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1. APRESENTAÇÃO

A  presente  Proposta  Pedagógica  constitui  documento  norteador  das

práticas  que  permeiam  o  cotidiano  escolar,  quanto  à  organização,

funcionamento, ensino e aprendizagem, abrangendo os aspectos, pedagógicos

administrativos e financeiros. A mesma contempla as orientações previstas na

legislação  vigente.  A sua  construção  é  resultado  da  participação  ativa  dos

funcionários,  pais  e  alunos  que  contribuíram  por  meio  de  sugestões  e

experiências. No início do ano letivo de 2018 a mesma foi reformulada para

atender  a  realidade  da  instituição,  retratando  as  ações  pedagógicas  e

administrativas previstas para o ano em curso.

O Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso é uma Instituição de ensino

da  rede  pública  do  Distrito  Federal,  situada  na  zona  rural  do  núcleo

Bonsucesso  em  Planaltina-DF. A mesma  oferece  ensino  fundamental  de  9

anos, formando ao todo, em 2018, 15 turmas nos turno matutino e vespertino,

sendo uma turma do 1º ano, uma turma do 2º ano, duas turmas do 3º ano,

duas turmas do 4º ano, duas turmas da 5º ano, duas turmas do 6º ano, duas

turmas do 7º ano, duas do 8º ano e uma turma do 9º ano. Os profissionais que

nela atuam são capacitados e compromissados com a educação,  a  equipe

gestora busca uma gestão democrática e participativa, onde o profissionalismo,

transparência, compromisso com o ensino - aprendizagem, senso de justiça,

ética e solidariedade são base da gestão. 

O CEF Bonsucesso, numa ação articulada com a comunidade escolar e

através dos resultados diagnosticados da sua realidade enquanto instituição de

ensino,  elaborou  esta  Proposta  Pedagógica  que  visa  o  desenvolvimento

sociopolítico com interesses reais e coletivos da população local, com vistas a

melhorar o processo ensino - aprendizagem. O mesmo surge como um recurso

de  reflexão  –  ação  -  reflexão,  que  prevê  o  desenvolvimento  de  medidas

eficazes que busquem soluções para os problemas de ensino - aprendizagem

através  de  uma  Prática  Pedagógica  atualizada,  aperfeiçoando  a  gestão

participativa do processo educacional.

Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico do CEF Bonsucesso busca em

sua  prática  favorecer  o  crescimento  individual  e  social  de  seus  alunos,



buscando uma maior integração entre família – escola – sociedade para uma

prática pedagógica voltada para a formação significativa do cidadão.

A  Proposta  caracteriza  a  escola  como  um  todo:  diagnostico  da  sua

realidade, histórico,  missão e objetivos,  princípios epistemológicos,  estrutura

física,  organização  pedagógica  e  humana,  projetos,  organização  curricular,

avaliação. Todos são apresentados de forma clara permitindo a visualização da

organização  escolar  e  sua  identidade  enquanto  instituição  de  ensino.  Foi

elaborada em consonância com o Currículo em Movimento da Secretaria de

Educação do DF, com a LDB e visando atender às leis de inclusão da História e

Cultura  Africana  e  Indígena,  preconizado  pela  lei  10.639/03.  Também  é

resultado  da  troca  de  experiências,  da  vivência  comunitária  e  da  visão  de

educação de todos aqueles que compõem a nossa comunidade escolar. 

2. HISTÓRICO

Em  outubro  do  ano  de  1995  começou  a  funcionar  uma  sala  de  aula

multisseriada  no  prédio  da  Associação  de  moradores  do  Núcleo  Rural

Bonsucesso, como anexo da Escola Classe Palmeiras, contava apenas com a

professora  Gracilda  Gonçalves  Vieira  de  Pádua  e  o  diretor  José  Roberto

Rodrigues da Cunha, ambos da Escola Classe Palmeiras.

Nos  anos  de  1996,  1997,  continuou  o  funcionamento,  no  entanto  se

expandindo em número de alunos, salas de aula e profissionais da educação.

Trabalhando agora com turmas das quatro séries iniciais, porém multisseriada.

A partir dessa nova realidade, começa a busca pela criação de uma escola que

seja acolhedora e prime pela qualidade de ensino, pois o espaço utilizado já

não é mais adequado para clientela que aumentava significativamente a cada

dia,  e  esse  aumento  aconteceu  por  que  a  comunidade  via  a  escola  com

admiração, e acreditava no trabalho que estava sendo desenvolvido.

Como a associação funcionava como anexo da Escola Classe Palmeiras,

tendo como responsável José Roberto, o mesmo começa então a agilizar a

parte  burocrática  para  a  construção do prédio  da  escola,  tendo uma visão

ampla de educação,  não mede esforços para que o sonho da comunidade

escolar torne realidade, pois havia nesse momento a  necessidade de uma



estrutura acolhedora com: pátio, banheiros, sala de leitura, direção, secretaria,

e principalmente salas amplas e arejadas, o que não acontecia na associação

de moradores.

A construção do prédio da futura Escola Classe Bonsucesso teve início em

1998, ocupando o espaço cedido pela Associação de moradores. A obra foi

concluída em agosto e entregue em setembro do mesmo ano à comunidade do

núcleo Rural Bonsucesso, na então gestão do governador Cristovam Buarque.

Começa nesse momento o processo de criação da Escola Classe Bonsucesso.

Em dezembro de 1998, foi concluído o processo de criação da escola e

nomeados os Srs: José Roberto Rodrigues da Cunha e Sidney Modesto de

Oliveira, para os respectivos cargos de diretor e vice-diretor da Escola, com

portaria  nº  241,  de  21/12/1998  e  para  Secretario,  o  Sr.  Gilmar  Amado  de

Oliveira,  a  partir  deste  momento  oficialmente  ficou  criada  a  Escola  Classe

Bonsucesso, tendo como primeiros funcionários oficiais o Diretor e Vice Diretor,

o Secretário. A então professora Gracilda Gonçalves Vieira de Pádua e outros

funcionários  vieram remanejados da Escola  Classe  Palmeiras  e  através  de

permutas  a partir do ano letivo de 1999.

De acordo com a Gestão Compartilhada (Lei nº 4.036/07), em 2007 foram

eleitos  para  compor  a  direção da escola  o  Sr.  José Roberto  Rodrigues da

Cunha,  como  diretor,  a  Sra.  Claudinea  Aparecida  de  Oliveira,  como  Vice-

Diretora e completando a equipe diretiva a Sra. Sandrimar Fonseca de Lima,

como Secretária,  Gevani Maria da Silva,  supervisora pedagógica e Leonita

Pereira Gonçalves,  supervisora administrativa.

O Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso atende a clientela: Núcleo

Rural Bonsucesso (DF) e Bairros de Planaltina GO: Brasilinha 16, Brasilinha

17, Jardim Paquetá, Itapuã e Panorama, a cada ano o número de alunos vem

aumentando de forma gradativa. 

No ano de 2009, com recursos próprios e o apoio da APAM (Associação

de pais e mestres) e da comunidade foram construídos duas salas de aula,

pois até aquele momento eram utilizados duas salas do prédio da associação

de moradores que haviam sido cedidas.  As salas novas foram entregues a

comunidade no dia 20 de agosto do ano de 2009. 



Em 24 de agosto de 2009, a instituição foi transformada de Escola Classe

Bonsucesso  para  CEF  Bonsucesso,  de  acordo  com  a  Portaria  320/09  de

21/08/09 publicado no DODF 163 página 5. 

 No ano de 2010, houve a inversão dos turnos através da realização de um

plebiscito com voto dos funcionários e pais de aluno realizado em dezembro de

2009. De acordo com decisão coletiva, apenas um ano seria insuficiente para

avaliar aspectos positivos ou negativos causados pela troca dos turnos, dessa

forma a inversão dos turnos acontecerá de 3 em 3 anos. Assim, a próxima

inversão  dos  turnos  ocorrerá  no  início  de  2013,  não  sendo  necessária  a

realização de plebiscito. 

 Em  2011,  a  supervisora  administrativa  Leonita  Pereira  Gonçalves  foi

exonerada  da  função  e  substituída  pela  servidora  da  carreira  Assistência

Rosinete Antônia Ribeiro.

Em 2011 com recursos próprios oriundos de festas, bingos etc, doações,

participação da comunidade escolar (pais, funcionários, alunos) foi construído

dois espaços físicos para complementação das atividades escolares, uma área

coberta para as atividades da Educação Integral e uma sala de aula. 

Em 2012, a nova equipe gestora toma posse, tendo à frente novamente o

Srº José Roberto Rodrigues da Cunha e o vice, o professor Reginaldo Pereira

da  Silva.  Neste  mandato,  mais  uma  sala  foi  construída  para  abrigar  o

laboratório de informática que estava desativado para dar lugar a mais uma

sala de aula. Esta equipe fica à frente dos trabalhos na instituição até 2016,

quando  nova  eleição  é  realizada  e  a  chapa  composta  pela  professora

Elisregina Ferreira da Silva e o professor Ambrósio Pereira da Silva Neto são

eleitos para o triênio 2017-2019. A equipe gestora fica então composta pela

diretora  e  vice,  supervisão  pedagógica  é  desempenhada  pela  professora

Patrícia Rodrigues Lopes Araújo e na secretaria temos a servidora da carreira

assistência Sandrimar Fonceca de Lima Cardoso. 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A instituição de ensino está localizada em núcleo rural, porém atende uma

grande parcela de estudantes da zona urbana. Faz parte de uma comunidade

escolar  carente,  em  que  a  maioria  dos  alunos  atendida  pertence  a  famílias



operárias, que normalmente saem de casa ao amanhecer e só retornam depois

das 18:00h. Consequentemente, quando não estão na escola, ficam sozinhos,

carentes de cuidados e de alguém que fiscalize suas ações em termos de estudo

e de realização das tarefas escolares. A comunidade em que vivem não oferece

lazer ou a possibilidade de um convívio social positivo. Há entre eles relatos de

amigos e vizinhos que estão em situação de vulnerabilidade social e muitos que

sucumbiram às drogas, contravenções e até crimes mais graves.  Percebemos

que os pais estão presentes na vida escolar dos filhos, porém não tanto quanto

deveriam, o que acaba gerando alguns transtornos no ambiente escolar, algumas

vezes com consequências negativas no processo de aprendizagem. 

Os  pais  acreditam  no  trabalho  realizado  pela  escola  e  participam  com

sugestões  e  opiniões.  Em  sua  maioria  creem  no  poder  transformador  da

educação  e  procuram  sempre  o  que  consideram  o  melhor  para  seus  filhos.

Costumam comparar  a  aprendizagem dos  alunos  que  aqui  estudam  com  de

outras  instituições,  e  avaliam  que  a  escola  consegue  oferecer  qualidade  no

ensino  que  oferta;  A  procura  por  vaga  é  muito  grande,  principalmente  por

moradores do estado de Goiás, uma vez que estamos localizados em uma região

fronteiriça.

Outro  fator  detectado  é  a  dificuldade  de  locomoção,  devido  ao  fato  de

estarmos  localizados  em  ambiente  rural,  distante  aproximadamente  2  km  do

bairro  urbano  mais  próximo.  Os  alunos  moradores  do  núcleo  rural  são

transportados  pelo  ônibus  do  programa  governamental  (gratuito)  e  os  alunos

moradores da zona urbana pagam transporte particular para chegarem à escola.

Este fato explica a dificuldade que os pais têm de comparecerem regularmente a

unidade escolar. Vale mencionar que quando são convidados, comparecem em

sua maioria. 

Ofertamos o segundo ciclo, composto pelas turmas 1º ano, 2º ano e 3º anos

A  e  B,  conhecido  como  BIA.  Nosso  aluno  do  1º  ano  não  é  atendido  pela

educação infantil, fator que consideramos negativo, portanto chega à escola sem

as  noções  básicas  de  escolarização.  Concluem o  ano  no  nível  alfabético  da

psicogênese e a composição da turma praticamente permanece inalterada no

segundo ano. Ainda dentro do bloco de alfabetização, o 2º ano conclui com êxito

a proposta, enviando alunos alfabéticos e ortográficos para o 3º ano. No terceiro

ano,  temos  duas  turmas,  o  que  obrigatoriamente  induz  a  abertura  de  vagas.



Temos recebido nos últimos anos muitos alunos no terceiro ano com deficiências

de pré-requisitos gigantescas, ocasionando sua retenção e elevando nosso índice

de fracasso escolar.

1º ano: 100% aprovação

2º ano: 100% aprovação

3º ano: 83,3% aprovação X 16,7% reprovação

As turmas de 4º e 5º anos também estão organizadas no 2º ciclo, compondo

o 2º bloco. Em 2017 iniciamos o trabalho com o 2º bloco e teremos o resultado do

bloco agora em 2018.  Nosso resultado em termos de fluxo ficou da seguinte

maneira:

4º ano: 100% aprovação

5º ano:86,6% aprovação X 13,4% reprovação

Este  ano  estamos  iniciando  o  trabalho  com  o  3º  ciclo  de  aprendizagem,

organizados em dois blocos: 1º bloco – 6º e 7º anos; 2º bloco: 8º e 9º anos. Neste



segmento  houve  um aumento  no  número de  alunos,  com a  abertura  de  mais  01

turma.  No ano anterior nossos números ficaram assim:

6º ano: 89,8% aprovados X 10,2% reprovados

7º ano: 84% aprovados X 16% reprovados

8º ano: 86,7% aprovados X 13,3% reprovados

9º ano: 75% aprovados X 25% reprovados

 AVALIAÇÕES EXTERNAS

Os dados fornecidos pelas avaliações externas sempre foram temáticas de

muito estudo e análise por parte da equipe docente deste centro de ensino. Os

últimos dados apurados retratam o seguinte:

ANOS INCIAIS:

ANOS FINAIS:



4. FUNÇÃO SOCIAL

       A escola é a instituição eleita pela humanidade para compartilhar o saber

sistematizado. Isso denota afirmar que é o lugar onde, por princípio, é difundido

o  conhecimento  que  a  sociedade  estima  necessário  transmitir  às  novas

gerações. Nenhuma outra forma de aparelhamento foi  capaz de substituí-la

ainda. “Da maneira como existe entre nós, a educação surge na Grécia e vai

para Roma, ao longo de muitos séculos da história de espartanos, atenienses e

romanos. Deles deriva todo o nosso sistema de ensino e, sobre a educação

que  havia  em  Atenas,  até  mesmo  as  sociedades  capitalistas  mais

tecnologicamente  avançadas  têm feito  poucas  inovações”  (Brandão,  2005).

     

  Dentro de cada organização existem classes sociais em posições elevadas,

as quais criam e impõem um tipo de educação que visa a atender interesses

particulares e reforçar, cada vez mais, o poder dos privilegiados. E as escolas

transformaram-se nas instituições que mais têm colaborado para a efetivação

desses  objetivos,  visto  que  sempre  estiveram  sobre  o  controle  do  estado.

    

 Apesar  das  modificações  conferidas  na  estrutura  do  ensino  brasileiro  no

decorrer dos anos, nenhuma delas instituiu um sistema educacional onde todos

tivessem os mesmos direitos, onde a intenção principal seria a concepção do

homem com plena autoridade dos próprios meios de libertação; um homem

erudito,  livre,  inteligente  e  crítico,  que  não  se  deixa  manipular  e  que  pode

influenciar  o  estilo  de  vida  e  o  futuro  do  país.

Sabe-se  que  só  existem  três  maneiras  de  se  transformar  uma  sociedade:



guerra, revolução e educação. Dentre as três, a Educação é a mais viável, a

mais passiva, porém a que os efeitos só se tornam visíveis em longo prazo. 

“Se teus projetos têm prazo de um ano, semeia trigo; se teus projetos têm

prazo de dez anos, planta árvores frutíferas; se teus projetos têm prazo de cem

anos,  então  educa  o  povo.”  (Provérbio  chinês).

    

     O  sistema  educacional  brasileiro  fundamenta-se  numa  filosofia  de

racionalização  e  democratização  do  ensino,  mas  na  realidade  atesta  a

existência de mecanismos rígidos de seleção e burocratização, que o configura

como elitista.  A educação deveria  servir  como mecanismo de libertação do

homem.  Esse,  por  meio  da  educação  formal,  deveria  colaborar  para  o

desenvolvimento  do país  e,  acima de tudo,  usufruir  dos resultados.  Porém,

tem-se uma educação que serve como veículo de transmissão das ideias da

classe dominante, cujo papel é muito importante na perpetuação das condições

sociais já existentes.

     

     Para Penn (2001) a escola não pode continuar a ser uma clínica de abortos.

Os que fracassam na escola tendem a ser excluídos da sociedade. Detrás do

insucesso  escolar  encobrem-se  aflições,  frustrações,  amarguras,  enfim,

sofrimentos. A impulsiva fabricação do malogro escolar não se restringe a um

problema  educacional.  Trata-se  de  um  problema  social,  cultural  e  até

econômico.  Com  o  fracasso  escolar  justificam-se,  posteriormente,  mais

tumultos  sociais,  mais  cadeias,  mais  clínicas  psiquiátricas.

     A educação não pode ser meramente um processo de influência e reflexão

do passado sobre o presente. Deve ser uma ciência que permita ao educando

se automedicar, acordar a consciência e a responsabilidade mediante valores

essenciais à vida. Uma das finalidades da educação é autorizar que os jovens

se  concretizem  por  meio  da  ação  e  do  esforço  pessoal  para  procurar  e

transformar  os  valores  culturais  do  passado,  adaptando-os  à  realidade.

     Os pais, os mestres e a própria instituição educacional têm como objetivo

imprimir  a  cultura,  mas  não  apenas.  Também têm como desígnio  ajudar  o

jovem a desenvolver a capacidade de criar suas próprias formas de cultura;



promover ao jovem no desenvolvimento das habilidades pessoais para que ele

mesmo seja capaz de cogitar sobre o que lhe é transmitido, de aceitar, mas

acatar  com  espírito  crítico,  independência,  liberdade  e  consciência.

     Para John Dewey, “a educação não é algo que deva ser inculcado de fora,

mas consiste no desenvolvimento de dons que todo o ser humano traz consigo

ao nascer.”  Destarte,  a  educação não seria  um processo de difusão ou de

imposição dos valores culturais assimilados pelas gerações mais velhas; não

seria algo estruturado deliberadamente pelas instituições, mas germinaria da

alma do ser humano.

     Toda  vez  que  se  reflete  sobre  a  educação,  precisa-se,  em princípio,

ponderar-se no ser em que vai processar-se a educação: o homem. Esse, não

apenas  como  elemento  do  educativo,  mas  como  atuante  do  processo

educacional. É o homem que individualiza e estabelece a estrutura, os fins e os

objetivos  da  educação  que  pretende.  Uma  educação  para  o  homem  que

convive, e não para o indivíduo absorto; para o homem que encara a vida, que

busca situar-se, que aspira ser. Uma educação que desperte no indivíduo a

consciência de si para modificar sua realidade social.

5. PRINCÍPIOS NORTEADORES

O trabalho a ser desenvolvido na Instituição Educacional ocorrerá de forma

clara e objetiva, visando o bom desempenho de todo o trabalho pedagógico,

propiciando ao educando a construção de conhecimentos, atitudes e valores

que o tornem solidário, crítico, criativo, ético e participativo, possibilitando que o

aluno seja sujeito de sua própria aprendizagem, buscando a compreensão de

mundo. Para isso é necessário repensar o papel da escola e refletir a atuação

de cada membro, levando-os a assumir responsabilidades pela aprendizagem

dos alunos como um todo, de acordo com suas atribuições legais e aquelas

acordadas de maneira coletiva.

Os  princípios  norteadores,  estabelecidos  pela  Secretaria  de  Estado  de

Educação  para  orientar  a  sua  prática  educativa,  foram  definidos  em



consonância com as diretrizes emanadas da constituição e da LDB vigentes,

conforme se segue.

A educação possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso

em suas dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações

individuais, civis e sociais.
A  educação  básica  constitui  um  direito  inalienável  do  homem  em

qualquer idade e capacita-o a alcançar o exercício pleno da cidadania de forma

a ser promovida não como uma justaposição de etapas fragmentadas, mas em

perspectiva  de  continuidade  articulada  entre  Educação  Infantil,  Ensino

Fundamental e Ensino Médio.
Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade

e do respeito  ao bem comum são valorizados na prática pedagógica como

norteadores que são da vida cidadã.
A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão

condições  de  responder  positivamente  às  grandes  necessidades

contemporâneas  de  aprendizagem:  aprender  a  aprender,  aprender  a  fazer,

aprender a conviver, aprender a ser, aprender a empreender.
Os valores estéticos, políticos e éticos, organizados sob as premissas

básicas  da  sensibilidade,  igualdade  e  identidade,  essenciais  à  formação

integral  do  educando,  permeiam  a  organização  curricular,  as  relações

interpessoais,  o planejamento,  o acompanhamento e a avaliação de todo o

trabalho docente, discente, gerencial e administrativo.
A ação  pedagógica  enfatiza  procedimentos  capazes  de  favorecer  a

compreensão e o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que

se baseiam os processos produtivos da sociedade humana.
O sistema educacional proporciona recursos e meios que atendam às

necessidades educacionais de todos os alunos, de modo a oportunizar seu

desenvolvimento e a sua aprendizagem, garantindo: educabilidade de todos os

seres humanos, direito a equidade, igualdade de oportunidades educacionais

independente  dos  comprometimentos  que  possam  apresentar;  respeito  à

dignidade humana; direito à liberdade de aprender e expressar-se; e direito de

ser diferente.
A flexibilidade teórico-metodológica e o reconhecimento e a aceitação do

pluralismo  de  idéias  que  constituem  elementos  essenciais  na  definição  da

política pedagógica adotada.



De  maneira  coletiva  acreditamos  que,  a  busca  por  uma  escola  de

qualidade concretiza-se mediante  a construção e vivência de uma proposta

pedagógica que reflita o pensamento e a identidade de todos os membros da

comunidade  escolar,  com  base  nas  diretrizes  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação do Distrito  Federal,  com relevâncias nas especificidades de cada

escola.

5.1- Epistemológicos

Entendemos  que  são  necessários  o  domínio  de  conhecimentos,

habilidades e capacidades mais amplas para que o aluno possa interpretar

suas experiências de vida e defender seus interesses, atuando em sociedade

consciente de seus deveres e direitos como cidadão.

Os profissionais envolvidos na apropriação do conhecimento pelo aluno,

nas questões voltadas para o ensino e a aprendizagem, são cientes da sua

responsabilidade como educadores e, portanto, procuram desenvolver o seu

trabalho  de  acordo  com  sua  concepção  pedagógica,  sendo  que  adotam

metodologias  de  ensino  diferenciadas,  porém,  voltadas  para  a  participação

ativa do educando na construção de sua aprendizagem.

Os métodos de ensino do CEF Bonsucesso apesar de diferenciados, todos

procuram  formar  um  ambiente  favorável  a  aprendizagem,  a  prática  da

cidadania, ao desenvolvimento das artes; ao respeito à pluralidade cultural, ao

fato  de  ser  diferente  e  mesmo assim ter  direitos  iguais,  respeitando-se  as

diversas  opiniões.  Ou  seja,  a  metodologia  de  ensino  dos  professores  está

voltada para o desenvolvimento harmonioso das potencialidades da criança e

do  jovem  por  meio  de  técnicas  didáticas  e  estratégias  de  aulas  atuais  e

incentivadoras do trabalho escolar, levando o aluno a pensar de forma crítica. 

A apropriação do saber pelo aluno é motivada através do trabalho com

pesquisa/ projetos, aulas bem planejadas e articuladas, pois o mesmo funciona

como uma ação comunicativa entre todos os envolvidos no processo educativo.

A interdisciplinaridade, a contextualização, as atividades lúdicas diversificadas,

os  eventos  culturais  e  recreativos,  se  fazem  presentes,  como  recursos

constantes  do  conhecimento  pelo  aluno,  integrando  as  disciplinas  e

favorecendo situações reais de aprendizagem e desenvolvendo dessa forma

habilidades e competências mais consistentes.



Destacamos  ainda  que  não  exista  metodologia  boa  ou  ruim,  certa  ou

errada,  mas  cada  Escola  ou  cada  professor  deve  procurar  adotar  uma de

acordo  com  sua  clientela  levando  em  consideração  suas  dificuldades,

possibilidades, conhecimento prévio etc. O educador em primeiro lugar é quem

deverá criar  sua maneira de ensinar  que deve ser  o  mais original  possível

inovando o seu fazer pedagógico a cada dia.

5.2-  Didático-pedagógico

A  ação  didático-pedagógica  tem  como  objetivo  promover  mudanças

comportamentais  nos  alunos,  e,  para  que  essas  sejam  efetivamente

construtivas  torna-se  necessária  a  avaliação  da  natureza  das  mudanças

pretendidas  a  fim  de  que  se  tomem  decisões  acertadas  quanto  aos

procedimentos de ensino a serem aplicados.

No  Ensino  Fundamental  das  séries  iniciais  buscamos  os  objetivos

propostos através de atividades interdisciplinares e contextualizados, através

de  atividades  lúdicas  diversificadas  que  oportunizem o  desenvolvimento  de

habilidades,  capacidades  e  atitudes  a  partir  das  mais  simples  às  mais

complexas,  numa  seqüência  gradual  de  dificuldades  que  considere  a

competência das crianças pela experiência de cada uma.

São realizadas atividades que desenvolvem, além dos aspectos cognitivos,

as habilidades físico-motoras, o autoconhecimento e a sociabilidade, que são

complementadas  nas  brincadeiras,  nas  aulas  de  educação  física,  nas

dramatizações  de  histórias,  músicas,  nos  desenhos,  nas  pinturas,  nas

modelagens e nas colagens, entre outras atividades construtivas.

No Ensino Fundamental de 5º a 9º anos, os objetivos são alcançados por

meio de intensa atividade do educando sob orientação competente e dinâmica

dos  docentes  da  Escola.  A  ação  didática  é  desenvolvida  privilegiando  o

aprender a ser e conviver com o outro,  a conhecer e usar o conhecimento

adquirido visando a superação de práticas que conduzem à acumulação de

verdades  e  conteúdos  desarticulados  da  realidade.  Dessa  forma os  alunos

desenvolvem ações que oportunizam descobertas interessantes tendo ligação

prática com sua vida diária. 



Resgatando  uma  escola  participativa  e  democrática,  desenvolvemos

atividades  diversas  em  todos  os  níveis  de  ensino,  tais,  como:  projetos,

atividades  físicas  (campeonatos),  atividades  recreativas,  atividades

contextualizadas e diversificadas em sala de aula, atividades artísticas (dança,

música, desenho), palestras, festas culturais, gincanas, passeios culturais e de

lazer.

Portanto,  o  CEF Bonsucesso desenvolve uma pedagogia onde o aluno

atua  como  elemento  de  seu  conhecimento  e  o  professor  como  elemento

medidor deste processo de construção gradativa.

Assim, investindo nesse propósito, pretendemos trabalhar durante o ano

letivo ações tais como:

* Planejamento que rege a organização escolar que é realizada a cada

inicio  do  ano  letivo,  através  de  reuniões  (semana  pedagógica)  em que  os

professores e o grupo gestor discutem pontos positivos e negativos do ano

anterior,  visando  melhorias  a  serem  trabalhadas,  discutem  e  decidem  os

projetos a serem desenvolvidos, as formas de avaliação e demais atividades a

serem realizadas durante o ano letivo,  procedimento esse para organizar  a

rotina da Escola durante o ano letivo, que se inicia;

*  Reunião  de  pais  no  início  do  ano  letivo  com a  equipe  gestora  para

apresentação  de  novas  metodologias  e  das  regras  que  regem o  ambiente

escolar. Reuniões bimestrais para informar aos pais o desempenho escolar dos

alunos no decorrer do ano;

* Organização e aplicação do reforço escolar, em horário contrário, uma

vez por semana para alunos que apresentam baixo rendimento escolar;

       *  Reuniões  semestrais  com todos  os  funcionários  da  Escola,  para

avaliação institucional;

        *  Reuniões  de  coordenações  coletivas  semanais,  por  turno,  para

discussão de estratégias pedagógicas, projetos, eventos e organização escolar

de forma geral;

* Conselho de Classe com a participação de alunos, professores, direção e

pais caso haja a necessidade;

* Eventos cívicos, em que toda segunda-feira os alunos junto com os seus

professores cantam o Hino Nacional na entrada;



* Eventos comemorativos onde procuramos destacar temas de interesse

local, sempre com a participação ativa dos alunos e pais;

* Estudos do meio através de projetos do interesse da comunidade;

* Confecção e exposições de trabalhos artísticos;

* Formação continuada de professores com momentos reflexivos (grupos

de estudo com temas de interesse geral);

* Organização de Palestras de acordo com necessidades detectadas na

Comunidade;

*  Organização de Festas Culturais (com fins pedagógicos e financeiros);

*  Organização  junto  ao  Conselho  Escolar  e  APAM,  a  contribuição

voluntária no valor de R$ 5,00 mensal por aluno;

* Organização de reuniões com a comunidade, Conselho Escolar e APAM,

para  prestação  de  contas  de  recursos  financeiros  e  ações  pedagógicos  -

administrativas;

* Informativo bimestral  à comunidade escolar sobre despesas correntes

executadas;

*  Incentivo  e  monitoramento  aos  alunos  para  formação  de  Grupos  de

Estudos em horário inverso na biblioteca da escola;

* Excursões e passeios pedagógicos e educativos com todas as turmas, a

museus, cinema, teatro,  monumentos, a eventos culturais e de lazer, sendo

dois passeios coletivos por ano para cada turno;

*  Elaboração  de  projetos  específicos  e  adequações  curriculares  para

alunos com distúrbios comportamentais e de aprendizagem;

* Elaboração de projetos coletivos com fins pedagógicos;

* Elaborar estratégias pedagógicas para elevar o índice de aproveitamento

de maneira contínua e significativa;

*  Organização de atividades de lazer, entretenimento e artísticas, como

boates, tarde de jogos, rodízio de brincadeiras, apresentações etc.

* Atividades de leitura e pesquisa, através da prática cotidiana do uso da

biblioteca da Escola;

*  Organização  de  trabalhos  de  parceria  com  a  comunidade  visando

benefícios para a escola;

* Gincanas, pesquisas, dramatizações, práticas esportivas;



* Desenvolvimento do projeto de leitura com organização de momentos

literários e saraus;

* Planejamento e efetivação de ações que contribuam para a valorização

da diversidade cultural, racial e religiosa. 

Acreditamos que trabalhando essas ações durante o ano letivo de 2018

teremos  como  consequência  uma  nova  postura  daqueles  que  integram  o

processo  de  ensino  aprendizagem.  O  professor  deixa  de  ser  apenas  o

transmissor de informações e passa a aproveitar com segurança e criatividade

os conceitos advindos, fazendo e agindo com consciência preparando-o assim

para enfrentar a vida e desenvolvendo-se progressivamente ao grupo social ao

qual o aluno pertence.

Outro fator que tais ações ajudam é no fortalecimento na relação família –

escola, pois, acreditamos que escola e família devem educar em comunhão.

Por  isso,  a  Escola  sempre  procura  em  suas  ações  didáticas  pedagógicos

conscientizar e integrar alunos, pais e professores.

