontra entre os 5 e 13 anos de idade. A quantidade de membros que compõem as
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famílias de acordo com os dados coletados pode ser descrita da seguinte forma:

acima de 5 pessoas = 55%; 4 pessoas = 28%; de 1 a 3 pessoas 17% e apenas 2%

optaram por  não  responder.  Grande  parte  das  famílias  são  oriundas  do  Distrito

Federal  apontando  um total  de  76%.  O  nível  de  escolaridade  entre  os  pais  ou

responsáveis se viu  equilibrado entre o Ensino Médio Completo (44%) e Ensino

Fundamental Incompleto (42%). Ao serem questionados sobre o tipo de relação que

possuem  com  o  mercado  de  trabalho:  26%  declararam  trabalhar  com  carteira

assinada; 31% são autônomos ou agricultores e 43% encontram se desempregados.

De  acordo  com a  renda  mensal,  1% dos  questionados  não  possuem nenhuma

renda, sendo que 61% recebe até um salário mínimo e 38% recebe de 1 a 5 salários

mínimos.

Ao serem indagados sobre o recebimento de benefícios sociais 54% declarou

receber algum tipo de benefício e outros 15% alegaram não receber nenhum auxílio

do Governo Federal.  85% dos alunos residem próximo a escola e 15% residem

distante, alguns necessitando do transporte escolar oferecido pela rede de ensino.

76% dos alunos se deslocam para a escola a pé ou em suas bicicletas, 3% em

veículos particulares, 3% em transporte coletivo ofertado pela SEEDF e 18% em

transportes  escolares  particulares.  Em  relação  a  formação  religiosa  os  dados

coletados apontaram o seguinte: 39% são católicos; 26% são espíritas; 26% são

evangélicos; 5% afirmam seguir outra crença sem ser as relacionadas e 10% se

reservaram ao direito de não responderem. Um fator a ser considerado e observado

com um olhar crítico e reflexivo se deve a participação dos pais ou responsáveis em

atividades  desenvolvidas  na  instituição:  53%  afirmam  que  frequentam  a  escola

quando convocados  pelos  professores,  86% nas  reuniões bimestrais  e  53% em

eventos festivos.

Os  pais  ou  responsáveis  pelos  alunos  destacaram  alguns  pontos  que

merecem destaque.  Segundo  os  mesmos  a  Escola  Santos  Dumont  apresentam

alguns problemas, entre eles podemos destacar: falta de segurança (inexistência de

muro); estrutura física (quadra, pátio coberto, biblioteca, sala de informática) e falta

de profissionais de apoio, como psicólogo e /ou orientador.

De acordo com eles a escola possui também diversos pontos positivos: bons

professores, dedicados e atenciosos; organização e atendimento; Direção eficiente e
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atenciosa;  bom  ensino;  cuidado  com  os  filhos;  Educação  Integral;  alimentação

fornecida  aos  alunos;  escola  limpa.  Os  mesmos  ainda  propuseram  algumas

sugestões:  melhorar  a  estrutura  física  da  escola;  melhorar  as  atividades  na

Educação Integral; mais atividades de lazer; consertar o bebedouro; estruturação e

funcionamento da sala de informática e retomar o Projeto de Leitura. 

A Escola Classe Santos Dumont encontra-se situada nas proximidades de

uma  comunidade  rural,  sendo  que  parte  dos  estudantes  são  moradores  dessa

localidade. Na Escuta Sensível às Crianças foi observado que elas gostam muito da

escola,  acham pequena mas aconchegante,  bonita  e sempre fazem referência à

paisagem natural que circunda a escola. Elas demonstram gostar da vida próximo

ao campo.

A escola em seu dia-a-dia é um espaço de inúmeras e diversificadas práticas

que estão em permanente processo de construção e reconstrução. As práticas da

gestão  fazem  parte  da  vida  da  escola  contribuindo  para  o  desenvolvimento

democrático e a participação, por isso prioriza em sua organização interna encontros

bimestrais para a execução de seus Conselhos de Classe e as decisões tomadas

são partilhadas com o Conselho Escolar, os pais e com cada aluno respectivamente.

Com isso, procura garantir a participação direta de todos os professores, além de

buscar a organização de forma disciplinar, estabelecendo uma rede de relações”,

isto é, o professor participa de vários conselhos tendo a avaliação como foco para

promover a discussão do processo didático no âmbito de suas dimensões: ensinar,

aprender, pesquisar e avaliar.

Os índices dos desempenhos em 2017,  podem ser observados abaixo no

Gráfico de Desempenho de Turmas:

MOVIMENTAÇÃO 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO
Matrícula Inicial em 2017 26 42 41 24 31

Afastados por transferência 01 02 05 00 00
Matrícula final 25 40 36 24 31

Aprovados 25 40 30 24 30
Reprovados * * 06 * 01

  **O aluno reprovado no 5º ano se deve ao número de faltas.

Fonte: Censo Escolar
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Os índices de retenção visualizados no 3º ano são relevantes, sendo objeto

de consideração na execução desse Projeto Político Pedagógico. O maior desafio

será propiciar projetos de intervenção pedagógica sem contar com a Pedagoga e

Equipe de Apoio Especializado completa, uma das grandes preocupações para o

ano de 2018. Sem o profissional pedagogo ou psicólogo, outro grande desafio é a

dificuldade de encaminhamentos e fechamento de diagnósticos para alunos com

suspeitas de distúrbios de aprendizagem.

A Equipe Pedagógica da instituição (Vice-Diretora e Coordenadoras Pedagógicas),

oferecerem suporte aos professores que assumiram a regência dessas classes onde

estão alocados os alunos retidos e deverão ser adotadas estratégias diferenciadas

de abordagens pedagógicas para identificar e sanar as maiores dificuldades.

 

4. Função Social da Instituição

As mudanças fazem parte do mundo global.  A vida é movimento. Se tudo

muda  a  escola  precisa  mudar.  A  tecnologia  avançou,  as  empresas  evoluíram,

surgiram  novas  profissões,  o  mercado  de  trabalho  tornou  -se  mais  competitivo.

Constatam-se exigências de outras e novas competências e habilidades básicas,

necessárias  para  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprender  e  continuar

aprendendo.  Exige-se  autonomia  intelectual  e  pensamento  crítico,  reflexivo  e

criativo,  tanto  para  prosseguir  estudos,  quanto  para  adaptar-se  às  ocupações  e

diferentes situações do novo contexto. Evidencia-se a necessidade da construção de

diferentes significados socialmente reconhecidos como verdadeiros sobre o mundo

físico e natural,  sobre a realidade social  e  política.  Busca-se a compreensão do

significado das ciências, das letras, das artes e do processo de transformação da

sociedade e da cultura. Criou-se uma nova consciência das relações do homem com

o  seu  meio,  sua  cultura  e  sua  história.  Destaca-se,  ainda  e  cada  vez  mais,  a

necessidade da compreensão dos princípios e valores, bem como do domínio dos

fundamentos  científicos  -tecnológicos  que  presidem  a  produção  moderna  de

conhecimentos,  bens  e  serviços  necessários  a  novas  condições  de  ocupação  e

aperfeiçoamento humano.
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A oferta  de  um  ensino  de  qualidade,  que  contemple  a  evolução  do  ser

humano,  necessita  para  tal  de  um ambiente  propício,  qual  seja  o  alfabetizador,

pessoas  responsáveis  e  imbuídas  do  espírito  solidário  e  comprometidas  com  a

educação, e de uma gestão capaz de perceber e atender às demandas geradas

pelos indivíduos, de forma a que sempre esteja em primeiro lugar o compromisso

com a sua formação básica,  de forma tal  que as habilidades necessárias sejam

adquiridas e possam favorecer na aquisição das competências a que se destina o

ensino fundamental. Assim, com certeza a continuação dos estudos se tornará mera

continuidade de um processo iniciado com responsabilidade e compromisso com a

formação de uma sociedade cada vez mais cidadã.

