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C. APRESENTAÇÃO

A elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola se deu através de

reuniões coletivas, onde num primeiro momento com os funcionários, durante a semana pedagógica

e num segundo momento,  no dia  letivo temático recolhemos sugestões  com os pais  para serem

acrescentadas  no  P.P.P.  para  que  os  mesmos  pudessem  participar  de  forma  democrática  e

participativa. 

 

A escola, cada vez mais, se torna instrumento de construção da autonomia intelectual e do

pensamento crítico,  adaptando-se às novas condições de vida e organização social.  Desta forma,

nossa proposta contém diretrizes norteadoras voltadas para os interesses e anseios evidenciados neste

processo, visando o sucesso e a eficácia do aluno para este momento tão importante e necessário

para a instituição. 

Este projeto é uma ferramenta de planejamento, orientação e construção de

diretrizes da rede pública de ensino do DF e como tal requer uma avaliação/ reestruturação a partir

dos  estudos  e  discussões,  flexível.  Tem  como  objetivo  um  ensino  voltado  para  os  padrões  de

qualidade, em consonância com o que se espera de uma educação inovadora e não discriminatória,

que  propicie  o  desenvolvimento  da  identidade  e  da  autonomia  do  educando,  preparando-o  para

exercer sua cidadania de acordo com nossa realidade. 

Nosso objetivo é formar cidadãos conscientes  de seus valores e deveres,  através de uma

aprendizagem significativa,  principalmente  no  âmbito  do  respeito  as  diferenças,  com atividades

escolares desenvolvendo suas lideranças; aprimorando competências, restabelecendo valores éticos,

humanos e morais, através de uma ação conjunta de gestores, professores, alunos e comunidade.
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D. Historicidade

 O  surgimento  desta  instituição  teve  início  com a  doação  de  um terreno  de  297

hectares  em regime  de  comodato  pela  Associação  dos  moradores  da  Comunidade  Rural

Quintas do Vale Verde,  e doado a esta por um dos componentes da APROVALE o “Dr.

Lucas”,  que se sensibilizou com a dificuldade e distância a ser percorrida pelos alunos, os

perigos nas estradas, os períodos de seca e chuva, a falta constante de segurança.

 A escola surgiu em razão dessas necessidades e por isto se ter uma instituição de

ensino que fosse mais próxima da casa dos moradores desta comunidade,  e as escolas já

existentes eram muito afastadas,  dificultando o acesso das crianças que pedagogicamente

ficava prejudicado, o que desagradava aos pais,  os moradores tinham que se locomoverem

até as  escolas  (Escolas do Monjolo,  Palmeiras  ou Osório Bacchin),  Onde uma escola na

comunidade solucionaria  estes  problemas.  Por falta  de verba e  apoio,  a construção ficou

parada por quase 10 anos, só então a Associação dos Moradores resolveu doar novamente

este terreno para a Secretária de Educação do DF.

        

 A Secretária de Educação reformou,  transformou e adaptou a antiga  Associação para

uma escola pública em 2004 e logo em seguida no ano de 2005 teve início o funcionamento 

da mesma.

     No final do ano de 2007, recebemos nossa primeira verba para a escola, já melhorou, 

pois com esse dinheiro foi possível pintar o pátio e as salas de aula, fazer alguns reparos e trocar os 

vidros quebrados das janelas,  e um parquinho com balanços, escorregador e um gira-gira  foram 

doados, favorecendo a recreação dos alunos.

Em 2009  com a  ajuda  do  LIONS  CLUBE METROPOLITANO DE BRASÍLIA,

conseguimos construir na escola a sala de informática e a sala da biblioteca que em dezembro do

mesmo ano foi totalmente mobiliada e com um acervo de livros bem significativos, depois de três

anos  de  luta  e  esforços,  construímos  em janeiro  deste  mesmo ano  uma entrada  coberta,  foram

instalados ventiladores e  filtros refrigerados e pintura das salas e toda a parte externa da escola,

ampliamos o espaço verde e mudamos o campinho de futebol  para mais próximo, para facilitar o

acesso dos alunos.
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Em 2012 recebemos na escola aproximadamente 50 alunos, vindo da Escola Osório

Bacchin, pois a mesma não seria mais escola classe e com isso dobrou o nosso quantitativo de alunos

e conseguiu-se não se formar mais turmas multisseriadas que era um grande problema que a escola

enfrentava todos os anos. A escola foi  pintada externamente e internamente.

No ano de 2014 a escola atendeu 100 alunos,  40 no turno matutino e 60 no turno

vespertino mas temos uma rotatividade frequente de alunos que se matriculam e que se transferem,

pois  em  sua  maioria  não  possuem  residência  própria  e  com  isso  mudam  constantemente,

prejudicando o andamento e a sequência das atividades pedagógicas.

Já no ano de 2015 foram atendidos 109 alunos e a rotatividade já diminuiu, podendo

ser realizado um trabalho pedagógico mais consistente.  

No ano de 2016, atendemos 85 alunos, continuando a diminuir  a rotatividade dos

alunos, assim contribuindo para uma aprendizagem mais significativa.

No ano de 2017, atendemos 100 alunos, sendo 58 alunos no matutino, os alunos do

BIA e 42 no turno vespertino.  

Através de verbas parlamentares foi possível cercarmos a escola com alambrados, desejo de toda

comunidade escolar, pois nos propiciou maior segurança, támbém foi possível trocar todo o piso do

patio e de duas salas de aula.

                   Esta escola tem um papel fundamental para a comunidade que aqui reside, tanto para a

formação de seus filhos como forma de lazer para muitos nos eventos que ocorrem no decorrer do

ano. 

Em 2018 estamos atendendo 96 alunos ao todo distribuídos em 60 alunos no turno da manhã

e 36 no período da tarde.  A escola já recebeu várias emendas parlamentares e uma parcela do PDAF,

verbas  estas  que  pretendemos  reformar  os  banheiros,  pintar  a  escola,  comprar  aparelhos  de

multimídia, para que possamos melhorar cada vez mais a qualidade e o espaço escolar para toda a

comunidade escolar   

 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

    

Nome: Escola Classe Vale Verde

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação

Secretário de Educação em exercício: Júlio Gregório
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Coordenação Regional de Ensino: Planaltina/DF

Endereço: DF 128 KM 6,5 CHÁC 133 N. RURAL QUINTAS DO VALE VERDE

Telefone:  999694107  Diretora:Elizangela   Telefone:91224616-  Vice-Diretora:Renata

Fax:

email: lizaabdala@hotmail.com  /   ecvaleverde@yahoo.co  m

                                  renataigia@hotmail.com

                                  
Sítio na Internet:

Localização: Zona rural de Planaltina/DF

Regional de Ensino: Planaltina/DF

Data de criação: Janeiro de 2005

Autorização: Portaria nº 22-SE art. 81

Reconhecimento: 29/01/2001

Turno de funcionamento: Matutino e Vespertino

Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental de 9 anos/séries iniciais 1º ao 5º anos

Modalidades de Ensino Oferecidas pela Instituição/2018:

Ensino Fundamental(matutino)        1º ano 

Ensino Fundamental (matutino):      2º ano

Ensino Fundamental (matutino):      3º ano

Ensino Fundamental (vespertino):   4º ano

Ensino Fundamental (vespertino):   5º ano
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E. Diagnóstico da Realidade

A escola Classe Vale Verde localiza-se em uma área rural, onde nossos alunos em sua

maioria  são  filhos  de  trabalhadores  rurais,  caseiros  que  trabalham  para  os  donos  das

propriedades e estes vêm somente aos finais de semana, estes lhes fornecem, a moradia na

chácara,    pouquíssímos  são  proprietários  e  uma minoria  sobrevivem do que  produzem.

Assim os  caseiros  não possuem residência  próprias,   devido a  este  fator  ocorrem muita

rotatividade  dos  alunos,  mudando  frequentemente  de  endereço,  muitos  saem,  solicitam

transferência, mas esse processo não altera tanto o quantitativo de alunos, que geralmente

aumenta gradativamente o número de alunos que permanecem todos os anos.

           Alguns pais não são alfabetizados, vindo a ter dificuldades para orientar seus

filhos  nos  estudos  além  de  muitos  também  não  terem  interesse,  responsabilidades  de

acompanhar seus filhos na escola, ou mesmo em casa, problema este que para alguns alunos

os  prejudicam  muito,  pois  este  auxílio  em  casa  o  ajudaria  muito  na  evolução  da

aprendizagem, não ocorrendo a escola acaba tendo que encontrar condições de suprir essa

necessidade de acordo com nossa realidade.   

 Nossa escola é nova, se comparada a outras, sua criação se deu no ano de 2005,   nos

dois primeiros anos não recebemos recursos financeiros, nossa primeira verba saiu somente

em 2007 através do PDRF, não foi um valor suficiente para as despesas necessárias, mas já

facilitou assim a acessibilidade de materiais pedagógicos, brinquedos pedagógicos e outros

materiais para o enriquecimento das aulas. Agora já se normalizou e todos os anos recebemos

as verbas disponíveis pelo governo.   
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           Em função dessas dificuldades a escola visa através do aprendizado do aluno e

das  poucas  horas  que  convivem na  instituição,  para  trabalharmos  a  expectativa  de  uma

condição de vida melhor do que a enfrentada pelos pais e despertar neles o censo crítico,

moral e ético, sendo capazes de se tornarem cidadãos dignos e especializados em alguma

profissão.  Nossas  dificuldades  são muitas,  falta  de funcionários,  como de um supervisor

pedagógico,  um professor para a sala de informática, mais uma sala de aula para o 1° ANO,

onde os alunos atualmente estudam na sala de leitura improvisada para atendê-los, isso já há

três anos, um refeitório, uma sala para os servidores de assistência a carreira e uma sala

para os  professores coordenarem, necessitamos também de  uma  revisão geral  na fiação

elétrica.  No  inicio  deste  ano  conseguimos  trocar  os  pisos  das  salas  de  aula,  o  pátio  e

corredores da escola e também instalar alambrados ao redor da escola, cercando-a toda e

garantindo nossa segurança.  Ainda há muito o que se fazer, necessitamos de uma quadra de

esporte coberta, um parquinho de madeira, pois o que temos já foi reformado várias vezes,  é

muito antigo e tem peças que não tem concerto mais, um toldo para o pátio, devido ao forte

sol  nas  laterais,  materiais  para  educação  física,  a  sala  de  informática  necessita  de  mais

computadores,  está  sendo  usada  mas  com  recursos  próprios  da  direção  que  mantém  a

manutenção dos computadores, que frequentemente estragam, não temos internet na sala e a

sala de leitura, como citado acima foi desativada para se tornar sala de aula para os alunos do

1° ano. Ano passado recebemos carteiras e cadeiras novas,  adquirir mais um data shows, pois

somente  um não  está  atendendo  as  necessidades  dos  professores,  temos  a  pretensão  de

instalar uma fossa biodegradavél digestora, pois na escola já existem três fossas e todas se

encontram cheias e sempre transbordam, problema este que será reoulvido com a verba do

PDAF ou emenda parlamentar e contribuirá também com a conservação do meio ambiente, 

A escola enfrenta também a dificuldade da falta de material escolar dos alunos e o

descuido  dos  mesmos  com o  seu  próprio  material,  dificultando  o  trabalho  do  professor,

entendemos que a maioria dos pais tem uma renda de apenas um salário mínimo e sempre

que  possível  através  de  doações  ajudamos  os  alunos  mais  necessitados,  nas  aulas  e  em

reuniões reforçamos o zelo dos alunos e a responsabilidade dos pais, pois em alguns casos se

abstém  de  suas  responsabilidades,  não  auxiliam  seus  filhos  nas  tarefas  de  casa,  não

comparecem alguns  as reuniões bimestrais, deixando toda a educação de seus filhos somente

na responsabilidade da escola.  A maioria dos alunos não tem acesso a computadores, nem
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possuem internet que seria uma ferramenta aliada no aprendizado dos mesmos, muitos só tem

contato com  computadores na escola, através do projeto realizado na escola.

Os alunos em sua maioria moram muito distantes da escola e necessitam do transporte

escolar e este serviço ainda é precário,  mas já facilita,  pois sem o transporte muitos não

teriam como frequentar as aulas, mesmo com o transporte alguns alunos principalmente do 1º

ano, faltam muito, sendo prejudicados na aprendizagem, os pais são avisados mas persistem

na falha. 

No bairro que a escola se encontra com o crescimento desordenado e crescente da

população para este bairro,  muitos adolescentes estão consumindo drogas, inclusive alunos

que já  foram estudantes da escola,  isso já  é uma das  consequências do desenvolvimento

desenfreado das  cidades  que já  chegaram aos núcleos rurais  infelizmente.  Estamos ainda

conseguindo mantê-los afastados das dependências da instituição e sempre que possível ou

solicitado a polícia realiza rondas ostencivas na comunidade.                  
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  F. Função Social

Nossa  escola  tem por  finalidade  criar  e  possibilitar  condições  favoráveis

para que o aluno amplie suas capacidades e possa, de forma independente, se comunicar,  respeitar as

diferenças, participar ativamente, ter uma formação integral na perspectiva da cidadania, diversidade

e  sustentabilidade  humana,  transformar  o  meio  em  que  vive,  de  uma  maneira  mais  justa  e

harmoniosa para todos. 

Em função das dificuldades enfrentadas pela comunidade - como a falta de

estudo por parte de alguns pais, são caseiros nas chácaras não tem moradia própria- a escola visa

orientar os alunos para que tenham uma expectativa de vida e de trabalho melhor que a enfrentada

pelos seus pais, respeitando suas crenças e cultura.

Esta instituição tem a perspectiva de educar para a vida, desenvolvendo nos

educandos princípios  de igualdade,  cidadania e democracia,  devendo a escola ser um espaço de

aquisição  de  saberes,  de  forma  que  os  alunos  possam  adquirir  habilidades  e  competências

fundamentais para o seu desenvolvimento integral,  propiciando a prática dialógica entre os diversos

segmentos da comunidade escolar e da sociedade, respeitando o meio ambiente e colaborando para

sua conservação, capazes de gerar uma transformação positiva na realidade social, já que vivem em

um núcleo rural.

Portanto,  temos o objetivo de desenvolver nos alunos o censo crítico,  de

forma eficaz, preparando-os não só para o mercado de trabalho competitivo e qualificado, mas de
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promover a formação integral do ser humano trabalhando, também, com a recuperação da dignidade

profissional do educador e que tem como alvo a busca da melhoria e condições melhores de trabalho

da qualidade do ensino.