5.3-  Éticos  

A  escola  proporciona  ao  aluno  a  formação  integral  e  tem  como

compromisso não apenas o aspeto educacional e sim enriquecer a formação

com situações de criação nos valores éticos.

Para trabalharmos a formação da cidadania, o CEF Bonsucesso destaca:

o respeito a si mesmo e ao outro, o exercício da criticidade, a autonomia e a

competência profissional, onde o respeito e a tolerância prevaleçam visando o

bem estar de todos.

Objetivando um bom andamento escolar, destacam-se alguns princípios

éticos dos segmentos envolvidos no processo, tais, como:

*  Discussão  de  problemas  e  apresentação  de  sugestões  por  todos  os

segmentos  inclusive  da  comunidade  são  acolhidas  pela  equipe  gestora,

respeitando sempre as peculiaridades e necessidades do aluno, do grupo e do

momento atual que vivemos;

* Debates e reflexões com professores para aprofundamento de assuntos de

natureza pedagógica;



* Tolerância e respeito no relacionamento entre alunos, professores e direção;

* Traje adequado para funcionários e uniforme escolar para discentes;

* Retomada de atitudes e comportamentos com vistas à melhoria da qualidade

nos relacionamentos;

* Resgate de valores, inseridos no contexto do cotidiano, como respeito, amor,

responsabilidade, amizade, união, verdade, disciplina, cooperação, justiça etc.

* Cooperação individual e coletiva em situações que se fazem necessário;

* Zelo pela instituição, suas dependências físicas, material e pelo seu nome.

* Respeito às diferenças individuais, culturais, raciais, religiosas e de gênero

tanto entre os discentes, como entre funcionários;

* Criação de um ambiente agradável e harmonioso.

* Criação de normas disciplinares internas. 

* O Dialogo como forma de prevenção e correção. 

5.4-  Estéticos

O  CEF  Bonsucesso  proporciona  em  sua  prática  diária  com  toda  a

comunidade  escolar  (professor,  aluno,  funcionários  e  pais)  o  exercício  do

pensar,  sentir,  ouvir,  criticar,  argumentar  e  agir  de  forma  ativa  e  eficiente

buscando  uma  consciência  de  sua  cidadania  através  da  realização  de

atividades  diversificadas  com  temas  que   destacam  a  cultura  dos  nossos

alunos.

Considerando que a cultura é mutável, produto eternamente provisório da

negociação entre diferentes grupos sociais, a Escola pretende capacitar alunos

para  que  possa  intervir  com  criatividade,  conhecimento  de  causa  e  senso

crítico na cultura da sua cidade e do seu país. 

Com vistas a isso, incentivamos um lazer criativo, no qual eles possam

tomar contato com a produção cultural específica (literatura, pintura, cinema,

rádio, televisão, escultura, pesquisas científicas, teatro, música, dança, etc.),

não  apenas  como  meros  espectadores,  mas  também  como  críticos  e

produtores de cultura, se apropriando de uma forma criativa e expressiva dos

componentes culturais que transpassam o espaço social. 

Criatividade, porém, vale relembrar, não é possível se o seu portador não

possuir o conhecimento adequado e a capacitação técnica. Por isso, a Escola



acredita na competência profissional dos seus professores sem os quais não

haveria desenvolvimento cultural e liberdade de criar. 

Trata-se de uma comunidade carente de lazer e oportunidades de contato

com produções culturais, por isso, principalmente através das aulas de arte,

procura-se  desenvolver  atividades em que  os  alunos possam não somente

produzir cultura, mas também, conhecer as diversas manifestações culturais do

Brasil  e  do  mundo,  uma  vez  que  nosso  país  traz  em sua  história  cultural

diversa manifestações vindas de outros países.

As atividades desenvolvidas em sala de aula baseiam – se nas pesquisas

cientificas, estudos, teorias filosóficas, elaboração e execução de ações que

expressam diferentes artes e culturas, como: música, dança, desenho, teatro,

esculturas, literatura, pintura, imprensa, TV. Dentre as atividades desenvolvidas

fora da sala de aula, temos os passeios culturais.

6. MISSÃO 

O CEF Bonsucesso tem como missão a formação do cidadão para o

mundo, tornando-o capaz de solucionar problemas da vida adulta de maneira

ética  e  humana,  dotando-o  de  habilidades  acadêmicas  que  permitam  que

usufrua de uma vida digna e feliz. 

Nosso trabalho se fundamenta numa formação humana que valoriza os

conhecimentos  historicamente  acumulados  e  que  contribua  para  o

desenvolvimento de uma sociedade sustentável.

É necessário desenvolver integralmente o educando, trabalhando não só

o  aspecto  cognitivo,  mas  entrelaçando  a  este  o  afetivo,  social,  cultural,

emocional e todos os demais aspectos da natureza humana, transformando-o

em um ser humano completo dotado de habilidades e capaz de solucionar os

problemas existentes em uma sociedade complexa e exigente.

A Escola assume um papel de vital importância na sociedade, construir

um cidadão em plenas condições de viver e usufruir a cidadania, cumprindo



seus deveres e se valendo dos seus direitos. Para tanto, precisa viabilizar não

somente o ingresso e a permanência da criança na escola, mas também o seu

sucesso escolar e seu desenvolvimento integral.  

7. OBJETIVOS:

 7.1 Geral:

 Promover  a  melhoria  nas  condições  oferecidas  pela  Unidade  Escolar

(acadêmico,  pedagógico,  administrativo,  financeiro  e  participação  dos  pais)

para o desenvolvimento global do educando e dessa forma sua formação para

a vida em sociedade.

7.2 Específicos:

 Aprimorar a qualidade de ensino através de um planejamento educacional

mais articulado com a realidade;

 Promover  pedagogicamente  uma  maior  integração  entre  todos  os

segmentos da comunidade escolar ( alunos, pais, professores, direção);

 Promover  transparência  financeira  junto  aos  órgãos  competentes  e  a

comunidade no que diz respeito a verbas recebidas e arrecadações oriundas

de vendas, festas e bazares, contribuição voluntária da APAM.

 Promover e participar de atividades que levem ao desenvolvimento artístico,

cultural e intelectual do educando;

 Estabelecer  procedimentos  pedagógicos  visando  diminuir  o  baixo

rendimento escolar;

 Buscar  uma maior  participação  do  segmento  de  pais  nas  atividades  de

aprendizagem, acompanhamento pedagógico e tomado de decisões da escola,

conscientizando-os quanto  às  responsabilidades para  o  sucesso escolar  de

seus filhos;

 Oferecer  condições  para  que  o  educando  adquira  uma  base  sólida  de

conhecimentos, atitudes e comportamentos para a vida em sociedade;



 Buscar  parcerias  com  entidades  para  resolver  problemas  financeiros  e

sociais;

 Elevar  a  auto-estima do aluno valorizando escola,  família  e  comunidade

baseada no respeito mútuo e na dignidade;

 Integrar toda a comunidade escolar, numa ação planejada, organizada e

reflexiva em busca de diagnosticar problemas e o desafio de reverte-los em

favor do bem comum;

 Estimular o pensamento reflexivo;

 Integrar o estudo de ética e cidadania em substituição a Ensino Religioso,

conforme prevê a LEI.

 Reconhecer  e  participar  de  atividades  que  valorizem  a  história  e  o

desenvolvimento  da  cidade  a  qual  está  inserida  a  escola  (aniversário  da

cidade, seu povo e sua história);

 Reconhecer, respeitar e valorizar dentro do âmbito familiar, do escolar e do

regional, a diversidade cultural, entre elas a cultura afro-brasileira e indígena;

 Participar  em manifestações  artísticas  populares  como dança,  musica  e

teatro;

 Conhecer  e  articular  os  elementos  materiais  e  formais  presentes  nas

produções musicais das raízes étnicas brasileiras: indígenas, negra e branca;

 Conhecer  e  articular  atividades  voltadas  para  o  trabalho  voluntário  no

âmbito  escolar  que  envolva  a  comunidade,  tais  como:  mutirões,  palestras,

festas, eventos, reuniões, entre outras;

 Identificar  e  conscientizar  membros  de  toda  a  comunidade  escolar  das

muitas atividades voluntárias que poderão prestar em favor da escola e da

própria comunidade, através das habilidades que cada grupo possui;

 Identificar as influências positivas do trabalho voluntário como a cultura de

um povo solidário que deve ser passado de pai para filho;

 Revitalizar espaços da escola para que se tornem efetivamente espaços de

aprendizagem;

 Elaborar e efetivar o projeto da jardinagem;

 Efetivar a horta escolar com a efetiva participação do estudante;

 Tratar  o  lixo  produzido  na  escola  de  maneira  sustentável,  construindo

projeto especifico para isto.



 Desenvolvimento  do  projeto  de  leitura  com  organização  de  momentos

literários e saraus;

 Desenvolvimento do senso investigativo e de experimentação através da

Feira Cultural e participação em circuitos.

8. CONCEPÇÕES TEÓRICAS

8.1- Pedagogia histórico - crítica

    A Pedagogia Histórico-Crítica é assim chamada por Saviani. É histórica

porque nesta perspectiva a educação também interfere sobre a sociedade,

podendo contribuir para a sua transformação; crítica, por ter consciência da

determinação exercida pela sociedade sobre a educação. Esta concepção

nasceu das necessidades postas pela prática de muitos educadores, pois

as  pedagogias  tradicionais,  nova  e  tecnicista  não  apresentavam

características  historicizadoras;  faltava-lhes  a  consciência  dos

condicionantes histórico sociais da educação (SAVIANI, 2007). Portanto, é

na  realidade  escolar  que  se  enraíza  essa  proposta  pedagógica.  Esta

Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do

processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se

define  a  especificidade  do  saber  escolar.  Esta  é  uma  teoria  de  grande

relevância  para  a  educação  brasileira,  pois  evidencia  um  método

diferenciado  de  trabalho,  especificando-se  por  passos  que  são

imprescindíveis  para  o  desenvolvimento  do  educando  (Primeiro  passo:

Prática  Social;  Segundo  passo:  Problematização;  Terceiro  passo:

Instrumentalização; Quarto passo: Catarse; Quinto passo: Prática Social).

Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor;

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

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

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

psicológico,  sem  perder  de  vista  a  sistematização  lógica  dos

conhecimentos,  sua ordenação e  gradação para  efeitos  do processo de

transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos.



8.2- Psicologia histórico – cultural

A Psicologia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é a Teoria Histórico-

Cultural de Vigotski, onde o homem é compreendido como um ser histórico,

construído através de suas relações com o mundo natural  e  social.  Ele

difere  das  outras  espécies  pela  capacidade  de  transformar  a  natureza

através  de  seu  trabalho,  por  meio  de  instrumentos  por  ele  criados  e

aperfeiçoados  ao  longo  do  desenvolvimento  histórico-humano.  6  O

conhecimento  na perspectiva  Histórico-cultural  é  construído  na interação

sujeito-objeto  a  partir  de  ações  socialmente  mediadas.  Suas  bases  são

constituídas sobre o trabalho e o uso de instrumentos, na sociedade e na

interação  dialética  entre  o  homem e a  natureza.  Vigotski  dedicou-se  ao

estudo da evolução das funções psicológicas superiores, onde o conceito

central  é  o  da  mediação,  que  assume papel  fundamental,  pois  ela  é  o

elemento  efetivamente  novo incluído  na análise  das funções superiores.

Neste conceito a relação entre sujeito e objeto não acontece diretamente,

mas sim é mediada por um elemento intermediário. As funções psicológicas

superiores são essencialmente humanas, originárias da interação homem-

mundo-cultura, interação essa mediada por instrumentos e signos criados

ao longo da história sócio-cultural da humanidade. São formadas a partir de

um  relacionamento  entre  os  fatores  biológicos  e  culturais,  portanto  são

formadas  na  e  pela  história  social  dos  homens  (SCALCON,  2002).  O

processo de internalização é evidenciado nessa teoria como um processo

de  transformação,  de  modificação  da  compreensão  individual;  há  uma

reorganização,  em  oposição  a  uma  transmissão  automática  dos

instrumentos fornecidos pela cultura. Esse processo é compreendido como

uma atividade responsável pelo domínio dos instrumentos de mediação do

homem com o mundo. Portanto, a internalização consiste na transformação

de uma atividade externa para uma atividade interna e de um processo

interpessoal  para  um  processo  intrapessoal.  Essas  transformações  são

fundamentais  para  o  processo  de  desenvolvimento  das  funções

psicológicas superiores e interessam particularmente ao contexto escolar,

porque elas lidam com formas culturais  que precisam ser  internalizadas.

Outro  ponto  importantíssimo nesta  teoria  é  o  processo de Formação de



Conceitos.  A  formação  de  conceitos  é  o  resultado  de  uma  atividade

complexa, em que todas funções intelectuais básicas (atenção deliberada,

memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar) tomam

parte. Vigotski  através de seus estudos denominou-os de espontâneos e

científicos. Os conceitos espontâneos criam várias estruturas necessárias

aos  aspectos  elementares  e  mais  primitivos  de  um  conceito,  dando-lhe

corpo e vitalidade. Seu desenvolvimento é ascendente (de baixo para cima),

partem do concreto para o abstrato. Eles são definidos por seus aspectos

fenótipos (características do indivíduo 7 determinadas pelo seu genótipo e

pelas  condições  ambientais),  sem  uma  organização  consistente  e

sistemática (VIGOTSKI, 2001). Os conceitos científicos fornecem estrutura

para  o  desenvolvimento  crescente  dos  conhecimentos  espontâneos  da

criança para o seu uso consciente e deliberado. Seu desenvolvimento é

descendente (de cima para baixo), partem do abstrato para o concreto. Eles

são sempre mediados por outros conceitos; exercem papel preponderante

na aprendizagem escolar (VIGOTSKI, 2001).

9. ORGANIZAÇÃO

9.1-  Administrativa

A Direção do CEF Bonsucesso através de uma ação conjunta com a

Secretaria  de  Educação  do  Distrito  Federal  busca  uma gestão  participativa

visando o desenvolvimento do educando em todos os sentidos.

A organização escolar constitui-se da seguinte forma:

CONSELHO

ESCOLAR
DIREÇÃO

VICE DIREÇÃO

SERVIDORES

CORPO DOCENTE
E COORDENAÇÃO

ALUNOS

SECRETARIASUPERVISORES



9.1.1- Quadro de Funcionários e grau de instrução em 2018

FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO GRAU DE INSTRUÇÃO

VIGIAS

 Edmirson Rodrigues Alves

 Josino de Araújo Campos

 Paulo de Sales Rio Tinto

 Mário Teodoro dos Santos

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Fundamental

Ensino Médio

          SERVIDORES

 Marcilésio Do L. Gonçalves dos Reis (terceirizado)

 Rita Maria da Silva

 João Eduardo de Brito (Terceirizado) 

 Mauro Sérgio Bruno Ribeiro

 Valdemar Raimundo de Jesus

 Cleide Paes Landim

 Zuleide Maria Benevides da Silva

 Anailton Tiburtino Leite

 Francisca Erineide de P. Duarte

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Graduação

Ensino Médio

              SECRETARIA

 Sandrimar Fonseca de Lima

                      

Graduação

 SUPERVISORA PEDAGÓGICA

Patrícia Rodrigues Lopes Araújo

Pós graduação 

ASSOCIAÇÃO DE
PAIS, AMIGOS E

MESTRES

PAIS

PARCEIROS DA
ESCOLA

EQUIPE DE APOIO
A APRENDIZAGEM



                      DOCENTES SÉRIES INICIAIS

 Elda Maria Lopes Ribeiro

 Ana Maria A. Ferreira

 Lilian Kelly de Souza

 Tamiris Taessa G. Natal

 Silvânia Vicente da Silva

 Ana Carolina dos Santos

 Jane Silmaria Pinheiro de Sousa

 Francisco Valmir da Silva

 Luzia Érica Lisboa 

 Claudinea Aparecida de Oliveira  

 Adelina de Oliveira Freire

                        

Pós Graduação 

Pós Graduação  

Pós Graduação  

Graduação  - Pedagogia

Pós Graduação

Graduação  - Pedagogia

Pós Graduação

Graduação

Pós graduação

Pós graduação

Pós graduação

                      DOCENTES AREA ESPECÍFICA

 Denilson Rosa da Silva

 Erismar Mourão Alves

 Célia Inês Luchese

 Darlliney Cássino J. de S. Filho

 Márcia Custódio Soares

 Luesla Pereira da Silva

 Simeya Magalhães

 Francisco Assis Lima

 Antônio Nereu Stecca

Pós Graduação

Pós Graduação 

Pós Graduação

Pós Graduação

Graduação

Graduação

Graduação  

Pós graduação

Graduação

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM

 Mara Liana Pinto da Silva Pós graduação

SALA DE RECURSOS

 Arlene Carneiro de Oliveira Pós graduação

BIBLIOTECA

 Cristine Izídio Rufino Mestrado

MECANOGRAFIA

 Zuleide Maria Benevides Graduação



 Anailton Tiburtino Leite Graduação

PORTARIA

 Cleide Paes L. dos Santos Martins Graduação

DIRETOR

 Elisregina Ferreira da Silva Pós  Graduação  Ciências

Humanas
                            VICE- DIRETOR

 Ambrósio Pereira da Silva Neto Mestrado em linguística
9.1.2 Instalações Físicas

O prédio do CEF Bonsucesso está assim dividido:

 7 salas de aula

 1 sala de Informática

 2 banheiros( 1 masculino e 1 feminino)

 1 banheiro para ANEES

 1 banheiro para servidores

 Cozinha com depósito

 Secretaria

 Direção

 Sala de Professores

 Sala de Coordenação 

 Depósito

 Sala de Vigias

 Espaço para atividades da educação integral;

 01 Playground (espaço para jogos de mesa)

 01 Parque infantil;

 01 quadra poliesportiva sem cobertura

As salas de aula do prédio escolar são arejadas e bem iluminadas com

carteiras adequadas, porém nos falta adaptação do ambiente para prática das

aulas  de  educação  Física,  recreação  e  jogos,  assim como pátio  coberto  e

refeitório. 



9.2- Pedagógica

9.2.1: Plano de Ação

Projetos pilotos 2018:

 Preservação das águas da microbacia Bonsucesso – Água viva;

 20 anos de CEF Bonsucesso;

 Projeto de leitura: Meu Mundo, Minha História.
FEVEREIRO  Reuniões entre equipe gestora e pais (por turma);

 Aplicação dos diagnósticos iniciais.
MARÇO  Definição e planejamento das ações do projeto de leitura;

 Início das atividades da Educação de Tempo Integral;

 Início  das  atividades  de  reforço,  reagrupamento  e  Projeto

Interventivo;

 Semana de Promoção da Educação Inclusiva;

 Semana de conscientização do uso sustentável da água.
ABRIL  Abertura do Projeto de Leitura;

 Reabertura da biblioteca

 Conselhos de classe.
MAIO  Semana de educação para a vida;

 Dia  da  saúde  na  escola  (parceria  com  a  associação  de

moradores);

 Dia letivo temático com a comunidade escolar.
JUNHO  Arraiá cultural;
JULHO  Conselhos de classe;

 Reuniões de pais.
AGOSTO  Planejamento da Feira Cultural;

 Aniversário de Planaltina;

 Dia do Estudante;

 Plenarinha.
SETEMBRO  Circuito de Ciências (etapa regional);

 Feira Cultural.

OUTUBRO  Semana da Criança;

 Conselhos de Classe.
NOVEMBRO  Encerramento dos projetos de Leitura e sarau literário com o

tema 20 anos de CEF Bonsucesso;

 Semana nacional da Consciência Negra. 
 Conselhos de Classe finais;



DEZEMBRO  Encerramento do ano letivo;

 Reuniões de pais;

 Recuperação Final.

9.2.2- Organização pedagógica em ciclos para as aprendizagens

     A instituição  de  Ensino  até  o  ano  passado  (2017)  trabalhava  com a

organização em ciclos nos anos iniciais. Este ano iniciamos o trabalho com os

anos finais, implantando o 3º ciclo para as aprendizagens, organizados em dois

blocos: 1º - 6º e 7º anos; 2º- 8º e 9º anos. Para melhor aprimoramento do que

pretendemos,  organizamos  temas  para  estudo  nas  coletivas  semanais  e

decidimos fazer a transição de maneira paulatina e tranquila, aproveitando a

experiência e propriedade que os professores têm da sua maneira de ensinar.

Não pretendemos fazer de maneira abrupta, mas de acordo com a maturação

dos agentes educacionais em relação à prática pedagógica da organização em

Ciclos.  Nosso  objetivo  maior  será  sempre  a  aprendizagem  de  nossos

educandos.

 

9.2.3-  Estratégias  para  elevação  Do  Índice  De  Desenvolvimento  Da

Educação Básica no CEF Bonsucesso:

 Colocar  em  prática  todos  os  programas  e  projetos  constantes  nesta

proposta  pedagógica,  visando  favorecer  o  desenvolvimento  global  do

educando;
 Programar  e  desenvolver  o  trabalho  pedagógico  do  Ensino  fundamental

séries  iniciais  (base),  visando  melhorar  deficiências  cognitivas  e

disciplinares para que nas séries finais  possam avançar  nos estudos de

forma satisfatória;
 Redimensionar o projeto interventivo das séries iniciais e finais;
 Realizar bimestralmente reunião com professores das series iniciais para

tomada  de  ações  em  prol  dos  alunos  com  baixo  rendimento  e  com

problemas disciplinares;
 Redimensionar  o  Atendimento  Educacional  Especializado  de  Apoio  a

Aprendizagem,  para  que  possa  atender  os  alunos  com  dificuldades  de



aprendizagem  ou  distúrbios  e  providenciar  os  encaminhamentos

necessários para atendimentos e diagnósticos dos mesmos;
 Implantar a horta escolar em parceria com a comunidade escolar durante

todo o ano letivo;
 Promover bimestralmente atividades esportivas envolvendo alunos de 5º a

9º ano;
 Promover  atividades  de  reforço  nos  anos  iniciais  dos  componentes

curriculares matemática e português aos alunos que apresentam maiores

dificuldades de avançar na aprendizagem;
 Estabelecer padrões de desempenho para todas as series ao final do ano

letivo, de acordo com as orientações curriculares, levando em consideração

a realidade da escola e de cada turma;
 Implantar  sistema contínuo de acompanhamento e avaliação dos alunos

com baixo rendimento ao longo do ano letivo;
 Realizar diagnósticos bimestrais das turmas dos anos iniciais com vistas à

intervenções;
 Realizar  bimestralmente  reunião  com  os  pais  dos  alunos  com  baixo

rendimento;
 Promover estudo coletivo mensalmente com os professores para formação

continuada;
 Promover  reuniões  informativas  e  formativas  com  a  comunidade

bimestralmente;
 Promover  anualmente  eventos  pedagógicos  que  envolvam  toda  a

comunidade escolar;
 Promover palestras ou oficinas envolvendo a comunidade com temas que

facilitarão o relacionamento entre pais e filhos;
 Fortalecer junto ao Conselho Escolar a Associação de Pais e Mestres;
 Promover oficinas/palestras envolvendo todos os funcionários, com temas

de interesse comum;
 Elaborar e executar ações de intervenção da aprendizagem para alunos das

séries  finais  com  defasagem  idade/série  e  que  apresentaram  baixo

rendimento no bimestre;
 Elevar  gradativamente  o  índice  de  aprovação  e  diminuição  da  evasão

escolar;
 Implantar a oficina matemática;
 Oferecer no mínimo dois passeios por turma durante o ano;
 Realizar  reuniões para  análise dos resultados das avaliações internas e

externas;



 Analisar  os  indicadores  e  descritores  das  avaliações  externas  como

Provinha Brasil, ANA e Prova Brasil;
 Implementar,  atendendo  a  realidade  escolar,  o  programa  Educação  de

Tempo Integral;
 Realizar reuniões semestrais para avaliação institucional.

9.2.4- Educação Infantil

Desde o ano de 2008, com a mudança do ensino fundamental de 9 anos e

implantação do Bloco Inicial  de  Alfabetização(BIA),  o  CEF Bonsucesso não

mais oferta a Educação Infantil. 

9.2.5- Bloco Inicial de Alfabetização

 O Bloco de Iniciação a Alfabetização-BIA, correspondente ao 1º, 2º e 3º

ano do ensino fundamental tem a dimensão positiva de progressão continuada

do  processo  de  aprendizagem,  possibilitando  a  organização  de  um  tempo

maior  para  o  desenvolvimento  das  competências  que  a  criança  precisa

construir. É necessário medidas e estratégias que promovam o alcance dos

objetivos proposto tais como:

Diálogo com docentes e com a comunidade;
Momentos de reflexão;
Formação continuada;
Trabalho coletivo;

O objetivo principal do BIA é estruturar o Ensino Fundamental para 9 anos,

garantindo  à  criança,  a  partir  dos  6  anos  de  idade,  a  aquisição  da

alfabetização/letramento  numa  perspectiva  lúdica  no  seu  desenvolvimento

global.

A qualidade  do  trabalho  pedagógico  acontecerá  dentro  da  Unidade  de

Ensino  de  maneira  compartilhada  e  monitorada  pela  equipe  de  direção  e

coordenação pedagógica.

   Para  alcançar  os  objetivos,  que  se  propõem  é  necessário  que  as

atividades pedagógicas sejam baseadas nos princípios norteadores das ações

implementadas pelo BIA, os quais são imprescindíveis ao sucesso do aluno



para  a  construção  dos  saberes.  São  atividades  de  suma  importância  ao

processo de alfabetização:

Trabalho coletivo com reagrupamento;
Trabalho com projeto interventivo;
As  quatro  práticas  de  alfabetização  (leitura  e  interpretação,  análise

lingüística, produção de texto e sistematização para o domínio de código).
Avaliação formativa.

9.2.6-  Ensino Fundamental

       O  Ensino  Fundamental  destina-se  a  formação  da  criança  e  do

adolescente,  objetivando  o  desenvolvimento  de  suas  potencialidades  como

elementos de auto-realização e exercício consciente da cidadania plena.

       Não de pode deixar de considerar que é durante os primeiros anos de

escolarização  que  o  aluno  tem  oportunidades  de  vivenciar  experiências

significativas  de  aprendizagem.  O aluno adquire  experiências  e  amplia  sua

estrutura mental e emocional, apropria-se de novas de pensar e agrega valores

ao seu estilo de resolver problemas e compartilhar a afetividade. Alem disso

aprende a utilizar estratégias metacognitivas e desenvolve habilidades cada

vez mais refinadas ao longo do percurso escolar. Ele se prepara para exercer

sua autonomia  em direção a tarefas  sociais  e  afetivas  que o conduzirão  à

juventude bem sucedida e à vida adulta de sucesso. Durante o percurso no

Ensino Fundamental, o aluno tem a oportunidade de se conhecer e conhecer

os outros em espaços de socialização próprios dessa fase de desenvolvimento.

        O Ensino Fundamental, representado pelos milhares de alunos que

totalizam a  maior  parcela  de  matriculas,  deve  ser  compreendido  como  um

celeiro  de  fomento  dos  novos  paradigmas  de  sucesso  e  excelência  na

educação.

        A  LDB,  em  seu  artigo  32,  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº

11274/2006,  afirma que o Ensino Fundamental  obrigatório,  com duração de

nove anos,  gratuito na instituição educacional  pública,  iniciando-se aos seis

anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

 A compreensão do ambiente natural  e  social,  do sistema político,  da

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;



 O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
 O fortalecimento  dos  vínculos  da  família,  dos  laços  de  solidariedade

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

9.2.7- Educação Inclusiva

 O  aluno  com  necessidades  educacionais  especiais  é  aquele  que

apresenta,  em  comparação  com  a  maioria  das  pessoas,  significativas

diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais decorrentes de fatores inatos ou

adquiridos de caráter permanente.

A  educação  Especial  tem  sido  definida  em  nosso  país  segundo  uma

perspectiva mais ampla que ultrapassa a simples concepção de atendimento

especializado  tal  como  vinha  sendo  a  sua  marca  nos  últimos  tempos,  é

necessário evitar considerar a Educação Especial como um subsistema à parte

e reforçar sim o seu caráter interativo na educação geral, pois a mesma a partir

da nova LDB tem enfoque interativo. A escola possibilitará aos Alunos com

Necessidades  Educacionais  Especiais  (ANEE)  desenvolver  suas

competências,  ultrapassando  os  limites  de  sua situação  se  dando desde  a

Educação Infantil ate a conclusão do Ensino Fundamental de 9 anos.

Cabe a escola propiciar suporte especial junto a Secretaria de Estado de

Educação para que os alunos vençam suas limitações, tornando o ambiente

escolar acolhedor, em que todos atendam o aluno com necessidade especial,

auxiliando  seu  trabalho  de  superação  ajudá-los  a  criar  uma  auto-imagem

positiva e uma visão de mundo realista e possibilidade de auto-aceitação.

A escola assegurará aos alunos com necessidades especiais:

 Acesso e permanência igualitária;
 Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a

priorização dos recursos e meios para oferecer a educação;
 Flexibilidade da organização e do funcionamento da escola para atender

a diversidade dos alunos;
 Currículos,  métodos,  técnicas e  recursos  educativos  específicos  para

atender as suas necessidades;
 Trabalho  específico  para  aqueles  que  não  puderam  atingir  o  nível

exigido para a série, em virtude de suas deficiências, tais como:



1.Projetos interventivos específicos;
2.Atendimento do serviço de Apoio especializado;
3.Adequação curricular;
4.Encaminhamento  para  profissionais  da  área  de  saúde  quando

necessário.

   O direito a uma vida plena e o usufruto da cidadania não lhe pode ser

negado, cabe a escola fazer valer esse direito que é garantido por Lei. Para os

demais  alunos  também  será  dada  a  oportunidade  de  conviver  com  as

diferenças aceitá-las e acima de tudo aprender a respeitar o próximo como um

todo, fortalecendo a vivência de valores humanos como a solidariedade e a

cooperação.

9.2.8- Serviço especializado de apoio à aprendizagem e Sala de Recursos

O  atendimento  de  Apoio  à  aprendizagem  constitui-se  um  serviço

especializado  aos  alunos  que  apresentam dificuldade  de  aprendizagem,  de

caráter temporário ou permanente. O atendimento é voltado aos alunos que

apresentam comportamentos adversos e dificuldades de aprendizagem. Tendo

como objetivo principal, promover a melhoria na qualidade de ensino a esses

alunos  que  apresentam  dificuldades  de  aprendizagem  e/ou  necessidades

educacional especiais, por meio do serviço de apoio pedagógico especializado.

O atendimento dos alunos do CEF Bonsucesso é realizado através de

uma equipe itinerante, composta por uma pedagoga e uma professora da sala

de  recursos,  de  acordo  com  as  orientações  contidas  no  Regimento  da

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.            

 Para  desenvolvermos  um  trabalho  diferenciado,  exigido  por  algumas

situações, partiremos dos seguintes pontos relevantes:

 Identificação  por  parte  do  professor  dos  alunos  que  necessitam  de

atendimento especializado e diagnóstico;
Análise e diagnose da situação do aluno por parte da pedagoga do polo;
Acompanhamento  do  aluno,  seja  em  procedimentos  didáticos,  seja

quando é necessário encaminhamento a profissional especializado;
Realização  de  oficinas,  grupos  de  estudos  com  pais,  professores  e

alunos,  bem como realizar  adequações curriculares  de  pequeno ou grande

porte, quando for necessário;



Encaminhamento para sala de recursos de alunos que apresentarem

NEE.