Sabemos  que  a  escola,  como  instituição  social,  deve  possibilitar  o

crescimento humano nas relações interpessoais, bem como propiciar a apropriação

do conhecimento  elaborado,  tendo como referência  a  realidade do aluno.  Neste

contexto, deve possibilitar ao aluno a aquisição de uma consciência crítica que lhe

amplie à visão de mundo. Esta visão de mundo deverá dar-lhe condições de uma

leitura  interpretativa  dos  fatos  sociais,  das  relações  intra  e  interpessoais  e  dos

homens com a natureza.

Cientes  do nosso compromisso em oferecer  uma educação de qualidade,

verificamos que em alguns aspectos esta instituição precisa de aperfeiçoamento e

mudanças, tendo em vista que estamos em processo constante de modernização e

atualização. Sabendo que esta melhora dependerá de um movimento coletivo para

se concretizar, diversas reuniões foram realizadas com os diferentes segmentos da

comunidade  escolar  e  muitas  ideias  e  sugestões  foram  surgindo,  as  quais,  de

acordo com as possibilidades, já estão sendo colocadas em prática visando atender

os anseios da comunidade e estando dispostos a ser mais atuantes

5. Princípios Orientadores da Prática Pedagógica

A ação desta Instituição está fundamentada por princípios defendidos pela

Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases, de forma que suas ações

educativas foram pautadas pelos seguintes princípios: liberdade de aprender e de

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de
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ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância,

valorização do profissional da educação, gestão democrática, garantia de padrão de

qualidade,  valorização  de  experiência  extraescolar  e  vinculação  entre  educação

escolar, o mundo do trabalho e as práticas sociais. A preocupação com a qualidade

do ensino  ofertado pelas  escolas  públicas,  de  uma forma geral,  vem sendo um

debate constante da atualidade, e a crítica quase sempre negativa coloca pequenas

exceções à regra.  Tais  exceções postas constituem se casos isolados,  mas são

nelas que reside a esperança de que a revolução há de ocorrer na mente de cada

indivíduo que tem acesso à orientação adequada. E o cuidado com a construção do

saber  permeia ainda uma grande maioria  de  educadores,  estes  que escolheram

atuar junto ao que há de mais belo do ser humano, qual seja o conhecimento. Não o

conhecer frio, metódico, mas aquele da descoberta, capaz de fazer revolucionar o

espírito  e  viajar  pelas  asas  da  imaginação,  então  totalmente  emoção,  pois  o

conhecimento que se persegue, deseja e absorve com prazer é capaz de fazer do

indivíduo um grande cidadão, este que nada mais é que aquele que conhece a si

mesmo e se respeita, pois, a partir daí todo o universo à sua volta terá o mesmo

valor  que  ele  mesmo  tem  e  carecerá  de  ser  também  valorizado,  respeitado  e

preservado. Portanto, a vontade e a crença do grande sonho do ser humano fazer a

diferença  no  ambiente  em que  atua,  nos  faz  refletir  e  marchar  numa constante

busca. E é com essa perspectiva que foi pensado e dimensionado este projeto a ser

oferecido na Escola Classe Santos Dumont para os anos de 2017, 2018 e 2019. 

 Construir  um  Projeto  Político  Pedagógico  que  contemple  a  realidade  da

comunidade,  do  contexto  histórico  atual,  do  perfil  da  equipe  pedagógica,  dos

educandos que hoje temos, juntamente com o atendimento às necessidades que

esta  realidade  traz,  se  constitui  tarefa  pensada,  estudada  e  analisada  de  forma

minuciosa, construída de maneira responsável, a qual busca-se meios que atendam

da melhor  forma possível  à  demanda existente,  bem como capaz de fazê-la  de

forma  diferenciada,  prima-se  pela  qualidade  dos  mecanismos  oferecidos  ao

educando  para  que  ele  construa  a  sua  aprendizagem  de  forma  consistente  e

prazerosa e garanta sua permanência na escola, tendo como resultado bons índices

de rendimento.
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6. Objetivos

6.1. Objetivo Geral

Realizar uma gestão de qualidade possibilitando um direcionamento para que

ocorra as mudanças necessárias de maneira participativa e democrática, buscando

o respeito ao ser humano em todas as suas práticas, estabelecendo equidade entre

os indivíduos. Temos o compromisso de atender todos os nossos alunos da melhor

forma possível, proporcionando a melhoria da qualidade de vida por meio do ensino

de qualidade que é alcançado por meio do trabalho responsável e comprometido

com toda a comunidade escolar.

6.2. Objetivos Específicos

 Diminuir o índice de repetência para os anos letivos de 2017,2018 e 2019; 
 Elevar o índice de desempenho individual da instituição; 
 Reduzir a quantidade de alunos defasados em idade x série; 
 Aumentar o índice de aprovação; 
 Garantir o acesso e permanência educacional aos alunos com deficiências ou

transtornos funcionais em classes regulares 
 Promover  dentro  da  Instituição  um  passeio  bimestral  para  promover  o

desenvolvimento  integral  do  estudante,  promover  experiências  pessoais  e

coletivas; 
 Garantir aprendizagens a partir da democratização de saberes; 
 Formar estudantes críticos e corresponsáveis por suas aprendizagens; 
 Desenvolver  a  capacidade  de  perceber  e  compreender  o  mundo  e  suas

diversidades, por meio de relações socioculturais; 
 Abordar  temas  religiosos  buscando  o  aperfeiçoamento  do  ser  humano,

reconhecendo a presença do amor de Deus em cada detalhe da vida em

geral, no contexto escolar; 
 Orientar  e  motivar  os  professores  quanto  ao  seu  processo  de  formação

continuada; 
 Promover  dentro  da  Instituição  Escolar  momentos  de  formação,  estudos,

trocas de experiências, momentos de reflexão,  reestruturação do processo

educativo; 
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 Convocar os pais e sensibilizá-los sobre a importância de incentivar o estudo

para seus filhos; 
 Oferecer por parte do apoio pedagógico suporte aos professores, bem como

orientação e apoio para aplicação de atividades que possam auxiliá-lo em

sala de aula; 
 Conhecer  a  constituição  do  nosso  país,  nos  aspectos  que  interessam,  e

trabalhar  numa perspectiva  de  resgate  aos  valores  civis,  morais,  éticos  e

sociais; 
 Proporcionar momentos de debate e discussão entre os professores, com a

intenção de se reelaborar os projetos ou a linha de trabalho, uma vez que os

mesmos não estejam atendendo as necessidades dos alunos e da escola; 
 Incentivar a realização de projetos com temas atuais e relevantes; 
 Assegurar momentos agradáveis de relaxamento e confraternização; 
 Viabilizar  tratamento igualitário  e  cordial,  resguardando os preceitos  legais

que regem o nosso sistema; 
 Disponibilizar  material  didático  de  qualidade  para  o  desenvolvimento

adequado às práticas didático-pedagógicas; 
 Promover  ciclos  de  palestras  periodicamente  para  aperfeiçoar  a  prática

pedagógica; 
 Assegurar apoio didático da direção/coordenação constantemente e sempre

que for necessário; 
 Coordenar  o  trabalho  junto  aos  professores,  ressaltando  o  papel  do

coordenador e da equipe gestora; 
 Trabalhar  de  acordo  com  as  propostas  da  Secretaria  de  Educação,