Certos disto acreditamos que estamos disseminando em nossa comunidade

um processo lento, mas participativo e reflexivo.

   

                        G. Princípios Orientadores

Os princípios orientadores e a organização curricular do Ensino Fundamental

tem como fundamento da prática pedagógica os princípios e valores estabelecidos da Constituição e

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 – LDB.

O  currículo  de  Educação  Básica  propõe  flexibilidade  e  descentralização,

reforçando a necessidade da construção de uma identidade coletiva da unidade de ensino em que as

responsabilidades sejam compartilhadas em todos os níveis, respeitando os direitos e deveres dos

alunos, dos profissionais da educação e da comunidade escolar. 

 Em conformidade com a  legislação,  com base  no  Projeto  Pedagógico  de

Carlos Mota, Currículo em Movimento Educação Básica do DF, Diretrizes Curriculares Pedagógicas

 Nesta perspectiva e tendo por base essas considerações, estruturamos nossa

proposta pedagógica, compreendemos que os presentes documentos servem como um norteador do

nosso projeto pedagógico,  que são eles:

Diversidade, Cidadania, Sustentabilidade Humana e Aprendizagens, os eixos

estruturantes do currículo;

Educação para a Sustentabilidade;

- Aprendizagem;

- Formação de professores e de gestores;

- Gestão Democrática

- Educação Integral;

- Avaliação Formativa;
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- Currículo do Ensino Fundamental de 9 anos/ anos iniciais;

- Escola do Campo;

Através do Projeto Político Pedagógico Carlos Mota que é uma ferramenta de 

planejamento, orientação e construção de diretrizes para a rede pública de ensino do Distrito Federal,

como tal, requer que as políticas e ações propostas sejam referência para o trabalho desenvolvido 

para todas as instâncias. 

Através dessas diretrizes de base norteadoras e da realidade e necessidades

vivenciadas pela escola, buscamos elaborar uma proposta com princípios que foque o aluno como

objeto  principal  em nosso  trabalho,  com a  concepção  de  uma educação  compromissada  com a

formação integral do educando, a sustentabilidade humana como princípios das políticas públicas

que se propõe efetivar frente aos desafios que devem ser transpostos na busca de uma educação com

qualidade social,  de cidadania, diversidade,  consolidando suas relações sociais com o seu trabalho e

de  uma  maneira  harmoniosa  com  o  meio  ambiente,  respeitando-o  e  preservando-o  de  forma

consciente e dentro dos preceitos da gestão democrática.

Baseamos nos também na perspectiva do Currículo em Movimento Educação

Básica  Distrito  Federal,  onde  precisamos  estar  dispostos  a  questionar  nossos  saberes  e  nossas

práticas pedagógicas; discutir a função social da escola o aceleramento dos saberes; romper com a

concepção conservadora de ciência e currículo e de fragmentação do conhecimento; reinventar-nos,

compreendendo que a educação é construção coletiva.

Com esta compreensão, a SEDF apresenta o currículo de educação básica da

SEDF, com sua implementação em 2013 em toda rede, Se consolidando a partir não só da construção

do  P.P.P da  nossa  instituição  mas  da  construção  do  projeto  político  de  todas  as  escolas,  como

expressão de sua intencionalidade, de forma participativa, envolvendo todos os sujeitos que fazem a

educação acontecer nas escolas públicas do DF.

Partimos também da orientação do documento das  Diretrizes   Curriculares

Pedagógicas para o ensino Fundamental, os ciclos, onde ao organizar os Ciclos de Aprendizagem nas

Unidades  Escolares  são  apontados  os  seguintes  princípios  que  fundamentarão  nosso  trabalho

pedagógico,  a  formação  contínuada,  reagrupamento,  projeto  interventivo,  avaliação  formativa,

diagnóstica e processual e o processo aprendizagem-ensino- aprendizagem organizado a partir das

áreas de conhecimento.
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Os Ciclos de Aprendizagem são uma organização do tempo e espaço escolar,

tendo em vista  o atendimento aos diferentes  níveis  de aprendizagem dos alunos,  com o uso de

intervenções diversificadas e coletivas, que garantam a aprendizagem de todos e a progressão dos

alunos .

Diante  do  fato  de  seguirmos  uma  proposta  de  trabalho  voltada  para  as

diferentes  áreas  do  conhecimento,  focando  os  eixos  estruturantes:  (cidadania,  diversidade,

sustentabilidade e aprendizagens) e nos eixos integradores: (alfabetização,letramentos e ludicidade),

de forma interdisciplinar e contextualizada, sem desconsiderar as especificidade de cada um, o que

realmente é significativo para o aluno. Na proposta de Ciclos de Aprendizagem existe a estratégia

para a correção da distorção da idade/série/ano, no objetivo de subsidiar e normatizar o trabalho

pedagógico, numa ação conjunta a reintegrar o estudante com dois ou mais anos de defasagem de

idade em relação a  série/ano /ciclo correspondente a  sua idade em condições  de aprender  e  ser

aprovado para a série seguinte, proporcionado-o direito de uma educação de qualidade, resgatando o

desejo de aprender e concluir sua escolaridade de forma efetiva e eficaz.   

A coordenação  pedagógica,  deve  e  privilegiamos  o  planejamento  coletivo

entre os professores dos diferentes ciclos, oportunizando a troca de experiências, o enriquecimento

das  ideias,  a  criatividade,  de  reflexão,  discussão  e  uma  visão  para  as  diferentes  realidades  do

cotidiano das turmas educacionais. Esperamos portanto que os resultados deste trabalho conjunto,

respeitando as limitações  e  o tempo de cada um, sirva como base para ás atividades que serão

desenvolvidas e que consigamos atingir com êxito nossos objetivos em detrimento do avanço dos

alunos. 
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H. OBJETIVOS

 No entanto, para que consigamos atingir com êxito nossos princípios e objetivos faz-se necessário:

- Promover a gestão Democrática;

- Realizar a avaliação Formativa;

- Implementar a Escola do Campo;

- Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

- Promover a inclusão escolar integralmente;

- Desenvolver uma formação crítica e reflexiva dos estudantes;

- Reduzir os índices de  repetência com a adoção de práticas formativas;

- Participação efetiva  e integrada do Conselho Escolar;
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-  Assegurar a formação Integral na perspectiva da cidadania, diversidade e sustentabilidade humana

e aprendizagens;               

- Organizar o processo de ensino aprendizagem a partir das diferentes áreas do conhecimento;

- Conseguir melhorias, reformas, construções para a escola( sala de aula e sala de servidores);

- Promover a formação continuada;

-  Participação  mais  efetiva  e  envolvimento  dos  pais  na  apprendizagem  dos  seus  filhos  e  nas

atividades realizadas na escola.

I. Concepções Teóricas

Esta  proposta  foi  elaborada  acreditando  que  a  construção   de  um  projeto  pedagógico

encontram-se no trabalho coletivo, no comprometimento com o fazer pedagógico, na compreensão

da realidade e necessidade da escola: elementos estes que dão sustentação a práticas comprometidas

com a estrutura educacional vigente.

Sendo assim, norteia-se nos fundamentos da lei de Diretrizes e Bases da Educação, seguindo

o Currículo de Educação Básica das Escolas Publicas e terá continuidade por meio dos projetos a

serem  desenvolvidos  juntos  á  comunidade.  Segundo  Jonh  Dewey  a  educação  é  mais  que  uma

preparação para a vida, ela é a própria vida. Nós da EC Vale Verde cremos que estamos educandos

nossos  alunos  para  formar  indivíduos  capazes  de  lidar  com as  novas  tecnologias  e  linguagens,

capazes de responder aos desafios do mundo contemporâneo, onde todos possuem diferentes saberes

e experiências. 

Considerando que vivemos num mundo globalizado onde a informação e os meios

tecnológicos avançam a cada momento, internet, tablet, celular, facebook, cada vez mais o mundo

tecnológico adentra as escolas, encantando alguns e despertando a desconfiança em outros. Por isso

é preciso que os educadores compreendam que mais do que impactar no dia-a -dia, as tecnologias da

informação e comunicação irão transformar a aprendizagem, reconfigurando o jeito de ensinar e de

aprender, porém vivemos numa realidade das Escolas do campo, onde  nossos alunos estão  distante

de muitos recursos mas bem próximos da cidade, contudo alguns alunos tem acesso a estas

tecnologias  ou mesmo que não tenham poderão vir a ter, daí a necessidade de nós educadores

estarmos bem informados e atualizados tanto na vida secular quanto à formação pedagógica, por isso

promovemos momentos de estudo coletivo  durante as coordenações coletivas,  nos Conselhos de

Classe e nas reuniões pedagógicas, estamos orientando aos professores fazerem cursos
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principalmente na área de informática utilizar estes meios para o aprimoramento de suas aulas, e

outros cursos também como os cursos oferecidos pela Eape – SEEDF. Como o PNAIC, onde 3

professoras realizam o curso desde do ano passado, nossos professores são 5 onde todos  tem

formação acadêmica em pedagogia, alguns tem especialização em ensino especial, a coordenadora

tem a mesma formação, a vice diretora é formada em matemática e a diretora formada em pedagogia

e com especialização em  e Ensino Especial e Orientador Educacional  .  

Queremos uma escola competente e para isso sabemos que precisamos que todo o corpo

docente se empenhe em continuar estudando.  conforme argumenta Nóvoa (1997, p. 28):

[...] da mesma maneira que a formação não se pode dissociar da produção

de  saber,  também  não  se  pode  alhear  de  uma  intervenção  no  terreno

profissional. As escolas não podem mudar sem o empenho dos professores;

e estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que

trabalham. O desenvolvimento profissional dos professores tem de estar

articulado com as escolas e os seus projetos.

A educação integral e em tempo integral está presente na legislação brasileira, na LDB, sendo

que em nossa escola temos a pretensão de atuarmos em tempo integral, mas não ainda por este ano,

pois as condições não são favoráveis,  a estrutura física não é apropriada e ainda a direção não se vê

segura  para  assumir  um projeto  tão  importante  e  sério.  Mas  em nossa  instituição  assumimos  a

concepção  de  uma escola  integral,  com base  em uma educação  formativa  e  integrada  ao  undo

moderno preparando os indivíduos para uma participação responsável na vida social, 

Os princípios basilares da educação integral 

• Integralidade Humana: levar o aluno a ampliar seu desenvolvimento humano com a modernidade

recriando o processo educativo com base no reconhecimento do caráter  multidimensional, composto

por aspectos psicomotores, cognitivos, afetivos, intuitivos e socioculturais integrados a sua vida.

• Transdisciplinaridade:  A não fragmentação curricular a articulação do conhecimento disciplinar;

• Transversalidade: um raciocínio complexo dos saberes

Intersetorialidade: promover iniciativas conjuntas federais, governamentais, sociedade civil, criando

diversas ações educativas com a finalidade da educação integral;

• Territorialidade:  Finalidade  de  promover  a  articulação  da  escola  com  outros  espaços  e

equipamentos públicos, como museus, teatros, cinemas, bibliotecas e outros;

• Diálogo  escola/comunidade:  compartilhar  a  responsabilidade  de  educar  entre  profissionais  de

educação, outras áreas, familiares com a supervisão da escola e dos professores;
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• Gestão democrático participativa: uma forma cooperativa, visando a participação conjunta de todos

em prol da melhoria e na qualidade do ensino;

 A SEDF, fundamenta-se  sua  escolha  teórica  e  metodológica  nos  dados  apresentados  no

estudo da  realidade  socioeconômica  do  DF, que  apresentam elementos  objetivos  e  coerentes  na

compreensão da realidade social em que nossa comunidade escolar também está inserida,  criando

situações e oportunidades para que todos aprendam;

      

  Educação integral, significando uma educação escolar ampliada em suas 

        tarefas sociais e culturais com o objetivo de reconstrução das bases sociais 

para o desenvolvimento democrático, o qual só poderia se dar a partir de 

indivíduos intencionalmente formados para a cooperação e a participação. 

                      (CAVALIERE, 2000, p. 01) 

Priorizamos para que a pratica se una a teoria numa relação dialética para que possamos 

construir uma prática pedagógica consciente, reflexiva e transformadora, onde possamos criar meios 

que levem os estudantes a compreender o processo, assimilar o saber e as tendências de sua 

transformação.

Cidadania

O cidadão pleno é aquele que consegue exercer de forma integral os direitos inerentes a sua 

condição,. A cidadania plena passa a ser um ponto de referência para a permanente mobilização dos 

sujeitos sociais..

A educação não constrói a cidadania, mas colabora para seu desenvolvimento, posto que a 

cidadania se concretiza no exercício dos direitos. Dentro de nossa instituição contemplamos a 

cidadania através das aulas expositivas em sala de aula deixando os alunos cientes de seus deveres e 

direitos, também através de projetos e situações que as vezes são expostas no dia -a dia e desse fato 

utilizamos para fazer com que o aluno compreenda o que vem a ser a cidadania, aos pais como são 

pessoas humildes e trabalhadores rurais levamos palestras e intidades que possam estar esclarecendo 

seus direitos deveres com o Conselho Tutelar,  o CRAS, advogados e outros órgãos que possam estar
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orientando -os. A cidadania dentro de nossa instituição já se dá inicio desde do inicio do ano quando 

tanto alunos como pais ficam a par das normas da escola e da secretaria de educação , as normas da 

escola foram criadas pela própria comunidade que em reuniões  formulamos juntos as regras e 

normas que são permitidas, lógico dentro da lei e de acordo com a nossa realidade. 

                                                                 

                                                                                          […] Não tenho nenhuma dúvida de que 

                                                                                                  um trabalho de base feito com o

                                                                                                  envolvimento de professores,alunos,

                                                                                                  comunidade e governo teria resultados

                                                                                                  bastante satisfatórios  num lapso de 

                                                                                                  tempo curto..... Afinal de contas,   

                                                                                                  cidadania é participação, é ter direitos 

                                                                                                  e obrigações, e ao contrário do que

                                                                                                  se pensam, se aprende na escola.