Em 2018 atendemos 09 alunos diagnosticados com TDAH e 02 alunos

diagnosticados  com  DI  e  01  aluno  diagnosticado  DPAC.  Os  alunos  com

deficiência  intelectual,  de  acordo  com a  orientação  e  acompanhamento  do

serviço  especializado  de  apoio  à  aprendizagem,  terão  metodologias,

estratégias e avaliações diferenciadas de acordo com a adequação curricular. 

O atendimento na sala de Recursos dos alunos do CEF Bonsucesso é

realizado através de uma profissional itinerante, duas vezes por semana, de

acordo com as orientações contidas no Regimento da Secretaria de Educação

do Distrito Federal, Seção IV página 27/28. Realizando um trabalho articulado

com o serviço especializado de apoio a aprendizagem e instituição. 

A tabela contendo o Plano de ação articulado do SEAA e SR se encontram

em anexo a este documento.

9.2.9- Educação de Tempo Integral

Devido  a  localização  da  escola,  os  alunos  da  educação  integral

permanecem 10 horas na escola, três vezes por semana (segunda, terça e

quinta), isso ocorre por que para os alunos chegarem à escola é necessário o

transporte escolar, e como a SEEDF não viabilizou o transporte para mais um

horário para atender a especificidade da clientela, os alunos permanecem todo

o dia na escola. 

Este  ano  temos  125  alunos  matriculados  na  Educação  Integral,

desenvolvendo atividades de esporte, artesanato e reforço escolar. Contamos

com  03  Educadores  Sociais  Voluntários  sob  a  coordenação  da  professora

Claudinea  Aparecida  de  Oliveira.  O  Projeto  se  encontra  em  anexo  a  este

documento.

9.2.10- Conselho de Classe

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação coletiva

com o objetivo  de incentivar, diagnosticar, reformular  metas  e  objetivos  em



relação à aprendizagem e também a disciplina do corpo discente. A grande

finalidade  do  Conselho  de  Classe  é,  pois,  diagnosticar  as  causas  dos

desempenhos insatisfatórios e prognosticar ajudas adequadas à superação de

tais deficiências.

As  intervenções  acontecem  a  partir  de  observações  concretas

compatibilizadas  entre  os  professores,  coordenação,  supervisão  e  equipe

gestora, analisando o aproveitamento de cada aluno ou da turma como causas

dos baixos ou altos rendimentos, disciplina ou indisciplina, as alternativas de

solução são indicadas, implementadas e avaliadas por todos os responsáveis

pelo  processo,  posteriormente  comunicado  aos  pais  através  de  reuniões

específicas.

A participação dos alunos incorporada ao conselho de classe é entendida

como auxilio ao trabalho do professor. O conselho não se reduz a constatação

dos percentuais  estáticos  de alunos aprovados ou reprovados,  ao contrario

promove e fortalece, na comunidade escolar, o compromisso com o processo

pedagógico  por  meio  da  reflexão  e  da  discussão  da  pratica,  auxiliando  na

avaliação do cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a

repetência, possibilitando, principalmente, a consolidação do currículo dentro

da especificidade da escola.

O  Conselho  de  Classe  deve  se  reunir,  ordinariamente,  uma  vez  por

bimestre,  ou  extraordinariamente  sempre  que  convocado  pela  direção.  O

registro da reunião ocorre em ata própria, no conselho de classe final, quando

houver  aprovação  de  aluno  em  discordância  com  o  parecer  do  professor

regente de determinado componente curricular, deve-se registrar o resultado

dessa reunião de Conselho de Classe, também no diário do professor regente,

no  campo  informações  complementares,  preservando  no  diário  o  registro

anterior efetuado pelo professor.

Etapas que compõem o Conselho de Classe a cada bimestre:

Pré-conselho;
Conselho  de  classe  participativo  (  envolvendo  representante  e  vice

representante das turmas e 50% dos alunos de cada turma);
Conselho  de  classe  envolvendo  corpo  docente,  direção,  apoio

pedagógico e pais;
Pós- conselho.



No pré-conselho, a turma previamente munida de fichas específicas de

avaliação, realiza coletivamente avaliação sistêmica sobre campos relevantes

ao desenvolvimento do trabalho dentro da Unidade de Ensino, como:

Como as aulas são executadas;
Relacionamento com os professores;
Relacionamento com a equipe gestora e pessoal de apoio (secretaria,

supervisão e coordenação);
Condições de trabalho oferecido pela turma;
O que tem influenciado o baixo ou alto rendimento da turma;
  Sugestões para melhorar o trabalho.

No conselho de classe participativo  os alunos são convidados (50%)

com o alunos representantes e vice-representantes a participarem junto com

direção, coordenação e professores para atuarem em discussões em relação à

turma ou a um grupo de alunos, expõe o resultado da a avaliação realizada no

pré-conselho e também opinam nas tomadas de decisões.

Caso ocorra no bimestre vários problemas com a mesma turma, serão

todos os alunos convocados para participarem do conselho participativo, bem

como seus pais se necessário for, com o objetivo de estarem sendo auxiliados

nos pontos que precisam de ajustes.

No conselho de classe restrito aos professores, serão debatidas ações a

serem adotadas pelo grupo, individualmente por professor ou por setores, para

resolver problemas comuns apontados por todos, inclusive pelos alunos que

são ouvidos primeiro. As decisões tomadas são repassadas aos pais no dia da

reunião do bimestre.

 No pós-conselho reúnem-se, direção, turma, coordenação e professor

conselheiro  para  repassar  as  decisões  tomadas  e  as  ações  adotadas

especificamente para a turma, onde se envolve toda uma didática voltada para

a conscientização,  de maneira a levar  o  aluno a refletir  sobre a função da

escola e a postura do estudante.

9.2.11-  Programas e Projetos 

O CEF Bonsucesso acredita que o trabalho com projetos possibilita

a  integração  das  áreas  de  conhecimento  evitando  a  fragmentação.  Propõe

desafios, desperta a curiosidade e permite à criança confrontar hipóteses com

o  conhecimento  historicamente  constituído,  caminhando  assim,



gradativamente,  para  a  construção  de  conceitos  científicos.  Permite  um

trabalho amplo e flexível aumentando significativamente o repertório infantil o

que possibilita a construção de novos conhecimentos.

Acreditando nessa proposta é que no inicio do ano letivo (semana

pedagógica)  o  coletivo  escolar  discute  diretrizes,  organização  de  festas  e

eventos, acolhimento e preparação prévia dos projetos que serão realizados no

decorrer do ano letivo.

Na  semana  pedagógica  o  grupo  de  professores  e  a  gestão  da

escola,  decidiram o  Plano  de  Trabalho  para  2018  e  decidiram que  seriam

realizados os projetos relacionados abaixo, inclusive continuidade de alguns já

iniciados em anos anteriores.

 No entanto, acrescentaremos a estes os que forem realizados em

parceria  com  a  UniEB  e  outros  surgidos  de  acordo  com  o  interesse  da

comunidade escolar.

Ressaltamos que ao longo do ano outros projetos poderão surgir, de

acordo com as especificidades e necessidades de cada turma.

 Olimpíadas De Matemática

Em  2017,  o  CEF  Bonsucesso  participa  da  13ª  edição  das  Olimpíadas

Brasileiras de Matemática, que tem como participantes os alunos de 6º a 9º

ano, sendo nível 1(6º  e 7º anos), nível 2 (8º e 9º anos) do ensino fundamental .

As provas são aplicadas em duas fases, sendo a 1ª fase uma prova objetiva,

de 20 questões, aplicada na própria escola para todos os alunos inscritos. A 2ª

fase  é  uma  prova  discursiva,  de  6  a  8  questões,  aplicada  em centros  de

aplicação, de acordo com cada DRE. Participam dessa fase apenas 5% dos

alunos, em cada nível, com melhor pontuação  na 1ª fase.

A olimpíada brasileira de matemática busca estimular e promover o estudo

da matemática entre os alunos das escolas públicas; contribuir para a melhoria

da qualidade da educação básica, entre outros. 

 Projeto de Leitura – Meu Mundo Minha História

O projeto surgiu a partir da necessidade de estarmos incentivando e

dando  oportunidades  aos  educandos  desta  instituição  de  ensino



desenvolverem melhor  a  cultura da leitura,  pois,  estudos evidenciam que o

déficit  de  leitura  aflinge a educação brasileira  de  uma forma grandiosa.  As

atividades  na  Biblioteca  ocorrerão  através  de  cronograma  organizado  por

escala, onde os professores do 1º ao 5º ano levarão seus alunos uma vez por

semana,  com  duração  de  2  horas,  para  atividades  de  leitura,  pesquisa  e

empréstimo  de  livros.  Durante  esse  período  o  professor  desenvolverá

estratégias para o incentivo e prática da leitura.  

As turmas de 6º à 9º ano serão atendidas também por escala, uma

vez por semana para atividades de empréstimos de livros, ficando o professor

da disciplina de língua portuguesa e PD II responsável por desenvolver junto

aos alunos estratégias para serem aplicadas após leitura dos livros lidos.

  As atividades de pesquisas serão feitas no turno contrário às aulas,

a pedido dos professores e autorização dos pais. A Biblioteca também é um

espaço destinado aos grupos de estudo, onde os alunos podem se organizar

para comparecer a mesma no horário inverso às aulas, com prévia autorização

da direção e dos pais e acompanhamento ou orientação da professora Cristine,

responsável pela Biblioteca Escolar.

Quanto  às  normas,  penalidades,  direitos  e  deveres  a  Biblioteca

seguirá seu Regimento Próprio. Constante como anexo desta proposta. 

 Projeto Interventivo Séries Iniciais

O  projeto  desenvolvido  tem  como  foco  principal  a  alfabetização  e  o

letramento de alunos matriculados no Bloco Inicial de alfabetização, através de

ações  pedagógicas  diferenciadas  centradas  na  aprendizagem  significativa,

contextualizada,  lúdica  e  prazerosa,  especificamente  para  os  alunos  que

apresentam dificuldades de aprendizagem.

Tendo  em  vista  os  resultados  dos  diagnósticos  iniciais  das  turmas,  foi

definido  um  plano  de  trabalho  considerando  as  várias  fases  em  que  se

encontram os alunos.  O Projeto conta com a participação de um Educador

Social  Voluntário,  que  desenvolve  ações  planejadas  pela  coordenação

envolvendo a psicomotricidade. Enquanto isso, o professor regente atua com



um número reduzido de alunos em sala focando especificamente na dificuldade

apresentada por este.

        O Projeto tem caráter dinâmico e flexível, com avaliação processual em

sua  implementação,  se  fazendo  sempre  que  necessárias  mudanças  que

favoreçam a aprendizagem dos alunos.

     Serão trabalhadas atividades visando à participação de todos os envolvidos

no processo de ensino e aprendizagem, através de um trabalho voltado para a

coletividade, onde todos os professores e equipe pedagógica da escola fazem

parte.

Como a alfabetização e o letramento favorecem grandes descobertas e

ao mesmo tempo se caracterizam por elaborações complexas, é importante

que se busquem ações significativas que envolvam e estimulem o aluno nesse

processo.

Acreditamos que se faz necessário adequar o ensino às necessidades

educacionais  dos  alunos,  a  partir  de  situações reais,  dinâmicas  e  flexíveis,

assim, este projeto representa alternativas concretas de oferecer oportunidades

para que todos aprendam, efetivando assim, a alfabetização. 

 

 História e Cultura Afro  Brasileira e Indígena

  A lei nº 10.639/03 torna obrigatório o ensino da História da África e dos

afro-brasileiros no ensino fundamental e médio. Reconhecendo a importância

da  aplicação  da  lei  na  luta  contra  o  racismo  para  que  todos  possam  se

identificar  no  espaço  escolar  acredita-se  que  através  de  uma  proposta

pedagógica  voltada  para  a  conscientização,  o  interesse,  a  valorização  da

cultura e a identidade negra, é fundamental para formarmos a consciência da

diversidade e da auto-aceitação. 

Dessa forma, o CEF Bonsucesso incorporado aos seus conteúdos e aulas

propicia aos seus educandos diversas atividades durante o ano letivo e mais

precisamente no mês de novembro, com o objetivo de que os mesmos possam

conhecer a diversidade da formação étnica do brasileiro, adotando uma postura

de respeito e valorização a essa diversidade. Assim, como também: elevar a

auto-estima do aluno negro; identificar as diferenças e semelhanças existentes



entre seus colegas;  trabalhar a noção de diversidade no grupo; promover o

respeito às diferenças; valorizar a cultura negra e afro-descendente; construir

uma visão a respeito da África livre dos estereótipos. 

 Semana de Educação para a Vida

De acordo com a Lei  nº  11.988,  de 27 de julho de 2009,  foi  criada a

Semana de Educação para a Vida, nas escolas públicas de ensino fundamental

e médio de todo o País, fazendo dessa forma parte anualmente do calendário

escolar.  A Secretaria  de  Educação  do  Distrito  Federal  fez  constar  em  seu

calendário de 2011, a semana de 09/05 a 13/05, cujas instituições de ensino

devem desenvolver neste período atividades pedagógicas. Conforme consta no

Art.  2º  da  referida  Lei  a  semana  dedicada  ao  evento  objetivará  ministrar

conhecimentos relativos a matérias não constantes do currículo obrigatório, tais

como:  cidadania,   ecologia  e  meio  ambiente,  educação  para  o  trânsito,

sexualidade, prevenção contra doenças transmissíveis, direito do consumidor,

Estatuto da Criança e do Adolescente, drogas, alimentação  entre outros de

interesse da comunidade.

Na  semana  de  Educação  para  a  Vida  no  CEF  Bonsucesso  serão

desenvolvidas  atividades  como:  palestras,  exposições,  projeções  de  slides,

atividades  de  entretenimento  e  serviços,  entre  outros  serão  levantados  e

sugeridos  pela  comunidade  escolar,  e  também,  de  acordo  com  parceiros,

instituições,  pessoas  capacitadas  e  demais  autoridades  que  estarão

disponíveis para desenvolver as atividades na instituição no período. 

No meio da Semana de Educação para a Vida, realizar-se-á o Dia Letivo

Temático  com  a  participação  de  toda  a  comunidade  escolar.  Neste  dia  as

famílias e os alunos serão convidados para debaterem temas de interesse da

comunidade  e  participarem de  oficina  cujo  tema  será  definido  pela  equipe

docente. Ao final do encontro, a escola oferecerá aos presentes uma deliciosa

galinhada,  totalmente  gratuita,  visando  a  confraternização  de  toda  a

comunidade escolar.

 Projetos Interdisciplinares (parte diversificada do Currículo)



A  Parte  Diversificada  do  currículo,  também  obrigatória,  de  caráter

interdisciplinar  se  compõe  de  conteúdos  complementares,  identificados  na

realidade regional e local, que devem ser escolhidos em cada sistema ou rede

de ensino e em cada escola. Oportunizando dessa forma que a escola tenha

autonomia para incluir temas de seu interesse.

A  parte  diversificada  do  currículo  será  trabalhada  nesta  Instituição

Educacional, CEF Bonsucesso, no ensino fundamental séries finais (5º/9º), em

conformidade  com  as  Diretrizes  pedagógicas  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação do Distrito Federal. 

 PD  I,  PD  II  e  PDIII  (já  que  não  temos  alunos  optantes  por  Ensino

Religioso) terá caráter interdisciplinar, sendo desenvolvida por meio de Projeto

Interdisciplinar  de  forma  a  contemplar  outras  áreas  do  conhecimento.  Os

projetos desenvolvidos nestes componentes estão listados em anexo. 

 Projeto de Reforço

Para os  alunos das  séries  iniciais  que  apresentam baixo  rendimento

escolar  são  oferecidas  aulas  de  reforço  no  horário  contrário.  Este  ano,  de

acordo com o programa Novo Mais Educação teremos oportunidade de contar

com monitores para ministrar o reforço nos anos iniciais e finais de acordo com

a necessidade identificada nos diagnósticos. No caso específico do 4º ano A, o

reforço será ministrado pela professora regente Leonita, que faz questão de

pessoalmente fazer essa intervenção no horário destinado a sua coordenação.

Os casos menos graves de aprendizagem serão trabalhados pelos professores

como recuperação contínua e reagrupamento.

 Semáforo da Disciplina

Para incentivo e acompanhamento da disciplina em sala de aula, cada

turma das  séries  iniciais  possui  seu semáforo  ou  termômetro  da disciplina,

onde são realizadas mensalmente e a critério dos professores ações coletivas

para  premiar  os  bons alunos ou punir  aqueles  que  precisam melhorar  seu

desempenho  em  sala  de  aula,  como  comportamento,  interesse,  preguiça,

responsabilidade etc. 



 Arraiá Cultural

Festa Junina muito apreciada pela comunidade escolar. Ocorrerá no dia 16

com apresentações de danças e comidas típicas. Durante a festa é realizada

também a rifa de 03 prêmios entre os presentes. A rifa é vendida pelos alunos

que se motivam com uma competição entre as turmas.

OBS:  Cópias  dos  projetos,  o  planejamento  anual  por  disciplina  e  ano

(baseado no Currículo em Movimento) constam em anexo. 

10-  AVALIAÇÃO

Consideramos  a  avaliação  como  principal  instrumento  no  processo

ensino aprendizagem onde a mesma está presente em maior ou menor grau,

em toda a ação humana.

Quando pensamos em avaliar no processo ensino aprendizagem, é

necessário  que  estabeleçamos critérios,  onde,  quanto  e  como corrigir  para

manter o processo educacional de acordo com o que foi planejado.

A  sistemática  de  avaliação  é  um  componente  indispensável  no

processo, pois a avaliação permite que se análise, tanto no que se refere ao

rendimento do aluno quanto ao desempenho do professor.

A avaliação dos alunos do ensino fundamental de 1º ao 5º ano é

feita mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento. Neste

caso os professores utilizam fichas individuais (RAV) de acompanhamento e

observação  dos  alunos,  preenchendo  de  acordo  com  habilidades  e

competências  adquiridos  pelos  educandos.  O  aluno  é  avaliado  de  forma

contínua  através  de  acompanhamento  do  seu  desempenho,  conforme  se

expressa no Regimento Escolar. Ademais, desde o ano de 2007 realizamos de

comum acordo entre o corpo docente, direção e coordenação, uma avaliação

bimestral  envolvendo  Português  e  Matemática  de  maneira  contextualizada.

Esta  avaliação  é  diagnóstica  e  visa  verificar  de  perto  o  processo  ensino-

aprendizagem e formular intervenções para cada aluno e turma. Esta avaliação

diagnóstica pré- elaborada pela coordenação da instituição e aplicada por outro



professor que não seja o regente daquela turma. No dia do Conselho de Classe

serve de parâmetro para tomada de decisões. 

A avaliação dos alunos do ensino fundamental de 6º à 9º ano ocorre

através  de  trabalhos  de  sala  individuais  e  em grupo,  atividades  avaliativas

individuais,  simulados,  provas,  produções  de  texto,  atividades  extraclasse,

análises  linguísticas,  seminários,  relatórios,  participação  e  empenho  nas

atividades propostas, participação em projetos, exercícios etc. 

Consideramos  a  avaliação  um  instrumento  de  investigação

diagnóstica, continuada e acumulativa, para se chegar a uma aprendizagem

eficiente e eficaz,  pois  o  importante  para nós é observar  o  comportamento

pedagógico dos alunos em todo o contexto que envolva aprendizagem.

O CEF Bonsucesso destaca também a proposta político pedagógica

como um documento de constantes reflexões e avaliação,  onde deveremos

verificar se os resultados obtidos estão de acordo com os objetivos propostos e

ansiados por todos, pois a mesma só será importante se permitir que a escola

reveja  as  suas ações  na  direção  de cumprir  a  sua  função de educar  com

eficiência, assim, sempre que se fizer necessário, deve sofrer adequações.

           10.1 Recuperação Contínua e Avaliação formativa

     De acordo com o Regimento Escolar e também com o art 13 , par. IV, a

recuperação  para  os  alunos  com  baixo  rendimento  escolar  é  de

responsabilidade da direção da escola e do professor, que juntos devem traçar

estratégias  para  melhorar  o  desempenho  dos  alunos,  de  forma  continua  e

também paralela.(LDB Art 24, V, e).

             Recuperação processual e contínua: sempre que detectado as

dificuldades ou o baixo rendimento o professor desenvolverá atividades com o

objetivo que sanar ou amenizar a dificuldade encontrada, podendo ser através

de  observação  e  intervenções,  acompanhamentos  em  grupos,  atividades

direcionadas e diversificadas, trabalhos ou pesquisas, a fim de que o aluno

possa recuperar conteúdos. As atividades de recuperação ficam a critério de



cada  professor,  com  acompanhamento  da  escola.  Algumas  das  formas

adotadas seguem abaixo de acordo com a disciplina e professores. 

Disciplina de matemática: 

6º ano: Realização de atividades diferenciadas para reforçar conceitos básicos

e relembrar conteúdos.

7º ano: Trabalho com listas de reforço e avaliações acumulativas.

8º ano: Trabalho com listas de reforço e avaliações acumulativas.

9º ano: Realização de jogos, onde os alunos trabalham em grupo, revisando

tópicos e avaliações acumulativas. 

Disciplina de Ciências:

Para  recuperar  os  conteúdos  trabalhados  dentro  do  bimestre,  a

recuperação ocorrerá através de revisões gerais com avaliação por meio de

questões inseridas nas provas seguintes. Caso o desempenho do aluno seja

insatisfatório  em uma  atividade  avaliativa,  após  a  revisão  o  conteúdo  será

cobrado na avaliação seguinte, junto com o novo conteúdo da prova. 

Disciplina de História/Geografia:

De acordo com o que preconiza a LDB ( Lei de Diretrizes e Bases da

Educação  Básica)  ao  aluno  com  alguma  dificuldade  na  aquisição  de

conhecimentos e no rendimento escolar nas disciplinas de História e Geografia

serão oferecidos estudos de recuperação no seguinte termo:

Recuperação  Contínua:  Será  realizada  no  decorrer  das  aulas,  com

atividades  escritas  ou  orais  abordando  conteúdos  já  vistos  para  melhor

assimilação e oportunizando aos alunos com dificuldade a aprendizagem de

temas  e  conceitos  ainda  não  compreendidos.  Essas  atividades  serão

ministradas para a turma todas ou para um grupo de alunos de acordo com a

necessidade, ao final de cada unidade temática;

Será utilizado também o plantão de dúvidas por meio de orientação de estudos

e atividades diversificadas adequadas às dificuldades dos alunos;

Será usado no decorrer das aulas o sistema de monitoria, onde aqueles alunos

com  mais  facilidade  auxiliarão  aqueles  om  maior  dificuldade  durante  a

realização das tarefas. 

Disciplina de Língua Portuguesa: 

Atividades em duplas,  mesclando  o  aluno  que alcançou o  objetivo  de

aprendizagem com aquele que apresentou dificuldades;



Jogo de bate bola entre perguntas e respostas elaboradas em conjunto na

sala de aula;

Apresentação livre com exemplificação através de aula expositiva;

Estudos  em  casa  de  conteúdos  que  apresentaram  dificuldades  e

exposição dos resultados em sala, com dúvidas e perguntas.

Atividades extras (para casa) para alunos com mais dificuldades;

De acordo com desenvolvimento do aluno (e da turma), o mesmo será

reavaliado. 

            Ao constatar rendimentos insatisfatórios, o professor ainda deverá

promover  maneiras  alternativas  que  visem  melhorar  o  desenvolvimento

cognitivo  do  aluno  sempre  que  este  apresentar  pouco  ou  nenhum avanço,

conforme estabelecido para a série em que se encontra matriculado, podendo

ocorrer  através  de  novas  avaliações,  trabalhos,  seminários  e/ou  debates,

devidamente registrado pelo professor responsável.

10.2- Avaliação Institucional

O  desempenho  da  Instituição  Educacional  é  medido  a  partir  de

indicadores que reunirá diversos quesitos a serem avaliados. Avaliação

institucional para ser positiva, acontece envolvendo todos os segmentos

uma vez a cada semestre, com o objetivo de melhorar aquilo que foi tido

como  que  necessário  a  mudanças,  tanto  no  aspecto  pedagógico  e

administrativo.

Além das  reuniões  bimestrais,  são  realizadas  reuniões  extras  nas

coordenações  coletivas,  onde  são  discutidas  atividades  que  serão

desenvolvidas, e atitudes que foram estabelecidas pelo coletivo para o

trabalho coletivo.

As  coletas  de  dados  junto  aos  segmentos  ficam  arquivadas  na

escola,  para  análises  posteriores  com a  finalidade  de  se  observar,  se

aquele problema relatado foi sanado ou não.

Também  são  esclarecidas  na  próxima  reunião  de  avaliação  as

medidas adotadas, bem como os resultados.



10.3- Avaliação em rede e em larga escala

Como  instituição  pública  do  Distrito  Federal  o  CEF  Bonsucesso

participará  do diagnóstico  em rede a ser  realizado em abril/2018.  Esta

avaliação tem como princípio  norteador  fazer  um retrato  da  educação

pública do Distrito Federal para subsidiar as políticas públicas que visem

garantir a qualidade do ensino. Nos anos ímpares, também participamos

do SAEB (sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) promovido

pelo  MEC.  A análise  dos  resultados  obtidos  pela  escola  nos  últimos

exames está no diagnóstico da realidade.

11- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

          Exige-se uma organização curricular que viabilize a aprendizagem nas

variadas área da vida humana. Os programas incluem práticas pedagógicas a

serem desenvolvidas no ambiente escolar, contemplando a formação integral

do ser humano, tanto o aspecto científico como filosóficos e psicológicos. 

O currículo da Educação Básica inclui  desde os aspectos básicos, que

envolvem  os  fundamentos  filosóficos  e  sociopolíticos  da  educação,  até  os

marcos teóricos que a concretizam na sala de aula, relacionando princípios e

operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação, dentro da perspectiva

real de cada escola.

A inclusão de temas sócio-culturais no currículo transcende o âmbito das

disciplinas  e  corresponde  aos  temas  transversais,  preconizados  pelas

Diretrizes  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal,

caracterizando  entre  outros  o  favorecimento  na  compreensão  da  realidade

social  e  sempre  que  possível,  a  temática  que  evidenciam os  contextos  da

comunidade  onde  a  Escola  está  inserida,  destacando  ainda  atividades

referentes  à  conscientização  do  respeito  mútuo  das  diversas  culturas

pertinentes  ao  Brasil,  entre  elas  a  afro-brasileira  e  indígena,  bem  como  o

incentivo ao serviço voluntário e o seu espírito de solidariedade que deve estar

presente em cada cidadão.

São  desenvolvidas  atividades  artísticas  para  motivar  a  criatividade,  a

percepção e o desenvolvimento físico da criança. 



Ressaltamos,  no  entanto,  que  todas  as  atividades  são  executadas  em

conformidades  com  conteúdos  selecionados  para  cada  série  e  disciplina,

organizados  em  um  currículo  fornecido  pela  Secretaria  de  Estado  de

Educação. 

Cabe  a  cada  professor,  durante  as  coordenações  e  respeitando  as

especificidades  de  sua  clientela,  procurar  adotar  métodos  e  estratégias

inovadoras para trabalhar os conteúdos por ele selecionados e dessa forma,

fazer valer os objetivos traçados pela coletividade, observando-se as normas

vigentes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação.

O planejamento anual organizado por cada professor/disciplina/série estão

listados anexo a este documento.

12-  RECURSOS FINANCEIROS PDDE/PDAF/APAM

Os  recursos  financeiros  recebidos  pela  escola  são  suporte  para  uma

educação de qualidade e uma gestão eficiente, que busca aplicação coerente

no  contexto  escolar,  suprindo  as  necessidades  básicas  para  um  bom

funcionamento do ano letivo. 

No cotidiano escolar surgem necessidades às vezes não previstas, mas

que precisam ser resolvidas, porque são essenciais para o sucesso do aluno,

que se torna cada vez mais critico na busca diária da integração na sociedade,

desta forma cabe a escola estar propondo condições para que isso aconteça,

tornando-a um ambiente acolhedor e adequado, para que o aluno sinta prazer

em estar presente todos os dias, reconhecendo as oportunidades que a escola

lhe trará, em viver com dignidade.

A cada recurso recebido e de acordo com a legislação vigente é efetuada a

compra  de  materiais  de  uso  coletivo  sendo  assim  distribuídos:  Material

pedagógico/  expediente e de consumo; Material  de limpeza e conservação;

Materiais permanentes. 

Os materiais mencionados são apenas parte daqueles que são adquiridos

pelos recursos existentes para esses fins. Os recursos também são utilizados

para  pagamentos  de  gás  de  cozinha,  suprimentos  da  xérox,  tintas  para

impressora, como determina o PDAF.



No que se refere a recursos humanos a escola ainda paga Mão de obra

para as seguintes tarefas:

 Poda das árvores, capina e jardinagem;
 Manutenção dos banheiros e da cantina;
 Troca de reatores;
 Manutenção no sistema elétrico e hidráulico.

A APAM (Associação de Pais e Mestres) é uma contribuição mensal e

voluntária, que deverá ser paga até o dia 10 de cada mês, no valor de R$ 3,00. 

Para que uma escola funcione bem é necessário um intercâmbio entre

todos os setores, mas vale ressaltar que o coração da escola bate mais forte

na parte pedagógica, por esse motivo tudo que é comprado, as reformas, o uso

de material e de pessoal deve ser revestido para o desenvolvimento do aluno,

pois a escola existe em função do mesmo, assim como os recursos financeiros

e todos os profissionais que atuam na escola, nada é mais importante que o

crescimento  do  aluno  que  é  responsabilidade  de  todos,  governo,  escola  e

família.

13- CONSELHO ESCOLAR

O Conselho Escolar  é  um órgão colegiado,  de  natureza consultiva e

deliberativa, integrante da direção tendo como função:

 Garantir a participação efetiva da comunidade na gestão escolar;
 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica;
 Fiscalizar o cumprimento do calendário escolar;
 Avaliar  os resultados alcançados no processo ensino-aprendizagem e

sugerir ações para sua melhoria;
Auxiliar a gestão da unidade escolar, pronunciando-se sobre questões

administrativa, disciplinar e pedagógica que lhes sejam submetidas, visando à

melhoria dos serviços educacionais prestados.

O Conselho Escolar  do CEF Bonsucesso faz-se presente a todos os

eventos  escolares,  bem como  quando  é  solicitado  para  reuniões/atividades

extras, tornando-se assim parte integrante da gestão escolar que prima pela

eficiência e transparência em todos os seus setores, fazendo-se atuante em

decisões  tomadas  em  prol  do  bom  desempenho  do  trabalho  prestado  a

comunidade escolar. Os atuais conselheiros foram eleitos através de votos da

comunidade no ano de 2010, tendo um mandato bienal 2011/2012, conforme



estabelecido pela Lei nº 3086 de 05/12/2002. O Conselho Escolar se faz forte e

coeso  quanto  a  sua  atuação  dentro  da  escola  e  da  comunidade  escolar,

visando o bem-estar coletivo. 