Coordenação Regional de Ensino de Planaltina e do BIA; 
 Disponibilizar  ao  professor  um  espaço  diferenciado,  onde  ele  possa  dar

continuidade  ao  desenvolvimento  da  leitura  e  escrita,  potencializando  sua

capacidade criadora (sala de leitura/espaço cultural); 
 Promover  momentos  de  avaliação  continuada  de  todos  os  envolvidos  no

processo educativo, ressaltando pontos positivos para tomada de decisões; 
 Revisar constantemente as condições do espaço físico das salas de aula,

bem como da escola,  visando tornar  o  ambiente escolar  mais funcional  e

agradável; 
 Buscar profissionais externos e capazes de promover eventos socioculturais,

como  forma  de  apoio  a  aprendizagem  e  ao  crescimento  pessoal  e

profissional; 
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 Estimular a leitura de textos, poemas e mensagens de forma a estimular as

emoções, sentimentos e sensações, buscando o respeito a si e aos outros; 
 Orientar  os  servidores  da  cantina  quanto  a  higienização  do  ambiente,

manipulação de alimentos, bem como a preparação dos mesmos; 
 Priorizar o trabalho em equipe, dividindo-o de forma adequada; 
 Buscar  recursos  e  parcerias  que  sejam  suficientes  para  a  melhora  da

estrutura e dos objetos da cantina e demais localidades; 
 Manter diálogo diariamente para averiguar possíveis problemas / soluções; 
 Orientar os funcionários quanto à limpeza da escola; 
 Elaborar escala de limpeza semanal para melhor divisão do trabalho; 
 Orientar os alunos a zelarem do bem público, bem como da sua conservação

do patrimônio público; 
 Promover  a  assimilação  de  valores  culturais,  para  o  desenvolvimento  do

espírito crítico; 
 Possibilitar o contato e a valorização com as culturas afro-brasileiras; 
 Promover  eventos  de  caráter  cultural  que  objetivem  a  integração  escola

comunidade; 
 Construir uma instituição aberta à comunidade, livre e democrática; 
 Propiciar a integração entre órgãos (saúde, segurança), setores e atividades

afins; 
 Aperfeiçoar  o  desempenho das funções básicas,  através de um programa

permanente de capacitação ao longo do ano; 
 Exigir rigor e seriedade das funções desenvolvidas na instituição, por meio da

avaliação institucional; 
 Realizar atividades contextualizadas e interdisciplinares para melhor atender

ao aluno; 
 Realizar  estudo  de  caso  dos  alunos  com  deficiências  ou  transtornos

funcionais e proporcionar aos mesmos a adequação curricular; 
 Proporcionar aos alunos com déficit de aprendizagem o encaminhamento a

Equipe  Especializada  de  Apoio  à  Aprendizagem  para  que  esta  tome  as

providências necessárias para sanar tal deficiência; 
 Oferecer aulas mais prazerosas, por meio de vídeo-aulas e materiais diversos

de acordo com o currículo vigente; 
 Ampliar o espaço da sala de recursos; 
 Desenvolver um Projeto de leitura, junto a todas as turmas da escola; 
 Proporcionar  a  todos  os  alunos  do  BIA  um  ambiente  alfabetizador,  com

materiais concretos; 
 Revitalizar o refeitório para que possa atender satisfatoriamente ao Projeto

Educação Integral;   
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 Assegurar a aquisição de materiais desportivos; 
 Adquirir bens patrimoniais necessários para o bom funcionamento da cantina

e refeitório; 
 Fazer a manutenção dos bens patrimoniais para que possam funcionar com

qualidade.

7. Concepções Teóricas

O Projeto Político Pedagógico da escola será operacionalizado num processo

contínuo através de uma prática constante de reflexão coletiva, terá como base: as

Leis nº 9. 394/96, nº 10.639/03 e nº 11.645/08; os Pareceres Curriculares Nacionais;

a Proposta Pedagógica das Escolas Públicas do Distrito  Federal;  o  Currículo  da

Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal adequado à realidade da

escola, bem como ao Currículo em Movimento da Educação Infantil e Currículo em

Movimento da Educação Básica, onde assim, estaremos efetivando os princípios

contidos nos valores, crenças e fenômenos que caracterizam a educação atual. 

A avaliação da aprendizagem será em consonância com a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional,  com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o

Currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal. Devemos

destacar que a avaliação não serve apenas como fator de classificação, devendo

priorizar a análise do processo de construção do conhecimento do estudante, ao se

levar em conta o que ele está em vias de conquistar, reconhecendo o momento

presente  de  cada  um,  o  quanto  este  momento  representa  e  é  decisivo  na  sua

caminhada para futuras conquistas. Esta avaliação deve assumir a proposta de uma

avaliação  formativa pretendendo  melhorar  o  processo  de  ensino-aprendizagem

mediante  o  uso  de  informações  levantadas  por  meio  da  ação  avaliativa.

Semelhantemente  à  avaliação  diagnóstica,  a  avaliação  formativa  busca  detectar

dificuldades suscetíveis  de aparecer durante a aprendizagem a fim de corrigi-las

rapidamente. Todavia, seu foco está no processo de ensino-aprendizagem. Através

dessa modalidade de avaliação, informações sobre o desenvolvimento do aluno são

fornecidas ao professor, permitindo que a prática docente se ajuste às necessidades

discentes durante o processo. As informações que essa avaliação revela permitem o

planejamento, o ajuste, o redirecionamento das práticas pedagógicas no intuito de
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aprimorar  as  aprendizagens  dos  alunos.  Ou  seja,  seus  resultados  servem  para

apoiar, compreender, reforçar, facilitar, harmonizar as competências e aprendizagens

dos alunos.  

A avaliação da aprendizagem do aluno é realizada continuamente e ao final

do bimestre os professores registram no relatório de desenvolvimento individual do

aluno  o  seu  progresso  e  as  dificuldades  que  cada  um  vivenciou.  No  registro

individual  do  aluno  serão  observados,  os  trabalhos  individuais  e  coletivos,  bem

como, as vivências do dia-a-dia.  Os fatores observados na avaliação servem de

parâmetro para avaliar o desenvolvimento do aluno.

A Escola Classe Santos Dumont, como Instituição Educacional, fundamenta

seus  princípios  na  concepção  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  e  na  Psicologia

Histórico  Cultural,  numa  perspectiva  de  resgatar  a  importância  da  escola  e  a

reorganização  do  seu  processo  educativo  (GASPARIN,  2005)  e  na  Psicologia

histórico-cultural,  fundamentada  no  materialismo  histórico  e  dialético,  que

compreende  o  ser  humano  como  uma  unidade  pertencente  à  totalidade

(VYGOTSKY, 1984). Por tanto, faz-se necessário “estimular a atividade e a iniciativa

do professor; favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar

de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os

interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico,

sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e

gradação  para  efeitos  do  processo  de  transmissão  assimilação  dos  conteúdos

cognitivos. ” (GASPARIN, 2005). 