                                                                                                   ( Pinsky, 2001.pg.114)

Sustentabilidade Humana

Para empreender está nova jornada, a natureza nos emites vários sinais que devemos mudar

nossos hábitos em função da natureza e da nossa própria sobrevivência. É preciso pois direcionar

nosso olhar para a complexidade das relações homem-planeta, enxergando o mundo sob uma nova

perspectiva  pela preservação do meio ambiente em todos os sentidos, em nossas ações individuais e

coletivas, impõe-se a humanidade a responsabilidade pelo planeta. A terra é um planeta pequeno,

com recursos limitados, muitos deles não renováveis, o planeta já não suporta mais tanta degradação

contínua, a sustentabilidade humana tem a visão de um equilíbrio dinâmico, numa relação ética e

necessária  entre  a  razão  e  a  moral,  de  modo  que  os  seres  humanos  alcancem  um  estágio  de

consciência, de autonomia e controle sobre seu modo de vida, assumindo a responsabilidade por seus

atos e consequências deles para todos e de si mesmo. Como não poderia ser diferente em nossa

proposta  também  temos  esta  visão  e  através  da  aprendizagem  passamos  aos  alunos  esta

responsabilidade  que  se  adquirida  desde  de  pequeno  futuramente  serão  cidadãos  conscientes  da

necessidade  da  sustentabilidade  humana  em nosso  planeta.  Sempre  que  executamos  um projeto

utilizamos procedimentos diversificados e sistemáticos, estruturados e previstos, considerando todos
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os envolvidos da comunidade escolar uma mudança de atitudes dentro da escola e também dentro

das  casas  de  nossos  alunos.,  para  isso  utilizamos  palestras  e  oficinas  como:  confeccionarem

brinquedos, reutilizando garrafas plásticas e outros produtos na intenção de reduzir o lixo dentro e

fora da escola; e pretendemos desenvolver nas crianças o ser consciente, criativo, racional e social, 

 Sempre com a utilização de materiais que possam ser reaproveitados , reciclados e  renovar .

No projeto copa várias oficinas foram realizadas e todas com a utilização de materiais recicláveis

proporcionamos também aos alunos a  utilização da separação do lixo  de forma adequada, não só na

escola mas em casa também, mesmo porque como é uma comunidade de escola do campo eles mais

do que nunca tem que entender que em suas proximidades estão cercados pelo  cerrado, reservas que

tem que ser preservadas,  nascentes de águas e rios que não podem ser poluídos e  suas atitudes

podem e irão interferir na natureza. Nesse sentido são mudanças  e atitudes que não são fáceis de se

modificar  estão  profundamente  arraigadas  na  civilização,  neste  cenário  o  papel  do  educador  é

fundamental  e  a  participação  de  outras  estancias  todos  envolvidos  para  um  só  objetivo  a

sobrevivência de todos, ou seja do planeta terra 

Aprendizagens

Quando  fomos  montar  nosso  P.P.P,  verificamos  o  perfil  de  nossos  alunos  a

comunidade em que atendemos e nossos alunos não são muito diferentes dos de outras escolas,

apresentam-se  socialmente  contextualizados  com  uma  rica  diversidade  cultural,  apenas  se

diferenciam por morar no campo mas bem próximos da vida urbana, não são filhos de agricultores

mas sim de uma classe mais humilde, filhos de caseiros que em sua maioria não tem pretensão em

continuar morando no campo, visam profissões distantes da agricultura e em sua maioria sem uma

perspectiva de mudança de uma vida melhor do que a vivenciada.

 Diante desses fatores pensamos em montar uma proposta que respeitasse a vivência do aluno com

uma educação de qualidade, integral.

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, aponta que; “A escola

de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem.”

Que o estudante seja acolhido no espaço educativo com direito a aprendizagem, com um

olhar  direcionado  para  seu  aprendizado  e  não  suas  falhas,  integrando-o  ao  mundo,  com

oportunidades para compreender-se como ser humano e fazer suas escolhas, .É importante considerar

que “a escola  de hoje não deve apenas respeitar as diferenças;  mas a escola precisa ter ações que

_____________________________________________________________________________________________________________________
ESCOLA CLASSE VALE VERDE - Quintas do Vale Verde, DF 128, km 6,5 chácara 133

Fones: 3901-4472

Correio eletrônico  ncp.drepla@se.df.gov.br
Acesse o sítio: o www.se.df.gov.br

                           EDUCANDO HOJE PARA UM AMANHÂ MELHOR
                                        Planaltina, 10 de Abril de 2018

20

mailto:ncp.drepla@se.df.gov.br


imprimam o saber de cada aluno, o que se dá com intervenções didáticas e situações em que o

educador exerça o papel de de mediador, envolvendo o aluno para que o mesmo tenha confiança e

interesse na hora de assimilar conhecimentos. A relação professor x aluno tem que se dar de uma

forma harmoniosa e saudável para ambas as partes, pois a uma troca de conhecimentos.

Em 2013 a escola passou a ser por Ciclos e não mais em seriação., atendemos o Ensino

fundamental de 9 anos séries iniciais, temos o 1º bloco BIA- 1º ao 3º anos e o 2º bloco o 4º e 5º anos,

mas hoje percebemos que não foi uma opção satisfatória, mesmo com as intervenções aplicadas

muitos alunos não alcançam o nível necessário para o próximo ano e devido aos ciclos, vão para o

ano seguinte. Trabalhar com Ciclos é uma organização do tempo e espaço escolar, tendo em vista os

diferentes níveis as concepções da Psicolinguística de Emília Ferreiro que mudou significativa os

pressupostos  e  objetivos  da  alfabetização.  Uma  vez  que  nos  organizamos  em  Ciclos  de

Aprendizagem,  é  fundamental  a  transversalidade,  integrada  com  as  áreas  dos  conhecimentos,

Linguagens,  Matemática,  Ciências  da  Natureza,  Ciências  Humanas  e  Ensino  Religioso  e  seus

componentes curriculares da vida humana como: saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social,

direitos das crianças e adolescentes, preservação do meio ambiente, educação para o consumo, fiscal,

financeira,  trabalho,  ciência  e  tecnologia,  diversidade  cultural  e  dentro  desse  sentido  alguns

princípios  são  fundamentais  para  que  a  articulação  aconteça  como:   a  formação  continuada,

reagrupamento,  projeto interventivo e avaliação formativa,  diagnóstica e processual,  para que se

assegure e garanta as aprendizagens dos educandos. É durante as coordenações pedagógicas é que

pensamos,  refletimos,  discutimos,  planejamos  estratégias  que  proporcionem  a  construção  de

conceitos  que os  levem ás  aprendizagens.  Este  trabalho pedagógico deve promover  uma cultura

escolar que respeite,  reconheça e valorize as experiências dos alunos,atendendo suas necessidades

específicas, as diferenças com o compromisso da inclusão escolar e o direito de todos á educação

com  efetivas  aprendizagens.,respeitando  os  diferentes  níveis,  ritmos,  sabendo  que  a  todos  os

estudantes  é  assegurado o “[...]  tratamento diferenciado sempre que a  aprendizagem do aluno o

exigir”, segundo o parecer do CNE/CEB n º 7/2007. 

As diretrizes Curriculares para o ensino Fundamental de 9 anos(MEC,2010) propõem que o

ambiente propício às aprendizagens deve basear-se:

I.  No  trabalho  compartilhado  e  no  compromisso  individual  e  coletivo  dos  professores  e

demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos;

II.  No  atendimento  ás  necessidades  específicas  de  aprendizagem  de  cada  um  mediante

abordagens apropriadas;
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III.  Na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais  e culturais  do

entorno;

IV. Na contextualização dos conteúdos,  assegurando que a aprendizagem seja relevante e

socialmente significativa;

V. No cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias. Alfabetização

Alfabetização, Letramento e ludicidade  

As  Diretrizes  Pedagógicas  do  Bloco  Inicial  de  Alfabetização  (BIA)-  É  uma organização

escolar  em  ciclos  de  aprendizagem  que  pressupõem  mudanças  nas  concepções  de  ensino

aprendizagem  e  avaliação  e  consequentemente,  na  organização  do  trabalho  pedagógico  e  na

formação  de  seus  professores.  Apresenta  uma  proposta  pedagógica  voltada  para  os  três  eixos

integradores: ( alfabetização)- aprendizagem do sistema de escrita,, ( letramento)- práticas efetivas

de leitura e de escrita, ( impudicidade) -de forma prazerosa e criativa, isto nos remete ao que envolve

o jogo, brincadeira e o brinquedo de forma como uma vivência significativa e criativa.. Estes eixos

estão em consonância com a aprendizagem que facilita o desenvolvimento das estruturas cognitivas

e dos aspectos afetivos, sociais e motores favorecendo a alfabetização e os letramentos em seus

diversos sentidos. De acordo com o BIA utilizamos essas práticas em nosso processo educativo.

Segue as mudanças que implicam a sua organização escolar:

1º- Trabalho Pedagógico: deve estar voltado para as necessidades de aprendizagem de todos

os estudantes e com a garantia de um processo contínuo de aprendizagem.

2º- Progressão Continuada: os estudantes do bloco têm progressão do 1º para o 2º ano e deste

para o 3º ano; uma garantia de respeito aos tempos de desenvolvimento do estudante nos primeiros

anos escolares.

3º- Retenção: só acontece ao final do ciclo no 3º ano do BIA.

4º-  Avaliação,  Currículo,  Metodologia  e  Formação  dos  Professores:  requerem  outras

organizações e ações pedagógicas pautadas na construção e no fazer coletivo.

Serviço Especializado de Apoio á Aprendizagem- EEAA

O Serviço Especializado de Apoio á Aprendizagem constitui apoio técnico- pedagógico por

pedagogos e psicólogos com o objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de todos os

alunos  com ou  sem necessidades  educacionais  especiais,  por  meio  de  atuação  conjunta  com o
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professor, em um trabalho de equipe interdisciplinar. . Em nossa escola não temos sala de recurso

para o atendimento dos alunos, não temos um psicólogo, somente uma psicopedagoga itinerante que

atende nossos alunos encaminhados, uma vez por semana, nas terças-feiras no diurno, este serviço é

muito importante mas ainda é precário, o tempo insuficiente e falta profissionais para atender todas

as  demandas,  geralmente  os  alunos  encaminhados  não  se  consegue  prosseguir  com  o

encaminhamento do aluno por vários fatores, inclusive por falta de interesse dos responsáveis ou

falta financeira para se concluir os diagnósticos que geralmente são exames caros o destes alunos,

sem um diagnostico  fechado por  um especialista  muitas  crianças  não  recebem os  atendimentos

previstos por lei.

 São atribuições da Equipe Especializada de Apoio e Aprendizagem:

● Refletir  e  analisar  o  contexto  de  intervenção  de  sua  prática  por  meio  da  análise  das

características gerais da instituição educacional.

● Contribuir, em parceria com os demais profissionais da unidade escolar, para a promoção

análise crítica acerca da identidade profissional dos atores desta unidade, principalmente do corpo

docente, de modo a ressignificar suas atuações.

● Favorecer o desempenho escolar dos alunos, com vistas á concretização de uma cultura de

sucesso  escolar, por meio de situações didáticas de apoio á aprendizagem e de alternativas teórico-

metodológicas de ensino para a construção de habilidades e competências dos alunos.

● Atuar na família e na comunidade escolar de forma preventiva e interventiva, tornando-as

corresponsáveis no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos.

Além das ações a serem desenvolvidas pelas EEAA, os psicólogos e os pedagogos também

devem promover a intervenção em situações que  já exista a queixa escolar e a comprovação médica

de  um Transtorno  Funcional  Específico,  como:  Transtorno  de  Déficit  de  Atenção  com ou  sem

hiperatividade,  Transtorno  de  Conduta,  Distúrbio  do  Processamento  Auditivo  Central,  Dislexia,

Disgrafia, Disortografia, Discalculia, Dislalia, foi criado o programa de atendimento aos estudantes

com Transtorno Funcional Específico na Sala de Apoio à Aprendizagem-SAA.

Diversidade

A SEEDF  reestrutura  seu  currículo  partindo  da  definição  de  diversidade,  com  base  na

natureza  das  diferenças  de  gênero,  de  intelectualidade,  de  raça/étinia,  de  orientação  sexual,  de
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pertencimento,  de  personalidade,  de  cultura,  de  classe  social,  motoras,  sensoriais,  enfim  da

diversidade vista com a possibilidade de adaptar-se e de sobreviver como espécie na sociedade.

Os  marcos  legais  que  normatizam  a  inclusão  da  diversidade  na  educação  vão  desde  a

Constituição Federal, em seus art. 5º, I, Art. 210, Art.206,I, § 1º do Art. 242, Art. 215 e Art. 216,

passam pela LDB em seus  artigos  26,  26-  A E 79-  B,  que asseguram o direito  á  igualdade de

condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que

compõem a nação brasileira, além do direito de acesso ás diferentes fontes da cultura nacional. O

currículo da SEEDF pauta-se na ideia de uma educação democrática e inclusiva na qual as pessoas

negras,  brancas,  indígenas, ciganas, orientais,  deficientes possam usufruir  dos mesmos direitos e

oportunidades. 

 O  eixo  diversidade  encontra-se  em  um  campo  promissor  de  responsabilidade  social,

contribuindo para a inclusão e permanência de estudantes no sistema de ensino público. Sendo assim

a ideia de que os conceitos ligados ao eixo passem por constantes modificações e movimentos; que

construídos e selecionados a partir de dinâmicas sócio político-culturais, pedagógicas e intelectuais;

que se apresentem flexíveis, considerando o contexto histórico-social em que estão inseridos, com a

participação ativa da comunidade escolar.

Seguindo os pensamentos da diversidade nossa proposta também segue a linha de se trabalhar

com as relações ético-raciais negros e indígenas sua cultura e importância para o desenvolvimento da

sociedade,  a  valorização  de  sua  identidade  ético-cultural  e  dos  direitos  humanos  de  toda  sua

população e aprimorando e especificamente trabalharmos com alguns conceitos bem significativos

com afro-brasileiro, antirracismo, etnocentrismo, entre outros que precisam estar presentes no dia-a-

dia do aluno para que ele possa compreender e perceber a importância dessa discussão.

 A diversidade constitui-se como um conjuunto heterogêneo e dinâmico de concepções e

atitudes relativas ás diferenças, sejam elas ético-racial,de gênero, de orientação sexual, religiosa, das

condições fisícas ou mentais de cada índivíduo, devemos respeitar e aceitar as pessoas com suas

diferenças.