São membros do Conselho Escolar:

 Presidente- Márcia Soares Farias
 Representante dos pais:

Luciano Pereira de Oliveira
 Representantes dos professores:

Márcia Soares Farias
 Representante da Carreira de Assistente a Educação:

Anailton Tiburtino Leite.
 Representante dos alunos:

Gabriele dos Santos Silva

   De acordo com a legislação, a eleição para formação do Conselho Escolar

para o triênio 2017-2019 ocorrerá em junho.

14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O  Projeto  Político  Pedagógico  será  continuamente  avaliado  por  seus

autores e atores. Como é uma construção coletiva, todos devem participar de

sua análise ao final de cada semestre letivo e ao final do ano será reformulado

para atender a novas realidades que se configuram no Centro de Ensino. 
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ANEXOS

(PROJETOS
ESPECÍFICOS)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE SUPORTE EDUCACIONAL
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

CEF  BONSUCESSO

BIBLIOTECA ESCOLAR

FORMANDO ALUNOS LEITORES

BIBLIOTECA ESCOLAR: FORMANDO ALUNOS LEITORES

LOCAL: CEF Bonsucesso

PÚBLICO ATENDIDO: Alunos, pais, professores e demais funcionários.

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO: Docentes, Coordenação, Direção, 
Alunos.

APRESENTAÇÃO

Trata-se  de  um  projeto  de  Biblioteca  que  surgiu  a  partir  da

necessidade de estarmos incentivando e dando oportunidades aos educandos

desta instituição de ensino desenvolverem melhor a cultura da leitura, pois,

estudos evidenciam que o déficit  de leitura aflinge a educação brasileira de

uma forma grandiosa.

Este projeto é destinado aos alunos do ensino fundamental (1º ao à

9º  ano)  e  será  desenvolvido  permanentemente,  através  livros  de  literatura

infanto  juvenil  e  infantil,  (contos,  fábulas,  poemas,  poesias  ...)  literatura

popular(lendas,  linguagem  popular,  advinhas,  trava-línguas,  provérbios,

piadas...) e outras fontes, empréstimos de livros  e pesquisa, ficando a critério

de cada professor a melhor maneira de trabalhar estratégias que venham  levar

o aluno a perceber a importância e a presença constante da leitura em seu

cotidiano. 

JUSTIFICATIVA



Sendo a escola, para a maioria dos alunos, o único local de acesso ao

contato  com livros  e  situações de leitura,  é  fundamental  a  criação de uma

biblioteca,  para  desenvolver  o  hábito  de  leitura  e  pesquisa,  aguçando  nos

mesmos a curiosidade e a vontade de adquirir novos conhecimentos através do

ato de ler.

A leitura é um direito básico e fundamental, sendo uma exigência do

meio social atingindo todos os indivíduos de diferentes gerações. Dessa forma,

a escola precisa organizar um espaço agradável para propiciar aos educandos

experiências  lingüísticas  prazerosas,  dando  ao  mesmo  o  acesso  poético

literário.

Nessa perspectiva, o presente projeto se justifica pela importância de

estarmos estimulando a leitura, a pesquisa, a sensibilização, criatividade e a

imaginação criadora, pois através desse estimulo, o educando irá entender que

a  literatura  vale  a  pena  e  que  através  de  bons  livros  e  textos,  vai  obter

informações de maneira prazerosa e divertida.

DIAGNÓSTICO

Alunos com pouca ou nenhuma habilidade em leitura, interpretação  e 

produção de texto e por se tratar de uma comunidade carente e localizada na 

zona rural, falta de acesso à cultura literária.

COMPETÊNCIAS

 Compreender textos de diversos gêneros;

 Compreender diferentes dimensões da leitura: informação, 

prazer e dever;

 Praticar a arte da socialização e da vida em grupo.

HABILIDADES

 Ler e interpretar textos diversificados;

 Fazer leitura seqüenciada;



 Utilizar a pesquisa como fonte de conhecimento;

 Valorizar os livros literários;

 Diferenciar a diversidade de textos;

 Formar o hábito de ouvir com atenção;

 Ler com entonação necessária;

 Desenvolver a socialização;

 Reconhecer os elementos de intencionalidade nos 

textos( humor, sentido figurado, valores, preconceito etc)

 Ler para obter informações relevantes;

 Refletir sobre o posicionamento do autor, diante do que se quer 

transmitir

 Praticar a leitura silenciosa;

 Fazer leitura seqüenciada;

 Observar padrões e níveis distintos da linguagem;

 Vivenciar a leitura e o debate como fonte de prazer e 

entretenimento.

 Melhorar na linguagem  escrita, através de produções de textos.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA

  As atividades na Biblioteca ocorrerão através

de cronograma organizado por escala, onde os professores do 1º ao 5º ano

levarão seus alunos uma vez por  semana,  numa aula  com duração de 2

horas, para atividades de leitura, pesquisa e empréstimo de livros. Ficando a

critério de cada professor desenvolver dentro do Projeto de Leitura estratégias

para o incentivo e prática da leitura.  

 As  turmas  de  6ª  à  9ª  ano  serão  atendidas

também por escala, uma vez por semana para atividades de  empréstimos de

livros,  nas  aulas  de  PDIII,  sob  a  supervisão  da  professora  Thábata.  A

professora  da  sala  de  leitura  fará  o  empréstimo  e  fica  encarregada  de

manutenção do acervo, tendo a responsabilidade de cobrar a devolução na



data acordada e cobrar a multa, definida em regimento próprio e aprovado

pelo Conselho Escolar. 

   As  atividades de pesquisas serão feitas  no

turno contrário às aulas, a pedido dos professores e autorização dos pais. A

Biblioteca também é um espaço destinado aos grupos de estudo, onde os

alunos podem se organizar para comparecer a mesma no horário inverso as

aulas, com prévia autorização da direção e dos pais e acompanhamento ou

orientação  dos  professores  que  estiverem  em  horário  de  coordenação

individual na escola;

 A  responsabilidade  da  Biblioteca  quanto  à

organização, controle de entrada, saída e registro de livros, atendimento aos

alunos, será da professora Cristine Izídio Rufino, professora readaptada.

  Quanto  às  normas,  penalidades,  direitos  e

deveres a Biblioteca seguirá seu Regimento Próprio, aprovado pelo Conselho

Escolar. Constante como anexo desta proposta. 

AVALIAÇÃO

Avaliar  o  desempenho  dos  alunos  continuamente  a  partir  de

observações  nas  atividades  desenvolvidas,  tanto  em  relação  à  pratica  da

leitura  como  em  relação  a  atitudes  de  responsabilidade,  cooperação  e

organização.

O funcionamento  da  Biblioteca  como um todo  será  constantemente

avaliado  com a  participação  de  todos  os  envolvidos,  para  redimensionar  o

trabalho ofertado pela mesma. 



              PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR

Público Alvo: Alunos do 4º e 5º ano, com baixo rendimento de aprendizagem.

Participantes: Alunos, professores, equipe pedagógica. 

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a multiplicidade de dificuldades apresentadas por parte

de  nossa  clientela  e  a  necessidade  de  promover  progresso  em  suas

aprendizagens para que possam prosseguir  seus estudos,  promoveremos  o

resgate de habilidades que precisam ser desenvolvidas para que o educando

tenha condições de superar suas dificuldades de aprendizagem.

Acreditamos que  ser parceiro do aluno nas dificuldades significa ficar

atento à maneira como os alunos aprendem, preocupando-se com a forma de

corrigir e lidar com o erro, sendo fundamental mudar a postura e transformar o

erro e as dificuldades em situações de aprendizagem para que todos possam

acertar juntos e alcançar os objetivos propostos.

Para que isso ocorra o acompanhamento do professor junto aos alunos

deve ser contínuo e diagnosticador, pois é uma espécie de mapeamento que

vai identificando as conquistas e as dificuldades dos alunos em seu dia-a-dia.

APRESENTAÇÃO

O presente projeto é destinado aos alunos que apresentam dificuldades

de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar  e  necessitam de um

trabalho mais direcionado, paralelo às aulas regulares. O mesmo faz parte da

Proposta Pedagógica desta Instituição de Ensino.

É  uma  alternativa  que  visa  melhorar  o  padrão  de  qualidade  desta

unidade de ensino. As aulas ocorrerão em turno inverso com a participação dos



Educadores  sociais  da  Educação  Integral.  Serão  trabalhadas  competências

básicas  de  Português  e  Matemática  de  maneira  individualizada,  lúdica  e

concreta, tornando o reforço um trabalho diferenciado do que acontecem todos

os dias em sala.

Todos os alunos são agrupados em única turma, sendo que o período do

reforço é dividido em dois tempos, um para aulas de português e outro para

aulas  de matemática.  Os  alunos  realizam atividades individuais  focadas  na

leitura, escrita, raciocínio e cálculos. No caso específico da turma do 4º ano A,

a professora regente Leonita Pereira Gonçalves ministrará as aulas de reforço

no horário de coordenação.

OBJETIVO GERAL

Oferecer  um  atendimento  diferenciado  através  de  atividades

diversificadas  aos  alunos  com  rendimento  escolar  insatisfatório,  que

apresentarem defasagem e/ou dificuldades na aprendizagem que não foram

superadas durante as aulas normais, nas disciplinas de  língua Portuguesa e

matemática.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Criar condições favoráveis que levem os alunos a aproximar-se mais do

conhecimento;

 Criar  novas  técnicas,  métodos  e  procedimentos  para  trabalhar  as

atividades, as quais os alunos apresentam dificuldades;

 Permitir ao aluno que compreenda o seu potencial;

 Estimular  a  Criança  desenvolver  suas  potencialidades,  através  da

superação de dificuldades; 

 Valorizar o aluno, dando-lhe atendimento nas dificuldades específicas de

cada um; 

 Criar o hábito da leitura como instrumento de auto realização e interação

social; 

 Reforçar  a  aprendizagem  recebida  no  horário  normal  de  aula,

despertando o gosto e interesse pela leitura e escrita. 



 Estimular a curiosidade e o prazer em aprender, dando novos 
significados a velhos conteúdos;

PASSOS QUE COMPOEM O PROJETO

  Sondagem  e  identificação  das  crianças  que  apresentam  maiores
dificuldades  de  aprendizagem  e  quais  são  as  dificuldades,  através  do
diagnóstico inicial da turma;

 Montagem das turmas;

 Reunião de conscientização com os pais;

 Seleção de competências e habilidades a serem trabalhadas;

 Planejamento para a execução das aulas;

 Inicio do reforço, com registro de todas as aulas dadas;

 Avaliação bimestral do projeto.

AVALIAÇÃO

Ocorrerá bimestralmente, com o objetivo de redimensionar o trabalho,

onde serão adaptadas novas técnicas, metodologias e recursos para auxiliar os

alunos que não apresentaram êxito esperado. O mesmo será avaliado dentro

da avaliação de desempenho do projeto interventivo.



PROJETO: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM

(1º a 3º ano do EF).

JUSTIFICATIVA: 

Diante  das  dificuldades  inerentes  ao  Bloco  Inicial  de  alfabetização

percebemos que se faz necessário uma intervenção sistemática para produzir as

aprendizagens esperadas. Muitas vezes é necessário um trabalho diferenciado,

objetivo e intenso que não é possível só com o reagrupamento e a recuperação

contínua. Nesse sentido, surge a necessidade da realização desse projeto de

intervenção pedagógica. 

APRESENTAÇÃO

Trata-se de um trabalho que terá como foco a garantia da alfabetização

para todos os alunos ao final do 3º ano. Pretende-se com este projeto, intervir na

aprendizagem em todos os anos do bloco e não apenas no último, onde nada ou

pouca  coisa  se  consegue  fazer.  A taxa  de  reprovação  do  3º  ano  tem  se

constituído preocupação constante deste Centro de Ensino, que na atual gestão

tem o compromisso de reduzir esses índices. Este  trabalho busca auxiliar o

professor regente, oportunizando a este condições e um pouco mais de tempo

para se dedicar àqueles alunos que mais necessitam de atenção. 

OBJETIVO GERAL:



Atender  alunos  do  Bloco  Inicial  de  Alfabetização,  que  apresentam

dificuldades  de  aprendizagem,  possibilitando  uma  intervenção  pedagógica

diretamente orientada.

PROCEDIMENTOS

 Conscientização dos pais através de reuniões, palestras;

 Teste de sondagem (diagnóstico inicial da turma);

 Análise dos resultados;

 Trabalho diferenciado a partir dos resultados;

 Monitoramento dos casos mais críticos;

 Revezamento entre os alunos das turmas, onde um grupo é atendido

em atividades de psicomotricidade e outro permanece em sala com o

professor para que o mesmo tenha condições de trabalhar de forma

mais individual e focando a dificuldade do aluno. Esta ação ocorre 01

vez na semana durante 2 horas e 30 minutos. Os grupos são definidos

de acordo com o nível.

 Acompanhamento da turma pela Escola;

 Acompanhamento individual  dos alunos através de reuniões com os

professores que relatarão alunos que necessitam de intervenção;

 Reunião  mensal  com  o  corpo  docente  para  estudo  e  análise  do

desempenho  dos  alunos  da  série  e  em  especial  dos  alunos  que

participam do reforço e do projeto interventivo;

 Planejamento  das  oficinas  de  psicomotricidade  pela  coordenação

pedagógica local e da integral;

 Acompanhamento pela equipe de apoio a aprendizagem.

AVALIAÇÃO

Reuniões com corpo docente para análise coletiva da aprendizagem dos

alunos  do  BIA,  observando  aspectos  positivos  e  aqueles  que  devem ser

melhorados.

Aplicação de testes diagnósticos e de verificação de aprendizagem no final do

ano letivo



.
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Planaltina-DF,  de 2018.

APRESENTAÇÃO

O presente  projeto retrata  como a  parte  diversificada do currículo,  será

trabalhada  nesta  Instituição  Educacional,  CEF  Bonsucesso,  no  ensino

fundamental  séries  finais  (6º/9º),  em  conformidade  com  as  Diretrizes

pedagógicas  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal  e

contidas na Proposta Pedagógica da Instituição.

A parte diversificada (PDI, PDII, PDIII) terá caráter interdisciplinar, sendo

desenvolvida por meio de Projeto Interdisciplinar de forma a contemplar outras

áreas do conhecimento. O projeto temas relacionados à cidadania como cultura

da Paz,  ética,  pluralidade cultural  e  racial,  direitos  e  deveres,  valores.  Nas

turmas de 7ª e 8ª será desenvolvido também o Projeto de Produção Textual.

JUSTIFICATIVA:

A  Parte  Diversificada do  currículo,  também  obrigatória,  de  caráter

interdisciplinar  se  compõe  de  conteúdos  complementares,  identificados  na

realidade regional e local, que devem ser escolhidos em cada sistema ou rede

de ensino e em cada escola. Oportunizando dessa forma que a escola tenha

autonomia para incluir temas de seu interesse.



A  Instituição  Educacional  não  tem  aluno  optante  pelo  Componente

Curricular Ensino Religioso, dessa forma, a carga horária a ele destinada será

preenchida por um Projeto Interdisciplinar, contida na Proposta Pedagógica da

Instituição. 

Projeto - Parte Diversificada do Currículo

Tema: 

História da Religião e Introdução a Filosofia

Problemática:

As escolas da atualidade tem se preocupado em criar um ensino que respeite a

alteridade? De forma que trabalhe a construção e a desconstrução do homem que vive

em um  contexto  multicultural  que  englobe  os  aspectos  sociais,  culturais,  étnicos  e

religiosos em um mundo globalizado?

Objetivo Geral:

 Ao termino do ano letivo, o aluno será capaz de identificar as várias culturas

que  compõem  o  globo  e  suas  determinadas  religiões  de  origem,  destacando  suas

características e costumes. Além de compreender a formação do pensamento racional

humano com a filosofia, assim abrindo caminho para uma reflexão acerca da formação

do homem como indivíduo social, respeitando as diferenças religiosas, étnico e cultural.

Objetivos Específicos:

 - Ásia Ocidental: Babilônios, Zoroastrismo, Judaísmo.

- África: Egípcios, Iorubas.

-Ásia Oriental: Taoísmo e Confucionismo, Xintoísmo, Hinduísmo.

- Europa: Gregos e Nórdicos.

- 3 Maiores religiões do Mundo: Budismo, Cristianismo, Islamismo.

- Introdução a Filosofia: O surgimento da Filosofia na Grécia Antiga.

- Filósofos Pré-Socráticos: Em busca do elemento arché.

- Filósofos Pós-Socráticos: Sócrates, Platão e Aristóteles.

- Filosofia Moderna: Renascimento



- Iluminismo: Empirismo, Racionalismo e Liberalismo.

Metodologia:

O Conteúdo será abordado por meio de aulas expositivas que contará com a

participação ativa dos discentes, considerando o conhecimento prévio da turma acerca

do assunto, para que a matéria seja trabalhada em sala. pE promover debates sobre os

diversos temas trabalhados em sala de aula para construção de uma consciência crítica e

reflexiva do estudante. O professor contará com o auxílio do retro- projetor, além de

trabalhar com mitos impressos.
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“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando 
e semeando, no fim terás o que colher.”

Cora Coralina

EDUCAÇÃO INTEGRAL
VISÃO GERAL

A educação integral diz respeito à integralidade do sujeito, ou seja, ela
propõe  trabalhar  com o  ser  humano  de  forma  mais  ampla.  O conceito  de
educação integral vai além dos aspectos da racionalidade ou cognição. Ele dá
importância  também  ao  olhar,  às  artes,  à  estética,  à  música,  significa
desenvolver as dimensões afetivas, artísticas, os valores, a saúde, o corpo.

 O  ponto  principal  que  o  envolve  tem  a  ver  com  outra  lógica  de
aprendizagem.  Não  aprendemos  só  na  escola,  adquirimos  conhecimento
durante toda a vida.  A relação que a educação integral tem com o espaço e o
tempo é diferente da forma tradicional de educação que vemos na maioria das
escolas públicas.  

Estamos diante de um cenário de quebra de paradigmas da forma de
conceber  e  trabalhar  com  a  educação  integral,  haja  vista  a  superação  de
barreiras culturais,  que perpassam as relações interpessoais e de poder no
caráter  organizacional  da  escola,  impregnado  de  heranças  burocráticas,
tecnicistas e formalistas. Torna-se um desafio trabalhar a ressignificação das
ações pedagógicas.

Para  que  seja  educação  seja  plenamente  trabalhada,  a  escola  deve
levar  em  conta  a  necessidade  de  ter  mais  tempo  e  mais  espaços  de
aprendizagem.  O  nosso  maior  desafio  em  âmbito  escolar  é  trabalhar
justamente  com  esse  tempo  adicional.  Na  educação  integral,  não  basta
aumentar o tempo do aluno na escola de quatro para sete horas por dia, ou
para 10 horas por dia como no caso especifico desta unidade de ensino. Ter
mais tempo exige ter mais planejamento pedagógico para aproveitar de forma
mais transversal esse tempo.

A falta de investimento nos traz desafios ainda maiores, a adaptação dos
espaços é algo  necessário,  mas sem o devido planejamento  do governo o
funcionamento das atividades acontece de maneira precária.

 A batalha a favor da expansão da carga horária  nas escolas já não
representa mais um grande desafio. O ponto em questão é  que educação em

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/


tempo integral deve ser transformada numa educação integral e integrada. O
padrão de escolas de educação em tempo integral que temos hoje, onde pela
manhã ela  é uma unidade tradicional  e  à tarde se transforma num espaço
lúdico com atividades artísticas desconectadas de um projeto, deve mudar.  Na
educação  integral,  a  transversalidade  dos  conteúdos  trabalhados  de  forma
mais  conectada  e  o  diálogo  com  a  realidade  do  aluno  devem  ser  uma
constante nas escolas que adotam o modelo, estamos caminhando para que
isso aconteça, mas a passos lentos.

Apesar  dos desafios vemos que a educação integral  pode sim ser  o
caminho para a melhoria do ensino no Brasil. Com ela, é possível melhorarmos
também o processo de democratização na educação do país.  Se a escola,
dentro  do  seu  cotidiano,  trouxer  a  comunidade  para  planejar  o  projeto 
pedagógico de forma efetivamente democrática e participativa, melhoraremos a
qualidade no aprendizado dos nossos alunos. Além disso, ela se tornará mais
atrativa e mais humana. Assim como acreditamos que as escolas devem ser.

10 pressupostos que envolvem o conceito.

1. O direito a uma educação de qualidade é a peça chave para a ampliação e a
garantia dos demais direitos humanos e sociais.

2.  O objetivo  final  da  educação  integral  é  a  promoção  do desenvolvimento
integral dos alunos, por meio dos aspectos intelectual, afetivo, social e físico.

3. A educação não se esgota no espaço físico da escola nem no tempo de 4 h,
7 h ou mais em que o aluno fica na escola.

4. A educação deve promover articulações e convivências entre educadores,
comunidade  e  famílias,  programas  e  serviços  públicos,  entre  governos  e
ONGs, dentro e fora da escola.

5. A escola faz parte de uma rede que possibilita a compreensão da sociedade,
a construção de juízos de valor e do desenvolvimento integral do ser humano.

6. Organizações e instituições da cidade precisam fortalecer a compreensão de
que  também  são espaços  educadores e  podem  agir  como agentes
educativos. Já a escola precisa fortalecer a compreensão de que não é o único
espaço educador da cidade.

7. O projeto  político-pedagógico deve  ser  elaborado  por  toda  a  comunidade
escolar  refletindo  a  importância  e  a complementariedade  dos  saberes
acadêmicos e comunitários.



8. Ficar mais tempo na escola não é necessariamente sinônimo de educação
integral; passar mais tempo em aprendizagens significativas, sim.

9. A escola funciona como um catalisador entre os espaços educativos e seu
entorno e serve como local onde os demais espaços podem ser ressignificados
e os demais projetos, articulados.

10.  Além  de  demandar  a  articulação  de  agentes,  tempos  e  espaços,  a
educação  integral  se  apoia  na articulação  de  políticas (cultura,  esporte,
assistência social, meio ambiente, saúde e outras) e programas.

Articulação das atividades

As atividades são realizadas entre direção, coordenação, corpo docente
e voluntários. Como todo trabalho em equipe é necessário um intercambio para
facilitar o comando e a execução das atividades propostas para cada turma.
Todos os envolvidos precisam ter em mente:

• Compreender o voluntariado como forma de exercício da cidadania;

 •  Responsabilizar-se  pela  solução  dos  próprios  problemas  e  dos
relacionados a aprendizagem dos alunos; 

• Compreender o que significa ética em todas as esferas pois dessa forma o
trabalho acontecerá harmoniosamente;

 • Aprender a construir ideias coletivamente por meio do trabalho em grupo,
na  busca  da  autonomia  e  conscientização  do  aluno  na  sua  própria
aprendizagem;

 • Conscientizar-se das próprias representações acerca da solidariedade;

 • Avaliar criticamente o trabalho realizado e valores alcançados;

 •  Diferenciar  fato  e  opinião;  estabelecer  relações  pacificas  a  partir  de
opiniões diferentes; 

•  Posicionar-se criticamente diante de situações cotidianas que afetam a
aprendizagem do aluno/comportamento; 

ESQUEMA DE ATIVIDADE DA INTEGRAL



Integração dos alunos do 1º ao 9º ano.

Turma 1-               6° ao 9º ano

 Trabalhar  oficinas  que  desenvolvam  a  autonomia,  criticidade  e  a
interação entre os diversos grupos, de forma a promover a cooperação e
a ética. Ética: formação social e pessoal: explorar os temas transversais,
buscar  textos,  musicas  ou  contos  que  desperte  a  cidadania,  a
cooperação e a responsabilidade com o eu e o próximo.

 Desenvolver  um trabalho  coordenado  das  disciplinas  de  português  e
matemática dentro do item acompanhamento pedagógico.

Vespertino: segunda a quarta-feira, 12h30 às 17h30

12h30 às 13h – almoço e banheiro

13h às 14h – acompanhamento pedagógico

14h às 15h – 1 oficina

15h às 15h30 – lanche e banheiro

15h30 às 16h30 – 2 oficina

16h30 às 17h30 – 3 oficina ( nesse momento todas as turmas permanecem
juntas  com todos os monitores  para uma atividade esportiva:  futebol,  vôlei,
basquete. Nestas também serão incluídas atividades lúdicas da preferencia dos
alunos como: queimada e dinâmicas de cooperação.

 Recreação e jogos

 Horta escolar projeto sustentável 

 *Oficinas de artesanato 

 Acompanhamento pedagógico (leitura e interpretação de texto/ produção
textual/ raciocínio-lógico e tabuada)



Turma 2-                  4º anos e 5º ano             30 alunos     revezamento entre 
monitores e coordenadora.     

Segunda-feira: matutino

7h30 às 8h- lanche

8h às 9h – *oficina português 

9h às 10h – *oficina matemática

10h às 10h30 – recreação

10h30 às 11h30 – atividade recreativa

11h30 às 12h15 – almoço

Turma 3 – segunda, terça e quarta 1º ao 3º ano - Atividades lúdicas e de artes 
com revezamento entre monitor e professora.

A educação lúdica sempre esteve presente em todas as épocas entre os
povos e estudiosos, sendo de grande importância no desenvolvimento do ser
humano na educação infantil  e na sociedade.Os jogos e brinquedos sempre
estiveram presentes no ser humano desde a antiguidade, mas nos dias de hoje
a visão sobre o  lúdico é  diferente.  Implicam-se o seu uso e  em diferentes
estratégias em torno da pratica no cotidiano.

Para  que  o  lúdico  contribua  na  construção  do  conhecimento  faz-se
necessário que o educador direcione toda a atividade e estabeleça os objetivos
fazendo com que a brincadeira tenha um caráter pedagógico e não uma mera
brincadeira,  promovendo,  assim,  interação  social  e  o  desenvolvimento  de
habilidades intelectivas.

A teoria Sócio-histórica de Vygotsky defende a ideia de que a criança é
um ser histórico e social e seu desenvolvimento está relacionado com o meio
em que vive.

 Para esse autor, à medida que a criança brinca com outras,  estará
avaliando  suas  habilidades  em comparação  com as  de  outras  crianças.  O
professor  tem  um  papel  importante  que  é  o  de  orientar  e  estimular  as
atividades lúdicas em sala de aula, focando a interação da criança com o meio
em que  está  inserida.  Ainda  nesse  capítulo,  definiu-se  o  conceito  de  jogo,
brincadeira e brinquedo na visão de alguns autores. Abordei a importância do
lúdico  para  o  desenvolvimento  integral  da  criança,  relacionando  com  a
educação escolar. Para a prática do lúdico, em sala de aula, nas séries iniciais
do  Ensino  Fundamental  é  necessário  o  educador  conhecer  as  fases  do
desenvolvimento  infantil,  segundo  Piaget,  para  que  possa  desenvolver
brincadeiras de acordo com o estágio de desenvolvimento cognitivo da criança.



Desta  forma,  terá  êxito  em  suas  atividades  e  as  crianças  estarão
desenvolvendo todas as suas potencialidades. A teoria de Vygotsky apresenta
a importância de o indivíduo relacionar-se com o meio em que vive através de
brincadeiras,  pois  desta  forma  estará  vivenciando  situações  sociais  que  o
ajudarão a tornar-se um indivíduo mais seguro. O professor das séries iniciais
precisa conhecer esta teoria para que possa orientar as crianças durante as
atividades lúdicas, considerando o seu contexto sócio-cultural Para Piaget, os
aspectos cognitivos, afetivos, físico- motores, linguísticos, sociais e morais se
desenvolvem  de  maneira  integrada.  Esse  processo  acontece  a  partir  do
momento em que a criança interage com o seu meio social, constrói seu saber
na interação e assimila algumas informações de acordo com o seu estágio de
desenvolvimento.

Brinquedo, Brincadeira e Jogo
 É importante compreender o significado real de brinquedo, brincadeira e
jogo, pois são aspectos fundamentais para o desenvolvimento de atividades
lúdicas  em  sala  de  aula.  Faz-se  necessário  apresentar  a  definição  de
brinquedo,  para  que  o  professor  durante  as  atividades  lúdicas  ofereça  o
brinquedo de acordo com a sua faixa etária. Entender os tipos de brincadeiras
e as habilidades que o jogo proporciona à criança em diferentes faixas etárias.

Durante  as  atividades  proporcionadas  para  o  primeiro  semestre  será
observada a necessidade de adaptações ou mudanças para as atividades após
o recesso escolar.

 Auxiliar  o  professor  regente  no  agrupamento  para  que  este  possa
trabalhar os campos de dificuldade de cada grupo (  as turmas serão
dividas em dois grupos);

 Promover junto ao monitor momento lúdico, voltado para a criatividade e
integração.





ARTES 1º AO 3º ANO
1º SEMESTRE 2018

OBS. O grau de dificuldade e de cobrança é ajustado de acordo com o nível de cada 
turma.

05/03 Apresentação do monitor/ desenho livre no caderno de desenho

12/03 Colagem com revista ( corpo de um e cabeça de outro)
19/03 Dobradura (barquinho e casinha)
26/03 Cores quente ( pintura coletiva em papel pardo)
02/04 Cores frias (desenho livre usando apenas as referidas cores)
09/04 Mosaico com crepom
16/04 Atividade em pratinho descartável

23/04 Dobradura
30/04 Colagem
07/05 Desenho com folhas e giz de cera
14/05 Ampliando desenhos
21/05 jogo dos sete erros
28/05 Confeccionando cartões
04/06 Ampliando desenhos
11/06 Dobradura
18/06 Atividade com revista
25/06 Atividade com jornais

02/07 Desenho livre



REVEZAMENTO 1º E 2º ANO
terça-feira

1º SEMESTRE 2018

06/03 Lateralidade- ( passar a bola por cima, por baixo, por cima e por baixo) PATIO
13/03 Lateralidade- ( atividade com bambolê, direita, esquerda, em cima, embaixo,

dentro fora);
PATIO

20/03 Psicomotricidade ( andar em linha reta, curva, circulo e de costas); PATIO
27/03 Psicomotricidade ( pular corda): PATIO
03/04 Psicomotricidade e concentração ( coelhinho muda de toca); PATIO
10/04 Lazer ( totó e tamancobol); PLAY
17/04 Concentração (Regras e posicão Futebol); PATIO
24/04 Psicomotricidade ( passar a bola com os pés, sentados em circulo); PATIO
08/05 Concentração e disciplina ( futebol); PATIO
15/05 Psicomotricidade (Corrida entre cones com a bola); PATIO
22/05 Concentração e agilidade (vivo ou morto); PATIO
29/05 Concentração, agilidade e disciplina (jogo de bola aos pares costurando); PATIO
05/06 Concentração e disciplina ( futebol); PATIO
12/06 Psicomotricidade ( pular corda): PATIO
19/06 Lazer ( totó e tamancobol); PLAY
26/06 Concentração, agilidade e disciplina (jogo de bola aos pares costurando); PATIO
03/07 Psicomotricidade ( andar em linha reta, curva, circulo e de costas); PATIO



REVEZAMENTO 3ºS E 4ºS ANOS
quarta-feira

1º SEMESTRE 2018

07/03- Lazer  (totó e tamancobol);                                                play

14/03- Agilidade e disciplina (corrida entre cones e bola); Pátio frente a 
secretaria

21/03- Concentração e disciplina ( futebol); Pátio ou quadra
28/03- Psicomotricidade ( passar a bola com os pés, sentados

em circulo);
Pátio 

04/04- Concentração, agilidade e disciplina (jogo de bola aos 
pares costurando);

Pátio ou quadra

11/04- Concentração e disciplina ( futebol); Pátio ou quadra

18/04- Psicomotricidade  (  pular  corda)/  Concentração  e
agilidade (vivo ou morto);

Pátio ou quadra

25/04- Lazer (totó e tamancobol); play
02/05- Agilidade e disciplina (corrida entre cones e bola); Pátio ou quadra
09/05- Concentração e disciplina ( futebol); Pátio ou quadra
16/05- Psicomotricidade  (  pular  corda)/  Concentração  e

agilidade (vivo ou morto);
Pátio ou quadra

23/05- Lazer (totó e tamancobol); play
30/05- Concentração, agilidade e disciplina (jogo de bola aos 

pares costurando);
Pátio ou quadra

06/06- Psicomotricidade ( passar a bola com os pés, sentados
em circulo);

Pátio 

13/06- Concentração e disciplina ( futebol); Pátio ou quadra

20/06- Lazer (totó e tamancobol); play

27/06- Psicomotricidade  (  pular  corda)/  Concentração  e
agilidade (vivo ou morto);

Pátio ou quadra

04/07- Concentração e disciplina ( futebol); Pátio ou quadra



Turma 4 – 3º anos – sexta-feira, vespertino:  reagrupamento. Professores e 
coordenadora das 13h00 às 15h.