A  equipe  gestora  se  baseia  na  gestão  democrática,  buscando  sempre  a

interação dos diversos segmentos da comunidade escolar, com intuito de oferecer

um  ensino  de  qualidade,  contemplando  às  necessidades  da  equipe  técnica,

administrativa, pedagógica e os serviços de apoio; proporcionando e estimulando a

formação continuada e a participação de toda a comunidade escolar nas atividades

propostas neste projeto. 

A autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito ao bem comum e

da identidade, são trabalhados de forma a assumir os princípios da igualdade, por

isso requer o desenvolvimento da mutualidade de interesses e deveres com total

responsabilidade.  Propiciar  uma  educação  voltada  para  a  constituição  de
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identidades responsáveis e solidárias, compromisso com a inserção em seu tempo e

em seu espaço, pressupondo o aprender a ser, objetivo máximo da ação que educa

e que não se limita apenas a transmitir conhecimentos prontos. 

A ética, deve nortear as ações da escola, sendo expressa na construção dos

princípios  de  respeito  mútuo,  justiça,  diálogo  e  solidariedade,  seja  uma reflexão

sobre as diversas atuações humanas e que a escola considere o convívio escolar

como base para sua aprendizagem, não havendo descompasso entre “o que diz” e

“o que faz”. Partindo dessa perspectiva, surge a proposta de que a escola realize um

trabalho que possibilite  o  desenvolvimento  da autonomia  moral,  o  qual  depende

mais de experiência de vida favorável do que de discursos e repressão. No convívio

escolar, o aluno pode aprender a resolver conflitos em situações de diálogo, pode

aprender  a  ser  solidário  ao  ajudar  e  ao  ser  ajudado,  pode  aprender  a  ser

democrático quando tem oportunidade de inferir sobre a realidade, emitir opiniões e

saber ouvir as ideias dos outros. 

Segundo Aristóteles, “o homem é um animal político”, portanto, todas as suas

ações  se  dão  de  forma  intencional  e  nas  relações  sociais.  Sendo  esse  projeto

construído de forma intencional, democrática e participativa tem caráter político, pois

são ações tomadas dentro de uma coletividade, onde as influências da aplicação

dessas ações são projetadas para além dos muros da escola, refletidas de forma

direta na sociedade, pelos diversos componentes que participam dessa comunidade

escolar e não se limitam a apenas a realidade local.

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo

a  educação  como  fenômeno  de  experiências  significativas,  organizadas

didaticamente  pela  escola.  A  aprendizagem  não  ocorre  solitariamente,  mas  na

relação  com o  outro,  favorecendo  a  crianças,  jovens  e  adultos  a  interação  e  a

resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de

seu desenvolvimento”.

A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para

seu  êxito,  coincidindo  com  sua  “zona  de  desenvolvimento  imediato”

(VIGOSTSKY,2001,  p.  329).  Assim,  aprendizagem deixa  de  ser  vista  como uma

atividade  isolada  e  inata,  passando  a  ser  compreendida  como  processo  de
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interações  de  estudantes  com  o  mundo,  com  seus  pares,  com  objetos,  com  a

linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 

O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações

que  os  colocam como protagonistas  do  processo  ensino-aprendizagem,  tendo  o

professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de

ações  intencionais  didaticamente  organizadas  para  a  formação  de  um  sujeito

histórico e social. 

Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados e

concomitantes: 

a)  Identificar  os  elementos  culturais  produzidos  pela  humanidade  que

contribuam para a humanização dos indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o

acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003,

p. 13); 

b)  organizar  e  refletir  sobre  as  formas  mais  adequadas  para  atingir  essa

humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

A aprendizagem,  sob  a  ótica  da  Psicologia  Histórico-Cultural,  só  se  torna

viável quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar

considera as práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática

social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo

de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser

construído  pelos  professores.  A  partir  dessa  identificação,  a  problematização

favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social  e

desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica,

em  que  o  diálogo  entre  os  diversos  saberes  possibilita  a  construção  de  novos

conhecimentos (SAVIANI, 2003). 

8. Organização do Trabalho Pedagógico

Falar  de  organização  remete-se  a  um  acompanhamento  e  controle  que

objetiva  detalhar  as  metas  e  prioridades dentro  do  trabalho  docente,  ou  seja,  a

organização é uma peça chave que está intimamente ligada ao objetivo primordial

da escola que é promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. É
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importante pontuar que a organização do trabalho pedagógico se dá em dois níveis:

no da escola como um todo, com seu Projeto Político Pedagógico e no da sala de

aula, incluindo as ações do professor na dinâmica com seus alunos, através de seu

planejamento e planos de aulas.  Este trabalho como é mencionado por  Libâneo

(1994) é uma atividade global da organização que requer diligência e preparação.

Segundo  o  autor,  "O  trabalho  docente  é  uma  atividade  intencional,  planejada

conscientemente visando a atingir objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser

estruturado  e  ordenado". 

LIBÃNEO, 1994, p. 96) 

O  planejamento  global  da  escola  ou  organização  do  trabalho  pedagógico

corresponde  às  ações  sobre  o  funcionamento  administrativo  e  pedagógico  da

escola;  para  tanto,  este  planejamento  necessita  da  participação em conjunto  da

comunidade escolar. Com efeito, admitida a necessidade social de que as escolas

disponham  de  meios  organizacionais  (de  alguma  natureza)  para  alcançar  seus

objetivos,  algumas  questões  antecedem  essa  afirmação.  Para  qual  modelo  de

sociedade os alunos são educados e ensinados? Que significa aprender em relação

a essa visão de sociedade? Em que consistem, precisamente, as aprendizagens

escolares? O que a comunidade, as famílias e os próprios alunos esperam de uma

escola? Que características de uma escola fazem diferença no que diz respeito ao

nível da qualidade de ensino e de reputação na comunidade? Mas, por outro lado, o

que se entende por qualidade de ensino? Poder-se-ia, por exemplo, afirmar que uma

escola  bem  organizada  e  gerida  é  aquela  que  cria  e  assegura  condições

organizacionais, operacionais e pedagógico-didáticas para o bom desempenho de

professores  e  alunos  em  sala  de  aula,  de  modo  a  se  obter  sucesso  na

aprendizagem.

A Escola  Classe  Santos  Dumont  organizou  seu  Trabalho  Pedagógico  de

forma a atender a proposta do ensino fundamental de nove anos, atendendo o Bloco

Inicial  de  Alfabetização,  quartos  e  quintos  anos.  É  necessário,  portanto,  uma

organização dos tempos e espaço escolares a fim de se realizar um trabalho de

qualidade.  Este  projeto  propõe um espaço para  planejamento  das atividades de

forma coletiva, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar.
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A escola ainda conta com duas classes de Educação Infantil do 2º período,

que possui como linha integradora de seu Currículo da Educação Infantil, a junção

de  elementos  basilares:  educar  e  cuidar,  brincar  e  interagir.  O  trabalho  com  a

Educação  Infantil,  baseia-se  em  princípios  éticos,  políticos  e  estéticos.  Esses

princípios  “são  regras,  códigos  de  (boa)  conduta  que  governam  nossa  vida  e

atitudes”. 