Outras questões também agregam-se as nossas ações, entre elas, o respeito e o trabalho com

as questões dos idosos.

Educação do Campo
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Nossa escola está inserida em um ambiente do campo antes chamada de escola rural e agora

denominada escola do campo,  e os pais em sua maioria querem que seus filhos exerçam outras

profissões, que não seja do campo, nossa realidade lá é uma comunidade que vive no campo mas que

tem atitudes e convivência frequente com o urbano, o local tem todas as características do campo,

mas nossos alunos se identificam mais com o urbano, pouquissímos querem continuar morando e

trabalhando no local, talvez os fatores sejam vários, mas infelizmente temos que respeitar a opinião

deles e  então realizamos um trabalho voltado para prepará-los para o mercado competitivo mas

sempre lembrando-os de suas origens e a importância do homem no campo para o país, o respeito e o

equilíbrio do homem com a natureza.

A base fundamental de sustentação da Educação do Campo é o território do campo deve ser

compreendido  para  muitos  além de  um  espaço  de  produção  agrícola.  O  campo  é  território  de

produção de vida; de novas relações sociais, de novas relações entre os seres humanos e a natureza;

de novas relações entre o rural e o urbano, tudo sempre em perfeita harmonia.  

           

  Filosofia Pedagógica 

Por  acreditarmos  em  um  trabalho,  democrático,  interdisciplinar  e  significativo,  não

utilizamos somente uma filosofia pedagógica mas sim uma pedagogia progressista, acreditamos ser

uma fusão de tendências que se encaixa de acordo com o trabalho previsto para atingirmos nossos

objetivos com êxito e sucesso para toda a comunidade escolar.

 Pedagogia progressista

   O termo "progressista", emprestado de Snyders9, é usado aqui para designar as tendências

que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades

sociopolíticas da educação. Evidentemente a pedagogia progressista não tem como institucionalizar-
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se numa sociedade capitalista; daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras

práticas sociais.

A  pedagogia  progressista  tem-se  manifestado  em  três  tendências:  a  libertadora,  mais

conhecida como pedagogia de Paulo Freire;  a libertária,  que reúne os defensores da autogestão

pedagógica;  a crítico-social dos conteúdos que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia

dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais.

As  versões  libertadora  e  libertária  têm em comum o antiautoritarismo,  a  valorização  da

experiência vívida como base da relação educativa e a idéia de autogestão pedagógica. Em função

disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal (participação em discussões, assembleias,

votações)  do  que  aos  conteúdos  de  ensino.  Como decorrência,  a  prática  educativa  somente  faz

sentido numa prática social junto ao povo, razão pela qual preferem as modalidades de educação

popular "não-formal".

A tendência da pedagogia critíco-social dos conteúdos propõe uma síntese superadora das  

pedagogias  tradicional  e  renovada,  valorizando  a  ação  pedagógica  enquanto  inserida  na

prática social concreta. Entende a escola como mediação entre o individual e o social, exercendo aí a

articulação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte de um aluno concreto

(inserido  num  contexto  de  relações  sociais);  dessa  articulação  resulta  o  saber  criticamente

reelaborado.

 9 Cf. Snyders, Georges. Pedagogia progressista. Lisboa, Ed. Almedina.

. Tendência progressista libertadora

Papel da escola - Não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que sua

marca é a atuação "não-formal". Entretanto, professores e educadores engajados no ensino escolar

vêm adotando pressupostos dessa pedagogia. Assim, quando se fala na educação em geral, diz-se que

ela é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade que apreendem e da qual

extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, a

fim de nela atuarem, num sentido de transformação social. Tanto a educação tradicional, denominada

"bancária" - que visa apenas depositar informações sobre o aluno -, quanto a educação renovada -

que  pretenderia  uma libertação  psicológica  individual  -  são  domesticadoras,  pois  em nada con-

tribuem para desvelar a realidade social de opressão. A educação libertadora, ao contrário, questiona

concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando

a uma transformação - dai ser uma educação crítica10.
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Conteúdos de ensino - Denominados “temas geradores", são extraídos da problematização da

prática de vida dos educandos. Os conteúdos tradicionais são recusados porque cada pessoa, cada

grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si  próprio,  ainda que de forma rudimentar, dos

conteúdos necessários dos quais se parte. O importante não é a transmissão de conteúdos específicos,

mas despertar uma nova forma da relação com a experiência vivida. A transmissão de conteúdos

estruturados a partir de fora é considerada como "invasão cultural" ou “depósito de informação’’

porque  não  emerge  do  saber  popular.  Se  forem necessários  textos  de  leitura  estes  deverão  ser

redigidos pelos próprios educandos com a orientação do educador”.

Em nenhum momento o inspirador e mentor da pedagogia libertador Paulo Freire, deixa de

mencionar  o  caráter  essencialmente  político  de  sua  pedagogia,  o  que,  segundo  suas  próprias

palavras, impede que ela seja posta em prática em termos sistemáticos, nas instituições oficiais, antes

da transformação da sociedade. Daí porque sua atuação se dê mais a nível da educação extra-escolar.

O que não tem impedido, por outro lado, que seus pressupostos sejam adotados e aplicados por

numerosos professores.

Métodos  de  ensino  -  "Para  ser  um ato  de  conhecimento  o  processo  de  alfabetização  de

adultos demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo; aquela em que os

sujeitos do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido" (...) "O diálogo

engaja  ativamente  a  ambos  os  sujeitos  do  ato  de  conhecer:  educador-educando  e  educando-

educador".

Assim sendo, a forma de trabalho educativo é o "grupo de discussão a quem cabe autogerir a

aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmico das atividades. O professor é um animador que,

por  princípio,  deve  “descer  ao  nível  dos  alunos,  adaptando-se  às  suas  características  e  ao

desenvolvimento próprio de cada grupo. Deve caminhar "junto", intervir o mínimo indispensável,

embora não se furte, quando necessário, a fornecer uma informação mais sistematizada.

Os passos da aprendizagem –  Codificação decodificação, e problematização da situação –

permitirão aos educandos um esforço de compreensão do "vivido", até chegar a um nível mais crítico

de conhecimento e sua realidade, sempre através da troca de experiência em torno da prática social.

Se  nisso  consiste  o  conteúdo  do  trabalho  educativo,  dispensam  um  programa  previamente

estruturado, trabalhos escritos, aulas expositivas assim como qualquer tipo de verificação direta da

aprendizagem, formas essas próprias da "educação bancária", portanto, domesticadoras. Entretanto

admite-se a avaliação da pratica vivenciada entre educador-educandos no processo de grupo e, às

vezes, a autoavaliação feita em termos dos compromissos assumidos com a prática social.
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Relacionamento professor-aluno - No diálogo, como método básico, a relação é horizontal,

onde educador e educandos se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. O critério de bom

relacionamento  é  a  "'  total  identificação  com  o  povo,  sem  o  que  a  relação  pedagógica  perde

consistência. Elimina-se, por pressuposto, toda relação de autoridade, sob pena de esta inviabilizar o

trabalho de conscientização, de "aproximação de consciências". Trata-se de uma "não-diretividade",

mas não no sentido do professor que se ausenta (como em Rogers), mas que permanece vigilante

para  assegurar  ao  grupo  um espaço  humano  para  "dizer  sua  palavra"  para  se  exprimir  sem se

neutralizar.

Pressupostos de aprendizagem - A própria designação de "educação problematizadora" como

correlata de educação libertadora revela a força motivadora da aprendizagem. A motivação se dá a

partir  da  codificação de  uma situação-problema,  da  qual  se  toma distância  para  analisá-la  criti-

camente. "Esta análise envolve o exercício da abstração, através da qual procuramos alcançar, por

meio de representações da realidade concreta, a razão de ser dos fatos".

Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo

educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade. O que é aprendido

não decorre de uma imposição ou memorização, mas do nível crítico de conhecimento, ao qual se

chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica. O que o educando transfere, em termos de

conhecimento, é o que foi incorporado como resposta às situações de opressão - ou seja, seu engajamento

na militância política.

Manifestações na prática escolar - A pedagogia libertadora tem como inspirador e divulgador

Paulo Freire,  que tem aplicado suas  ideias  pessoalmente em diversos  países,  primeiro no Chile,

depois na África. Entre nós, tem exercido uma influencia expressiva nos movimentos populares e

sindicatos e, praticamente,  se confunde com a maior parte das experiências do que se denomina

"educação popular". Há diversos grupos desta natureza que vêm atuando não somente no nível da

prática popular, mas também por meio de publicações, com relativa independência em relação às

ideias  originais  da  pedagogia  libertadora.  Embora  as  formulações  teóricas  de  Paulo  Freire  se

restrinjam à educação de adultos ou à educação popular em geral, muitos professores vêm tentando

colocá-las em prática em todos os graus de ensino formal. 

10 Cf. Freire, Paulo. Ação cultural como prática de liberdade; Pedagogia do Oprimido e Extensão

ou comunicação?

. Tendência progressista libertária
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Papel da escola - A pedagogia libertária espera que a escola exerça uma transformação na

personalidade  dos  alunos  num  sentido  libertário  e  autogestionário.  A ideia  básica  é  introduzir

modificações institucionais, a partir dos níveis subalternos que, em seguida, vão "contaminando"

todo o sistema. A escola instituirá, com base na participação grupal, mecanismos institucionais de

mudança (assembléias, conselhos, eleições, reuniões, associações etc.), de tal forma que o aluno,

uma vez atuando nas  instituições  "externas",  leve para lá  tudo o que aprendeu.  Outra  forma de

atuação da pedagogia libertária, correlata á primeira, é - aproveitando a margem de liberdade do

sistema - criar grupos de pessoas com princípios educativos autogestionários (associações, grupos

informais, escolas autogestionários). Há, portanto, um sentido expressamente político, à medida que

se afirma o indivíduo como produto do social e que o desenvolvimento individual somente se realiza

no coletivo.  A autogestão é,  assim, o conteúdo e o método; resume tanto o objetivo pedagógico

quanto o político. A pedagogia libertária, na sua modalidade mais conhecida entre nós, a "pedagogia

institucional", pretende ser uma forma de resistência contra a burocracia como instrumento da ação

dominadora  do  Estado,  que  tudo  controla  (professores,  programas,  provas  etc.),  retirando  a

autonomia11.

Conteúdos de ensino -As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas.

São  um instrumento  a  mais,  porque  importante  é  o  conhecimento  que  resulta  das  experiências

vividas pelo grupo, especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica. "Conhecimen-

to" aqui  não é  a investigação cognitiva do real,  para extrair  dele  um sistema de representações

mentais, mas a descoberta de respostas as necessidades e às exigências da vida social. Assim, os

conteúdos propriamente ditos são os que resultam de necessidades e interesses manifestos pelo grupo

e que não são, necessária nem indispensavelmente, as matérias de estudo.

Método de ensino - É na vivência grupal, na forma de autogestão, que os alunos buscarão

encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria "instituição", graças à sua própria iniciativa e

sem qualquer forma de poder. Trata-se de "colocar nas mãos dos alunos tudo o que for possível: o

conjunto da vida, as atividades e a organização do trabalho no interior da escola (menos a elaboração

dos programas e a decisão dos exames que não dependem nem dos docentes, nem dos alunos)". Os

alunos têm liberdade de trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico na dependência de suas

necessidades ou das do grupo.

O  progresso  da  autonomia,  excluída  qualquer  direção  de  fora  do  grupo,  se  dá  num

"crescendo":  primeiramente  a  oportunidade  de  contatos,  aberturas,  relações  informais  entre  os

_____________________________________________________________________________________________________________________
ESCOLA CLASSE VALE VERDE - Quintas do Vale Verde, DF 128, km 6,5 chácara 133

Fones: 3901-4472

Correio eletrônico  ncp.drepla@se.df.gov.br
Acesse o sítio: o www.se.df.gov.br

                           EDUCANDO HOJE PARA UM AMANHÂ MELHOR
                                        Planaltina, 10 de Abril de 2018

29

mailto:ncp.drepla@se.df.gov.br


alunos.  Em seguida,  o  grupo começa  a  se  organizar,  de  modo que  todos  possam participar  de

discussões,  cooperativas,  assembleias,  isto  é,  diversas  formas  de  participação  e  expressão  pela

palavra; quem quiser fazer outra coisa, ou entra em acordo com o grupo, ou se retira. No terceiro

momento, o grupo se organiza de forma mais efetiva e, finalmente, no quarto momento, parte para a

execução do trabalho.

Relação professor-aluno - A pedagogia institucional visa "em primeiro lugar, transformar a

relação professor-aluno no sentido da não-diretividade, isto é, considerar desde o início a ineficácia e

a nocividade de todos os métodos à base de obrigações e ameaças". Embora professor e aluno sejam

desiguais e diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno, sem impor suas

concepções  e  ideias,  sem transformar  o  aluno  em “objeto".  O professor  é  um orientador  e  um

catalisador, ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum.

Se os alunos são livres frente ao professor, também este o é em relação aos alunos (ele pode,

por exemplo,  recusar-se a responder  uma pergunta,  permanecendo em silêncio).  Entretanto,  essa

liberdade de decisão tem um sentido bastante claro: se um aluno resolve não participar, o faz porque

não se sente integrado, mas o grupo tem responsabilidade sobre este fato e vai se colocar a questão;

quando o professor se cala diante de uma pergunta, seu silêncio tem um significado educativo que

pode, por exemplo, ser uma ajuda para que o grupo assuma a resposta ou a situação criada. No mais,

ao professor cabe a função de "conselheiro" e, outras vezes, de instrutor monitor à disposição do

grupo. Em nenhum momento esses papéis do professor se confundem com o de "modelo", pois a

pedagogia libertária recusa qualquer forma de poder ou autoridade.

Pressupostos de aprendizagem - As formas burocráticas das instituições existentes, por seu

traço de impessoalidade, comprometem o crescimento pessoal. A ênfase na aprendizagem informal,

via grupo, e a negação de toda forma de repressão visam favorecer o desenvolvimento de pessoas

mais livres.  A motivação está,  portanto,  no interesse em crescer dentro da vivência grupal,  pois

supõe-se  que  o  grupo  devolva  a  cada  um  de  seus  membros  a  satisfação  de  suas  aspirações  e

necessidades.

Somente o vivido, o experimentado é incorporado e utilizável em situações novas.