 Buscar  através  do  reagrupamento  a  elevação  dos  níveis  de
aprendizagem;

 Proporcionar aos alunos o crescimento pedagógico a partir do nível de
desenvolvimento que se encontram.

 Realizar atividades sistêmicas para sanar as dificuldades apresentadas
em cada grupo

 Ao se constatar o avanço o aluno deve migrar entre um grupo e outro,
para que possa continuar avançando.

Turma  5  –  5ºs  anos  –  sexta-feira,  7:30h  às  12:15h  reagrupamento.
Coordenadora e monitora

 Dar  um  apoio  diferenciado  aqueles  que  apresentam  um  baixo
rendimento.

 Buscar  através  do  reagrupamento  a  elevação  dos  níveis  de
aprendizagem;

 O trabalho será voltado para as atividades de português e matemática
de uma forma lúdica;

 Ao se constatar o avanço o aluno deve migrar entre um grupo e outro,
para que possa continuar avançando.

*As  oficinas  a  serem  trabalhadas:  Para  a  educadora  Vera  Maria
Candau, (1995),  a  oficina constitui  um espaço de construção coletiva do
conhecimento,  de  análise  da  realidade,  de  confronto  e  troca  de
experiências.  A atividade,  a  participação,  a   socialização  da  palavra,  a
vivência  de  situações  concretas  através  de  sociodramas,  análise  de
acontecimentos, a leitura e a discussão de textos, o trabalho com distintas
expressões da cultura popular, são elementos fundamentais na dinâmica
das oficinas pedagógicas.  Portanto, as oficinas são unidades produtivas de
conhecimentos a partir de uma  realidade concreta, para serem transferidas
a essa realidade a fim de transformá-la. 



Oficinas refere-se ao lugar onde se aprende fazendo junto com os outros. A
oficina é um âmbito de reflexão e ação no qual  se pretende superar  a
separação que existe entre  a teoria  e a  prática,  entre conhecimento e
trabalho e entre a educação e a vida, trata-se de um processo continuo que
será utilizado ao longo da vida em seus diversos aspectos.

.
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HORTA ESCOLAR
PROJETO

SUSTENTAVEL



JUSTIFICATIVA

O Projeto horta escolar, foi pensado com objetivo de atender algumas
necessidades dos alunos, para que aprendam o cultivo de hortaliças que estará
envolvidas ações como: plantar, cuidar e colher e a valorizar uma alimentação
mais  saudável  chegando  até  o  seu  ambiente  familiar.  Ao  observar  que  o
observar o resultado de seu trabalho terá sua autoestima elevada. 

OBJETIVOS

 Implantar  uma  horta  na  escola,  avaliando  sua  aplicabilidade
como  método  sustentável,  trazendo  melhor  qualidade  à
alimentação servida na escola, 

 Promover  uma  mobilização  para  conscientizar  as  pessoas  a
necessidade e a importância de plantar e cuidar, principalmente,
da comunidade rural. 

METODOLOGIA

O projeto será realizado na escola em uma área próximas as salas de aula,
e  vamos  contar  com  o  auxilio  do  servidor  Marcilesio,  que  nos  orientara  e
também organizará  a  estrutura  de  cuidados  ao  longo  do  ano,  na  seguinte
ordem:

 Demarcação das áreas de plantio,
 Preparo do solo;
 Fertilizantes e Produtos Naturais (orgânicos);
 Confecção de uma composteira;
 Técnicas de plantio e cuidados com os canteiros.
 Canteiros medindo 1 metro de largura por 4 metros de comprimento.

O local utilizado possui disponibilidade de sol, água condições de terreno e
proteção de ventos fortes e frios. A horta terá uma cerca viva de feijão andu,
devendo observar que o acesso das crianças a horta não deve oferecer risco
algum de acidentes.

 Seleção de hortaliças, como, por exemplo:
    Alface,  couve,  alho,  repolho,  cebolinha,  cheiro  verde,  tomate,  berinjela,
pimentão, pepino, quiabo,      abobrinha, couve flor, cenoura, chuchu.

Alunos juntamente com monitor, ficarão responsáveis pelo manejo da horta,
levando a efeito:

 Irrigação diariamente;
 Retirada de plantas invasoras;
 Observação do aparecimento de pragas;
 Afofar a terra próxima ás mudas;
 Completar nível de terra em plantas descobertas;



 A colheita será feita obedecendo ao período de maturação das hortaliças. 
 Todos os processos de implantação da horta serão acompanhados pelos
alunos e monitor 

 
MATERIAL

 Carrinho de mão,
 Regadores,
 Pá larga,
 Enxada,
 Pá de mão,
 Mangueira para irrigação e conexões;
 Telas;
 Facão de corte;
 Rastelo;
 Madeira para o portão;
 Sementes;
 Mudas;
 Adubo orgânico.

 
CRONOGRAMA

De maio a dezembro de 2017.
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Introdução

 É sabido que uma das instituições sociais que mais influi no desenvolvimento da
criança e do jovem é a família, pois desde que nasce a primeira educação recebida é no
seio  dela.  Ao  se  fazer  uma  breve  retrospectiva  histórica,  percebe-se  que  grandes
transformações ocorreram na estrutura familiar e que estão intimamente ligadas ao tipo
de políticas econômicas, a educação de cada época e, portanto a educação recebida na
família serve de base escolar. A educação de valores se dá pelos sentimentos de amor,
justiça, solidariedade e prazer, razões que justificam ou motivam as ações. A educação
como  um direito  fundamental  deve  se  estruturar  partindo  do  princípio  dos  direitos
humanos. A escola deve impregnar nos alunos uma cultura de valores;

Reforçar  de maneira  acentuada  a  participação  dos  mesmos,  para  serem mais
protagonistas  do que meros  figurantes.  Enfatizar  que as atividades  de aprendizagem
escolar são um dos melhores dinamismos da formação pessoal e educação cívica. Criar
uma nova figura educativa que mescle o papel de pedagogo, do educador social e do
animador  sociocultural  que  se  responsabilize  por  promover  na  escola  todas  aquelas
atividades  que  em  algumas  medidas  transcendem  os  trabalhos  estritos  das  aulas.
Coordenando parte das atividades da escola vinculada ao Plano de Ação da Orientação
Educacional,  envolvendo os pais e toda comunidade escolar de modo que permitam
cobrir  os  diferentes  objetivos  inerentes  ao  processo  educativo.  Segundo  Freinet,
aproximando as crianças dos conhecimentos da comunidade elas podem transformá-la e
assim modificar a sociedade em que vivem. Esse trabalho é um trabalho de cidadania de
democratização do ensino pela formação de um ser social.

Problema

Por  que  as  crianças  e  os  jovens  estudantes  não  conseguem  conviver  em
harmonia com as normas disciplinares da escola e da sociedade? Projeto: Educação e
Valores Tema: Viver e Aprender Cidadania;

Hipóteses

Crianças e jovens vivem só sem a presença de um adulto para supervisiona-los; -
Falta de limites e autoridade amorosa dos pais; - Programa de atendimento em turno
contrário  para  adulto  para  que  o  aluno  possa  participar  ativamente  de  tarefas
diversificadas;  -  Políticas  públicas  que  garantam a  permanência  das  crianças  e  dos
jovens em tempo integral na escola;

 Profissionais habilitados em diferentes áreas para descobrir Integral; possíveis
talentos.

Justificativa



O Projeto “Viver e Aprender Cidadania” tem o propósito de difundir os direitos e
deveres inerentes a educação, introduzir de maneira visível nas áreas correspondentes
aos  assuntos  relacionados  as  normas  de  convivências  sociais,  oportunizar  os
conhecimentos  de  conceitos  e  reflexão  éticas  que  ajudam a  entender  a  experiência
pessoal e social,. Incrementar os conteúdos básicos para um projeto de cidadania ativa,
abordando  temas  como:  violência  sexual,  maus-  tratos  contra  crianças  e  jovens,
pedofilia,  preconceito e valores culturais.  Despertar no jovem o sentimento de amor
próprio  para  que  possa  ter  ideal  de  vida  sabendo  aperfeiçoar-se  para  descobrir  sua
verdadeira identidade. 

Objetivo geral

Trabalhar a identidade do aluno fazendo com que ele se reconheça como um ser social
em direitos e deveres. Tornando-o um cidadão capaz de conviver harmonicamente com
as  diferenças,  respeitando  os  limites  da  convivência  social,  tendo  como  princípios
básicos o amor próprio e aos outros.  O principio norteador  do projeto e a Festa da
Família onde a escola ao longo dos anos busca junto a comunidade o fortalecimento dos
membros da família, ressaltando em seu contexto a função e importância de cada um.

Objetivo específico

-Resgatar a valorização do ser humano e a importância das virtudes, como tendências
para o bem, que devem ser ensinadas e partilhadas desde a mais tenra idade. - Fortalecer
os  vínculos  afetivos  no  Âmbito  Educacional  para  desenvolver  uma  cultura  de
cooperação  e  camaradagem entre  alunos  e  professores.  -  Mostrar  ao  educando  que
educar não é somente instruí-los, mas oferecer experiências significativas que o prepare
para a vida como cidadão. 
     Desenvolver ações preventivas quanto a violência, ao apelo sexual, aos maus tratos e
abuso  sexual  contra  crianças.  -  Refletir  sobre  comportamentos  e  noções  de  boas
maneiras.  - Abordar assuntos referentes ao sentimento de egoísmo, avareza,  falta de
educação  e  respeito  para  com o  outro.  -  Reconhecer  o  próprio  valor.  -Promover  a
inclusão  social  e  digital  de  professores,  bem  como  de  toda  comunidade  escolar;  -
desenvolver  habilidades  e  competências  para  as  mídias  digitais,  voltadas  para  a
educação; 

Metodologia

O projeto será desenvolvido através de palestras e atividades que oportunizem a
reflexão  dos  educandos  em  relação  ao  assunto  abordado,  mensagem em slids  para
sensibilizá-los,  roda  de  conversa,  dinâmicas,  teste  sobre  personalidade  ,  desenhos,
vídeos educativos e músicas. 

Recursos



  TV; Papel; DVD; CD; Aparelho de Som; Pen Drive; Data Show; Cartilha da Educação
LDB; Código Penal;  ECA; Constituição Nacional; Regimento Escolar.

Atividades

 Escrita  do  Projeto;  Apresentação  do  Projeto;  Palestras;  Roda  de  conversa;
Dinâmica da água; Desenhos e vídeos educativos; Músicas e Paródias Avaliação: Será
continua, com ênfase no aspecto pedagógico, observados através de questionários sob
pontos positivos e pontos negativos participação e metodologia utilizada no projeto.

CARRO COM DOIS VOLANTES E DOIS MOTORISTAS
Levar a turma a perceber que assim como um carro não chegara ao seu destino 

com dois motoristas a família também terá dificuldades e não chegara ao seu destino 
final.

O destino final: amor, paciência, cooperação e a criação de filhos responsáveis.

FILME; COMO ESTRELAS NA TERRA
Sensibiliza-los a aceitação e cooperação através das diferenças.

DINÂMICA DO CRACHÁ
Esta dinâmica além de construir os valores, também funciona como um “quebra-gelo” e
integração, então, tanto pode ser aplicada com grupo de conhecidos, desconhecidos, de
pouca ou frequente convivência.  A quantidade  de participantes  é ilimitada,  pode ser
realizada em grandes ou pequenos grupos.
 
Material:
– papel sulfite tamanho A-4, cortado em quatro, que será usado como um crachá, de
acordo com a quantidade de participantes.
– lápis de cor, ou giz de cera, ou canetas hidro cor.
– fita crepe.
– cola branca.
–  papel  kraft,  ou  para  embrulho,  o  suficiente  para  colar  todos  os  crachás  dos
participantes.
– aparelho de som e cd com música escolhida de acordo com o perfil do grupo.
 
Desenvolvimento:
Aproveite para fazer a integração, entregando uma folha de sulfite e pedindo que dobre
ao meio  e  depois  novamente,  depois  rasgando na  dobra e  dividindo  para  mais  três
colegas. Ou dependendo do tempo que tenha disponível, pode levar a folha já cortada e
distribuir.
Peça que cada um escolha um lápis, ou giz, ou caneta para escrever na parte de cima da
folha cortada, seu NOME em caixa alta, de maneira que possa ser visualizado, depois
logo  abaixo,  peça  que  os  participantes  escrevam  uma  QUALIDADE  que  queira
destacar, e na sequência, logo abaixo a sua FUNÇÃO.
Passe um pedaço de fita crepe,  que seja suficiente  para segurar o crachá,  para cada
participante e peça que eles coloquem para que seja visualizado.



Coloque a música para tocar e peça que cada um com o seu crachá circule pela sala,
procurando visualizar o NOME, a QUALIDADE e FUNÇÃO.
Quando você perceber que a maioria já se conheceu melhor, através dos crachás, peça
que  retornem  para  seus  lugares  e  escrevam  no  crachá  a  seguinte  frase:  EU
VALORIZO… e complete esta frase.
Depois estique a folha de papel kraft ou de embrulho, ou no chão ou sobre uma mesa de
acordo com o tamanho  desta  folha  que  será  feito  de  mural.  Este  mural  pode ter  o
seguinte título: CONSTRUÍNDO… (o nome do local, da empresa, da escola). Peça que
cada participante retire a fita crepe do seu crachá e coloque disposto no mural, se houver
necessidade coloque cola branca.
É importante que todos possam visualizar a construção no mural.

A ÁRVORE DA VIDA
Em sala estará exposto um desenho de tronco de árvore e na raiz está escrito: "Ser

feliz"!
O  professor  propõe  aos  alunos  que  escrevam  uma  mensagem  para  os
pais/família/colegas da turma. Solicita-se, porém, que não registrem o nome e que não
assinem, dobram os papéis que contém as mensagens, colocam-nos dentro das bexigas,
toca-se a música e eles jogam os balões para o alto e brincam com eles, vão estourando
um a um, e a medida que caem os papeis vão fixando na árvore, depois eles tentam
descobrir de quem é o recadinho.. É 

DINÂMICA DO ROLO DE BARBANTE
Pegue  um  rolo  de  barbante  e  faça  todas  as  pessoas  sentarem  em  circulo. 
A primeira pessoa a brincar segura a ponta do fio de barbante e JOGA o rolo para aquela
pessoa  que mais  gosta,  ressaltando uma característica  daquela  pessoa,  boa ou ruim.
NÃO  PODE  SOLTAR  A  PONTA  DO  FIO  DO  BARBANTE. 
Cada uma das pessoas que receberem o rolo deve fazer a mesma coisa. Segura na linha
e  lança  o  rolo,  ressaltando  uma  característica  diferente  das  que  ja  foram  faladas. 
No  final,  tera  se  formado  no  centro  do  circulo  uma  grande  teia,  e  todos  estarão
conectados. 
O "mestre"  da  palestra  explica  que assim como na brincadeira  é  a  vida,  todos tem
qualidades e defeitos, mas formamos um conjunto. Se alguém soltar a corda, ela ficara
bamba, e todos podem ser prejudicados. Não devemos desprezar o próximo porque é o
conjunto que forma um todo!

 
DINÂMICA DO BARQUINHO

OBJETIVO: Levar  o grupo a perceber  a  importância  do respeito  mútuo,  respeito  às
diferenças individuais e com isso iniciar o trabalho de temas como Bullying e como
evita-lo.
PARTICIPANTES: até 15 pessoas.
TEMPO: de 1h a 1h30.
MATERIAL: Papel  sulfite,  Canetas  Coloridas,  Vendas,  Mesas,  Cadeiras  de  trabalho,
tiras de pano, tapa ouvidos.
DESCRIÇÃO: O facilitador explica ao grupo que a tarefa será a de desenhar um barco,
sendo que irão ser divididos em grupos e caberá a cada participante a execução de uma



parte desse barco. Dizer que o grupo que conseguir completar a tarefa,  primeiro será o
vencedor.

DESENVOLVIMENTO:
1-    Dividir os participantes em grupos de 5 ou 4 participantes, cada.

     2-     Entregar para cada grupo uma folha de sulfite e canetas coloridas.
     3-      Explicar que cada componente do grupo só poderá fazer um traço de cada vez para

executar o barco e que quando terminar o seu traço deve passar a folha para o próximo
colega que por sua vez irá executar o traço que lhe cabe. Por exemplo:  O primeiro
participante faz o traço que se refere à parte de baixo no barco, cabe então ao próximo
participante  fazer  uma  das  laterais.  E  assim  por  diante  até  que  todos  possam  ter
executado sua parte e o barco esteja, totalmente, desenhado.

    4-   Pedir para que iniciem a atividade. Enfatizar que cada grupo deve ter seu desenho
pronto no prazo máximo de 2’.

     5-  Após a execução da atividade verificar se todos completaram o desenho e qual grupo
a terminou mais rapidamente. (A tendência é que todos os grupos terminem rapidamente
e não tenham dificuldade para executar a tarefa).

      6- Agora, explicar que isso foi apenas um ensaio e que irão novamente fazer o desenho
do  barco,  só  que  agora  serão  estabelecidos  algumas  características  para  cada
participante como descritas a seguir. (colocar na lousa ou levar um cartaz).
Participante 1- É cego e só tem o braço direito.
Participante 2- É cego e só tem o braço esquerdo.
Participante 3- É cego.
Participante 4- É mudo.
Participante 5- Não tem os dois braços.
OBS: Essas combinações são feitas de acordo com o número de participantes de cada
grupo, podendo ser acrescentadas  ou retiradas  dificuldades.  O facilitador  pode levar
fitas para prender a mão ou mãos dos participantes que não podem usá-las, pois estes
tendem a não respeitar as instruções até mesmo por ato reflexo. Outras combinações
podem ser feitas: cego e surdo, só tem o braço esquerdo, etc.

      7- Depois de explicado quais serão as dificuldades dos membros do grupo, pedir para
que estabeleçam quem irá assumir qual característica, entregando as vendas para os que
serão  cegos,  tiras  de  pano  para  amarrar  os  braços  que  não  deverão  utilizar  e  tapa
ouvidos para os surdos.

      8- Quando todos estiverem prontos, estabelecer o tempo de 4’ para que executem a
tarefa.
Obs: O facilitador deverá permanecer em silêncio, apenas observando o trabalho. Caso
alguém solicite  ajuda ou informações,  reforçar  as instruções já ditas sem dar  outras
orientações.  Caso  algum participante  faça  perguntas  do  tipo  está  certo?  Pode  fazer
assim?  Deixar  o  grupo  decidir.  Não  deve  interferir.  Estas  situações  poderão  ser
retomadas  no  momento  de  debate,  para  análise  e  como  ilustração  para  outros
comentários.

OBS:  É bastante  provável  que a  maioria  do grupo não consiga  realizar  a  tarefa.  O
facilitador  poderá dar um tempo para que o grupo discuta como poderia melhorar e



propõe que façam, novamente. Se quiserem tentar mais o facilitador pode permitir. (Em
alguns casos pode deixar que executem até 3 ou 4 vezes, sempre tendo momentos para
discutir  o  que  fazer  para  ter  melhor  desempenho  e  colocar  em  prática  as  ações
sugeridas.

DISCUSSÃO:
 Depois de terminada a atividade o facilitador pergunta ao grupo:
1- Como se sentiram durante a atividade?

       2- Conseguiram executar o barco? Se não conseguiram, por quê? O que faltou? Se
conseguiram, o que fizeram para isso?
3-Quais as dificuldades que sentiram? O que são deficiências? Elas são só físicas?
Levar o grupo a perceber que foram as limitações impostas que dificultaram ou fizeram
com que não conseguissem executar o trabalho. Lembrar que conseguiram facilmente,
desenhar o barco na primeira tentativa,  já que não havia limitações  ou deficiências?
Enfatizar  que deficiências todos temos: não só físicas, ser cego, por exemplo,  como
podemos ter dificuldade para aprender matemática.., ou falar em público, etc.
4-    Perguntar:  Essa  experiência  pode  ser  transportada  para  o  nosso  dia  a  dia?
Frequentemente,  encontramos  pessoas  com  dificuldades/  “deficiências”?  Como,
geralmente  lidamos  com  elas?  Será  que  todos  nós  em  algum  grau  temos  alguma
deficiência? Como podemos lidar com tudo isso? O que é BUILLYING. Será que esta
prática é nova ou sempre existiu com outros nomes.
Levar  o  grupo  a  refletir  sobre  como  tentamos  rotular  e  afastar  as  pessoas  com
dificuldade.  Não respeitamos as diferenças individuais e por isso tentamos enquadrá-las
aos nossos padrões. Todos somos diferentes e temos qualidades e aspectos a melhorar e
que o convívio se torna melhor quando são respeitadas estas diferenças. Que podemos
nos voltar para a ajuda ao próximo e não para o julgamento.
       Que  os  rótulos  são  dados  a  partir  de  preconceitos  e  estereótipos.  Que  todos
podemos   vencer  nossas  dificuldades  com  esforço  e  ajuda  mútua. 
Perguntar-: O que o BULLYING pode acarretar na autoestima da pessoa? Há casos onde
a pessoa tem que deixar de frequentar alguns lugares para se preservar ou porque não
suporta  mais  viver  com  todos  os  preconceitos. 
Há, também, rótulos positivos.  Por expl.:  O bom aluno. Mesmo sendo positivo isso
ajuda  a  pessoa  rotulada?  Ela  pode se  sentir  tão  pressionada  que  pode também não
aguentar.

CONCLUSÕES:
Todo  tipo  de  preconceito,  rótulos  e  estereótipos  são  prejudiciais  às  pessoas  e
relacionamentos. É preciso que aprendamos o respeito, a paciência e tolerância para que
tenhamos relacionamentos mais saudáveis e, por conseguinte uma vida mais saudável.
Que todos nós temos “deficiências”, mas que precisamos saber lidar com elas. Que o
não julgamento dessas “deficiências” facilita em muito a superação delas. Que todos
podemos  nos  ajudar  e  respeitar  para  que  nos  desenvolvamos  cada  vez  mais.
Todos podemos melhorar, basta querer e acreditar que podemos. E quando recebemos
aceitação e ajuda as coisas ficam ainda muito mais fáceis.

Cronograma
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PROJETO – SEMÁFORO DA DISCIPLINA 

Público alvo: Alunos do ensino fundamental do 1º ao 4º ano.

Justificativa 

Observando  o  dia-a-dia  em  nossa  escola,  percebe-se  em  algumas
crianças e atividades desenvolvidas, a problemática do desrespeito e valores
sem significado,  além da desmotivação nas atividades e  baixa  auto-estima.
Percebe-se então, a necessidade de criar um projeto onde possibilite o trabalho
e  aprendizado  significativo  para  nossos  alunos.  Busca-se,  pois  melhorar  a
disciplina e criar limites dentro de nossa escola, visando obter crianças mais
tranqüilas e motivadas no processo de ensino-aprendizagem.

Temas desenvolvidos

- Disciplina,
- Valores,
- Auto-estima.

Objetivo Geral

 Desenvolver um bom desempenho escolar, especialmente no 
comportamento e responsabilidade, além prática de valores.
 

Objetivos Específicos

 Criar ambientes agradáveis na escola;
 Estimular a aprendizagem;
 Reduzir níveis de stress dos professores e alunos;



 Premiar alunos por merecimento pelo bom desempenho escolar;
 Punir alunos que apresentam desempenho escolar insatisfatório;
 Fazer com que todos percebam como seres únicos e muito importantes

para o seu desenvolvimento;
 Respeitar regras de convivência;
 Desenvolver  comportamentos  positivos,  para  resolver  problemas  de

agressividade;
 Fazer leitura de textos e livros que elevem a auto-estima, e evidenciem

valores;
 Despertar o sentimento de valorização do eu e do outro;
 Construir sentimentos de amor, amizade, companheirismo, partilha;

Cronograma

 Ano letivo

Procedimentos 
Ações

- Trabalhar atividades de acordo com as necessidades da turma;
- Fazer gancho das atividades do projeto de leitura com o de disciplina,
procurando fazer leituras de livros que abordem o tema;

- Realização de dinâmicas e aulas criativas;;
- Utilizar a leitura para criar movimentos de incentivo e motivação;
- Ouvir e cantar músicas;
- Realizar observações diárias sobre o desempenho escolar, registrando o
mesmo e adotando critérios junto aos alunos para avaliação dos mesmos e
seleção daqueles que participarão de premiações por merecimento; 
- Organizar passeios e atividades de lazer para premiar alunos com bom
desempenho e os alunos que vem apresentando problemas disciplinares e
não melhoram de forma significativa, ficarão de fora, com atividades extra
classe;
-  Observar  e  realizar  atividades  diferenciadas  com  estes  alunos  para
reconhecimento da necessidade de mudança e verificação de mudança de
postura e auto-estima a fim de  que as punições tenham retorno positivo em
suas aprendizagens e no seu desempenho de forma geral;

Atividades
 Combinados de convivência
- Se a turma ainda não tem combinados, elaborar com os alunos e fazer
cartaz para deixar exposto e consultar sempre que necessário.

 Trabalhar valores
- Fazer leitura de textos ou livros sobre cada valor e confeccionar cartazes
com a turma;
- Explorar em atividades diversas sobre o tema.

 Semáforo



- Confeccionar  um cartaz com os nomes dos alunos e anotar(a critério do
professor)  o  acompanhamento do desempenho dos alunos,  sendo verde
para  aqueles  que  demonstrarem  bons  resultados,  amarelo  aqueles  que
precisam de atenção e vermelho para aqueles que precisam melhorar.  As
premiações  ou  punições ficarão  a  critério  do  professor  e  da  direção  da
escola que promoverá ações coletivas sempre que necessário for. 

 Realizar dinâmicas
- Reservar momentos de dinâmicas que elevem a auto-estima e controle
emocional;
-  Fazer  dinâmicas  de  atividades  em  grupo  entre  outras,  conforme  a
necessidade dos alunos.

 Confecção de murais
Sobre valores fixados pela escola.

 Conversas informais
Aproveitando acontecimentos do dia-a-dia.

 Relatos de experiências
Atitudes de ajuda ao próximo.
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PLANALTINA DF, JUNHO DE 2018
Período: Junho a dezembro
Equipe Responsável: Coordenação, professores, funcionários e direção.

INTRODUÇÃO

Para  mudar  a  perspectiva  em relação  à  indisciplina,  é  imprescindível  que  a
escola se responsabilize cotidianamente por garantir um ambiente de cooperação, em
que o valor humano, o respeito, a dignidade e a integridade marquem as relações. Essa
conquista pode se dar por meio de um percurso de formação continuada para toda a
equipe. Ao mesmo tempo, é preciso ter em mente que conflitos sempre vão ocorrer e
não é possível esperar o fim da formação para resolvê-los.

Seja na entrada, na saída ou no horário do recreio, o controle do fluxo de alunos
é fundamental para que não ocorram correrias. Como opção de melhorar o tráfego o uso
de sinais diferenciados, como adesivos e placas é algo simples e muito eficiente já que
prende a atenção de todos facilmente.

O recreio é o momento de pausa nos estudos em que o aluno tem direito de se
alimentar e brincar. É também um grande laboratório que favorece a aprendizagem e
fortalece as diversas interações.

Todas as estratégias de ação a serem desenvolvidas nos momentos de entrada,
saída e recreação na escola, devem ter como objetivo sensibilizar e envolver os alunos,
considerando  sua  capacidade  intelectual,  afetiva,  de  modo  criativo,  possibilitando  a
troca de experiências e expressão de novas ideias.

De início a mudança pode causar estranheza,  mas,  passando esse período de
adaptação, tudo será mais fácil.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se o projeto pela constatação da grande necessidade de orientação das
crianças durante os horários de entrada, saída e recreio, pois se percebe muita agitação,
brigas,  acidentes,  brincadeiras  violentas,  correrias,  jogam  lixo  no  chão,  e  a  grande
dificuldade de organização dos mesmos.

Em específico o horário do recreio, onde as crianças dispõe de 20 minutos para
beber água, ir ao banheiro, brincar, conversar com os colegas e se distraírem um pouco.
Percebe-se  a  importância  de  organizar  esse  momento,  pois  o  seu  real  objetivo  é
descansar e se divertir.

As dificuldades geradas durante estes momentos se refletem ao longo das duas
aulas  que  se  seguem:  os  alunos  geralmente  vão  para  as  classes  agitados  com  os



acontecimentos  e  conflitos  ocorridos  no  pátio  e  os  professores  tinham  grande
dificuldade para ministrar suas aulas satisfatoriamente.  Desse modo os problemas de
disciplina, falta de atenção e participação aumentavam nas últimas aulas, pois os alunos
estão  suados,  cansados,  agitados  e  querem discutir  em sala  o que  aconteceu  nesses
horários – entrada e recreio.

De posse dos dados obtidos nessa análise o grupo buscou propor alternativas que
pudessem  solucionar,  ou  amenizar  essas  dificuldades.  Dessa  discussão  nasceu  a
proposta  do  PROJETO  RECREIO  DIVERTIDO.  Os  alunos  passariam  a  ter  esses
momentos,  entrada,  recreio  e  saída,  mais  organizado  com  monitores,  com  opções
tranquilas de lazer e brincadeiras.

A  realização  do  Projeto  poderá  também  desenvolver  nos  alunos  inúmeros
conteúdos,  valores,  habilidades  e  competências,  demonstrando  que  a  aprendizagem
pode e deve ocorrer em todos os espaços e tempos dentro da escola e não apenas na sala
de aula.

Entre os conteúdos que poderão ser desenvolvidos com o Projeto, destaca-se:
noções  de  higiene  e  preservação  do  ambiente  escolar,  a  socialização  e  o
desenvolvimento de valores como: noções de respeito, tolerância, importância do lazer,
entre outros.