Os  princípios  éticos  referem-se  à  valorização  da  autonomia,  da
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente  e  às  diferentes  culturas,  identidades  e  singularidades.  Os
princípios  políticos  referem-se  à  garantia  dos  direitos  de  cidadania,  o
exercício da criticidade e do respeito à democracia. Os princípios estéticos
referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e
da  pluralidade  de  manifestações  culturais  (Currículo  em  Movimento  –
Educação Infantil, p. 29 e 30).

 Todos  os  professores  trabalham com a  carga  horária  de  quarenta  horas

semanais, 03 professoras e um professor assumem regência no turno matutino e 04

professoras no turno vespertino. O horário de trabalho é distribuído de maneira que

cinco  horas  sejam cumpridas  em regência  de  classe  e  três  horas  destinadas  a

Coordenação Pedagógica. As segundas e sextas feiras, o horário de coordenação é

destinado à Coordenação Pedagógica Individual, realizada fora do ambiente escolar.

Às quartas-feiras são destinadas às Reuniões Pedagógicas Coletivas com a Direção

e Coordenação Pedagógica. As professoras reúnem-se em grupos específicos por

turno e/ou de série ano para planejamento das aulas as terças e quintas-feiras.

A professora itinerante que atende os alunos com necessidades educativas

especiais em Sala de Recursos deve participar das Reuniões Pedagógicas coletivas

e dos Conselhos de Classe podendo assim contribuir para as reflexões pedagógicas

acerca do processo de aprendizagem dos alunos, orientando tanto o corpo docente

quanto o corpo discente em relação a inclusão do aluno com deficiência.

A Equipe  Gestora  acompanha  os  alunos  que  apresentam comportamento

destoante do tolerável no que concerne ao convívio social na escola. É responsável

por comunicar à família sobre as advertências e excesso de faltas apresentadas.

Outro fator a ser destacado é que os Educadores Sociais e Monitores devem se

integrar  ao  planejamento,  desenvolvimento  e  avaliação  das  estratégias  de

reagrupamentos e do projeto interventivo. 
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 Algumas ações foram definidas coletivamente com o intuito de proporcionar às

crianças os melhores recursos para dar mais qualidade e eficiência ao processo

ensino aprendizagem. No âmbito das atitudes pedagógicas, o professor: 

 Deve  atentar-se  ao  planejamento  e  execução  de  aulas  mais  dinâmicas,

fazendo  uso  dos  recursos  didáticos  como  jogos,  mapas,  brincadeiras

(ludicidade), audiovisual; 
 Usufruir  de  todos  ambientes  da  escola  como biblioteca  e  áreas  externas

objetivando a qualidade no processo de ensino aprendizagem;
 Utilizar os livros didáticos e paradidáticos de forma coerente com o conteúdo

ministrado, orientando os alunos quanto aos cuidados com o material e ao

aproveitamento que se pode ter utilizando este recurso;
 Elaborar e confeccionar atividades coerentes com o assunto abordado e com

qualidade estética;
 Planejar as aulas, prevendo o melhor aproveitamento do tempo em que o

aluno está presente na escola;
 Fazer  uso  de  todas  as  estratégias  estabelecidas  pelas  Diretrizes

Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização.

Com o intuito de se estabelecer uma rotina em sala de aula os professores

são orientados pela Equipe Pedagógica a:

 Registrar  no quadro o planejamento do dia,  para que as crianças tenham

conhecimento do que irá ocorrer em sala de aula;
 Organizar e distribuir aos alunos uma grade horária com o cronograma de

atividades da semana, destinando horários para psicomotricidade, produção

textual, hora da leitura, parquinho (1º e 2º anos); 
 Estabelecer, juntamente com os alunos, os combinados da sala – incluindo os

cuidados com o patrimônio (preservação e conservação).

9. Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação

Existem diferentes concepções de avaliação, dependendo da ênfase que se

faz  necessária.  A  avaliação  informal  é  natural,  espontânea,  corriqueira  e

assistemática.  Essa  avaliação  é  realizada  por  qualquer  pessoa  sobre  qualquer



34

atividade humana. Não é apropriada para se avaliar instituições ou ações de grande

impacto social. 

Quando  se  necessita  avaliar  instituições  ou  ações,  caracterizadas  por

programas,  planos,  projetos  ou  políticas,  há  necessidade  de  lançar  mão  da

avaliação formal ou sistemática, para entender todas as extensões e consequências

do que é avaliado de maneira global, contextualizada, com perspectivas a estimular

seu aprimoramento. 

A  avaliação  educacional  é  feita  através  de  situações  de  aprendizagem,

buscando a aquisição de novos conhecimentos, atitudes ou habilidades. A avaliação

emancipatória tem como compromisso fazer com que as pessoas envolvidas em

uma ação, realizem e executem a sua própria história e escolham as suas ações de

maneira libertadora.

Há três momentos no processo avaliativo: descrição da realidade, crítica da

realidade e criação coletiva. A avaliação pode ser diagnóstica, quando se realiza

antes  da  tomada  de  decisão,  processual,  quando  é  desenvolvida  durante  a

implementação da ação que está sendo avaliada, global, quando se realiza no final

da  prática,  no  sentido  da  formulação,  assim  como  no  dos  resultados  e

consequências da atividade avaliada.  

Há  também  as  avaliações  operacionais,  quando  buscam  a  descrição  do

processo avaliativo e  finalísticas,  quando centradas na intenção da avaliação.  O

objetivo  da  avaliação  em  Políticas  Públicas  é  conhecer  seus  eixos  positivos,

enumerar  suas  falhas  e  insuficiências,  buscando  sempre  seu  aprimoramento  ou

replanejamento do processo. A avaliação constitui parte integrante do programa de

desenvolvimento de políticas públicas, permitindo uma investigação sistemática da

realização da função social, e através da tomada de decisão concretiza os objetivos

dos grupos sociais a que se destina.   

Diante  de  todas  as  considerações  proporcionadas  acerca  do  papel  e  da

importância  da  avaliação,  apontamos  que  deve  ser  vinculada  à  concepção  de

mundo e de sociedade, sendo um processo de obtenção de informação que permite

a emissão de ponderações e colabora para a tomada de decisões. 
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É notada uma preponderância do aspecto de verificação dos resultados, com

vistas à valorização das tomadas de decisões a partir dos dados pesquisados. A

eficiência de uma avaliação em política pública está integrada à relação entre o

esforço  para  implementá-la  e  os  resultados  alcançados.  Uma  avaliação  é

considerada eficiente quando é útil e oportuna, sendo realizada em tempo hábil; é

ética, sendo realizada com critérios justos e apropriados e é precisa, quando se

emprega  método  adequado. 