Assim, o critério de relevância do saber sistematizado é seu possível uso prático. Por isso

mesmo,  não  faz  sentido  qualquer  tentativa  de  avaliação  da  aprendizagem,  ao  menos  em

termos de conteúdo.

Outras tendências pedagógicas  correlatas -  A pedagogia libertária  abrange quase todas  as

tendências antiautoritárias em educação, entre elas, a anarquista, a psicanalista, a dos sociólogos, e
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também a dos professores progressistas. Embora Neill e Rogers não possam ser considerados pro-

gressistas (conforme entendemos aqui), não deixam de influenciar alguns libertários, como Lobrot.

Entre os estrangeiros devemos citar Vasquez  Oury entre os mais recentes, Ferrer y Guardia entre os

mais antigos. Particularmente significativo é o trabalho de C. Freinet, que tem sido muito estudado

entre nós, existindo inclusive algumas escolas aplicando seu métodol2.

Entre os estudiosos e divulgadores da tendência libertária pode-se citar Maurício Tragtenberg,

apesar da tônica de seus trabalhos não ser propriamente pedagógica, mas de crítica das instituições

em favor de um projeto autogestionário. 

11 Cf. Lobrot, Michel. Pedagogía institucional, la escuela hacia la autogestión.

12 Cf., a esse respeito, Snyders, G. Para onde vão as pedagogias não-diretivas? 

. Tendência progressista “crítico social dos conteúdos

Papel da escola - A difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas

vivos,  concretos e,  portanto,  indissociáveis das realidades sociais.  A valorização da escola como

instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que

a própria escola pode contribuir  para eliminar  a seletividade social  e torná-la democrática.  Se a

escola é parte integrante do todo social, agir dentro dela é também agir no rumo da transformação da

sociedade. Se o que define uma pedagogia crítica é a consciência de seus condicionantes histórico-

sociais, a função da pedagogia "dos conteúdos" é dar um passo à frente no papel transformador da

escola,  mas  a  partir  das  condições  existentes.  Assim,  a  condição  para  que  a  escola  sirva  aos

interesses populares é garantir a todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos escolares

básicos que tenham ressonância na vida dos alunos. Entendida nesse sentido, a educação é "uma

atividade mediadora no seio da prática social global", ou seja, uma das mediações pela qual o aluno,

pela  intervenção  do  professor  e  por  sua  própria  participação  ativa,  passa  de  uma  experiência

inicialmente confusa e fragmentada (sincrética) a uma visão sintética, mais organizada e unificada13.

Em síntese, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para, o mundo adulto e suas

contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização,

para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade.

Conteúdos de ensino - São os conteúdos culturais universais que se constituíram em domínios

de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente

reavaliados face às realidades sociais. Embora se aceite que os conteúdos são realidades exteriores
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ao aluno,  que devem ser  assimilados e  não simplesmente reinventados eles  não são fechados e

refratários às realidades sociais. Não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem

ensinados, é preciso que se liguem, de forma indissociável, à sua significação humana e social.

Essa maneira de conceber os conteúdos do saber não estabelece oposição entre cultura erudita

e cultura popular, ou espontânea, mas uma relação de continuidade em que, progressivamente, se

passa da experiência imediata e desorganizada ao conhecimento sistematizado. Não que a primeira

apreensão da realidade seja errada, mas é necessária a ascensão a uma forma de elaboração superior,

conseguida pelo próprio aluno, com a intervenção do professor.

A  postura  da  pedagogia  "dos  conteúdos" -  Ao  admitir  um  conhecimento  relativamente

autônomo - assume o saber como tendo um conteúdo relativamente objetivo, mas, ao mesmo tempo,

introduz a possibilidade de uma reavaliação crítica frente a esse conteúdo. Como sintetiza Snyders,

ao mencionar o papel do professor, trata-se, de um lado, de obter o acesso do aluno aos conteúdos,

ligando-os  com  a  experiência  concreta  dele  -  a  continuidade;  mas,  de  outro,  de  proporcionar

elementos  de análise  crítica  que ajudem o aluno a ultrapassar  a  experiência,  os  estereótipos,  as

pressões difusas da ideologia dominante - é a ruptura. 

Dessas considerações resulta claro que se pode ir do saber ao engajamento político, mas não

o inverso, sob o risco de se afetar a própria especificidade do saber e até cair-se numa forma de

pedagogia ideológica, que é o que se critica na pedagogia tradicional e na pedagogia nova.

Métodos de ensino - A questão dos métodos se subordina à dos conteúdos: se o objetivo é

privilegiar a aquisição do saber, e de um saber vinculado às realidades sociais, é preciso que os

métodos favoreçam a correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos, e que estes pos-

sam reconhecer nos conteúdos o auxílio ao seu esforço de compreensão da realidade (prática social).

Assim, nem se trata dos métodos dogmáticos de transmissão do saber da pedagogia tradicional, nem

da sua substituição pela descoberta, investigação ou livre expressão das opiniões, como se o saber

pudesse ser inventado pela criança, na concepção da pedagogia renovada.

Os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos não partem, então, de um saber

artificial, depositado a partir de fora, nem do saber espontâneo, mas de uma relação direta com a

experiência do aluno, confrontada com o saber trazido de fora. O trabalho docente relaciona a prática

vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dará a "ruptura"

em relação à experiência pouco elaborada. Tal ruptura apenas é possível com a introdução explícita,

pelo professor, dos elementos novos de análise a serem aplicados criticamente à prática do aluno. Em

outras  palavras,  uma  aula  começa  pela  constatação  da  prática  real,  havendo,  em  seguida,  a
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consciência dessa prática no sentido de referi-la aos termos do conteúdo proposto, na forma de um

confronto entre a experiência e a explicação do professor. Vale dizer: vai-se da ação à compreensão e

da compreensão à ação, até a síntese, o que não é outra coisa senão a unidade entre a teoria e a

prática.

Relação professor-aluno  -  Se,  como mostramos anteriormente,  o conhecimento resulta de

trocas que se estabelecem na interação entre o meio (natural, social, cultural) e o sujeito, sendo o

professor o mediador, então a relação pedagógica consiste no provimento das condições em que

professores  e  alunos  possam  colaborar  para  fazer  progredir  essas  trocas.  O  papel  do  adulto  é

insubstituível, mas acentua-se também a participação do aluno no processo. Ou seja, o aluno, com

sua experiência imediata num contexto cultural, participa na busca da verdade, ao confrontá-la com

os conteúdos e modelos expressos pelo professor. Mas esse esforço do professor em orientar, em

abrir perspectivas a partir dos conteúdos, implica um envolvimento com o estilo de vida dos alunos,

tendo consciência inclusive dos contrastes entre sua própria cultura e a do aluno. Não se contentará,

entretanto, em satisfazer apenas as necessidades e carências; buscará despertar outras necessidades,

acelerar e disciplinar os métodos de estudo, exigir o esforço do aluno, propor conteúdos e modelos

compatíveis com suas experiências vividas,  para que o aluno se mobilize para uma participação

ativa.

Evidentemente o papel de mediação exercido em torno da análise dos conteúdos exclui a não-

diretividade  como  forma  de  orientação  do  trabalho  escolar,  por  que  o  diálogo  adulto-aluno  é

desigual. O adulto tem mais experiência acerca das realidades sociais, dispõe de uma formação (ao

menos deve dispor) para ensinar, possui conhecimentos e a ele cabe fazer a análise dos conteúdos em

confronto com as realidades sociais. A não-diretividade abandona os alunos a seus próprios desejos,

como se eles tivessem uma tendência espontânea a alcançar os objetivos esperados da educação.

Sabemos que as tendências espontâneas e naturais não são “ naturais”´, antes são tributárias das

condições  de  vida  e  do  meio.  Não são  suficientes  o  amor,  a  aceitação,  para  que  os  filhos  dos

trabalhadores  adquiram  o  desejo  de  estudar  mais,  de  progredir:  é  necessária  a  intervenção  do

professor para levar o aluno a acreditar nas suas possibilidades,  a ir  mais longe,   a prolongar a

experiência vivida.

Pressupostos de aprendizagem - Por um esforço próprio, o aluno se reconhece nos conteúdos

e  modelos  sociais  apresentados  pelo  professor;  assim,  pode  ampliar  sua  própria  experiência.O

conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente, ou o professor provê a estrutura

_____________________________________________________________________________________________________________________
ESCOLA CLASSE VALE VERDE - Quintas do Vale Verde, DF 128, km 6,5 chácara 133

Fones: 3901-4472

Correio eletrônico  ncp.drepla@se.df.gov.br
Acesse o sítio: o www.se.df.gov.br

                           EDUCANDO HOJE PARA UM AMANHÂ MELHOR
                                        Planaltina, 10 de Abril de 2018

33

mailto:ncp.drepla@se.df.gov.br


de  que  o  aluno  ainda  não dispõe.  O grau  de  envolvimento  na  aprendizagem dependa  tanto  da

prontidão e disposição do aluno, quanto do professor e do contexto da sala de aula.

Aprender,  dentro  da  visão  da  pedagogia  dos  conteúdos,  é  desenvolver  a  capacidade  de

processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados disponíveis da

experiência. Em consequência, admite-se o princípio da aprendizagem significativa que supõe, como

passo inicial, verificar aquilo que o aluno já sabe. O professor precisa saber (compreender) o que os

alunos  dizem ou  fazem,  o  aluno  precisa  compreender  o  que  o  professor  procura  dizer-lhes.  A

transferência da aprendizagem se dá a partir do momento  da síntese, isto é, quando o aluno supera

sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora.

Resulta  com  clareza  que  o  trabalho  escolar  precisa  ser  avaliado,  não  como  julgamento

definitivo e dogmático do professor, mas como uma comprovação para o aluno de  seu progresso em

direção a noções mais sistematizadas.

Manifestações  na  prática  escolar  –  O  esforço  de  elaboração  de  uma  pedagogia  “dos

conteúdos”   está  em propor  modelos  de  ensino  voltados  para  a  interação  conteúdos  realidades

sociais; portanto, visando avançar em termos de uma articulação do político e do pedagógico, aquele

como extensão deste, ou seja, a educação "a serviço da transformação das relações de produção".

Ainda que a curto prazo se espere do professor maior conhecimento dos conteúdos de sua matéria e

o domínio de formas de transmissão, a fim de garantir maior competência técnica, sua contribuição

"será tanto mais eficaz quanto mais seja capaz de compreender os vínculos de sua prática com a

prática social global", tendo em vista (...) "a democratização da sociedade brasileira, o atendimento

aos interesses das camadas populares, a transformação estrutural da sociedade brasileira"14.

Dentro  das  linhas  gerais  expostas  aqui,  podemos  citar  a  experiência  pioneira,  mas  mais

remota  do  educador  e  escritor  russo,  Makarenko.  Entre  os  autores  atuais  citamos  B.  Charlot,

Suchodolski, Manacorda e, de maneira especial, G. Snyders, além dos autores brasileiros que vem

desenvolvendo investigações relevantes, destacando-se Demerval Saviani. Representam também as

propostas  aqui  apresentadas  os  inúmeros  professores  da  rede  escolar  pública  que  se  ocupam,

competentemente,  de  uma  pedagogia  de  conteúdos  articulada  com  a  adoção  de  métodos  que

garantam a participação do aluno que, muitas vezes sem saber avançam na democratização do ensino

para as camadas populares. 

Por fim, situar o ensino centrado no professor e o ensino centrado no aluno em extremos

opostos  é  quase  negar  a  relação  pedagógica  porque  não  há  um  aluno,  ou  grupo  de  alunos,
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aprendendo sozinho, nem um professor ensinando para as paredes. Há um confronto do aluno entre

sua cultura e  a  herança  cultural  da  humanidade,  entre  seu modo de viver  e  os  modelos  sociais

desejáveis para um projeto novo de sociedade. E há um professor que intervém, não para se opor aos

desejos e necessidades ou a liberdade e autonomia do aluno, mas para ajudá-lo a ultrapassar suas ne-

cessidades e criar outras, para ganhar autonomia, para ajudá-lo no seu esforço de distinguir a verdade

do erro, para ajudá-lo a compreender as realidades sociais e sua própria experiência.

           

 

J. Organização do trabalho pedagógico da escola

Organização escolar em Ciclos

Modalidade de ensino oferecido
   ▪ Ensino Fundamental / 9 anos 
      Ciclos- Anos Iniciais

Organização dos tempos e Espaços

 Reagrupamentos

 Reagrupamento Intraclasse-1h30min
 1º ANO- (segunda feira e quarta -feira)
 2° ANO- (terça-feira e sexta-feira)
 3º ANO- (terça-feira e quinta-feira)
 
Reagrupamento interclasse- Horário: 16h ás 18h
4ºANO-( segunda-feira)
5°ANO-( terça-feira)
Reagrupamento interclasse- 16h ás 18h
toda quarta-feira e quinta-feira.

Projeto Interventivo 
Ocorre terça-feira-  3º ano- 05 alunos
Ocorre segunda-feira- 5º anos 05 alunos, durante duas horas no período de aula do aluno.
No decorrer do ano letivo.
 
Organização escolar     

▪ Segundo Ciclo (Ensino Fundamental I) 96 alunos
  Bloco I ( BIA-1º, 2º e 3º anos) 60 alunos- matutino
  Bloco II ( 4º e 5º anos) 36 alunos- vespertino
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Relação escola-comunidade

 A direção tem cada vez mais juntamente com a comunidade viabilizado melhorar a escola,
que conta com o apoio de verbas, serviços e doações, muito ainda se tem a fazer necessitamos de
uma revisão na fiação elétrica da escola, os pais solicitam e necessitam de estar usando a sala de
informática que foi construída no intuito de também atender a comunidade,  no entanto não estão
fazendo  uso  pela  falta  da  internet,  que  a  secretaria  até   hoje  não  instalou,  a  sala  é  utilizada
semanalmente com os alunos, mas sem internet. 