OBJETIVOS

 Controlar a correria dos alunos no horário da entrada, diminuindo acidentes, conflitos
e agitação antes das aulas, mantendo-os sentados em ordem no corredor externo da
escola;

 Organizar os alunos em fila no horário da saída, de acordo com os ônibus;
 Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis durante o recreio através de jogos,

brincadeiras, brinquedos, cantigas de rodas e uso de materiais diversos;
 Diminuir o número de acidentes e conflitos durante o recreio;
 Proporcionar um amplo aprendizado aos alunos através da confecção de brinquedos

de sucata;
 Instrumentalizar os alunos para que, durante o recreio, consigam desenvolver jogos e

brincadeiras que reportem ao convívio grupal, concentração e amizade;
 Construir uma cultura da brincadeira em detrimento do ato de correr;
 Desenvolver  laços  de  amizade,  partilha,  solidariedade,  ajuda  mútua,  coleguismo,

entre outros.
 Tornar o recreio, para os alunos e funcionários, um momento tranquilo, favorável a

troca de experiências e ao lazer sadio, propiciando a formação cidadã dos alunos e
integração com o Projeto Pedagógico da escola.

 Estimular a participação de brincadeiras dirigidas;
 Proporcionar jogos e brincadeiras saudáveis como:



o Amarelin
ha

o Pula
corda

o Coelhinho
sai da toca

o Jogo  de
dama

o Dominó
o Totó
o Tamancob

ol
o Brinquedo

s
o Cantigas

de roda
o Pingue-

pongue
o Bolinhas

de gude
o Bambolês
o Músicas
o Elástico
o Leitura de

gibis
o Futebol

na quadra



ESTRATÉGIAS

Envolver diretamente os docentes que farão em sala de aula, no seu dia-a-dia escolar, um
trabalho de conscientização dos alunos para o desenvolvimento de atitudes coerentes ao ambiente
escolar  bem  como  o  resgate  de  brincadeiras  e  brinquedos  com  materiais  alternativos  e
industrializados.

Será  estimulado  aos  alunos  trazerem,  de  casa,  brinquedos  e  jogos.  Não  será  permitido
patinete, patins, roller, skate e bicicleta. A bola somente será permitida na quadra, com a presença
de um professor. Durante o recreio será colocada música ambiental instrumentalizada.

Este projeto tem tempo indeterminado, pois se necessita criar uma cultura do brincar.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa 
Para começar, levante com a equipe quais as principais situações de indisciplina na visão deles.
Cada um deverá classificar as situações em categorias e apresentá-las. Anote os resultados e guarde-
os  para  retomá-los  no  fim  da  formação.  O  próximo  passo  é  aproximá-los  do  significado  de
indisciplina. O que a distingue da violência. Orientar a discussão dos seguintes pontos: 
- A indisciplina escolar é um sintoma de que algo não vai bem. Se há conflitos, a falha está na
relação e não nas pessoas. 
-  O  comportamento  indisciplinado  é  algo  a  ser  alterado,  mas  isso  só  vai  acontecer  se  as
responsabilidades forem divididas entre todos. Não é mais possível dizer que "aqueles alunos do
professor X são bagunceiros".  Os alunos são de todos e deve haver parceria para transformar a
situação. 
2ª etapa 
Realize o acompanhamento direto do trabalho, com gravação em vídeo ou observação e registro
realizado pelo coordenador durante momentos de recreio, entrada e saída. Em seguida, discutir a
postura dos alunos com base nos conceitos estudados
3ª etapa 
Para  seguir  uma  regra,  é  preciso  entender  sua  razão  de  ser.  Se  não  houver  explicação  que  a
justifique,  a  restrição  pode e  deve  ser  questionada.  A ideia,  nessa  etapa,  é  criar  com alunos e
professores as regras para esses momentos. Construindo os combinados da entrada, saída e recreio.
Listar também o que os alunos gostariam que tivesse no horário do recreio, que seja possível da
escola providenciar.
4ª Etapa
Execução das estratégias listadas para cada momento, entrada, saída e recreio, durante todo o ano
letivo decorrente.

AÇÕES
 Monitoria

Toda semana uma turma de 4º ou 5º ano, ficará  responsável  para ajudar  no monitoramento do
recreio. Serão selecionados 5 alunos por turma. Estes alunos serão instruídos mostrando-lhes suas
atribuições. Cada um receberá um colete de monitor e dois cartões: um amarelo e um vermelho.
Atribuições dos Monitores:
a) Observar se tem alguma criança correndo pelo pátio causando tumulto
b) Observar se tem crianças brigando
O Monitor, ao ver alguma criança agindo de forma indevida deve lhe mostrar o cartão amarelo. Se a
mesma criança fizer novamente, deve-lhe mostrar o cartão vermelho e anotar atrás do cartão o nome
da criança e professora, passando para a coordenação o ocorrido. Não entrar em discussão com



nenhum aluno e nem tentar resolver conflitos, esta função é da coordenação. Os monitores estão ali
somente para observar e relatar.

 Dia Do Brinquedo

Uma vez por semana as crianças poderão trazer um brinquedo ou jogo de casa para brincar
na hora do recreio. Este brinquedo não pode ser eletroeletrônico e nem um brinquedo frágil.
Também não serão permitidos skate,  patins,  bola,  etc.  A escola  não se responsabiliza  por
nenhum dano ou perda dos brinquedos. Fica proibido o uso dos brinquedos em sala de aula,
podendo o professor tomar da criança caso ele esteja sobre a mesa ou usando o brinquedo na
aula.

DIA DA SEMANA TURMA BRINQUEDOS SUGERIDOS
SEGUNDA 5º ANO UNO, dominó, pega vareta, bambolê, pula-

corda,  boneca,  carrinho,  beyblade,  pião,
jogos de tabuleiro, cartinhas, etc.

TERÇA 4º ANO
QUARTA 3º ANO
QUINTA 2º ANO
SEXTA 1º ANO

 Atividades no recreio:

o Quadra
o Atividades diversificadas
o Brinquedos
o Totó
o Tamancobol
o Pracinha

Os alunos se dirigirão para as brincadeiras que mais gostam de forma aleatória e livre.

 Placas de sinalização

Criar  placas  que  oriente  as  crianças,  para  facilitar  a  comunicação  e  organização  das
atividades na escola.

Providenciar lixeiras para serem espalhadas pela escola.

 - Gincana do recreio

O coordenador passa de sala em sala anunciando que vai começar a gincana, a turma que ganhar
receberá um prémio.
Sugestões de tarefas:
- a turma que se organizar primeiro na fila
- a turma que transitar pela escola mais organizada
- a turma que deixar a sala mais limpa
- a turma que melhor se comportou no recreio
- a turma que mais ajuda e colabora com os colegas
- a turma que não se envolve em brigas, confusões e bagunças
- a turma que melhor se comporta nas atividades diversificadas e que ajuda a guardar o material.
A coordenação  deverá  montar  uma tabela  para  ir  anotando diariamente  a  pontuação  da turma.
Duração da gincana 1 mês. No próximo mês pode começar tudo de novo.

DURAÇÃO



Este  projeto  tem  tempo  indeterminado,  tendo  em  vista  necessidade  de  organizar  as
atividades que acontecem fora da sala de aula.
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PROJETO BIBLIOTECA RUTH ROCHA

INTRODUÇÃO

    A leitura é um dos meios pelo qual se obtém conhecimento das mais diversas áreas facilitando 

então, a argumentação e vocabulário para a produção de um texto oral ou também escrito.

    A escola tem grande parcela de responsabilidade para com o incentivo à leitura, pois promove o 

hábito nas crianças, estas irão crescer sabendo que a leitura enriquece o

conhecimento e da grande importância que ela exerce na vida do ser humano.

    Acreditamos que há grande necessidade do ser humano adquirir ao longo de sua

vida uma boa bagagem de leitura, pois além de obter conhecimento, desenvolve um

potencial crítico, para então questionar, duvidar, com isso saber mais e expor opiniões sem medo, e 

acima de tudo permite interpretar o mundo.

    Este projeto visa contribuir com os alunos, dando-lhes a possibilidade para que os mesmos 

possam, usando de sua criatividade, recontar a partir dos seus pontos de vista histórias que 

chegaram até eles através do discurso oral e escrito. A comunicação é parte inerente do ser humano. 

Desde cedo procuramos estabelecer comunicação, seja de modo verbal ou não verbal. A escola deve

oferecer condições para que os alunos possam aprimorar seus conhecimentos a respeito da língua 

materna, bem como, dos processos do ato de comunicação.

    A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento que começamos a 

“compreender” o mundo à nossa volta. No constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das 

coisas que nos cercam, de perceber o mundo sobre diversas perspectivas, de relacionar a realidade 

ficcional com a que vivemos, no contato com um livro, enfim, em todos os casos estamos, de certa 

forma, lendo – embora, muitas vezes, não nos demos conta. Desse modo, a leitura se configura com 

um poderoso e essencial instrumento libertário para a sobrevivência do homem.

    Há, entretanto, uma condição para que a leitura seja de fato prazerosa e válida: o desejo do leitor. 

A leitura não pode se tornar uma obrigação, porque quando ela se transforma em obrigação, a 

leitura se resume em simples enfado. Para suscitar esse desejo e garantir o prazer da leitura, 



daremos aos nossos alunos o direito de escolher o que quer ler, o de reler, o de ler em qualquer 

lugar.

    Acredita-se também que o hábito da leitura é fundamental para a prática de produção de texto, 

pois o fracasso na produção de texto deve-se justamente  ao fato de haver pouca leitura. Sendo 

assim, o propósito deste trabalho é, acima de tudo incentivar o aluno a leitura e a escrita em todos 

os seus aspectos e criar condições para  que tais atividades se desenvolvam de modo eficiente e 

produtivo.

JUSTIFICATIVA

    Para prepararmos os nossos educando para esse mundo moderno e contemporâneo, percebe-se a 

necessidade de prepará-los para enfrentar  mutações. Portanto, uma sociedade letrada, precisa saber 

ler, escrever e principalmente se comunicar/falar. A valorização social de uma pessoa, 

atualmente,está intimamente ligada ao seu desempenho escrito, mas também ao oral, pela razão da 

ampla exposição aos meios de comunicação.

    Pode-se dizer que é através da leitura que o individuo “pega gosto” pela formação de textos, 

querendo que todos lêem o que escrevem. O mundo é bom, mas com a leitura, ele torna-se melhor 

ainda.

É importante ressaltar que, qualquer que seja o ramo da atividade, o profissional sabe que o êxito 

dele depende, além dos conhecimentos próprios da área, de sua habilidade na leitura, que resultará 

em competências quanto ao manejo da língua. Enfim, todo saber é transmitido através desse 

instrumento primordial da comunicação humana na qual a leitura é uma das protagonistas.

OBJETIVO GERAL

    Estimular nos alunos um processo de leitura permanente para estar continuamente atualizados 

frente aos desafios e perspectivas do mundo moderno/contemporâneo, ajudando - os a se tornarem 

sujeitos leitores e escritores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Incentivar a formação de leitores;

• Despertar o gosto pela leitura, formando estudantes mais críticos, coerentes e com maior 

facilidade de interpretação;



• Entender que a leitura e a escrita desafiam nossa imaginação e possibilita nosso crescimento 

intelectual;

• Utilizar diferentes linguagens como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias;

• Permitir a construção de pontos de vista de uma visão de mundo, e atribuição de sentido;

• Ampliar o vocabulário, as experiências de leitura com o grupo e individualmente;

• Incentivar o estudante a compreender e utilizar melhor as regras ortográficas da Língua 

Portuguesa;

• Oportunizar aos estudantes o acervo de inúmeras obras literárias de variados autores, buscando 

sempre, ampliar seus conhecimentos e suas capacidades criativas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

    A leitura contribui para o prazer pessoal e amplia os interesses do indivíduo. Todas essas 

conquistas podem levar a uma vida bem sucedida.

A leitura ajuda no desenvolvimento e na personalidade do indivíduo, e é um dos aspectos mais 

importantes para o aluno como ponto de partida para a aquisição de conhecimentos, meios de 

comunicação e socialização.

Ler é um processo dinâmico e ativo implicando não só, a apreensão do significado do texto, mas a 

incorporação de nossa experiência e visão de mundo como leitor. A cada leitura essa interação 

dinâmica leitor/texto favorece a produção e a escrita de novo conhecimento e a expressão de uma 

linguagem diferenciada.

Ler é quase comentar um texto; é sublinhar, com a voz, as palavras essenciais... É ainda se colocar 

em harmonia com os sentimentos que o autor exprime, entregá-los e comunicá-los em torno de si: 

um sorriso, uma voz emocionada, olhos em que se pode ver lágrimas despontando, tudo isso é um 

comentário que dura longamente. Uma fisionomia fala tanto quanto a voz.(Bulletin Pédagogique du

Pas-de Calais, 1907 apud: Chartier &Hébrard. p.261)

    A leitura é um ato que, também, depende de estímulo e motivação. A prática da leitura é uma 

tarefa essencial para a construção do conhecimento e um deflagrador do sentimento e opinião crítica

do indivíduo.

    Ler onde e quando mais lhe convém, no ritmo que mais lhe agrada,podendo apressar ou retardar a

leitura, interrompê-la, reler ou parar para refletir, o seu bel-prazer. Ler o que , quando, onde e como 

bem entende. Essa flexibilidade garante o interesse contínuo pela leitura, tanto em relação à 

educação quanto ao entretenimento.

    BAMBERGER afirma que através da leitura favorece:



[...] a remoção das barreiras educacionais de que tanto se fala, concedendo oportunidades mais 

justas de educação principalmente através da promoção do desenvolvimento da linguagem do 

exercício intelectual, e aumenta a possibilidade de normalização da situação pessoal do individuo.

    A produção de texto está relacionada com a prática de leitura de cada um.Quem lê produz e 

escreve mais.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO

 
PROJETO: REVITALIZANDO O ESPAÇO ESCOLAR
(JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO, REAPROVEITAMENTO DO LIXO, HORTA

ESCOLAR)
 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

O Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso é uma escola localizada na zona rural de 
Planaltina-DF, no Núcleo Rural Bonsucesso. Possui 330 alunos (2017) distribuídos em 14 turmas de
1º a 9º ano.

 JUSTIFICATIVA

O ambiente escolar precisa ser agradável para todos que o frequentam, especialmente os alunos, 
que merecem frequentar um ambiente harmônico, rodeado de verde e que agrade aos olhos. As 
áreas externas das escolas têm um papel fundamental no aprendizado; os jardins, além de tornar os 
ambientes bonitos, podem proporcionar aos alunos atividades ao ar livre que complementam as 
aulas dadas em sala de aula.

A arborização do ambiente da quadra se faz necessário uma vez que ela foi construída em uma
área totalmente desmatada. Como a quadra não é coberta, os alunos que praticam atividade física
ficam expostos durante toda a aula à luz solar, que em alguns meses do ano, junto com a baixa
umidade, tornam o ambiente inadequado e até inóspito. 

Não se pode falar em arborização e jardinagem sem propor medidas ambientalmente corretas
para o trato do lixo escolar. O Cef Bonsucesso é um grande produtor de lixo, seja orgânico ou
inorgânico. A prática correta do manejo desse lixo trará grandes aprendizados e contribuirá para
uma prática ambientalmente sustentável para os futuros cuidadores do planeta.

Com  esses  três  eixo  de  trabalho  pretende-se   desenvolver  no  estudante  individualmente e

também na comunidade escolar, a necessidade de se tornarem ecologicamente instruídos e, portanto

capazes de contribuir para a construção de um futuro sustentável.

 OBJETIVOS

 Contribuir  para  a  manutenção  da  vida  humana na  Terra  através  da  formação  prática  de
alunos e comunidade escolar no que diz respeito à coleta seletiva e reciclagem;

 Mostrar a importância da coleta seletiva, da reciclagem, bem como a otimização de produtos
de modo a diminuir a exploração desenfreada de recursos naturais.

 Reforçar a coleta seletiva dentro da escola;
 Aperfeiçoar o processo de coleta seletiva e reciclagem com parcerias junto às secretarias de

governo e associação de catadores.
 Promover a participação e envolvimento da comunidade escolar;
 Implantar o Projeto “REVITALIZANDO O ESPAÇO ESCOLAR”: 
 Utilizar a reciclagem e reaproveitar o lixo de forma sustentável na escola;



 Contar com a participação efetiva de todos os funcionários, em especial, aqueles ligados a
limpeza;

 Distribuir lixeiras segregadas no pátio, sala dos professores, hall, cozinha e salas de aula.
 Elaborar/organizar palestras, cartazes informativos, manuais de coleta seletiva para a escola

e comunidade escolar.
 Buscar, com pesquisas e estudos, novas formas de aproveitamento de materiais, indicando

novos processos de reciclagem.
 Desenvolver parcerias junto aos mais diversos segmentos da sociedade 
 Incentivar o cultivo de plantas ornamentais a fim de construir um ambiente agradável, limpo

para o bom convívio na nossa escola;
 Demonstrar a importância dos vegetais  para a preservação do solo e da vida no planeta,

através  de  atividades  práticas  pré  elaboradas,  envolvendo conhecimentos  na  área  de
ciências;

 Reconhecer que sem os vegetais não existiria cadeias alimentares, por serem os únicos seres
vivos capazes de produzirem seu próprio alimento;

 Envolver todos os segmentos nesse trabalho.

 METODOLOGIA UTILIZADA:

Eixo 01: Jardinagem

 Sensibilização da comunidade escolar;

 Buscar parceria para doação de terra e adubo;

 Contactar as empresas públicas responsáveis por jardinagens em instituições públicas, bem

como solicitar destas a doação de mudas;

 Buscar doações junto à comunidade e professores;

 Distribuir entre as turmas atividades/ações que as responsabilizem por setores do jardim;

 Contar com a participação efetiva dos servidores da limpeza.

Eixo 02: Arborização

 Estudo e pesquisa de mudas apropriadas para a arborização da área em questão;

 Realização de uma rifa para arrecadação de dinheiro para a compra de mudas (skino mole);

 Distribuição da função de molhar entre as turmas de 6º a 9º anos;

 Construção de pergolado próximo à quadra com cobertura de tela (sombreiro) e plantio do

bouganville para sombrear daqui há alguns meses;

Eixo 03: Tratamento do lixo

 Identificação do que pode ser feito com o lixo produzido na escola;

 Identificação do tipo de lixo que a escola produz;

 Destinar o lixo orgânico e inorgânico da seguinte maneira:



 Sobras de lanche já preparado: doar para os chacareiros que usam como ração de

aves e suínos;

 Cascas de produtos e pó de café: compostagem

 Papel e plástico: reciclagem

 Lixo do banheiro ou impróprio para reciclagem: recolhido pela SLU.

Eixo 04: Horta Escolar

 O Projeto Horta Escolar será desenvolvido pelos alunos do 4º a 9º anos durante as oficinas

da Educação Integral.  O trabalho será orientado pelo Educador Social  Voluntário Wikler

Farias  e coordenado pela professora Claudinea  Aparecida  de Oliveira,  com o auxílio  do

servidor Marcilésio.

 

 PÚBLICO PARTICIPANTE:

 Equipe Gestora;

 Professores e Educadores Sociais Voluntários;

 Alunos de 1º a 9º ano;

 Servidores da limpeza;

 Servidores da Cantina;

 Comunidade escolar;

 AÇÕES ESPECÍFICAS:

1º ano: Construção de jardineira 

A turma, juntamente com a professora, poderá:

 Preparar o canteiro, observando as proporções de terra, adubo, areia, etc;

 Definir o tipo de planta que melhor se adapta ao espaço;

 Plantar e observar o crescimento;

 Organizar um rodízio para que os alunos da turma reguem e cuidem da jardineira.

2º ano: Construção de jardineira 



A turma, juntamente com a professora, poderá:

 Preparar o canteiro, observando as proporções de terra, adubo, areia, etc;

 Definir o tipo de planta que melhor se adapta ao espaço;

 Plantar e observar o crescimento;

 Organizar  um

rodízio  para  que

os  alunos  da

turma  reguem  e

cuidem  da

jardineira.

3º ano A e B: canteiros de pingo de ouro circundando o caminho para a quadra

A turma, juntamente com os professores, poderá:

 Preparar o canteiro, observando as proporções de terra, adubo, areia, etc;

 Definir o tipo de planta que melhor se adapta ao espaço;

 Plantar e observar o crescimento;

 Organizar um rodízio para que os alunos da turma reguem e cuidem dos canteiros.

               

4º ano A e B: Compostagem

 Estudar o que é, como se faz e para que serve uma composteira;



 Identificar as etapas do processo de decomposição;

 Pesquisar os benefícios do adubo para a planta;

 Estudar  como  a  planta  se  desenvolve  e  como  se  alimenta,  detalhando  o  processo  de

fotossíntese;

 Pesquisar de forma prática a reprodução das plantas: polinização, enxertia, etc;

 Cuidar da composteira durante todo o processo, estudando-o e registrando.

 Orientar outras turmas a montarem suas composteiras.

5º ano A e B: Terrário

 Identificação das plantas que devem ser utilizadas;

 Montagem dos terrários;

 Estudo do que acontece dentro do terrário e por que acontece;

 Pesquisa prática sobre o ciclo da água;

 Sequência dos passos básicos de uma investigação científica: Pesquisa, registro, relatório e

conclusão.

 



6º ano A e B: Identificação da fauna presente na escola

Durante as aulas de ciências:

 Identificar as espécies de árvores presentes na área da escola;

 Fazer plaquinhas de identificação para cada árvore;

Durante as aulas de Ed. Física:

 Colaborar com a manutenção e rega das árvores que serão plantadas nos arredores da quadra

de esportes.

            
 

7º ano A e B: Compostagem

 Estudar o que é, como se faz e para que serve uma composteira;

 Identificar as etapas do processo de decomposição;

 Pesquisar os benefícios do adubo para a planta;

 Estudar  como  a  planta  se  desenvolve  e  como  se  alimenta,  detalhando  o  processo  de

fotossíntese;

 Pesquisar de forma prática a reprodução das plantas: polinização, enxertia, etc;

 Cuidar da composteira durante todo o processo, estudando-o e registrando.

 Orientar outras turmas a montarem suas composteiras.



          

8º ano: Jardinagem

 Escolha de mudas apropriadas para jardinagem;

 Plantio de mudas ornamentais na frente da escola;

 Adubação e cuidado com as mesmas;

 Rega organizada nas aulas de Ens. Rel. pela professora Tábata.

9º ano: Arborização 

 Plantio próximo à quadra, em pontos estratégicos,  de árvores ornamentais que produzem

sombra em pouco tempo;

 Cercamento das mudas com sarrafos de madeira para evitar que alunos pisem nas mesmas;

 Rega e poda orientada pela professora de Ed. Física;



 Conseguir mão de obra da comunidade para construção do pergolado ou uma cobertura para

fornecer sombra aos alunos que praticam atividade física.

      



 PERÍODO: O projeto deverá ocorrer durante todo o ano letivo. Pretende-se criar a cultura

de  zelo  pelo  espaço  escolar  e  as  ações  aqui  propostas  tornem-se  uma  rotina  nos  anos

vindouros.

 AVALIAÇÃO: O projeto será avaliado constantemente, de acordo com as ações que forem

sendo realizadas.



Prezados Alunos e Pais

  Para que a Instituição funcione bem é necessário  normas. Portanto,  estejam atentos a este Regimento interno. Pois,  através dele você terá acesso a informações sobre o
funcionamento e algumas normas adotadas pela escola. Esperamos que com regras e informações claras, cada um possa se organizar para cumprir de maneira satisfatória seus
compromissos.

* Uniforme: Para quem já estudava na Escola, obrigatório a partir de 22/02/10 e para novos alunos a partir de 01/03/10. O aluno(a) sem uniforme será advertido por escrito sendo que
ao comparecer mais de três vezes  sem o mesmo(independente do motivo), os pais ou responsáveis serão comunicados e o aluno(a) estará sujeito a outras penalidades;

* Disciplina e respeito: O aluno deverá manter sempre uma postura de respeito com todos do seu convívio escolar, evitando ao máximo problema disciplinares;

* O educando deve evitar brincadeiras de mau gosto, palavreado e atitudes que possam levar a reações adversas como desacato, brigas e acidentes. Usar termo ofensivo ou mesmo
utilizar-se de gestos, desenhos, revistas ou fotos obscenas Caso isto ocorra, o aluno estará sujeito às penalidades aqui  previstas;

* A escola promove a amizade e o respeito entre todos os alunos e faz sérias restrições às manifestações de namoro dentro e nas proximidades da escola;

* Não será permitido para as alunas o uso de roupas inadequadas ao ambiente escolar como: saias e shorts curtos, mini blusas, transparências, decotes;

* De acordo com a Lei 4131 de 02/05/08 não serão permitidos em sala de aula o uso de aparelhos de som portátil, telefone celular, bonés, toucas e capuz (que escondam o rosto e
atrapalhem a visão); revistas pornográficas, e outros objetos  que desviem a atenção das aulas ou que possam causar lesões.;

* O aluno não poderá interromper aula em outra sala sem autorização;

 *O aluno deve respeitar o mapeamento, feito pelo professor representante da turma ou, outras mudanças a critério do professor durante sua aula;

        *O sinal, no intervalo das aulas, é para troca de professores. O aluno deverá permanecer em sala, no devido lugar, preparando-se para a próxima aula;

         * Todos os objetos perdidos e/ou esquecidos na Escola devem ser encaminhados e procurados na  Coordenação;

* Durante os períodos de aula, os alunos em horário vago, ficam proibidos de permanecer à porta das salas. A mesma norma é aplicável também após o término das avaliações;

 * É de inteira responsabilidade do aluno os devidos cuidados com os seus pertences, devendo manter consigo valores como dinheiro, óculos, celular, jóias e demais objetos que
integram o material pedagógico. A Escola não se responsabiliza pela perda ou extravio desses objetos;

* É terminantemente proibido o porte e uso de bebidas alcóolicas, cigarro e similares no interior ou nas imediações da escola, bem como comparecer à Escola sob  uso do mesmo;

* Em dias de aula de Ed. Física, o aluno deve trajar-se de forma conveniente, de acordo com instrução do professor;

* É de fundamental importância a disciplina na sala de aula. Alunos convidados pelo professor a retirarem-se, poderão ser suspensos das atividades do dia, desenvolvendo outras
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atividades pedagógicas,  advertidos, ou suspensos a depender da falta cometida ou da reincidência em faltas anteriores;

* Não é permitido aos alunos o acesso ou a utilização dos seguintes espaços:(exceto se autorizado): sala de professores, secretaria, direção, cozinha,  depósitos, parque infantil;

* Não é permitido o acesso de alunos em sala de aula (de outra turma), durante os intervalos;

* É de responsabilidade da turma o zelo e a conservação do Patrimônio escolar(carteiras, cadeira, TV, DVD, filtros...),  devendo o(s) responsável(eis)     responder pelos danos
causados.Sendo considerado como ato grave a destruição de qualquer bem;

    “A Escola é de todos nós... Zele por ela, orgulhe-se dela... Contribua para que ela seja a melhor, a mais bonita, a mais        limpa...”

* O aluno não pode ter para com colegas, professores ou funcionários, atitudes negativas de racismo ou preconceitos religiosos e políticos, ainda que seja em tom de brincadeira.

* O aluno deverá utilizar-se dos intervalos para ir ao sanitário, tomar água ou para contato, quando necessário, em setores da escola.. Ao toque do sinal, deverá retornar imediatamente
à sala de aula;

* O aluno deve fazer chegar às mãos dos pais ou responsáveis os comunicados e informativos encaminhados pela Escola;

* Estando em horário vago, a turma poderá realizar leituras ou consultas na biblioteca, permanecer na sala de aula ou na parte externa da escola, contudo não poderá praticar
atividades que venham incomodar as outras turmas em aula.

* A Coordenação ou Direção, determinará o procedimento no tempo livre(horário vago), conforme a necessidade e condições no momento;

* O empréstimo de livros deverá seguir às normas contidas no regulamento próprio da biblioteca;

* Nenhum passeio ou atividades fora da escola envolvendo alunos poderá acontecer sem prévio conhecimento e autorização por escrito dos pais;

* O aluno que precisar realizar qualquer atividade na biblioteca em horário inverso, terá que solicitar autorização da escola e dos pais e deverá fazê-lo preferencialmente em dias que
possa ser acompanhado por um professor;

* Avaliação  O aluno que faltar a aula em dias de avaliação, deverá apresentar justificativa, no prazo máximo de 5 dias letivos, conforme o artigo 122 do Regimento Interno da SEEDF.
Cabe a escola programar com professores a data para realização da 2ª chamada de avaliações:

*  Constitui  direito  do  aluno  realizar  avaliações,   trabalhos,  nos  casos  previstos  abaixo:
a)  por  razões  de  luto,  no  prazo  previsto  em  lei;
b) quando afastado das atividades escolares por recomendação médica e atestado;
c) quando doente ou com impedimento de locomoção física, devidamente comprovado;
d) quando em atividades promovidas pela escola;
e) Alunos suspensos

Por qualquer outro motivo, fica a critério da escola, aplicar a avaliação.

A 2ª chamada das avaliações acontecerão preferencialmente em horário inverso;

* Na falta do professor em dia de Avaliação, a mesma se realizará na aula seguinte;

* A saída após as Avaliações na semana de prova somente será aceita no horário estipulado pela direção;

*A comprovação de cola durante avaliações implicará zero na nota da disciplina sem direito a realizar outra avaliação;

* O aluno não poderá rabiscar nem amassar a prova sob pena de perder o direito à revisão;

* Provas a lápis, com rasuras de borracha ou corretivo perdem o direito à revisão;

* O livro didático só será fornecido ao aluno uma vez, que deverá assinar termo de responsabilidade, zelo, e      devolução em caso de transferência e ao final do ano;
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* O aluno só tem direito de recorrer do resultado das avaliações de desempenho, no ato do seu recebimento;

*  Ser  ouvido  em  suas  reivindicações  e  sugestões  por  quem  de  direito;  Ser  orientado  em  suas  dificuldades  e
receber seus trabalhos e tarefas corrigidos e avaliados;

* Cada aluno terá sua ficha individual, na qual serão feitas as anotações devidas e relativas a sua aprendizagem e sua conduta na Escola no decorrer do período letivo;

* A Escola procurará promover o ajustamento do educando à sua comunidade. Na repreensão à indisciplina, adotará sempre o emprego de medidas educativas, procurando levar o
educando a conscientização de que se responsabilizar pela falta cometida já é um passo para evitá-la no futuro. Quando se fizer de todo necessário usar de punição, conforme a
gravidade ou a reincidência das faltas ou infrações disciplinares, esta poderá basear-se numa das penalidades seguintes, de acordo com o Regimento Escolar da SEEDF.

- Advertência verbal;
- Advertência por escrito;
- Suspensão;
-Transferência, em casos extremos ou de várias reincidências,

Obs:  Alunos  suspensos  não  participam  de  passeios  recreativos  promovidos  pela  escola.  
 Toda medida disciplinar aplicada será registrada e comunicada aos pais ou responsáveis, através de formulário oficial da escola, devendo os mesmos comparecer a Escola dentro do
prazo estipulado. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, de acordo com o Regimento Escolar.