Atendo as orientações do Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota

(2011), o qual foi concebido numa tentativa de reformulação da dinâmica da gestão

da educação pública, defendendo os princípios norteadores cidadania, diversidade e

sustentabilidade humana como concepção e  eixo  central  da  ação  pedagógica  a

instituição de ensino deve compreender e refletir  sobre o processo de avaliação

observando as seguintes considerações:

É preciso um olhar mais reflexivo para construir coletivamente uma cultura
avaliativa, ponderando a atuação de professores e demais profissionais da
educação que trabalham na escola.  Todos devem ser  avaliados e todos
devem avaliar. É ter como foco não apenas o estudante, mas também o
professor e a escola, integrando a avaliação da aprendizagem à avaliação
da instituição educacional como um todo, possibilitando um momento de
conhecimento e compreensão dos fatores associados ao êxito ou fracasso
dos  programas,  projetos,  planos,  currículos  (BELLONI;  MAGALHÃES;
SOUZA,  2003).   Para  além  desses  dois  níveis  da  avaliação,  é  preciso
pensar a respeito da avaliação do sistema de ensino, que deve ter como
finalidade a orientação das políticas públicas para a educação, a fim de que
se  possam  compreender  e  lidar  com  as  situações,  sobretudo  de
desigualdade da educação oferecida nas escolas dos diferentes sistemas
de ensino.  Assim, as articulações entre os três níveis de avaliação citados
repercutem diretamente na qualificação do trabalho docente, na forma de
participação da comunidade escolar nos rumos e destinos da escola e na
melhora da qualidade das aprendizagens dos estudantes. A avaliação pode
contribuir para a construção de um diálogo mais estreito entre os programas
oficiais, os planejamentos dos professores e a realidade das escolas, além,
é claro, de possibilitar a orientação do estado comprometido socialmente na
construção de políticas públicas eficazes para uma educação de qualidade
social  para  todos.  (PROJETO  POLÍTICO  PEDAGÓGICO  PROFESSOR
CARLOS MOTA, p. 23)

A escola promoverá avaliações seguindo ainda as orientações das Diretrizes

de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala (2014) as

quais tem por objetivo organizar e envolver – de maneira articulada – os três níveis

de  avaliação,  tendo  a  função  formativa  como  indutora  dos  processos  que
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atravessam esses três níveis por comprometer-se com a garantir a aprendizagem de

todos. 

Diante dessa perspectiva de  avaliação formativa a Escola Classe Santos

Dumont pretende fomentar nos docentes a compreensão dos diversos caminhos da

formação do aluno, bem como servirá de espelho para sua prática pedagógica, pois

avaliar  formativamente  é  entender  que  cada  aluno  possui  seu  próprio  ritmo  de

aprendizagem e, sendo assim, possui cargas de conhecimentos diferentes entre si.

Nessa  ótica,  o  professor  deverá  utilizar-se  da  avaliação  para  o

aperfeiçoamento da sua  práxis docente. Ele deverá utilizá-la para diagnosticar as

insuficiências das metodologias aplicadas, provendo a recuperação integral do aluno

que ficou para trás. Deve ainda o professor se encaixar como indivíduo avaliado,

pois  diante do retrato divulgado pela avaliação,  ele  poderá concluir  o  quanto  foi

eficiente, mas também quão grande foi a sua falha naquele processo de ensino e

aprendizagem.

A avaliação formativa é aquela que observa cada momento vivido pelo aluno,

seja na sala de aula ou fora dela. Ela fortalece a teoria de que o indivíduo humano

aprende  em  cada  instante  de  sua  existência  e,  portanto,  são  nesses  diversos

momentos que ele terá que ser avaliado. Todas essas micro avaliações se tornarão

um todo através do somatório de suas partes. Talvez a própria nomenclatura desse

modelo avaliativo já nos forneça muitas informações sobre a sua personalidade. No

contexto escolar, onde o processo de ensino-aprendizagem acontece, ela fornece

dados sobre as partes e o todo e encara o indivíduo humano como ser evolutivo,

que aprende na medida em que vive.  Todos os  instantes  de aprendizagem são

considerados nesse modelo avaliativo.

É muito importante também clarificar a urgência de oferecer mais atenção

àqueles  e  por  conseguinte  suporte  aos  alunos  com  maior  dificuldade  de

aprendizagem. Essa é mais uma face da avaliação formativa,  além de subsidiar

panoramicamente a classe aprendiz, ela emite um olhar mais atento e solidário ao

aluno que tem um ritmo de aprendizagem um pouco menos acelerado.

10. Organização Curricular da Escola
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De acordo com os Pressupostos  Teóricos  do  Currículo  em Movimento  da

Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  DF  –  SEE  –  DF  (2014),  “...  é  preciso

compreender que os conhecimentos escolares não se traduzem exclusivamente no

conhecimento científico, mas também sofrem influências dos saberes populares, da

experiência social, da cultura, do lúdico, do saber pensar que constituem o conjunto

de  conhecimentos  e  que,  no  currículo  tradicional,  sofrem  processos  de

descontextuallização,  recontextualização,  subordinação,  transformação, avaliações

e efeitos de relações de poder”. Nessa perspectiva, a organização dos Métodos de

Ensino deve partir do diagnóstico, feito pelo professor, dos componentes curriculares

e  dos  conhecimentos  prévios  dos  alunos.  Isso  requer  que  se  rompa  com

estereótipos,  modelos,  padrões  em  torno  de  faixa  etária,  origem  étnica  ou

sociocultural. 

Nesse aspecto, a efetivação do conhecimento seguirá a fundamentação do

ensino  em  linha  universal.  Iniciar-se-á  mediante  contato  direto  e  crítico  com  a

realidade individual e social de cada aluno. A partir dessa ação, pode-se conhecer o

caráter  histórico,  dinâmico  e  situacional  que  caracteriza  a  vida  desse  aluno.

Pretende-se  assim  efetivar  uma  educação  voltada  para  ideais  democráticos  da

sociedade,  em  que  o  currículo  escolar  constitui  instrumento  fundamental  para

resgatar a essência da educação. 

Esse  processo  de  apropriação  do  conhecimento  sistematizado  partirá  do

enfoque  interdisciplinar  que  exigirá  exame  crítico  comparativo  de  conceitos,  de

hipóteses, de teorias e de sistemas teóricos, em áreas diversificadas. Pode-se dessa

forma haver conclusões e incorporações do conhecimento novo a conhecimentos

anteriores trazidos pelo aluno. 

O eixo dessa produção do saber pedagógico baseia-se, além do livro didático,

em  experiências  do  professor  e  do  aluno,  por  meio  de  interlocução  crítica  das

práticas de ensino do professor, que produzirá de forma sistemática e intencional,

conflitos cognitivos. Para tanto, haverá suporte e monitoramento dos processos de

reestruturação, explorar-se-á a natureza processual da produção do conhecimento

científico sobre ensino de forma a evidenciar o saber como fruto de esforço e de

procura de novas soluções para problemas vivenciados. 
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A escola busca construir uma proposta pedagógica voltada para a valorização

prévia  de  vivências e  conhecimentos que o aluno traz.  Para a efetivação dessa

proposta, a Escola Classe Santos Dumont promove diversos projetos educacionais

que  buscam  contemplar  aspectos  básicos  da  educação,  bem  como,  sociais,

ambientais, filosóficos, étnicos, morais, éticos. 

A  proposta  pedagógica  da  escola  se  permeia  ainda,  pela  construção  de

valores com  projetos que acontecem durante todo o ano letivo, onde o respeito, o

amor e a ética sempre estarão presentes, dentre outros também explorados. Ainda,

inseridos nesse projeto, encontram-se os estudantes deficientes ou portadores de

transtornos diversos, em conformidade com a LDB (1996): 

Art.  58.  Entende-se por Educação Especial,  para os efeitos desta  Lei,  a
modalidade  de  educação  escolar,  oferecida  preferencialmente  na  rede
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. §
1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. §
2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados,  sempre  que,  em  função  das  condições  específicas  dos
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino
regular. § 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado,
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 41
Art.  59.  Os  sistemas  de  ensino  assegurarão  aos  educandos  com
necessidades  especiais:  I  -  currículos,  métodos,  técnicas,  recursos
educativos e organização específica, para atender às suas necessidades; A
fim de atender a essas necessidades, a escola oferece apoio pedagógico
especializado  aos  alunos  que  apresentam  dificuldades  físicas  e/ou  de
aprendizagem de caráter temporário ou permanente. 