 O Conselho Escolar no decorrer destes anos esta sendo mais atuante e participativos, mas
todas as vezes que se tem eleições temos uma resistência muito grande em todos os seguimentos,
para  as  pessoas  participarem,  o  seguimento  dos  pais  alegam  não  terem  tempo  nem  estudos  o
suficiente para participarem e dos outros seguimentos alegam já ter outras responsabilidades e não
querem  acarretar  mais  obrigações,  com  isso  mais  pessoas  poderiam  participar  do  Conselho  e
compreender o processo e sua necessidade dentro da Unidade Escolar, ficando sempre os mesmos, e
muitos fatores ainda para melhorar, mas a relação da escola com a comunidade é harmoniosa e
passiva, na esperança de que sejam mais atuantes e presentes na escola é o que ainda necessita.
      Esta escola tem um papel fundamental para a comunidade que aqui reside, tanto para
a formação de seus filhos como forma de lazer para muitos. 

Atualmente nosso Conselho escolar esta incompleto, aguardando as eleições para
o Conselho Escolar previsto para o dia 26 de junho do ano corrente. 
           Diretora- membro nato
           seg de professores- não há
           seg de assistência carreira- não há
           seg de pais-01
           seg alunos- não temos todos menores de 16 anos

   
Atuação de Equipes especializadas e outros profissionais

Atualmente a equipe especializada que atende a instituição é somente uma pedagoga e não 

temos a psicóloga, que seria tão necessária e importante, as equipes atuam no sentido de contribuir 

para o aprimoramento dos profissionais da unidade escolar a partir da interlocução entre os agentes 

envolvidos na superação das dificuldades de aprendizagem do aluno.Faz-se necessário a ampliação 

do número de profissionais- pedagogos e psicólogos para atuarem nas equipes especializadas de 

apoio a aprendizagem, visando a ampliação e a melhoria do acompanhamento aos estudantes é mais 

um apoio efetivo para o professor.

Atuação dos jovens educadores sociais, jovens candangos, educadores comunitários, monitores,

entre outros
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Em nossa escola não temos nenhum desses profissionais atuando,  mesmo porque não 

possuímos nenhum aluno que seja diagnósticados com alguma deficiência, mas estes profissionais 

fazem a diferença na escola, principalmente para os alunos.

K. Concepções, práticas e estratégias de avaliação

A avaliação formativa desenvolvida em todo ciclo e prevista no P.P.P da escola terá como 

principal referência o Currículo da Educação Básica da SEDF e os saberes e vivência dos estudantes 

e das turmas.

Organizando os conteúdos de forma integrada e flexível; planejando coletivamente diferentes

procedimentos metodológicos; diversificando os procedimentos de avaliação da aprendizagem, 

resguardando os diferentes ritmos e heterogeneidade, realizando processos contínuos de trocas de 

experiências, saberes e de reflexão, a cerca da evolução de cada aluno ou turma, podendo ser 

realizado estas reflexões nas coordenações pedagógicas coletivas e no Conselho de Classe.

A avaliação no BIA tem a função de diagnosticar os processos de ensino e  de aprendizagem 

e  servir de instrumento para auxilio a melhoria da qualidade do ensino. Para garantir sua 

consolidação, na organização do trabalho escolar com base em um acompanhamento pedagógico 

sistemático que reconheça o papel  do coordenador ou supervisor como elemento central e a 

importância da construção de registros para visualização da realidade, das necessidades e dos 

desafios de nossa instituição escolar. E esse acompanhamento sistemático também é de 

responsabilidade do professor. 

O acompanhamento pedagógico sistemático consiste em tornar visíveis os avanços e as 

necessidades de cada aluno ou turma da unidade escolar, como um todo, para planejar ações que 

possibilitem a resolução dos problemas na aprendizagem, tais como observação, provas, exercícios, 

pesquisas e outros.

E sempre tudo registrado, onde os dados coletados são organizados para as necessidades de 

aprendizagem dos estudantes. Podendo ser realizados através de portfólios, diários de bordo, fotos, 
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planilhas de acompanhamento da turma, gráficos de rendimento, relatórios, diário da sedá, testes da 

psicogênese e tantos outros que facilitarão o acompanhamento. O registro deve servir de suporte ao 

trabalho coletivo da escola, por meio da supervisão e da coordenação pedagógica. As avaliações 

externas, como Provinha Brasil e IDEB, fazendo parte da nossa proposta.

 A retenção do aluno será permitida ao término do bloco I (3º E 5º anos) e nos casos de  

alunos que apresentem faltas escolares que ultrapassem o determinado pelo Regimento Escolar da 

SEDF, 55 faltas no decorrer do ano letivo, os alunos que não alcançarem objetivos definidos para o 

ciclo com justificativa elaborada pelo professor e registro sistematizados feitos ao longo do processo,

evidenciando as estratégias adotadas, equipe de apoio para atender ás necessidades e a anuência do 

Conselho de Classe.

Encontramo- nos, portanto, diante do desafio e da possibilidade de construirmos outra escola,

que rompa com o fracasso escolar e acolha a todos sem distinção. 
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L. Organização Curricular da Escola

Em todos os anos, foram discutidos nas coordenações coletivas e estabelecidos os pré-
requisitos necessários para que o aluno possa ter um bom desempenho no ano seguinte, no intuito de
focar as atividades pedagógicas da sala de aula nas habilidades que o professor do outro ano espera
que o aluno tenha adquirido para o ano seguinte.

Assim,  todos  os  professores  de  todas  os  anos  da  escola  possuem  a  visão  geral  da
aprendizagem e não apenas da sua turma. No Conselho de classe são expostos todas as dificuldades
encontradas e os alunos que ainda tem dificuldades de aprendizagem coletivamente todos decidem as
intervenções a serem aplicadas.

Dessa maneira, são os seguintes:

Conteúdo Básico para a aprovação do 1º ano para o 2º ano

Eixos 
temáticos

Português Matemática Idade

1º ANO

Oralidade
e Expressão

↔Psicomotricidade
↔ Vogais e Consoantes

● Roda de conversa e debates
● Participação oral, ouvir com 
atenção e acolher opiniões.
● Relatos e recontos de 
acontecimentos, histórias e 
experiências vividas.
● Brincar, cantigas de ninar, 
cantigas de roda nemonias 
simples e com ação corporal.
● Músicas, cantigas infantis.
● Poesias: quadrinhas e outras.
● Trava- línguas.
● Adivinhas simples.
● Conto de fadas, conto popular, 
conto folclórico.
● Descrição ( dentro de uma 
narração), de objetos, animais e 
personagens.
● Dramatizações.
● Reconto de filmes.
● Literatura infantil.

↔ Quantidade Numerais 0 
á 50.
↔ Noção de adição e 
subtração 
↔ Conservação de 
quantidades comparação, 
seriação e inclusão de 
quantidades
↔ Representação do 
algarismo e quantidades 
correspondentes 
↔ Agrupamento e 
desagrupamento
↔ Agrupamento de dez 
elementos
↔ Subtração e adição/ 
situações problemas
↔ Sistema monetário
↔ Utilização do corpo na 
contagem 
↔ Espaço temporal; 
trabalhar intervalos de 
tempo/ medida do  tempo
↔ Utilização de medidas: 
utilização do corpo em 

6 anos
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Leitura

Escrita

Conhecimentos
Linguísticos

● Lista de nomes de palavras do 
mesmo campo semântico.
● Músicas, cantigas ou textos 
bem conhecidos.
● Contos de fadas.
● Rótulo, embalagens, 
logomarcas e slogans.
● Publicidade em revistas e 
jornais.
● Textos de imprensa; legenda, 
anúncios.
● Textos instrucionais; receitas, 
regras de jogos e outros.
● Textos informativos.
● Cartazes e outros suportes para
visualização à distância.
● Historia em quadrinhos.
● Leitura e imagens(narrativas)
● Nome próprio, listas.
● Parlendas, versinhos, cantigas 
e outros textos memorizados nas 
atividades orais, transcrição.

● Textos coletivos.
● Nome e nomeação.
● Alfabeto.
● Tipos de letras(comparação), 
letra de imprensa maiúscula( para
escrita) e minúscula(para leitura).
● Letras maiúsculas e 
minúsculas.
● Consoantes e vogais.
● Sílabas (canônicas e não 
canônicas).
● Formação de Palavras.
● Produção coletiva e individual 
de textos oral ou escrito
● Registro de textos coletivos
● Interpretação oral de texto

unidade de medida 
↔ Comparação entre 
grandezas de mesma 
natureza
↔ Representação dos 
espaços 
↔ Noção de lateralidade
↔ Semelhanças de 
diferenças entre formas 
geométricas
↔ Representação e 
localização de objetos e 
pessoas do espaço
↔ Percepção das formas 
geométricas nos objetos
↔ Organização e registro 
de informações 
↔ Gráficos e tabelas: 
leitura e interpretação
↔ Decodificação e signos  
matemáticos
↔ Noção de inteiro e 
metade.

2º ANO
          
 PORTUGUÊS

↔Sílabas simples
↔ Frases
↔ Produção de textos simples

        
MATEMÁTICA

↔ Númerais até 100, 
escrita e contagem;
↔ Registro de operações 
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Oralidade e 
Expressão

Leitura

↔ Interpretação e Leitura 

● Roda de conversa e debates
● Participação oral, ouvir com 
atenção e acolher opiniões.
● Relatos e recontos de 
acontecimentos, histórias e 
experiências vividas.
● Brincar,cantigas de ninar, 
cantigas de roda nemonias 
simples e com ação corporal.
● Músicas, cantigas infantis.
● Poesias: quadrinhas e outras.
● Trava- línguas.
● Linguagens secretas língua do 
pê,
Formação de frases.
● Adivinhas simples.
● Conto de fadas, conto popular, 
conto folclórico.
● Descrição (dentro de uma 
narração), de objetos, animais e 
personagens.
● Dramatizações.
● Reconto de filmes.
● Literatura infantil.

● Lista de nomes de palavras do 
mesmo campo semântico.
● Músicas, cantigas ou textos 
bem conhecidos.
● Contos de fadas.
● Rótulo, embalagens, 
logomarcas e slogans.
● Publicidade em revistas e 
jornais.
● Textos de imprensa; legenda, 
anúncios.
● Textos instrucionais; receitas, 
regras de jogos e outros.
● Textos informativos.
● Anedotas.
● Cartazes e outros suportes para
visualização à distância.
● Historia em quadrinhos.
● Leitura e imagens(narrativas)

● Nome próprio, listas.

de adição e subtração;
↔ Noção de multiplicação 
e divisão.
● Compreensão: 
comparação, seriação, 
inclusão conservação de 
quantidades
● Seqüência numérica 
numa reta 
● Registro, comparação e 
ordenação de quantidades
● Regras de jogos e 
afazeres 
● Sistema de numeração, 
decimal: unidade  
● Valor posicional dos 
números até 100
● Agrupamentos e 
desagrupamentos
● Noção de uso de cédulas 
e moedas do nosso sistema 
monetário 
● Compreensão do 
processo de adição e 
subtração, envolvendo 
situações  - problemas: 
juntar, separar, incluir, 
comparar, retirar , 
acrescentar e  medir 
● Cálculo mental – oral
● Relação entre 
quantidade: maior e menor
● Regras utilizadas na 
seriação e conservação de 
quantidades.

7 anos
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Escrita

Conhecimentos
Linguísticos

Conhecimentos
Linguísticos

● Completar quadrinhas.
● Parlendas, versinhos, cantigas 
e outros textos memorizados nas 
atividades orais, transcrição.
● Transcrição de músicas e 
poesias.
● Poesia- decalque
● Textos instrucionais; produção 
de receitas e listas.
● Texto jornalístico: manchete
● Bilhete, produção de autoria.
● Textos coletivos.

● Nome e nomeação.
● Alfabeto.
● Tipos de letras(comparação), 
letra de imprensa maiúscula( para
escrita) e minúscula(para leitura).
● Letras maiúsculae minúsculas.
● Consoantes e vogais.
● Sílabas (canônicas e não 
canônicas).
● Formação de Palavras.
● Ordem alfabética.
● segmentação de 
palavras(aglutinação).
● Identificação de estruturas 
textuais.
● Concordância nominal, 
concordância verbal.
● Revisão de texto com auxílio 
do professor.
● Separando palavras (espaço 
intervocabular)
● Escrita de palavras de uso 
frequente.
●Linguagem oral X linguagem 
escrita: minimizar a interferência 
da fala na escrita.
● Representação do som/j/em 
ocorrência do tipo 
/girafa/projeto/.
● Transcrição da fala – 
arquifonema das vibrantes: /r/ 
inicial ( rápido); /r/ inicial 
( rápido); /rr/ intervocálico 
(carro).
● OU/ Ô como desinência de 
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pretérito ( falo/falou – 
canto/cantou).
● Representação dos fonemas /g/ 
(gato) em oposição à 
representação do /j/ ( gesso, giz).
● Representação das vogais: e/i= 
mínimo/menino; o/u = galu/galo.
● R – final.

Conteúdo básico para aprovação do 3º ano para 4º ano 

3º ANO

              PORTUGUÊS

↔Frases
↔ Produção de textos
↔Interpretação e Leitura
↔ Sílabas Complexas (BR, PL,TL,...
● Leitura, interpretação e produção de 
texto-individual e coletivo
 (quantidade, conteúdo e estética);
● Dramatizações.
● Reconto de filmes.
● Literatura infantil.
● Formação de Palavras.
● Ordem alfabética.
● segmentação de 
palavras(aglutinação).
● Identificação de estruturas textuais.
● Concordância nominal, 
concordância verbal.
● Revisão de texto com auxílio do 
professor.
● Tipos de frases: afirmativa, 
negativa, interrogativa e exclamativa;
● Encontros vocálicos e consonantais;
● Classificação silábica, identificação 
da sílaba tônica;
● Substantivo: gênero, número e grau,
comuns, próprios e coletivos;
● sinônimos e antônimos;
● Sujeito e predicado, noção de verbo;
● Pontuação;
● Noção de acentuação;
● Escrita diferentes textos: listas, 
bilhetes, receitas, recados, poesias;
● Adjetivo e artigo;

      MATEMÁTICA

↔ Compreensão de 
algarismo e registro até a 
unidade 1.000.                    
↔ Registro de adição 
subtração, multiplicação e 
divisão;
↔ Noções de fração;
● Operações: adição, 
subtração, multiplicação, 
divisão (noções);
● Leitura, interpretação e 
resolução de problemas;
● Escrita numérica até 999;
● Escrita por extenso dos 
numerais;
●Adição  (com  e  sem
reserva)
● Subtração  (sem  e  com
reagrupamento)
● Multiplicação  (com
1 e 2 algarismo)
●  Resolução  de  situação-
problema;
 Com  adição,  subtração  e
multiplicação;
● Problemas com mais de
uma operação (+, -)
● Noções de geometria;
● Sistema de numeração 
decimal: dezena, centena;
● Ordem crescente e 
decrescente;
● Composição e 

8 anos
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● Vocabulário uso do dicionário;
● Representações possíveis da letra 
‘m’ e ‘n’que formam sílabas 
(canônicas) e da representação nasal.
● G/GU.
● Uso do H (inicial e modificando o 
som de /c/,/l/ e /n/
● C/QU.
● Vocabulário ( inferir sentido a partir 
da leitura ).