     O CEF Bonsucesso quer proporcionar a todos um ambiente agradável, uma relação de respeito e amizade, seriedade nos estudos e um desempenho cada vez melhor. 
         
     

       Diretoria Regional de Ensino de Planaltina –DF
      CEF Bonsucesso

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem -
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com



Diretoria Regional de Ensino de Planaltina –DF
CEF Bonsucesso

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação 2018

CRE: Planaltina -DF

Unidade Escolar:  CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO                                                                                                       
Telefone:

Equipe de apoio escolar: Mara Liana Pinto da Silva – pedagoga                             Arlene Carneiro de Oliveira – Sala de Recurso          
Matrículas:                                                        300581x                                                                            650943 

E-mails:                                          mara.liana@hotmail.com                                                  arleneeluc@gmail.com                    
Celular:                                                      9 92180349                                                                     9 96666772

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar

O Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso é uma Instituição de ensino da rede pública do Distrito Federal, situada na zona rural do Núcleo

rural Bonsucesso em Planaltina-DF. A mesma oferece ensino fundamental de 9 anos, formando ao todo 15 turmas nos turnos matutino e vespertino,

uma turma do 1º ano, uma turma do 2º ano, duas turmas do 3º ano, duas turmas do 4º ano, mais duas do 5º ano, duas do 6º ano, duas do 7º ano duas

do 8º ano e mais uma  do 9º ano, incluindo mais os alunos que fazem aula integral no turno inverso. Os profissionais que nela atuam são capacitados

e compromissados com a educação,  a  equipe gestora  busca  uma gestão democrática  e participativa,  onde o profissionalismo,  transparência,

compromisso  com  o  ensino  aprendizagem.  O  CEF  Bonsucesso,  numa  ação  articulada  com  a  comunidade  escolar  e  através  dos  resultados
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diagnosticados da sua realidade enquanto instituição de ensino, apresenta uma Proposta Pedagógica que visa o desenvolvimento sociopolítico com

interesses reais e coletivos da população local, com vistas   a melhorar o processo ensino aprendizagem. O mesmo surge como um recurso de

reflexão – ação - reflexão, onde desenvolvemos medidas de forma eficaz, que busquem soluções para os problemas de ensino aprendizagem através

de uma Prática Pedagógica atualizada, desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem e aperfeiçoando a gestão participativa do processo

educacional.

PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio 

DIMENSÕES DA

ATUAÇÃO

PDE/META

(Lei 5.499, de

14/07/2015)

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

De acordo com o
Serviço 
Especializado de
Apoio à 
Aprendizagem:  
norteia-se  a 
avaliação 
processual e 
interventiva da 
queixa escolar;
Oportunizar a 
construção de 
estratégias e de 
intervenções 
pedagógicas que

Meta 4:
 Universalizar o 
atendimento 
educacional aos 
estudantes com 
deficiência, 
transtorno 
global do 
desenvolvi-
mento, altas 
habilidades ou 
superdotação, 
com transtorno 
do déficit de 
atenção e 

 Promover a  
qualidade do 
processo de 
Ensino e de 
Aprendizagem, 
por meio de 
intervenções 
avaliativas, 
preventivas e 
institucionais.
   Garantir o 
atendimento aos
ANEEs, ( Alunos 
com 
Necessidades 

Reuniões 
coletivas 
destinadas para 
momentos de 
estudo, 
discussões, 
troca de 
experiências, 
dinâmicas de 
grupo, vivências 
e oficinas 

Atendimento 
individual ou em 

Serviço 
Especializado de
Apoio á 
Aprendizagem
 Sala de Recurso
 Equipe gestora

No decorrer do 
ano letivo de 
2018.

Será processual e
contínua,

realizada por
todos os

envolvidos,
através do

desenvolvimento
alcançado ao

longo do
processo de

ensino e
aprendizagem.
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favoreçam o 
processo de 
ensino e de 
aprendizagem.   
 O Procedimento
de Intervenção 
das Queixas 
Escolares – 
PAIQUE (2006),  
deverá ser 
desenvolvido 
com os 
estudantes. 
Somente depois 
de esgotadas 
todas as 
possibilidades 
de intervenção;  
O foco do 
Atendimento 
Educacional 
Especializado do
estudante 
deverá 
contemplar e  
garantir o seu 
desenvolvimento
no ambiente 
escolar;
Atuação 
articulada do 
Atendimento  
Especializado da

hiperatividade – 
TDAH, dislexia, 
discalculia, 
disortografia, 
disgrafia, 
dislalia, 
transtorno de 
conduta, 
distúrbio do 
processamento 
auditivo central 
– DPA(C) ou 
qualquer outro 
transtorno de 
aprendizagem, 
independenteme
nte da idade, 
garantindo a 
inclusão na rede 
regular de 
ensino ou 
conveniada e o 
atendimento 
complementar 
ou exclusivo, 
quando 
necessário, nas 
unidades de 
ensino 
especializadas. 

Especiais na 
Sala de Recurso 
atuando como 
docente nas 
atividades de 
complementação
ou de 
suplementação 
curricular 
específica de 
forma 
colaborativa 
com o professor 
da classe 
comum para a 
definição de 
estratégias 
pedagógicas que
favoreçam o 
acesso do 
estudante com 
deficiência, TGD 
ou altas 
habilidades/ 
superdotação,ao
currículo e a sua
interação no 
grupo.

grupos na Sala 
de Recurso 
generalista á 
estudantes com 
deficiência 
intelectual/menta
l, deficiência 
física, 
deficiência 
múltipla e 
transtorno 
global do 
desenvolvimento
.
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Sala de 
Recursos a 
estudantes com 
transtornos 
funcionais 
realizado com os
demais serviços 
da instituição 
educacional.

EIXOS DE
ATUAÇÃO

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO
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Entrevistas/ques
tionários e 
conversa 
informal.
 Participação na 
elaboração da 
proposta 
pedagógica, 
planejamento, 
operacionalizaçã
o e avaliação 
das ações.

 Conselho de 
classe, análise 
de registros dos 
alunos e suporte
na elaboração de
adequações 
curriculares.  

Adaptar material 
pedagógico 
(jogos, livros de 
histórias) com a 
simbologia 
gráfica, com o 
objetivo de 
proporcionar a 
apropriação e o 
aprendizado do 
uso do recurso 

Construir um 
espaço de 
interlocução, 
assessorando o 
trabalho 
coletivo, 
oportunizando a 
conscientização 
de 
responsabilidad
es, de modo a 
provocar a 
revisão ou 
atualização de 
suas ações, 
assim como 
ampliar 
experiências 
bem sucedidas, 
contribuindo 
para a 
diminuição das 
queixas 
escolares. 

Identificar, 
elaborar e 
organizar 
recursos 
pedagógicos e 
de 
acessibilidade 

Estudo dirigido 
para os 
professores.
Escuta  e 
orientação ao 
professor.
Análise de 
documentos.
Observação 
direta e indireta 
dos alunos em 
diferentes 
ambientes da 
escola.
Intervenção 
pedagógica 
individual e em 
grupo.
Anaminese 
familiar.
Orientação as 
famílias para o 
seu 
envolvimento e a
sua participação 
no processo 
educacional;
Participação de 
conselho de 
classe e de 
estudos de caso;
 Promoção das 

Pedagogo e 
professor da 
Sala de Recurso;
Direção, 
professores e 
família.

No decorrer do 
ano letivo de 
2018, de acordo 
com a demanda 
específica de 
cada 
atendimento.

 
Será realizada 
através de metas 
alcançadas ao 
longo do 
processo 
desenvolvido. 
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de comunicação 
e a ampliação de
vocabulário de 
símbolos 
gráficos;
Orientar os 
professores 
regentes para 
organizar 
contexto 
educativo que 
favoreça a 
atenção e a 
concentração 
dos estudantes 
nas atividades 
desenvolvidas 
em sala de aula.

que eliminem as 
barreiras para a 
plena 
participação dos
estudantes 
considerando 
suas 
necessidades 
específicas. 

 

condições de 
inclusão desses 
estudantes em 
todas as 
atividades da 
instituição 
educacional; 
Informar à 
comunidade 
escolar acerca 
da legislação e 
das normas 
educacionais 
vigentes que 
asseguram a 
inclusão 
educacional;
 Participação em
reuniões de 
coordenação 
pedagógica nas 
instituições 
educacionais da 
área de 
abrangência de 
sua atuação, 
para orientar e 
apoiar os 
professores 
regentes das 
classes comuns 
e das classes 
especiais;
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orientar a 
direção da 
instituição 
educacional 
quanto à 
organização das 
turmas;
Apoiar a 
formação 
continuada dos 
professores das 
classescomuns 
e do serviço de 
apoio 
especializado;
Apoiar a 
instituição 
educacional nas 
ações de 
orientação e de 
preparação para 
acolhimento do 
estudante com 
necessidades 
educacionais 
especiais no 
contexto escolar.
Articular com os 
professores de 
sala de recursos 
a viabilização de 
outros 
atendimentos 
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especializados 
necessários ao 
processo 
educacional do 
estudante com 
necessidades 
educacionais 
especiais.
Orientação aos 
professores dos 
alunos ANEEs 
nos seguintes 
cuidados: sentá-
los na primeira 
fila, falar seu 
nome várias 
vezes durante a 
aula e verificar 
seus cadernos 
para certificar-se
de que estão 
executando as 
tarefas;
Organizar os 
materiais que 
serão utilizados, 
para que o 
estudante 
compreenda o 
que necessita 
fazer.
Organizar uma 
rotina diária 
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previsível e 
adequada para 
cada estudante;
Incentivar a 
comunicação do 
estudante, 
colocando à sua 
disposição 
mecanismos que
lhe possibilitem 
pedir o auxílio 
que necessitar.
Introduzir o 
estudante no 
aprendizado da 
informática 
acessível, 
identificando o 
melhor recurso 
da tecnologia 
assistiva que 
atenda às suas 
necessidades, 
considerando a 
sua habilidade 
física e sensorial
atual, bem como 
capacitá-lo para 
o uso 
independente 

do computador;
Habilitar os 
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estudantes para 
o uso de 
“softwares” 
específicos de 
comunicação 
aumentativa e 
alternativa, 
utilizando o 
computador 
como ferramenta
de voz, a fim de 
lhes 
proporcionar 
expressão 
comunicativa;
Ampliar o 
repertório 
comunicativo do
estudante, por 
meio de 
atividades 
curriculares e de
vida diária.
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         GDF – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
               DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA
              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO
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GDF – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIOANL DE ENSINO DE PLANALTINA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO

BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO

1. HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

Aberta aos usuários das 8h às 12h, nas quintas e sextas-feiras.

2. CLIENTELA:

A Biblioteca atende a três tipos de usuários: alunos do Ensino Fundamental,
professores e comunidade escolar.

2.1Usuários-  alunos  do  Ensino  Fundamental:  são  alunos  regularmente
matriculados  no  Estabelecimento  de  Ensino  e/ou  antigos  alunos  da
instituição, neste caso é necessário uma prévia autorização da direção. Para
os  alunos  matriculados  na  instituição  de  ensino  é  entendido  o  direito  da
utilização de livros como empréstimos domiciliares, onde o livro deverá ser
devolvido ao responsável no prazo estabelecido, caso a devolução não ocorra
no prazo previsto, o aluno será multado em R$ 1,00, por atraso e R$ 0,50 a
cada dia que permanecer o atraso. Havendo extravio do livro o aluno deverá
ressarcir  a  biblioteca  com  o  mesmo  título,  caso  não  seja  encontrado  o
mesmo, caberá ao professor responsável a escolha de um segundo titulo com
a mesma qualidade do original.

2.2Usuários-professores:  são professores e demais funcionários da instituição
que tanto se beneficiarão em pesquisas na biblioteca como em empréstimo
domiciliar,  devendo  obedecer  o  prazo  de  entrega  estabelecido  com  a
penalidade de ser multado em R$ 2,00 por dia de atraso. Em caso de extravio
do livro o professor devera ressarcir a biblioteca com o mesmo titulo ou um
equivalente em qualidade e valor.

2.3Usuários-comunidade  escolar:  são  membros  da  comunidade  escolar
freqüentadores da biblioteca que utilizam seu acervo apenas para consulta no
local. Podendo participar de atividades oferecidas ao publico em geral, como
palestras, exposições e outros e sempre que forem convidados pela escola.

3. Empréstimo  domiciliar:  Somente  para  alunos  do  Ensino  Fundamental
regularmente  matriculados  na  instituição  escolar  ou  a  professores  da
instituição.

3.1Prazo para o empréstimo domiciliar:
a- Professores - 15 dias
b- Alunos - 8 dias
Todos os livros emprestados devem ser  registrados em ficha própria,  com

nome e numero do livro, nome e série do aluno e data de empréstimo e devolução.
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OBS:  ambos  os  casos  poderão  renovar  o  empréstimo  do  livro  pela  mesma
quantidade de dias, desde que na data determinada compareça a biblioteca para
efetuar a devolução ou renovação, porém sendo portador do livro.  Em casos de
empréstimos  para  trabalhos  literários  na  disciplina  de  Língua  Portuguesa,  o
professor comunicará ao responsável pelo empréstimo o prazo necessário para a
devolução.

3.2Empréstimo para uso em sala de aula:
O  professor  responsável  que  retirar  o  material  com  anuência  e

acompanhamento de alguém da direção,  deverá retornar  com o material  ao seu
lugar devido, logo após o uso em sala de aula.
OBS: Solicitamos ao professor que faça o pedido com antecedência para melhor
atendimento.

Todo o material da biblioteca poderá ser emprestado, exceto as enciclopédias.

4. Penalidades:
Obra em atraso, extraviada e/ou danificada pelo leitor:
a- Impedimento de realizar novo empréstimo;
b- Multa de R$ 1,00 acrescida de R$ 0,50 por dia de atraso;
c-  Reposição do material.

5. Direitos e deveres dos usuários:
a- Ter a biblioteca limpa e organizada;
b- Devolver a obra na data determinada;
c- Atender aos pedidos de comparecimentos à biblioteca;
d- É  dever  do  usuário  comportar-se  de  maneira  adequada  no  recinto  da

biblioteca;
e- Não lanchar, nem atender celular durante o período de pesquisas;
f- O leitor devera exigir do professor que estiver na biblioteca a baixa do

material que esta devolvendo, para seu próprio controle e segurança;
g- Retirar-se 10 minutos antes do término do expediente para a arrumação

da biblioteca;
h- Funcionamento da biblioteca em semana de avaliação;
i- Que a biblioteca seja um lugar disseminador da informação, da cultura e

da leitura em seus muitos gêneros;

6. Atendimento:
O  atendimento  aos  alunos  para  pesquisa,  estudo  dirigido  e  trabalhos  em

grupo e/ou individual,  restringira  a 10 alunos por  turno,  devido ao espaço físico,
sendo necessária a autorização prévia da direção, preferencialmente nos dias em
que a biblioteca não estiver sendo utilizada pelos alunos do contra turno.

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA ESTADUAL DE PLANALTINA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO
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PROJETO DE LEITURA

MEU MUNDO
MINHA HISTÓRIA

2018
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Público alvo: alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental do Centro de Ensino
Fundamental Bonsucesso
Período de execução: Abril a dezembro de 2018.

APRESENTAÇÃO

Ler é uma das competências mais importantes a ser trabalhado com o aluno,
o  que  reforça  a  necessidade  de  projetos  de  incentivo  a  leitura,  pois,  não  basta
identificar as palavras, mas fazê-las ter sentido, interpretar, relacionar e reter o que
for de mais relevante. Os projetos de leitura abordam a questão da leitura por prazer,
estimulando a oralidade, socialização, diversão e produção escrita.

Este  projeto  é  uma ação  do  Projeto  interventivo  da  Escola,  constante  na
Proposta Pedagógica.

DIAGNÓSTICO

Alunos  com pouca  habilidade  para  a  leitura,  interpretação  e  produção  de
textos procedido da falta de acesso à cultura literária.

OBJETIVO GERAL

Incentivar a leitura entre os alunos como fonte de conhecimento, estimulando
e desenvolvendo o hábito de leitura e da oralidade, trabalhando, especificamente, a
socialização do aluno, dinamizando o processo ensino-aprendizagem e promovendo
a elevação da autoestima. Tornar o aluno um leitor e que o mesmo saiba encontrar
nos livros um mundo de informações, conhecimento e cultura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Tornar  a  leitura  como  ferramenta  fundamental  no  processo  de  ensino-
aprendizagem;

 Despertar o gosto pela leitura nos alunos, melhorando assim, a leitura e suas
próprias produções;

 Desenvolver o vocabulário e treinar a ortografia das palavras, sanando dúvidas
quanto à escrita;

 Entender a importância da leitura em seu dia-a-dia;
 Ler  pelo  simples  prazer  de  ler,  percebendo  as  surpresas  e  aventuras  que

encontrarão nos livros;
 Buscar estratégias diferenciadas para melhorar a aprendizagem;
 Estimular e desenvolver a imaginação e criação;
 Valorizar todas atividades escolares, visando à auto-estima dos alunos;
 Produzir individual e coletivamente textos e livros;
 Incentivar o uso da biblioteca.

ESTRATÉGIAS
 Abertura
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 Vespertino:
 Momento coletivo – Contação de Estória pela professora convidada:  Juliana

Cardoso;
 Todos sentados no pátio atentos à estória;
 Ornamentar  o  espaço  bem aconchegante  para  estimular  a  imaginação  das

crianças;
 Após esse momento, seguir escala para visitação da biblioteca e piquenique

com lanches trazidos pelos alunos;
 Levar de duas em duas turmas, repetindo o momento;
 Em sala, realizar atividades voltadas para a escritora Ruth Rocha,  pois é o

nome que a biblioteca recebe;

 Matutino:
 Conversar  e  incentivar  os  alunos  a  estarem  buscando  os  livros  como

ferramenta auxiliar de sua aprendizagem;
 Explicar o funcionamento da biblioteca, de acordo com o Regimento da mesma;
 Momento  de  partilha  da  experiência  do  professor  Francisco  de  Assis  que

leciona nessa unidade de ensino e é escritor.

Todos os alunos

 Fazer com todos os alunos uma corrente de pequenos pedaços de papel em
formato de um bonequinho, onde os alunos irão escrever ou desenhar “por que
a leitura é importante?”.

 Trabalhar leituras referentes à água, na Semana de Educação para a vida, de
acordo com calendário da rede;

 Realizar com os textos trabalhados, atividades nas aulas de artes, para serem
expostos no pátio da escola no decorrer do ano;

 Fazer leituras de livros diversos, enfatizando o momento dos 20 anos do CEF
Bonsucesso,  com  exposições,  elaboração  de  painéis,  fotos  que  contam  a
História da escola;

 Expor trabalhos dos alunos juntamente com livros para apreciar e fazer leitura; 

 Ações do projeto a serem realizadas ao longo do ano:

1º ano
A professora  selecionou  para  desenvolver  no  projeto  “Meu mundo,  minha

história”, com textos dos dois autores: Vinícius de Moraes e Ana Maria Machado.
Produzindo colcha de retalhos,  apresentação musical  e  exposição individual  dos
trabalhos confeccionados. Também serão trabalhadas atividades em três cadernos
volantes com a sacola viajante, com o objetivo de envolver a família na leitura.

2º ano
A professora  dará  início  com o conhecimento  da biografia  do  autor  Paulo

Paes,  que  possui  livros  voltados  para  poesias.  Será  confeccionado  um caderno
individual de poesias e também um caderno volante com sacolinha, para a turma
para  registrar  atividades  com  outros  tipos  de  texto  e  livros  diversos  contendo
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interpretação.  Para  culminância,  serão  confeccionados  murais,  apresentação  da
turma e exposição dos materiais produzidos durante o projeto.

3º anos A e B
Desenvolverão  o  projeto  “Meu  mundo,  minha  história”,  de  acordo  com  o

conteúdo  programático  do  Currículo,  onde  os  alunos  terão  conhecimento  dos
gêneros  textuais  diversos,  separados  por  bimestres.  Também  participarão  do
empréstimo semanal de livros na biblioteca, registrando em ficha literária e caderno
de Produção de textos. Será realizado o “Soletrando” – concurso com os alunos e
construção do banco de palavras. Serão expostos os trabalhos ao final do projeto,
também com apresentação dos alunos.

4º ano A e B

Foi selecionado a leitura do Livro Felpo Filva (Eva Furnari) pela professora uma vez
na  semana,  com  debates  das  ideias  em  sala  ou  na  biblioteca,  onde  farão  a
Identificação do gênero textual lido e debatido. Com exploração do gênero textual
identificado durante as aulas da semana. Produção de texto de acordo com o gênero
trabalhado. Confecção de portfólio com as produções textuais.

Também  será  trabalhado  o  Banco  de  Palavras/Sistema  Monetário.  Onde
haverá confecção de um livreto com lista de palavras com as principais dificuldades
ortográficas  e  estudo  destas  palavras  pelos  alunos.  Logo  após  ditado  destas
palavras onde cada acerto corresponde a um valor monetário;

Acertos Valor monetário
20 R$ 100,00
18 R$ 50,00
16 R$ 20,00
14 R$ 10,00
12 R$ 5,00
10 R$ 2,00
9 R$ 0,00

5º anos A e B
Confecção da mala da leitura: Uma vez por semana um aluno será sorteado e

levará a mala com um livro (escolhido pelo mesmo na biblioteca) para casa. O livro
será  lido  pelo  aluno e  sua família,  que  juntos  deverão  fazer  o  registro  da  ficha
literária em um caderno volante que acompanha a mala da Leitura. Além disso, a
família é convidada a fazer outro registro testemunhando a experiência.  Em sala o
aluno fará o reconto do livro lido. Também serão realizadas rodas de conversa sobre
a experiência da leitura. Os alunos participarão do empréstimo semanal de livros,
onde  será  confeccionado  um  caderno  de  produção  textual  (individual),  onde  os
alunos produzirão textos semanais.

6º, 7º e 8º anos
Serão  trabalhadas  nessas  turmas  atividades  separadas  por  bimestre.  O

professor Francisco de Assis, que leciona nessa unidade escolar, é escritor e possui
algumas obras publicadas.
1º Bimestre
a) Autor e a história
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O  autor  levará  seus  livros  para  incentivar  e  ensinar  aos  jovens  sobre  a
importância da leitura para o desenvolvimento cognitivo, bem como social. Contará
suas histórias e narrará o seu percurso literário até aqui como forma de impulsionar
futuros conquistadores.
b) Contextos e textos

Desenvolver a produção textual a partir do contexto fático do aluno, seja por
músicas diversas ou vídeos que corroborem as vivências e os gostos dessa faixa
etária.
2º Bimestre
a) Cosme e Damião

Concurso de redação (livre), em que uma dupla irá ler um determinado livro
de sua escolha para o dia marcado realizar em sala de aula a produção textual. Esta
atividade consiste na busca de cooperação entre os alunos, principalmente daqueles
que não tem o hábito da leitura. Estes sentir-se-ão responsáveis pelos resultados
que  advirão,  o  que certamente  os  levará  ao  desbravamento  do texto  escolhido.
Outro incentivo é a “status” da melhor redação semestral do respectivo ano (6º A e
B/ 7º ano A e B/ 8º A e b/ 9º), e o troféu de primeiro lugar para a dupla vencedora.
b) RAP nacional

O RAP como literatura de informação e conhecimento. Trazer um Rapper da
cidade de Planaltina para exprimir o discurso rítmico (rimas e poesias) presentes na
cultura hip hop. Tal estilo representa grande parte da população jovem atual e pode
servir  como  instrumento  pedagógico  na  construção  de  produtores  de  textos.
Encontramos neste estilo musical mensagens de cunho político e social, denuncia
em relação as injustiças e as dificuldades das populações menos favorecidas da
sociedade  brasileira.  Tais  assuntos  circulam e  fazem parte  do  contexto  social  e
humano da maioria dos alunos.
3º e 4º Bimestres
a) Mitos e Lendas

O aluno nesta etapa buscará as histórias contadas por seus pais ou avós
sobre mitos e lendas. Resgatar histórias que já não são mais contadas nos dias de
hoje. Formar novos oradores (alunos) que em sala de aula exporão suas histórias
para os outros alunos, bem como reproduzirão, em sala, seus testos. Esta parte do
projeto será prolongada até o final, pois a produção será oral e escrita, que demanda
muito  tempo.  Far-se-á  a  escolha  da  melhor  redação  do  último  semestre,
corroborando com uma outra premiação. A premiação tanto do primeiro como do
segundo  semestre,  servirá  como  “chama  de  propulsão”  e  de  busca  de
reconhecimento e satisfação própria.
b) Confecção de um livro

Por fim a confecção de um livro com os melhores textos produzidos dentre do
projeto. O livro poderá ser físico ou em livro digital (eBooks).

9º ano
Empréstimo  de  livros,  com  escolha  do  aluno.  Leitura  do  livro  no  espaço

escolar,  sala,  praça,  biblioteca.  Identificar  a  estrutura  narrativa  no  caderno,
observando:  personagens,  fato,  lugar,  causa,  tempo,  modo  e  consequência.
(Introdução, conflitos clímax e conclusão).

Formação de grupos, onde cada aluno apresentará para os colegas de grupo
o seu livro, após será feita a escolha para apresentar para a turma. Poderá ser em
forma de teatro, desenhos, músicas, paródias, à escolha dos alunos.2
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 Outra ações:

 Doação de gibis:
Os alunos serão incentivados a trazerem gibis  para serem doados para a

escola, estes livros serão selecionados e ficarão nas salas na caixa de livros da
turma.

 Passaporte da leitura:
Cada aluno receberá um passaporte da Leitura, com ficha individual para ser

preenchida. Consiste em rodízio de livros com diferentes títulos realizados com os
alunos.  Todas  as  atividades  deverão  acontecer  depois  da  leitura  de  livros  que
deverão ser providenciada por meio de alguns passos. A cada vez que começar a ler
um livro e em cada troca o aluno deverá preencher a etiqueta do passaporte,  e
cumprir as atividades denominadas como “desafio”. Ao final, deverá ser entregue a
cada aluno um certificado de participação de “Bom Leitor”. Aos alunos que fizerem
mais viagens na leitura um prêmio de honra ao mérito.

 Caixa de livros:
Montar uma caixa onde os alunos doarão livros para ficarem a sua disposição

num cantinho especial  da sala.  Esses livros deverão ser usados quando o aluno
concluir as atividades ou em momentos de leitura.

 Cantinho da leitura:
Em sala de aula o professor deverá reservar um espaço para ser montado o

cantinho  da  leitura  contendo  frases  de  incentivo  e  uma  caixa  com livros,  gibis,
jornais, revistas, deixados a disposição dos alunos.

 Empréstimo de livros:
No período  semanal,  os  alunos  de  6º  ao  9º  ano,  serão  encaminhados  à

biblioteca onde eles escolherão livremente livros para serem lidos em casa. Uma ou
duas vezes por mês será feito o intervalo cultural onde de acordo com a disposição
e criatividade dos alunos, apresentarão algo sobre o livro lido para as outras turmas.
Os alunos que mais se destacarem e se envolverem neste projeto serão de alguma
forma premiados. Os professores de Língua Portuguesa estipularão alguns títulos
que  os  alunos  deverão  ler  no  mínimo  um  por  bimestre  para  serem  avaliados
(professor de língua portuguesa escolhe a forma de avaliação).

 Pasta de personagens:
De acordo com o empréstimo da biblioteca, cada aluno levará para casa um

livro juntamente com uma ficha literária. Os alunos deverão fazer ilustrações que
demonstre  a  idéia  do  texto,  contendo  o(s)  personagem(ns)  principal(ais).  As
produções deverão ficar a disposição de todos na biblioteca da escola.

 Poesias:
Trabalhar diferentes gêneros textuais, mas preferencialmente poesias, onde

os alunos confeccionarão livro de poesias lidas ao logo do ano, montando um sarau.

 Desafios de leituras:
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São desafios de livros e tipos de leituras específicas para serem cumpridas
durante o ano letivo, de forma livre e divertida.
01. ( ) Um livro com mais de 300 páginas;
02. ( ) Um livro que seja escrito por uma mulher;
03. ( ) Um livro que seja baseado em fatos reais;
04. ( ) Um livro escrito há mais de 100 anos;
05. ( ) Um livro publicado no ano que você nasceu;
06. ( ) Um livro escrito por um(a) autor(a) negro(a);
07. ( ) Um livro que tenha virado um filme;
08. ( ) Um livro de um autor que você nunca tenha ouvido falar;
09. ( ) Um livro que você consiga ler em um dia;
10. ( ) Um livro que te faça chorar;
11. ( ) Um livro que você nunca terminou de ler;
12. ( ) Um livro indicado por alguém;
13. ( ) Um livro publicado este ano;
14. ( ) Um livro que você já leu;
15. ( ) Um livro com número no título;
16. ( ) Um livro com título de uma só palavra;

 Identidade/ colcha de retalhos:
A partir da história “A colcha de Retalhos”, que enfatiza a afetividade entre

pessoas da mesma família, propor a confecção de uma colcha, com histórias reais
dos alunos representadas nos retalhos da colcha através de desenhos produzidos
por eles.

 CONCLUSÃO

Ao final do ano letivo, por volta dos meses novembro/dezembro, o projeto
“Meu mundo,  minha história”,  será encerrado com atividades de exposições dos
trabalhos construídos ao longo do ano, apresentações teatrais/musicais, juntamente
com toda comunidade escolar e convidados.
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO

A HORA DO BRINCAR

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem -
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com



PLANTALTINA DF, ABRIL DE 2018
Período: Abril a Setembro
Equipe Responsável: Coordenação, professores, funcionários e diretores.

INTRODUÇÃO
Por muito tempo confundiu-se ensinar com transmitir conhecimentos,

nesse contexto, o aluno era um agente passivo da aprendizagem e o professor um

transmissor de conteúdo, não necessariamente sintonizado com as necessidades do

aluno.

Hoje em dia, o processo de aprendizagem se inscreve na dinâmica da

transmissão da cultura, que constitui a definição mais ampla da educação, e assim

podemos atribuir algumas funções interdependentes.

O interesse do aluno passa a ser a força que comanda o processo da

aprendizagem;  suas  experiências  e  descobertas,  o  motor  de  seu  progresso e  o

professor um gerador de situações estimuladoras e eficazes, conforme colocações

de Kishimoto (2003:1).

É nesse contexto, que Kishimoto descreve que o jogo ganha um espaço

como  ferramenta  de  aprendizagem,  na  medida  em  que  propõe  o  estímulo  ao

interesse do aluno. Para ele, o jogo é um fator de desenvolvimento nos diferentes

níveis de experiência pessoal e social  do aluno. O jogo ajuda-o a construir suas

novas  descobertas,  desenvolve  e  enriquece  sua  personalidade  e  simboliza  um

instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e

avaliador da aprendizagem.

Para Celani (in Moita), os professores participantes do processo ensino-

aprendizagem devem estar envolvidos em uma reflexão sobre a ação: o professor

“aprendendo  e  ensinando”,  cujo  objetivo  principal  é  o  desenvolvimento  de

profissionais embasados em uma prática, entendida como um agir reflexivo sobre

sua ação pedagógica (2002:319).  Assim sendo, o trabalho a seguir trata de forma

objetiva e clara do uso dos jogos no processo de ensino aprendizagem, resgatando

algumas brincadeiras antigas e remodelando para o meio educacional.