Essa atuação se dá por meio da Equipe de Apoio à Aprendizagem, pela Sala

de  Recursos,  aulas  de  reforço,  monitor  destinado  ao  atendimento  específico  do

aluno  com  deficiência/transtornos,  redução  de  turma,  adaptação  curricular.  A

necessidade do aluno determinará a assistência e suporte que o mesmo receberá.

Essa  intervenção  possui  caráter  preventivo  ou  interventivo,  colaborando  para  a

superação das dificuldades, promovendo a melhoria da qualidade do processo de

ensino  e  de  aprendizagem  aos  alunos  que  apresentam  dificuldades  de

aprendizagem e/ou necessidades educacionais especiais.
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11. Plano de Ação

11.1. Gestão Pedagógica

 Objetivos:

 Reduzir os índices de retenção, chegando-se ao nível máximo de aprovação.
 Adotar  como eixo  metodológico  a  ênfase  nas  aprendizagens  significativas

assegurando a melhoria da qualidade de ensino de modo que todos os alunos

avancem e obtenham aproveitamento.
 Inserir  100%  dos  alunos  com  defasagem  idade/série  e  que  apresentam

dificuldade  e/ou  lacunas  de  aprendizagem  no  Projeto  Interventivo  e  em

atividades diversificadas.
 Envolver  100%  dos  alunos  nos  projetos  de  forma  que  eles  possam  se

identificar como parte integrante de cada ação proposta. Envolver, através de

reuniões bimestrais, a comunidade, pais e Conselho Escolar no Projeto de

Avaliação Institucional.
 Fortalecer Projeto Recreio Dirigido com jogos, brinquedos e brincadeiras.
 Expor anualmente os dados estatísticos referentes aos resultados obtidos das

provas diagnósticas, do IDEB, SAEB e Provinha Brasil  a toda comunidade

escolar.
 Conhecer,  refletir  e  analisar  as  características  da  instituição  educacional

como:  espaço físico,  localização,  quadro  funcional,  modalidade de ensino,

turmas, turnos dentre outras.
 Construir  espaço  de  interlocução  assessorando  o  trabalho  coletivo,

oportunizando  a  conscientização  de  responsabilidades,  ressignificando  as

ações, ampliando as experiências bem-sucedidas, contribuindo assim, para

minimizar as queixas escolares.
 Atuar  na  Unidade  de  Ensino  numa  proposta  Institucional,  preventiva  e

interventiva, promovendo a integração da comunidade educativa.
 Intervir nas diversas situações das queixas escolares, abrangendo todos os

segmentos: Família, aluno, escola, quando necessário.

 Ações e Metas
 Realização  de  projetos,  acompanhamento  sistemático  dos  índices  de

rendimento através de testes de sondagem e de desempenho e avaliações

externas. 
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 Atendimento individualizado, trabalho diversificado, reforço e outros recursos

didático–pedagógicos. 
 Projeto de Avaliação Institucional.
 Construir  o  mapeamento  institucional  através  da  investigação  de

convergências, incoerências, conflitos ou avanços; 
 Evidenciar contradições entre as normas, as práticas e os discursos; 
 Contribuir para análise das rupturas e para a reformulação institucional; 
 Analisar documentos como: PPP, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO; 
 Realizar entrevistas, questionários observações, reuniões análise de dados

estatísticos.
 Reuniões coletivas  em parceria  com a equipe técnica  coordenação,  SOE,

sala de recursos, gestores e assistente pedagógico: grupo de estudo, oficinas

temáticas, estudo de casos, reflexão,  troca de experiências e dinâmica de

grupo. 

 Participação ativa na elaboração da proposta pedagógica, conselho de classe,

reuniões de pais, dentre outros.

 Realizar  palestras,  vivências,  reuniões,  etc.  em  parceria  com  a  Equipe

Pedagógica, Equipe Gestora, Prof.ª. da Sala de Recursos, 

11.2. Gestão dos Resultados Educacionais

 Dar condições do educando sanar suas dificuldades de aprendizagem por 

meio da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem e Recuperação 

Paralela. 
 Evitar que os alunos faltem às aulas solicitando apoio dos pais,  e se não

solucionado acionar os meios legais
 Estimular  por  meio  de  projetos  e  atividades  pedagógicas  atrativas  a

frequência do aluno à escola.
 Articular  ações  pedagógicas  para  que  o  eixo  metodológico  enfatize  ás

aprendizagens significativas assegurando a melhoria da qualidade de ensino.

11.3. Gestão Participativa
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 Assegurar  o  cumprimento  do  Regimento  Escolar,  através  de  encontros

periódicos  com  professores  e  equipe  pedagógica  para  efetivação  da

aprendizagem e permanência do aluno.
 Promover uma efetiva participação da comunidade escolar para trabalhar em

prol  do  desenvolvimento  dos  alunos  dentro  do  processo  de  ensino

aprendizagem.
 Organizar os Conselhos de Classe nos finais de bimestres, diagnosticando os

pontos  positivos  e  negativos,  buscando  soluções  dentro  da  proposta

pedagógica.
 Socializar  com a  equipe  pedagógica,  funcionários  e  professores  todas  as

informações obtidas: Leis, instruções, Normas que regulamentam o processo

educacional.
 Manter com a comunidade escolar mecanismos de comunicação eficientes.
 Aderir aos programas públicos educacionais que possibilitem o aumento da

participação da comunidade na escola.
 Criar estratégias para que todos os segmentos se sintam parte da escola e

com participação ativa nos processos de tomadas de decisão.
 Fortalecer a atuação do Conselho Escolar.
 Fortalecer e fomentar a Gestão Democrática.

11.4. Gestão de Pessoas

 Possibilitar  aos funcionários o acesso a cursos de formação continuada e

proporcionar-lhes  oportunidades  de  estudo  dentro  e  fora  da  escola  com

cursos da EAPE, coordenações coletivas, seminários, simpósios, congressos

e palestras.
 lmplementar oficinas de aprendizagem estimulando a exposição dos talentos

individuais dentre professores e demais funcionários da instituição de ensino.
 Montar grupos de estudos para discutir as propostas vindas da SEEDF. 
 Proporcionar ao corpo docente e funcionários, momentos de integração para

dinâmica de grupo, socialização de experiências para estimulá-los a buscar

sempre novos desafios. 
 Aproveitar as coordenações coletivas dos professores para discutir propostas

que venham contribuir na melhoria da qualidade de ensino. 
 Realizar  reuniões  pedagógicas,  conscientizando  os  professores  e

funcionários da necessidade de encontrar  caminhos mais prazerosos para
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concretização do processo ensino aprendizagem, construindo uma pedagogia

centrada no aluno e não só nos conteúdos. 
 Realizar semestralmente avaliações institucionais, através de reuniões, auto

avaliações,  discussões  em  grupos,  apresentação  de  concepções,

promovendo assim uma avaliação de desempenho a partir  da visão de si

mesmo e dos seus pares. 