 

decomposição de 
numerais;
● Números pares e ímpares;
● Dobro, triplo, dúzia e 
meia dúzia;
● Sistema de medidas: 
tempo, capacidade, massa e
metro;
● Sistema monetário 
brasileiro: operações e 
situações problemas.
↔ Noção de metade dobro 
(noção de multiplicação)
↔ Utilização das mãos nos
cálculos 
↔ Noção de tempo – 
leitura de relógio digital 
tempo: bimestre, semestre, 
etc.
↔ Utilização de medidas 
não padrão e também 
padronizadas 
↔ Registro: pesquisa, 
tabelas, informações 
simples e também 
construção de gráficos c/ 
leitura e interpretação

Conteúdo básico para aprovação do 4º Ano para 5º ano

4º Ano

               PORTUGUÊS

 ↔ Leitura e interpretação de textos;
Lendo e compreendendo fluentemente
 ↔ Parágrafo, pontuação e entonação
 ↔ Produção de texto
 ↔ Seqüência e coerência
 ↔ Enriquecimento de vocabulário 
uso do dicionário;
 ↔ Textos ricos em que os alunos 

compreendam todas as 
palavras que estão no texto

● Conhecer vários gêneros literários e 
identificá-los;
● Produção e reestruturação de textos;
Tipos de frases;

       MATEMÁTICA

● Operações: adição, 
subtração, multiplicação e 
divisão (noções);
● Leitura, interpretação e 
resolução de situações 
problemas;
● Expressões numéricas;
● Sistema de numeração 
decimal até milhão;
● Fração: representação. 
Operações com mesmo 
denominador;
● Números: decimais, 
ordinais, romanos, 

9 anos
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Tipos de textos (discursivo, observar 
conteúdo, qualidade e estética);
● Substantivo, artigo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo e advérbio;
● Sílaba: tonicidade;
● Sinônimos e antônimos;
● Encontros vocálicos e consonantais;
● Acentuação e pontuação.

fracionários, pares e 
ímpares;
● Sistema de medidas;
● Sistema monetário 
brasileiro;
● Tabelas e gráficos: 
leitura e construção.

        
 Conteúdo básico para aprovação do 5º Ano
 

5º
ANO

                PORTUGUÊS

 ↔ Leitura e interpretação de textos;
Lendo e compreendendo fluentemente
 ↔ Parágrafo, pontuação e entonação
 ↔ Produção de texto
 ↔ Seqüência e coerência
 ↔ Enriquecimento de vocabulário
 ↔ Textos ricos em que os alunos 

compreendam todas as palavras 
que estão no texto

● Tipos de textos: cômico, narrativo, 
descritivo, dissertativo, bilhete, carta, 
cartões;
● Substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo e advérbio;
● Tipos de frases: afirmativas, negativas, 
interrogativas, exclamativas e 
imperativas;
● Acentuação e sinais gráficos;
● Identificar padrões ortográficos na 
escrita de palavras;
● Utilizar a letra maiúscula em nome 
próprio;
● Identificar o sentido do uso dos sinais 
de pontuação;
● Sílaba tônica: tonicidade ( classificação
oxítona, paroxítona e proparoxítona);
● Sinônimo e antônimo;
● Sujeito e predicado;
● Encontros vocálicos: semivogais, 
ditongos – orais e nasais, crescente e 
decrescente, tritongo e hiato;
● Pontuação – Produção de vários tipos 

            MATEMÀTICA

● Operações: adição, subtração, 
multiplicação, divisão e prova real;
● Leitura, interpretação e resolução 
de problemas envolvendo as quatro 
operações;
● Sistema de numeração decimal até 
bilhões;
● Valor absoluto e relativo;
●Números ordinais, romanos e 
primos;
● Múltiplos e divisores de um 
número natural;
● Expressões numéricas, 
propriedades (quatro operações)
● Representações fracionárias dos 
números racionais: tipos de fração
 (operações, problemas);
● ler, escrever e identificar números 
inteiros, frações, números mistos e 
decimais até o milésimos;
● Comparar, organizar números 
inteiros, frações, porcentagens e 
decimais até o milésimos, usando 
materiais concretos, retas numérica, 
desenhos e numerais;
● Números inteiros, MMC; MDC
● Porcentagem simples;
● Sistema monetário brasileiro.  
(operações e problemas envolvendo 
idéias de lucro e prejuízo, orçamento,
compra e venda);
● Gráficos e tabelas: ler e construir;

10
anos
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de textos;
● Verbos, tempos e conjugação;
● Pronomes;
● Vocabulário uso do dicionário; 

● Cálculo de proximidade, 
estimativa, estratégia e cálculo 
mental;
● Agrupamento/ contagens
● Equivalência de números decimais;
● Figuras geométricas, quadriláteros,
ângulos, polígonos, valores 
posicionais dos números.

M. PLANO DE AÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁ
VEL

CRONOGRAMA

Promover a
gestão

Democrática

Aumentar a 
participação dos
pais ou 
responsáveis 
nas reuniões e 
atividades  na 
escola;
Proporcionar 
acesso a 
tecnologia

Com reuniões e 
palestras 
informativas e 
eventos para 
estimular a 
participação 

Aulas fornecidas 
na escola de 
informática

Ao final de 
cada evento ou 
da participação 
nas palestras

Através das 
aula práticas no
laboratório de 
informática

Direção, 
coordenação
e 
professores

Educador 
Voluntário

Durante o ano 
letivo de 2018

Melhorar o
desempenho
escolar dos

alunos 

Reduzir, ao 
final de 2019, 
em 20% os 
índices de 
reprovação 
 2018  10% 
 2019 10%  
automaticament
e aumentaria a 
aprovação.

Reorganizar 
grupos de 
estudantes de 
acordo com a 
aprendizagens e
saberes de cada 
um, através de 

Intervenções 
diversificadas, 
projetos, projeto 
interventivo, 
reagrupamentos
 O uso de material
concreto, jogos e 
ou atividades 
lúdicas para a 
aprendizagem dos
conteúdos;

Avaliação 
formativa, 
contínua e 
processual, 
reuniões nos 
conselho de 
Classe para 
avaliar o 
desempenho 
dos alunos.

Direção, 
coordenação
e 
professores

Durante os  anos 
letivos de 2018 á 
2019.
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reagrupamentos
;

Promover 
encontros 
bimestrais com 
o Conselho de 
Classe; para 
avaliar o 
desempenho 
dos alunos;

Promover a
inclusão
escolar

integralmente

Acesso e 
permanência do
aluno com 
necessidades 
educacionais 
especiais.

Acessibilidade e 
monitor para 
acompanhamento 
desses alunos, 
sala de recurso 
com a professora 
e psicopedagoga

Através do 
Conselho de 
classe e 
reuniões 
pedagógicas, 
intervenções 
diversificadas

Professor 
regente,  
professor da
sala de 
recurso 
EEAA, 

Durante os anos 
letivo de 2018 á 
2019.

Implementar a
Escola do
Campo;

 Garantir as 
aprendizagens, 
a partir da 
democratização 
dos saberes, em 
uma perspectiva
de inclusão de 
todos, 
respeitando e 
valorizando as 
diferenças 
socioculturais, 
afetivas, físicas,
cognitivas e 
outras;

Aplicação de 
questionários para
saber sobre o que 
sabem sobre 
escola do campo;
Incentivar os 
alunos para 
exercerem 
profissões ligadas
ao campo;

Mostrar a 
importância do 
trabalho do 
campo para os 
pais 

Através de 
conversas 
informais e 
avaliação 
formativa, 
contínua e 
processual.

Direção, 
coordenação
e 
professores

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
2019.

Desenvolver
uma formação

crítica e
reflexiva dos
estudantes;

Conhecer e 
valorizar a 
pluralidade do 
patrimônio 
sociocultural 
brasileiro, 
aspectos 
socioculturais 
de outros povos
e nações, 
posicionando 
contra qualquer 
discriminação 

Realizar passeios 
e atividades extra-
escolar no intuito 
de lazer e 
favorecer o 
aprendizado;
textos,vídeos, 
filmes e  debates 
que os levem a 
reflexão crítica 

Avaliação 
formativa, 
contínua e 
processual, 
reuniões nos 
conselho de 
Classe para 
avaliar o 
desempenho 
dos alunos.

Direção, 
coordenação
e 
professores

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
2019.
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ou outras 
características 
individuais e 
sociais;
Desenvolver 
estratégias de 
convivência 
com os alun

Reduzir os
índices de
repetência

com a adoção
de práticas
formativas;

Desenvolver a 
capacidade de 
aprender, tendo 
como meios 
básicos o pleno 
domínio da 
leitura, da 
escrita e do 
cálculo e a 
formação de 
atitudes e 
valores, 
permitindo as 
vivências de 
diversos 
letramentos;
Favorecer 
situações de 
autonomia, 
protagonismo e 
expressão 
pessoal.

Promover 
encontros 
bimestrais com o 
Conselho de 
Classe; para 
avaliar o 
desempenho dos 
alunos;

 Adotar  projetos 
interventivos, 
buscando garantir
as aprendizagens 
de todos;

Avaliação 
formativa, 
contínua e 
processual, 
reuniões nos 
conselho de 
Classe para 
avaliar o 
desempenho 
dos alunos.

Direção, 
coordenação
e 
professores

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
2019.

Realizar a
avaliação

Formativa;

Promover, a 
cada ínicio do 
ano letivo e dos 
bimestres, 
diagnóstico do 
nível de 
conhecimento e 
das 
aprendizagens 
do estudantes;

 

Planejar 
coletivamente   
intervenções e 
projetos a serem 
realizadas em sala
de aula; 

Reuniões 
Pedagógicas 
Coletiva com a 
direção,coordenaç
ão e professores;

Ao final de 
cada bimestre, 
através de 
observações, 
registros, 
intervenções, 
atividades, 
provas e outros

Direção, 
coordenação
e 
professores 
e conselho 
de classe

Durante os  anos 
letivos de 2018 á 
2019.

Realizar 
reuniões do 

Solicitar ao 
Conselho Escolar 

Através de 
reuniões do 

Toda 
comunidade

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
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Participação
efetiva  e

integrada do
Conselho
Escolar; 

Conselho 
Escolar e do 
Caixa escolar a 
cada final de 
semestre ou , 
sempre que a 
escola receber 
verbas ou 
arrecadar 
fundos; prestar 
contas;

que participe de 
tarefas 
administrativas e 
financeiras da 
escola;

Organizar eventos
na escola onde o 
Conselho Escolar 
participará 
ativamente na 
realização dos 
mesmos;

  Realizar Eventos
com o intuito de 
arrecardar 
recursos 
financeiros e 
também para 
sociabilização da 
comunidade;- 
Montar 
juntamente com 
toda a 
comunidade 
escolar um 
calendário das 
atividades e 
eventos 
comemorativos 
mais 
significativos para
a comunidade 
escolar, no início 
do ano;
- Incentivar o 
diálogo entre a 
comunidade 
escolar, aceitando 
as ideias opostas 
para juntos 
chegarmos a um 
censo comum;

conselho ou 
sempre que 
solicitado e 
necessário

escolar 2019.

Fortalecer os 
vínculos de 
cidadania, 

- Buscar junto aos
professores e 
direção projetos 

Reuniões de 
pais, reuniões 
coletivas, 

Toda 
comunidade
escolar

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
2019.
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Assegurar a
formação

Integral na
perspectiva da

cidadania,
diversidade e
sustentabilida
de humana e

aprendizagens

vínculos 
familiares, laços
de solidariedade
humana, 
tolerância 
recíproca em 
que se assenta a
sociedade 
nacional;

de atendimento e 
incentivo à 
leitura, produção 
de textos, 
matemática e 
demais 
necessidades que 
os alunos possam 
vir a ter no 
decorrer do ano;

Acesso ás novas 
tecnologias, como
instrumentos de 
mediação para a 
aprendizagem;

conselho de 
Classe e 
Conselho 
escolar

 Organizar o
processo de

ensino
aprendizagem

a partir das
diferentes
áreas de

conhecimento;

Assegurar 
processos 
participativos e 
democráticos 
que contribuam 
para a formação
de uma cultura 
de respeito á 
dignidade 
humana  
valorizando a 
diversidade;

Utilizar 
metodologias em 
sala de aula que 
garantam uma 
participação mais 
efetiva do 
estudante na 
construção do 
conhecimento;

Direção, 
coordenação
e 
professores

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
2019.

Promover a
formação

continuada;

Promover 
estudos sobre 
temáticas 
relacionadas ao 
processo de 
aprendizagem 
durante o ano 
letivo de 2018, 
com o 
envolvimento 
da Supervisão e
Coordenação 
Pedagógica e 
dos demais 
profissionais da 
educação;

Nas coordenações
coletivas 
quinzenalmente 
ou mensalmente 
de acordo com a 
necessidade

Reuniões 
Coletivas,  para 
estudos com 
especialistas e 
professores da 
área de 
alfabetização; 

Coordenadora, 
direção e 
CREP

Reuniões de
pais, 
reuniões 
coletivas, 
conselho de 
Classe e 
Conselho 
escolar

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
2019.

Promover 
Eventos com o 

Realizar mutirões,
envolvendo toda a

Reuniões de 
pais e conselho 

Conselho 
escolar, 

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
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Participação
Efetiva e

integrada dos
pais nas

atividades da
escola

intuito de 
arrecardar 
recursos 
financeiros e 
também para 
sociabilização 
da comunidade;

comunidade em 
atividades de 
conservação da 
escola, pois esta é
um patrimônio 
escolar e todos 
devemos manter  
e zelar  por ela;

Realizar Palestras
de Sensibilizações
ou informativas 
para auxiliar os 
pais ou 
funcionários para 
terem atitudes 
positivas com 
seus filhos e 
alunos;
 Reuniões 
bimestrais  com 
os pais;

 Solicitar a visita 
do Conselho 
Tutelar para 
administrar 
Palestras ou 
conversas 
individuais com 
alguns pais, na 
escola, sempre 
que for 
necessário.