11.5. Gestão Financeira

 Adquirir, de acordo com as leis regulamentares, material  pedagógico, bens

permanentes e de consumo para subsidiar a prática educativa. 
 Ampliar o acervo da sala de leitura e da videoteca com aquisição de novos

livros e filmes de finalidade pedagógica e lúdica. 
 Utilizar  em  sua  totalidade  os  recursos  financeiros,  de  acordo  com  as

necessidades pedagógicas, administrativas e da legislação em vigor.
 Consultar o Conselho Escolar e a Caixa Escolar no ato da elaboração das Ata

de Prioridades.
 Prestações de Contas pontuais, transparentes e acessível a todos.
 Elaborar coletivamente estratégias que possibilitem a melhoria da qualidade

do ambiente da escola.

11.6. Gestão Administrativa

 Oportunizar melhorias no setor administrativo, modernizando o atendimento

ao público. 
 Manter em bom estado as instalações físicas em geral para conservação do

patrimônio e preservar a segurança dos alunos. 
 Providenciar  reparos  e  consertos  nos  equipamentos  da  escola  quando

necessários, estando a par dos aspectos técnicos e legais, zelando pelo todo.
 Propiciar aos educandos uma alimentação saudável e balanceada seguindo

as instruções das nutricionistas responsáveis. 
 Conservar o ambiente escolar organizado, limpo e arejado para o bem-estar

de todos. 
 Cumprir  rigorosamente  o  Calendário  Escolar,  conforme  a  elaboração  e

instruções recebidas pela mantenedora. 
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 Prestar contas em tempo hábil e descrever gastos das verbas recebidas dos

diversos órgãos como: MEC, SEEDF. Fazer o plano de aplicação das verbas

juntamente com as instâncias colegiadas de maneira transparente para que

seja aplicada para o bem comum.
 Garantir  a  todos os servidores da instituição um atendimento adequado e

humanizado,  que  atendam  às  suas  necessidades  observando,

constantemente, os aspectos legais e regimentais.
 Viabilizar uma maior integração entre o administrativo e o pedagógico.
 Estabelecer parcerias relevantes para atingir objetivos propostos pela equipe.
 Dar  subsídio  administrativo  para  atingir  o  Projeto  Político  Pedagógico  da

Escola.

12. Acompanhamento  e  Avaliação  do  Projeto  Político
Pedagógico

O  acompanhamento  do  projeto  se  dará  em  todos  os  momentos  de

planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de

cada ano letivo deve-se reestruturar o plano de ação, definindo as ações a serem

executadas no referido ano letivo.  O processo de avaliação do Projeto Político -

Pedagógico  ocorrerá  de  forma  coletiva  com  a  comunidade  escolar,  onde  serão

realizadas leituras, avaliação,  reavaliação e quando necessário ajuste no mesmo

adequando-o a realidade de nossa escola.

Cabe à Direção e à Coordenação Pedagógica da escola e os Serviços de

Apoio  a  responsabilidade  de  articular  e  proporcionar  momentos  para  reflexão  e

implementação  do  Projeto  Político-Pedagógico  nos  encontros  específicos  com

professores ou nos momentos que exigem a participação de toda a comunidade

escolar, visto que já as datas já são definidas no calendário escolar. Sendo assim, “a

organização escolar democrática implica não só a participação na gestão, mas a

gestão da participação.  ”   Conforme diz  Libâneo (2004,  p.235),  “a  avaliação diz

respeito  a  um  conjunto  de  ações  voltadas  para  o  estudo  sistemático  de  um

fenômeno, uma situação, um processo, um evento, uma pessoa tentando emitir um

juízo de valor”. 
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Nesse  aspecto,  a  avaliação  propõe  a  coleta  de  informações,  tendo  uma

diversidade de meios de verificação dos aspectos avaliados para, com base nos

juízos de valor, decisões sejam tomadas. Avaliaremos o Projeto Político-Pedagógico

utilizando, quando necessário,  questionários, debates, mesa redonda, plenárias e

outros com apresentação de dados e resultados, positivos ou não, para continuidade

das ações que estão compatíveis ao proposto nos objetivos deste.

13. Projetos Específicos

a) Recreio Dirigido 

Objetivo: Promover espaço de lazer e socialização para os alunos (cultura da

paz). 

b) Reforço Escolar 

Objetivo: Atender de forma individualizada as dificuldades dos alunos respeitando

seu próprio ritmo, uma vez por semana, utilizando também o acompanhamento na

modalidade Educação integral. 

c) Semana de Educação para a Vida- Água e ambiente

 Objetivo:  Desenvolver  ações  de  sensibilização  da  comunidade  escolar  e

entorno  quanto  a  importância  das  conservação  e  preservação  ambiental  e

patrimonial bem como a formação de um estilo de vida sustentável e mais saudável.

d) Confraternização da Páscoa
Objetivo:  Transmitir  o  verdadeiro  significado  da  Páscoa,  propagando  os

valores, as boas ações e as boas maneiras, promovendo reflexões sobre a amizade

entre as pessoas e o porquê de partilhar.

e) Horta Escolar 

Objetivo:  Valorizar  o  trabalho  agrícola,  proporcionado  a  aquisição  de

conhecimentos significativos relativos ao plantio, conservação do solo, dentre outros.

f) Cantos de leitura 
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Objetivo: Desenvolver a oralidade e despertar o prazer da leitura e aguçar o

potencial  cognitivo  e  criativo  do  aluno  promovendo  o  desenvolvimento  do

vocabulário e favorecendo a estabilização de formas ortográficas.

g) Festa da Família 
Objetivo:  Promover  a  integração  entre  escola  e  família,  fazer  com que  a

comunidade escolar reflita sobre o valor da família e a importância de cada membro

dela.
h) Semana da criança 

Objetivo: Homenagear nossas crianças e resgatar valores que são formados

na infância e se estendem para a vida adulta. 

i) Dia da Consciência Negra

Objetivos:  Desenvolver  a  sensibilidade  artística,  a  socialização,  a

conscientização da formação étnica e cultural do povo brasileiro e a integração entre

alunos; valorizar o trabalho realizado pelos alunos em sala de aula, apresentando-o

aos seus colegas e pais. 

j) Confraternização Natalina – Papai Noel dos Correios

Objetivo:  Despertar  o  espírito  de  solidariedade,  de  fraternidade  e  de

cristandade  em  todos,  aproveitando  para  despertar  para  a  reflexão  sobre  o

consumismo do final do ano. 

k) Projeto Interventivo - Reagrupamento entre os níveis de Alfabetização

Objetivo:  Melhorar  o  desempenho  dos  alunos  com  dificuldades  de

aprendizagem, atendendo as necessidades individuais do aluno de acordo com o

nível da Psicogênese da Língua Escrita.

l) Educação Integral- Novo Mais Educação

 Objetivos: Promover uma educação integral que compreenda a ampliação de

tempos,  espaços  e  oportunidades  educacionais,  por  meio  da  realização  de

atividades que possam favorecer a aprendizagem, visando à formação integral do

educando.

Oferecer, em horário inverso ao das aulas regulares, oficinas diversas que

desenvolvam  habilidades  artísticas,  culturais  e  esportivas  através  de  diversas
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oficinas ministradas por monitores que prestam serviço voluntário e que oferecem os

mais diversos atendimentos pedagógicos, sejam eles: manejo de horta, reforço em

português e matemática, música, artesanato e iniciação ao esporte. 
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