 Solicitar a visita 
do Conselho 
Tutelar para 
administrar 
Palestras ou 
conversas 
individuais com 
alguns pais, na 
escola, sempre 
que for 
necessário.
      

escolar, 
professores, 
direção

direção, 
professores

2019.
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Conseguir
melhorias,

reformas ou
construções
para a escola

-Construção de 
duas salas de 
aula;
- Construção de
uma fossa 
ecológica 
biodigestora;
-Pintura externa
e interna da 
escola
- Construir um 
refeitório;
- Construção de
uma quadra de 
esportes 
coberta, para 
uso dos alunos 
e da 
comunidade nos
finais de 
semana;
Reparos na 
fiação elétrica 
da escola e 
aumentar a 
carga de energia
para que a sala 
de informática e
o restante da 
mesma possa 
funcionar 
plenamente;

- Incentivar o 
arborreamento e 
jardinagem na 
instituição, em 
conservação a 
natureza;
- Incentivar e 
conservar a 
preservação do 
meio ambiente, 
principalmente do
cerrado, 
vegetação típica 
daqui;

através de 
recursos 
financeiros PDAF
ou PDDE;

Doações e 
parcerias;
mutirões com a 
comunidade

Reuniões do 
conselho e de 
pais

Conselho 
escolar, 
direção, 
professores

Durante o anos 
letivos de 2018 á 
2019.

N. Acompanhamento e avaliação do P.P.P

Todo o acompanhamento do projeto será realizado por toda a comunidade escolar, lógico cada 

segmento com sua especificidade, onde através das reuniões com o conselho Escolar, 

reuniões de pais, nas reuniões coletivas e principalmente nas reuniões pedagógicas de 

avaliação do semestre com a comunidade escolar.

A avaliação será formativa, contínua e integrada, sempre pelo coletivo da escola, com todos os 

segmentos escolares, partindo da gestão democrática, a periodicidade da avaliação será 
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aproximadamente trimestral,  ou caso haja necessidade de ser antes, podendo haver alterações ou não

em nossas ações, tudo dependerá da concretização dos objetivos com êxito ou da reformulação de 

mudanças para o aperfeiçoamento do Projeto Político Pedagógico da escola.

Os procedimentos utilizados serão, reuniões, intervenções, participação coletiva do grupo nas

decisões, a forma de registro será através de atas, relatórios, portfólios e todo tipo de registro

 possível e disponível da SEDF.

O. Projetos Específicos

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO
DO PROJETO

E NO PROJETO

Ler faz bem a 
alma (literatura)
1°ao 5° ANOS-  
matutino/ 
vespertino

Incentivar o gosto 
pela leitura;
Facilitando sua 
interpretação e 
inferência na 
leitura;
Melhorar  a sua 
escrita;
Propiciar 
criatividade;
Despertar seu censo
crítico;
Produzir textos, 
poesias, acrósticos 
a partir dos livros 
lidos;
leitura oral;
trabalhar a escrita, 
ortografia,
Observar e usar 
corretamente 
paragrafos, 
margem;
Revisão de texto 
com auxílio do 
professor;

Inicio do projeto 
dia 18/04  com 
apresentações de 
cada turma sobre 
Monteiro Lobato,
sua biografia, 
histórias e 
apresentação de 
uma peça: 
Narizinho
Leitura de 
acervos literários 
diversificados
Leitura individual
e coletiva; 
Participação do 
pai ou 
responsável em 
casa;
sugerir ideias e 
opiniões de 
acordo com seu 
entendimento.
Realizar a troca 
semanal do livro, 
fazendo um 

Professores e 
família

Observação direta 
e contínua da 
participação, 
envolvimento, 
interesse e ainda 
as mudanças de 
atitudes com 
relação aos livros 
lidos;
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Vocabulário 
( inferir sentido a 
partir da leitura );
Textos coletivos;
Peças Teatrais.

rodízio literário 
onde cada aluno, 
escolhe 
semanalmente o 
livro que quer 
levar para casa 
para ler.
Essa leitura pode 
ser individual ou 
junto com a 
família, mas 
sempre em casa. 
Término do 
projeto em 
novembro com o 
Chá Literário.  

Aprendendo com 
a Tecnologia

Propiciar aos 
alunos e 
comunidade 
conhecimentos 
básicos de 
informática;
Alunos: são 
atendidos uma vez 
por semana cada 
turma divida em 
dois grupos, 
definidos dia e 
horário;
Comunidade: um 
período pela manhã
ou tarde, serão 
atendidos em cada 
turno 13 pessoas 
durante duas horas.

Aulas práticas no 
laborátorio de 
informática uma 
vez por semana;
Comunidade:
Digitação de 
textos; carta, 
declarações, entre
outros;
acessar internet;
enviar emais;
Pesquisas na 
internet;
fazer um blog;
configurar textos;
Fazer planilhas;
Conhecer o 
computador e 
seus perífericos e 
suas funções;
Acessar boletos, 
nada consta e 
demais 
documentos 
necessários. 
Alunos:
Reforço na área 
de matemática;
Formação de 
palavras;

Educador 
Voluntário

As avaliações dos 
alunos serão 
realizadas de 
acordo com as 
atividades 
propostas pelo 
professor para o 
educador 
voluntário e 
analisadas no 
Conselho de classe
o que foi positivo 
e o que não foi 
para mudar, 
adequar. 
Já com a 
comunidade serão 
avaliados de 
acordo com sua   
participação e 
desempenho nas 
aulas práticas 
aplicadas 
semanalmente.
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Jogos de 
racíocinio lógico
para 
desenvolvimento 
das habilidades 
de atenção, 
correspondência, 
associação; Pra os
alunos do 4/ e 5º 
ANOS, Jogos 
educativos mais 
elaborados de 
acordo com a 
idade, reforço em 
português e 
matemática, 
orientado pelo 
professor da 
turma;

PLANO DE AÇÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIA

S

PARCERIAS
ENVOLVIDAS
NAS AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

REPAROS NA
ESCOLA

REFORMAS 
PELA SEDF

SEDF, PAIS, 
DIREÇÃO,
FUNCIONÁRI
OS

FUNCIONÁ
RIOS 
ALUNOS , 
COMUNIDA
DE 
ESCOLAR 

2018 à 2019 REUNIÕES 
COM A 
COMUNIDAD
E, REUNIÕES
COM  O 
CONSELHO 
ESCOLAR, 
AVALIAÇÃO 
PEDAGÓGIC
A DIA 
LETIVO 
TEMÁTICO 
COM  A 
COMUNIDAD
E.

MELHORAR 
O 
DESEMPENH

INTERVENÇÕ
ES, 
OFICINAS, 

CREP, EAPE, 
VOLUNTÁRIO
S,PROFESSOR

ALUNOS 2018 á 2019
20% 
10%-2018

AVALIAÇÃO 
FORMATIVA, 
CONTÍNUA E 
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O ESCOLAR 
DOS ALUNOS

PROJETOS, 
JOGOS,VÍDE
OS, 
ATIVIDADES 
EXTRA-
CLASSE, 
PROFISSION
AIS,PALESTR
AS, DEBATES
E OUTROS 

ES, DIREÇÃO, 
COMUNIDAD
E ESCOLAR

10%- 2019 PROCESSUA
L, 
REGISTROS, 
REUNIÕES 
COLETIVAS, 
CONSELHO 
DE CLASSE. 
A AVALIÇÃO 
SERÁ 
BIMESTRAL

 FORTACER A
EDUCAÇÃO 
INTEGRAL

REUNIÕES, 
RESPEITAR 
AS OPINIÕES
E 
SUGESTÕES, 
PROJETOS 
COLETIVOS, 
ENVOLVER 
TODA A 
COMUNIDAD
E, APLICAR 
QUESTIONÁ
RIOS, 
PESQUISAS 
PARA 
DETECTAR E 
SANAR 
NOSSAS 
DIFICULDAD
E, APOIO 
PLENO E 
EFETIVO DO 
CONSELHO 
ESCOLAR

CREP, EAPE, 
VOLUNTÁRIO
S,PROFESSOR
ES, DIREÇÃO, 
COMUNIDAD
E ESCOLAR, 
ORGÃOS 
PÚBLICOS

COMUNIDA
DE 
ESCOLAR

2018 á 2019 REUNIÕES 
COM A 
COMUNIDAD
E, REUNIÕES 
COM O 
CONSELHO 
ESCOLAR, 
AVALIAÇÃO 
PEDAGÓGIC
A DIA 
LETIVO COM
A 
COMUNIDAD
E.
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ANEXOS

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

RECURSOS FÍSICOS

Área total construída: 600m2

A escola possui em seu espaço físico:

QUANTIDADE DESTINAÇÃO DO ESPAÇO
02 salas de aula (que comportam em média 30 alunos cada);
01 cantina;
01 depósito de alimentos;
01 depósito de materiais de limpeza e pedagógico;
02 banheiros para alunos;
01 direção/secretaria (conjugada);
02 banheiro para uso dos funcionários;
01 sala de professores/ adaptada
01 cozinha para os servidores
01 pátio coberto;
01 Sala de informática 
01 Sala de leitura, utilizada para sala de aula 

Espaços alternativos de aprendizagem: 3
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ESPAÇOS ALTERNATIVOS FINALIDADE
Pátio coberto Desenvolvimento  de  atividades  voltadas  à

recreação,  músicas,  histórias,  danças,

dramatizações, eventos comemorativos, reuniões

diversas,  prática  de  atividades  voltadas  à

recreação,  jogos,  gincanas,  brincadeiras,

campeonatos e atividades físicas variadas. etc.

Os  espaços  alternativos  de  aprendizagem  são  utilizados  nas  atividades

práticas,  como  jogos,  brincadeiras,  danças,  dramatizações,  etc.,  de  forma  lúdica,  visando  o

desenvolvimento  da  criatividade,  da  autoestima,  do  gosto  pelo  esporte  e  pelas  artes  plásticas  e

cênicas, etc.

RECURSOS MATERIAIS

EXISTENTES NECESSÁRIOS
. 02 TVs ( 29’)

. 03 aparelho DVD

. 01 freezer

. 02 geladeiras

. 01 antena parabólica

. 01 receptor para antena parabólica

. 03 impressoras

. 01 impressora multifuncional

. 01 aparelho de som portátil 

. 01 liquidificador semi industrial

. 01 batedeira

. 01 fogão industrial

. 03 quadros brancos

 .02 ar condicionados

. 01 Projetor Multimídia (data show) 

.04 Computadores e equipamentos de informática

. Quadra coberta

. Materiais poliesportivos

. Auditório

. Brinquedoteca

. Sala de vídeo

. Mesa de distribuição de som digital

. Guilhotina

. Triturador de papel

. Sala para os servidores

. 02 Salas de aula

. 02 Ar condicionados

.Construção  de  um  banheiro  para  alunos

portadores de necessidades especiais, cadeirantes.

.  01  Mesa  grande  redonda  para  a  sala  dos

professores. 

. 01 Armário planejado de acrílicos para a cantina
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completos. (Proinfo)

.02 computadores (pregão MEC)

. 01 notebook( pregão MEC)

. Antena de recepção de internet via rádio (acesso

à internet)

.  60 jogos de cadeiras e carteiras de fórmica na

cor azul;

.  26 jogos de cadeiras e carteiras vermelhos de

fórmica

. armários e mesa,(2) arquivos diversos.

. 03 quadros brancos

. 01 Aparelho de som mp3

. 02 Caixas de som amplificadas

.01 Câmera digital

. 01 Encadernadora

.01 Plastificadora

. 07 Ventiladores

. Sala de informática 

. 01 Filtro Elétrico grande

.  01Filtro na cantina

. 01 Triturador de carne

. 01 Máquina de jato pressão

. 01 escada grande

. 01 escada de seis degraus

. Pintura externa e interna da escola

. 03 Televisores tela plana smartfone;

.01 Projetor Multimídia (data show) 

RECURSOS HUMANOS

Carreira do Magistério Público

# 01 diretor;

# 01 vice-diretora;

# 01 coordenadora local;

# 03 professores efetivos;
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# 02 professoras de contrato;

*Carreira de Assistência à Educação/Serviços Especializados 

# 01 Chefe de secretaria;

# 01 merendeira terceirizada( G&E)

# 01 servidora de serviços gerais efetiva;

# 02 servidores terceirizados de serviços gerais ( Real)

# 04 vigias efetivos

 

A distribuição de carga horária do corpo docente segue as normas estabelecidas pela SEE-DF.

Sabendo-se que a atuação dos profissionais da instituição educacional é de

suma importância na concepção da formação global do aluno, da aprendizagem significativa e do

sucesso  do  Projeto  Pedagógico  da  escola,  imprescindível  para  o  desenvolvimento  da  presente

proposta, conforme esta ação planejada, que a escola passe a contar com os profissionais, conforme

abaixo: 

01 Professor de informática

01 Supervisor Pedagógico

01 Orientador Educacional

01 Bibliotecária

01 Fonoaudióloga

01 Psicologa

RECURSOS FINANCEIROS

VERBAS/RECURSOS

_____________________________________________________________________________________________________________________
ESCOLA CLASSE VALE VERDE - Quintas do Vale Verde, DF 128, km 6,5 chácara 133

Fones: 3901-4472

Correio eletrônico  ncp.drepla@se.df.gov.br
Acesse o sítio: o www.se.df.gov.br

                           EDUCANDO HOJE PARA UM AMANHÂ MELHOR
                                        Planaltina, 10 de Abril de 2018

61

mailto:ncp.drepla@se.df.gov.br


A escola é atendida pelo FNDE, através do PDDE, cuja verba é creditada de

acordo com a liberação pelo Governo Federal e destina-se à aquisição de material de custeio de

despesas correntes (material pedagógico, pequenos reparos, contratação de serviços,  etc.) e despesas

de capital (material permanente).                                                 

O PDAF também atende à escola, sendo seus recursos aplicados nos termos do

Decreto nº 28.513, de 06/12/2007 e da Portaria nº 26, de 31/01/2008 e destina-se ao custeio de

despesas correntes (material pedagógico, pequenos reparos, contratação de serviços,  etc.) e despesas

de capital (material permanente e de consumo)                                               

                                 

                             

     APÊNDICES
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