JUSTIFICATIVA
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A necessidade  do  resgate  do  Universo  do  Brincar  não  apenas  por

“brincar”,  mas com uma forma de fazer com que a aprendizagem se torne mais

significativa  aos  alunos  foi  a  grande  necessidade  que  se  viu  de  resgate  as

brincadeiras, a construção de regras e despertar o olhar do aluno por essa nova

forma de brincar.

Um brincar que visa a aprendizagem, que orienta e acima de tudo consegue

transmitir  situações  de  conflitos  para  que  o  alunos  consigam  avançar  no  seu

processo de alfabetização.

Acredita-se  que  criando  novas  regras,  reestabelecendo  e  reintegrando  as

crianças aos jogos e ao universo do brincar, eles se sintam participantes de todas as

fases do desenvolvimento da brincadeira e assim consigam valorizar ainda mais o

trabalho desenvolvido.

Ao participarem de todas as etapas e sugerirem mudanças, os alunos não

somente estão participando da brincadeira, mas criando situações de aprendizagem

mútua,  onde  não  somente  se  é  o  aprendiz,  mas  também  o  criador  da  nova

brincadeira. Pois, todo brinquedo carga sem i não apenas o que o adulto intui, mas

toda uma cultura em que se insere a produção, criação de regras, um modo de ver e

relacionar-se com as crianças, uma forma de educar e apresentar uma tradição, um

projeto de sociedade.

OBJETIVOS
 Estimular os alunos a procurarem brincadeiras que sejam do meio cultural no qual

estão inseridos.
 Construir uma cultura da brincadeira na hora da recreação.
 Tornar as atividades recreativas em algo ativo e participativo de todos.
 Evidenciar as principais características do ato de brincar e sua importância no

desenvolvimento infantil.
 Discutir sobre a utilização de atividades lúdicas no contexto educacional.
 Desenvolver hábitos saudáveis de brincadeiras em grupo.
 Tornar  o  momento  do  brincar,  para  os  alunos  e  funcionários,  um  momento

tranquilo,  favorável  a  troca  de  experiências  e  ao  lazer  sadio,  propiciando  a
formação cidadã dos alunos e integração com o Projeto Pedagógico da escola.

 Estimular a participação de brincadeiras dirigidas;
 Proporcionar jogos e brincadeiras saudáveis como:

o Amarelinha
o Pula corda
o Coelhinho sai da toca
o Jogo de dama

o Dominó
o Totó
o Reconto e leitura de Histórias
o Brinquedos
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o Cantigas de roda
o Pingue-pongue
o Bolinhas de gude
o Bambolês

o Músicas
o Elástico
o Cantigas de roda
o Futebol na quadra
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ESTRATÉGIAS
Envolver diretamente os docentes que farão em sala de aula, no seu dia-a-dia escolar, um

trabalho de conscientização dos alunos para o desenvolvimento de atitudes como o resgate de

brincadeiras e brinquedos com materiais alternativos e industrializados.

Estimular os alunos trazerem, de casa, brinquedos e jogos, bem como a construção de

novos jogos e a remodelação dos mais antigos dentro de sala de aula.

DESENVOLVIMENTO
1ª etapa 
Levantamento das brincadeiras prediletas dos alunos da escola, com confecção de cartazes e
exploração nas aulas de Português (ortografia e construção de frases) e Matemática (gráficos,
planilhas).
Organização de lista com as brincadeiras selecionadas e exposição no mural  da escola com
cronograma de oficinas e inscrição dos alunos na oficina desejada. Levantamento de dados de
quantidade de alunos inscritos por oficina.
2ª etapa 
Realização  da  divisão  de  oficinas  com  as  turmas  participantes  do  projeto.  Momento  de
elaboração de atividades para cada uma e também fazer a listagem do material necessário para
cada oficina a ser desenvolvida.
3ª etapa 
Oficinas para a confecção dos brinquedos e elaboração das regras (remodelando ou não) as
atividades propostas pelo corpo docente da escola.
Observar e registrar como cada aluno as expectativas para cada etapa com fotos, vídeos e diário
de bordo.
4ª Etapa
Culminância do projeto com todos os alunos reunidos no pátio da escola e apresentação das
brincadeiras e regras que foram confeccionadas. Apresentação teatral.

AÇÕES
 Avental de Histórias

Confecção de Avental de histórias pelas turmas, através de votação, da história que mais gostam
de ouvir, com reconto pelos alunos.
Para  essa  ação  recomendam-se  as  seguintes  atividades:  confecção  de  gráficos  e  tabelas,
organização de lista, recontos das histórias e reescrita do roteiro.

 Amarelinha das sílabas

Confecção  de  amarelinha  com  sílabas  simples,  complexas,  palavras  simples,  palavras
complexas. Cada dia de recreação dirigida o professor escolherá qual amarelinha deverá ser
trabalhada em sala. Observar o avanço que os alunos terão nos níveis da psicogênese.
Para  essa  ação  recomendam-se  as  seguintes  atividades:  confecção  de  sílabas  simples  e
complexas, palavras simples e complexas de acordo com a necessidade da turma. De acordo
com os avanços, sugere-se aumentar o nível de dificuldade das palavras. Reescrita das palavras
no caderno de produção, bem como a formação de frases.

 Jogos no Pátio

Pintar jogos como amarelinha, caracol de letras, acerte o alvo, entre outros, para que os alunos
não tenham a oportunidade de brincar somente na hora da recreação, mas também nos horários
de intervalo.



Para essa ação recomendam-se as seguintes atividades: elaboração de regras de convivência,
elaboração das regras do jogo feita pelos alunos, com a orientação do professor e a elaboração
de estratégias para as jogadas.

 Senta que lá vem história

Desenvolver  entrada  coletiva  pelo  menos  uma vez  ao  mês  para  que  os  alunos  tenham um
momento unificado para a escuta de histórias e o desenvolvimento do hábito de ler. Momentos
que demonstrem o quanto a leitura é importante, divertida e prazerosa ao leitor, diversificando
sempre os gêneros trabalhados no momento de entrada.

DURAÇÃO
Este projeto será desenvolvido de Abril  à Agosto de 2018, sendo registrado todo o seu

desenvolvimento com as turmas participantes através de fotos, vídeos e sequências didáticas.

PROJETO INTERVENTIVO

JUSTIFICATIVA



Os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental têm demonstrado graus de dificuldades
resultantes  de  uma mescla  de  situações,  seja  metodologia  de  ensino,  ambiente  familiar  não
favorável,  problemas  de  saúde  ou  mesmo  dificuldades  apresentadas  no  processo  ensino-
aprendizagem. 

Desta  forma  este  projeto  oferece  um  sustento  ao  ensino  de  Língua  Portuguesada

matemática no que concerne pré-requisitos e reforço para melhoria do raciocínio, auxiliando o

cumprimento de um currículo-base necessário ao processo de aprendizagem do aluno nos anos

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

OBJETIVO GERAL 

Contribuir com a formação dos alunos, fornecendo um espaço de análise e reflexão sobre
o ensino e a aprendizagem da Matemática, reforçando convicções e habilidades importantes para
compreensão e a representação organizada do mundo físico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Incluir  o  trabalho  com  cálculo  mental  como  uma  atividade  de  rotina  em  sala  de  aula. 
• Considerar condições didáticas para a realização de cálculos e sistematização de um conjunto
de resultados.
• Oferecer recursos materiais para desenvolver habilidades.
• Distribuir os conteúdos ao longo do ano, garantindo a diversidade de propostas com um nível de
complexidade cada vez maior.
 •  Acompanhar  o  avanço  da  aprendizagem  dos  alunos  com  os  instrumentos  que  já  foram
aprendidos. 
 •  Oferecer  condições  para  que  os  alunos  sejam capazes  de  observar  e  analisar,  discutir  e
desenvolver um raciocínio lógico na compreensão da resolução de problemas.

CONTEÚDOS

• Trabalhar conceitos básicos como: mínimo múltiplo comum, operações com números 

decimais, decomposição de números, regras para cálculos com números negativos e 

positivos.
• Desenvolver habilidades de raciocínio lógico.
• Reconhecer e aplicar as propriedades das potências.
• Resolver expressões numéricas dentro do conjunto dos números racionais.
• Desenvolver produtos notáveis e fatoração.
• Resolver expressões algébricas.
• Desenvolver habilidade para reconhecer estratégias para resolução de problemas.

TEMPO DE EXECUÇÃO 
De março a dezembro do ano letivo de 2018, compreendendo a divisão bimestral proposta

pelo calendário e a divisão curricular do Currículo em Movimento da SEE-DF. 
As aulas deverão ser ministradas uma vez por semana, no período da tarde dedicado às

aulas de matemática.



MATERIAL NECESSÁRIO 
Cadernos  dos  alunos,  livro  didático  (material  de  uso  constante  do  aluno  durante  a

realização do projeto na realização das atividades) 1.

DESENVOLVIMENTO 

1ª ETAPA: Diagnóstico 
Fazer uma avaliação dos conceitos aprendidos em Matemática pelos alunos através de

observação  informal  e  através  de  avaliação  diagnóstica  escrita  contendo  atividades  com  o
conteúdo proposto pelo currículo. 

Desta forma o professor consegue uma análise do conhecimento adquirido pelos alunos do
9° ano. 

2ª ETAPA: Apresentação do projeto aos alunos 
No primeiro encontro, prepare-se estudando as avaliações diagnósticas e analisando os

pontos observados durante o processo de observação informal para apresentar aos alunos as
intenções do projeto,  sua funcionalidade e atratividade através do conhecimento  que eles  já
trazem em sua bagagem, demonstrando que eles podem adquirir  conhecimentos necessários
para melhoria de suas habilidades. É importante salientar aos alunos que o tempo dedicado às
atividades de reforço trazem melhorias ao seu rendimento, bem como sua preparação para série
seguinte. 

3ª ETAPA: Organização das atividades do projeto 
Depois de definir  as  prioridades,  é  hora  de desenvolver  atividades de recuperação de

conhecimentos,  e  estimular  o  aluno  a  refletir  e  buscar  sanar  suas  dificuldades  através  de
estratégias.

 Esta etapa se dará de forma processual durante toda a duração do projeto. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO

1 Este material deve ser providenciado pelos alunos e ser de porte dos mesmos durante todo o projeto.



Preservação das águas da

microbacia Bonsucesso –

Água viva;

2018

APRESENTAÇÃO

O trabalho que se apresenta será desenvolvido no Centro de Ensino Bonsucesso pelas turmas de
1º a 9º ano do Ensino Fundamental. Sua principal característica será o estudo e a percepção
acerca dos recursos hídricos  desta  comunidade  e  sua  relação humana com estes  recursos.
Pretende-se desenvolver autonomia nos educandos de forma a verificar atitudes práticas para
preservar  tão  precioso  bem,  começando  pelo  ambiente  escolar,  depois  familiar  e  formando
valores sólidos de preservação da própria espécie.

JUSTIFICATIVA



A Instituição de ensino se localiza numa região fronteiriça entre o Distrito Federal e Goiás. É
banhada pelo rio  Maranhão,  formado a partir  da confluência entre o córrego Vereda Grande
(oriundo da Estação Ecológica de Águas Emendadas, no Distrito Federal) e as águas da Lagoa
Formosa, em Planaltina-Goiás; é um dos afluentes do rio Tocantins, onde suas águas ajudam a
formar o Lago Serra da Mesa, junto com o Rio da Almas e o Rio Paraná. Este rio é essencial para
a prática da agricultura e pecuária na comunidade (Núcleo Rural Bonsucesso), além do mais, é a
principal fonte de abastecimento da cidade de Planaltina-GO. 
Apesar de sua importância estratégica para o Distrito Federal e Goiás, o rio vem sofrendo com a
poluição, desmatamento, erosão, uso indevido da água como desvio de cursos de água sem a
devida autorização, entre outros.
Entendemos que como nossa escola está localizada na microbacia deste rio e a comunidade rural
e urbana atendida por esta instituição dependem dele para a sobrevivência, nada mais natural do
que  pensar  em  um  projeto  de  preservação  das  águas  que  toma  como  eixo  central  a  sua
preservação  que se confunde com a preservação da própria comunidade que tem nesse recurso
natural parte de sua identidade.

Rio Maranhão

Comprimento 278 km

Altitude da nascente 1200 m

Afluentes
principais

Córrego  Vereda  Grande
Lagoa Formosa

País(es)  Brasil

OBJETIVO GERAL 

Estudar os recursos hídricos da microbacia Bonsucesso e compreender as principais ameaças à
sua  preservação,  identificando-se  como  parte  do  meio  e  principal  prejudicado  com  a  sua
destruição,  formando  assim,  consciência  da  necessidade  de  proteção  e  recuperação  deste
elemento natural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover  discussão  inicial  sobre  a  alteração  da  paisagem  durante  o  processo  de
ocupação populacional, tendo como foco a hidrografia;

 Conhecer as nascentes do rio Maranhão e seus afluentes até o ponto em que se encontra
a escola;

 Entender a importância deste recurso para a comunidade Bonsucesso e para a cidade de
Planaltina-GO;

 Pesquisar  e  identificar  as  principais  ameaças  aos  recursos  hídricos  da  região  (Rio
Maranhão, Lagoa Bonsucesso e Lagoa formosa (na condição de nascente do rio);

 Entender o processo de captação e tratamento da água para o consumo humano;
 Identificar a qualidade da água que se consome e da água em seu estado natural (rios e

lagoas);
 Compreender a importância da Área de Proteção Ambiental  Águas Emendadas para a

região;
 Mensurar o impacto das atividades econômicas e da ocupação humana para os recursos

hídricos;

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento


 Entender  o  processo  de  tratamento  do  esgoto  da  região  estudada,  verificando  se  há
impactos sobre os recursos hídricos;

 Fazer  exposição  das  pesquisas  realizadas  e  dos  trabalhos  feitos  na  Feira  Cultural
promovida por esta instituição de ensino.

 DESENVOLVIMENTO

Atividade 1
Caras e caretas da água.

 Cada indivíduo busca uma forma para  registrar  suas emoções e descobertas.  Entre  outras
expressões artísticas,  a pintura,  o desenho, a escultura,  a dança, a música, a representação
teatral,  a  poesia  têm  sido  utilizados  desde  os  tempos  mais  remotos.  A arte  amplia  nossa
sensibilidade, percepção, reflexão e imaginação, permitindo ver e entender o mundo com outros
olhos. Por que não usar esta mágica para buscar os significados e a relação cultural  que as
pessoas estabelecem com a água, este recurso da vida? 
Do que precisaremos: Papel, cartolina de diversas cores, lápis de cor, tinta guache, canetinhas,
giz de cera, fita adesiva, entre outros materiais.
 Por onde começar : Ao estimular os sentimentos das pessoas em relação à água, veremos que
ela tem várias faces de acordo com a relação simbólica estabelecida e a realidade de cada um.
Podemos fazer uma respiração e pedir que cada um pense sobre a água. À partir daí iniciar as
reflexões sobre sentimentos, pensamentos e imagens. Podemos aproveitar esta diversidade e
organizar a atividade, pesquisando representações da água em diversas situações:
 •  Nos  sentimentos  em  relação  à  água:  purificação,  eterna  renovação,  vida,  energia,  útero
materno, tristeza, alegria, frescor; 
• Nas personalidades que a água pode adquirir: sagrada, desejada, forte, perigosa, rara; 
•  Na multiplicidade das formas da água: lisa, redonda, forma de gota, de bolha, de onda, de
cascata;
 • Nos movimentos e sons da água: rápida, lenta, preguiçosa, raivosa, meiga, serena; 
• Nas formas de uso da água: doméstico, industrial, agrícola; 
• Nas inspirações que a água pode trazer: dança, arte, música, poesia, desenho. 
As várias faces da água podem mudar de acordo com a nossa cultura, atividades, usos e lugares.
Podem  nos  remeter  à  proteção  do  útero  materno;  ser  perigosa,  quando  é  veículo  para
transmissão  de  doenças;  disputada,  quando  é  rara  e  difícil;  forte,  quando  gera  eletricidade;
imprevisível,  quando  chega  sob  a  forma  de  tempestade  e  provoca  inundações;  incansável,
quando dedicada exaustivamente a uma atividade, como a agricultura. 
Selecionaremos gravuras, imagens e textos dessas representações e escolheremos uma área
para  montar  um  painel.  Expondo  as  situações,  relacionaremos  as  diversas  situações  que
remetam à água: a água do rio que dá o peixe para a sobrevivência; a água do mar que serve
para o lazer; a água que mata a sede; a água da chuva que rega as plantações; a água que sai
do nosso corpo, na forma de lágrima ou suor; a falta de água; a água que destrói casas e mata
pessoas nas enchentes; a água como fonte de vida; a água que vem da torneira; a água que vem
do poço; a água que inspira canções, danças e poesias. 
As  situações  devem  ser  representadas  por  textos,  fotos,  desenhos  e  gravuras  no  painel.
Identificando uma situação olharemos atentamente as imagens do painel, decidindo qual delas
mais se identifica com o nosso sentimento pela água ou nossa realidade de vida. Analisaremos
todos os aspectos da imagem ou do texto escolhido, memorizando os detalhes mais importantes. 
Cada um escreve uma frase ou desenha algo que caracterize a sua forma de ver a água e anexa
ao painel. 
Em duplas, ou com o grupo todo envolvido num debate, pediremos que cada um expresse, em
uma só palavra, o sentimento que a situação escolhida por ele na fase anterior lhe causou. Qual é
seu maior sentimento em relação à água? Felicidade, tristeza, simplicidade,  sofisticação, dor,



alívio,  saúde,  destruição,  força,  pureza,  imprevisão,  sustento,  dependência,  ansiedade,
esperança, calma, desespero... 

Atividade 2
Qual é a cara da água?

Proporemos um exercício mental de caracterização da água. Como seria a cara da água para
você?  Cada  participante  desenha,  numa  folha  de  papel,  que  “cara”  a  água  tem  para  ele.
Observaremos que a riqueza das imagens individuais está associada ao que cada um vivenciou
na atividade. Transformando a cara em careta proporemos a transformação das caras da água
em caretas. 
A caracterização pode ser engraçada, exótica, simples, complexa, parecida com uma máscara ou
com uma caricatura. Podemos usar e abusar da criatividade. Uma careta “malandra” da água, por
exemplo, pode representar a água tentando se virar, independentemente das condições impostas
a ela. Sugestões: • Criação de personagens com as características contidas nas imagens, criando
e encenando uma peça teatral. Máscaras de papel machê, com as máscaras... Quem quiser pode
falar sobre suas experiências.

Atividade 3
A água no Planeta

Do que precisaremos: 1 garrafa plástica de 2 litros cheia de água, com tampa, 1 copo de 200 ml,
1 copo de 50 ml, uma ilustração do ciclo da água. 
Como proceder:  Montar um painel com cartolinas ou papel e fixar a ilustração do ciclo da água.
Dispor  os  materiais  da  atividade  conforme  a  seqüência  do  desenho,  num  local  de  fácil
visualização. Convidaremos os participantes para interagir na construção do conhecimento sobre
a disponibilidade da água no Planeta. 
Supor que conseguimos, de um jeito mágico, colocar toda a água da Terra (oceanos, mares, rios,
lagos, geleiras, lençóis subterrâneos...) numa garrafa de 2 litros. Então, é hora de interagirmos
com o público: Vamos imaginar que esta garrafa contém toda a água do Planeta. Que tipo de
água é esta? Salgada ? Doce? Quais são os locais onde existe água? Utilizar os dados abaixo
para reflexão: Toda água do planeta (100%) (água doce + água salgada) 100% Somente água
doce 2,7% Água doce de fácil acesso (rios, lagos e represas) 0,26% Água potável 0,002% 
A partir da descoberta, questionar: 
• Será que temos toda esta água para consumir? Alguém já experimentou beber água salgada?
Como foi? É importante destacar que a maior concentração de água no Planeta é salgada. Então,
o próximo passo será separar visualmente toda a água salgada de toda água doce. Fazer a
seguinte demonstração: 
• Neste copo (200 ml) temos toda a água doce do planeta. Quais os lugares onde encontramos a
água doce? Ao lembrarmos os  lugares (geleiras,  lençóis subterrâneos,  lagos,  pântanos,  rios,
represas, água em forma de vapor), identificaremos suas localizações e a facilidade para obter a
água doce.
 • É fácil tirar água doce das geleiras ou do subsolo? Além de não ser fácil, pode ser muito caro.
Logo, nosso próximo passo será separar visualmente a água doce dos locais disponíveis (rios,
represas, lagos) da água doce de difícil acesso 5 Projeto Água Viva (geleiras, lençóis freáticos,
pântanos, atmosfera). A água doce disponível será representada tirando uma parte da água do
copo de 200 ml e passando para o copo de 50 ml.
 • Toda a água doce disponível é boa para beber? Vocês beberiam água diretamente do rio que
passa no meio da sua cidade? Separar visualmente na tampinha somente a água doce que não
está contaminada ou poluída e que pode servir para o consumo dos seres vivos e para todas as
suas atividades, ou seja a água potável. Deixar claro que água doce não significa água potável,
pois as águas dos arroios, lagos e estuário podem estar contaminadas ou poluídas. 
•  Observando a garrafa e a tampinha, veremos que, de toda a água do planeta, somente uma
pequena parte é doce e adequada para consumo humano e suas atividades: beber, escovar os
dentes, tomar banho, lavar a roupa, a louça, cozinhar, regar a horta, matar a sede dos animais,
lavar o carro e o quintal, regar as plantas... Ela pode estar mal distribuída e sendo desperdiçada.



Iniciaremos um processo de sensibilização para a importância da conservação da qualidade da
água e o seu uso racional, evitando o desperdício e a sua degradação. 

Atividade 4
Potencialidades e conflitos da água

Esta atividade pode ser iniciada pedindo aos estudantes que exemplifiquem os usos da água no
Planeta,  como:  abastecimento  humano,  higiene,  alimentação,  lazer,  geração  de  energia,
transporte, agricultura, indústria, manutenção dos ecossistemas aquáticos.... 
A partir desta identificação trabalharemos as formas de degradação da qualidade da água e como
interferem na qualidade de vida das pessoas. O que pode acontecer à água, quando ocorre o
desmatamento,  a  ocupação  desordenada  do  solo,  a  deposição  de  lixo,  as  queimadas,  a
destruição das matas ciliares, a agricultura não planejada e o uso de agrotóxicos? 
Ilustraremos com recortes de jornais, revistas, desenhos, figuras e gráficos da internet. 
Criaremos  um  painel:  onde  de  um  lado  estará  o  ciclo  da  água  com  os  diversos  usos,
sobrevivência dos seres vivos,  atividades domésticas e industriais  e,  de outro,  as formas de
degradação da água pela interferência humana. Por exemplo: a água, em forma de chuva, serve
para molhar as plantas, umedecer o solo e abastecer os rios. Quando cai em grande quantidade
num solo desmatado, provoca a erosão, indo para bueiros entupidos e provocando as enchentes. 
A partir da leitura e pesquisa, também é possível promover um debate sobre o conteúdo do painel
e a “crise da água”, suas causas e conseqüências. Refletindo sobre nosso comportamento no dia-
a-dia, em relação ao uso da água, e atitudes para contribuir com a conservação dos recursos
hídricos. 

Atividade 5
Ciclo da água

A água é a única substância que existe, em condições normais, em todos três estados da matéria
(sólido,  líquido,  gasoso) na natureza.  A coexistência destes três estados implica que existam
transferências contínuas de água de um estado para outro. 
Tão importante quanto saber que a água está no estado líquido, se evapora, se condensa e cai
na forma de chuva é perceber o grande ciclo de dependência da vida com o da existência da
água. Nosso desafio é integrar o ciclo da água com o ciclo da vida, para demonstrar que, mesmo
existindo muita água no Planeta, não significa que ela seja acessível, suficiente e boa para o
consumo. Para entender a importância das plantas no ciclo da água podem ser realizados os
seguintes experimentos:
* Experimento 1: colocar 1 frasco de vidro sobre a grama e observar o que acontece; 
*  Experimento 2:  irrigar  1 planta em 1 vaso,  colocar  sobre ela  1 plástico, colocá-la  ao sol  e
observar o que acontece;
* Experimento 3: encher 3 vidros com uma quantia igual de água. No 1° colocar uma planta sem
folhas, no 2° uma planta com poucas folhas e no 3° uma planta com muitas folhas. Deixar alguns
dias e comparar;
* Experimento 4: ferver água em 1 panela com tampa e observar o que acontece com a água e o
que são as gotas na tampa; Além destes experimentos, podemos utilizar exemplos do dia-a-dia,
fazendo os estudantes refletirem sobre o que faz a roupa secar no varal? O que acontece com a
água consumida pelos seres vivos? O que acontece com a água empoçada da chuva? Aonde
deságuam os arroios? De onde vem a água da chuva? 
Após os experimentos confeccionar cartazes sobre os mesmo, construir um diagrama do ciclo da
água,  com  textos  e  desenhos,  procurando  retratar  o  ciclo  da  água  na  nossa  região  e
especificando  as  etapas  de  precipitação,  evaporação,  transpiração,  etc...  também  pode  ser
encenada uma peça de teatro para representar o ciclo da água pensando sobre as características
físicas  da  água  –  cor,  salinidade,  qualidade  e  utilização  e  observando  sua  biodiversidade;
reconhecemos  que  em  cada  local  há  diferentes  composições  e  relações  destes  elementos.
Assim,  podemos identificar  quais  corpos d’água existem no local  onde vivemos,  as  relações
sociais e econômicas com cada um deles e aspectos culturais de cada um, como: religião, mitos
e lendas. 



Atividade de campo 6
Detetives da água

Do que  precisaremos:  Papel,  prancheta,  canetas  coloridas,  lápis,  mapa  da  região,  bloco  de
anotações e, se possível, máquina fotográfica.
Identificando a região: estabeleceremos os limites geográficos da área escolhida: escola, seu
entorno,  o  bairro,  os  rios,  as  nascentes  e  lagoas.  Em  seguida,  esboçaremos  um  mapa
destacando numa folha de papel, os principais pontos que identificam o lugar: nomes de ruas,
localização  de  casas,  chácaras,  escolas,  terrenos,  lagoas,  entre  outros  elementos  que
demarquem o trajeto. A confecção do mapa deve ser simples. Sugerimos também que o grupo
crie  símbolos  para  representar  casas,  árvores,  lixo,  pastagens,  pontes,  lagoas,  pontos  de
vazamentos, erosão, fogo, entre outros itens, que sirvam para identificar no mapa os elementos
observados durante a visita. Para o trabalho de campo, cada grupo receberá o mapa e a legenda
de símbolos. A intenção é visitarmos a nascente do rio Maranhão (Lagoa Formosa), o curso do rio
próximo à nossa escola e a Lagoa Bonsucesso.

 Pesquisando os usos e abusos: O trabalho pode ser iniciado com uma pesquisa em textos

sobre os vários tipos de uso da água (doméstico, industrial, comercial, entre outros), abusos e
fatores que contribuem para a sua degradação na natureza. Fazendo a investigação dividiremos
os participantes em grupos para que iniciem o trabalho de diagnóstico de campo, investigando os
usos da água, observando, identificando os elementos, tirando fotografias, entrevistando pessoas
e fazendo a representação visual, por meio de desenhos no mapa. Alguém “varre” a calçada com
a mangueira de água? Há canos estourados, vazamentos nas torneiras, calçadas e ruas? As
indústrias tratam os seus efluentes? Há erosão nas margens dos rios e córregos? Os terrenos
baldios estão cobertos de lixo? Existem pessoas sem acesso à água ou a redes de esgoto?
Todas  as  observações  devem  ser  marcadas  no  mapa  e  as  informações  complementares
anotadas no bloco, para que algumas atitudes sejam tomadas, como avisar a Companhia de
Abastecimento de Água e Esgoto sobre a presença de vazamentos na região. 

Depois da saída ao campo, cada membro do grupo traz seu mapa e anotações e o primeiro
desafio é reunir todos os dados do grupo num único mapa. Identificando as áreas de bom senso e
as áreas de conflito, à ser realizado após a saída de campo. A investigação permitirá traçarmos
um cenário da situação da região. 
O próximo passo é analisar, neste cenário, as áreas de bom senso e as áreas de conflito. O bom
senso significa o uso necessário,  mas racional  da água,  ou seja,  com economia,  evitando o
desperdício, tratando os efluentes, promovendo a recirculação e o reuso da água, controlando os
vazamentos, jogando lixo no lugar certo, oferecendo água tratada e rede de esgoto, educando
pessoas, avisando e mobilizando os responsáveis para resolver os problemas identificados, entre
outras ações positivas para a água. Uma área de conflito significa o oposto da área de bom senso
e pode trazer sérias conseqüências para a água, para a economia do país, para a natureza e
para a vida das pessoas. 
Caracterizam-se áreas de conflito: o esgoto doméstico ou industrial sem tratamento, eliminado
nas lagoas e nos arroios; os agrotóxicos usados sem controle e suas embalagens descartadas
em qualquer lugar; os vazamentos em canos, torneiras, calçadas e irrigadores; o desperdício de
água  nas  atividades  diárias  como  higiene  e  alimentação  e  na  manutenção  de  piscinas;  a
presença de lixo em terrenos baldios, arroios e lagoas; pessoas sem acesso à água ou esgoto,
entre tantas outras que você poderá identificar. 
Cada grupo agrega todas as observações individuais e compõe um mapa comum para discutir as
observações, o conteúdo das fotos e as anotações do bloco. A partir da busca do consenso,
assinalamos, no mapa, as áreas de bom senso com a cor verde e as áreas de conflito com a cor
vermelha. No final, os grupos apresentam a todos os participantes o resultado de seus mapas. 

 Usando o mapa para transformar conflitos em ações de conservação: Uma vez detectadas as

áreas de conflito, é hora de pôr a cabeça para funcionar, buscando alternativas práticas e efetivas



que mudem o cenário encontrado. Cada grupo pode discutir formas mais eficientes de uso da
água em cada situação observada. 

Combater o desperdício, conservar o ambiente natural,  recuperar o que foi degradado podem
surgir como sugestões. Os grupos podem ainda pensar em ações, que estejam ao seu alcance
ou que precisem de um maior envolvimento de pessoas e de outras instituições. As sugestões
podem virar um plano de ação com algumas atividades:
 •  Criar uma campanha e evoluir para um programa de educação ambiental com enfoque nos
efeitos causados nas áreas de conflito do uso da água;
 •  Formar  um  grupo  de  monitores  ambientais,  de  caráter  permanente,  para  auxiliar  na
identificação de vazamentos e desperdício de água, avisando responsáveis pela manutenção e
conservação da água; 
• Planejar ações de recuperação de áreas degradadas, reflorestamento de matas ciliares e outras
áreas verdes, mutirões de limpeza; 
• Encaminhar denúncias de abuso e danos ao meio ambiente. A denúncia deve ser encaminhada
por escrito, contendo a descrição exata dos fatos e do local da ocorrência e, se possível, o nome
e endereço do degradador. Fotos, testemunhas e imagens podem ajudar na comprovação. O
documento deve ser encaminhado para algum órgão público como a Secretaria de Meio Ambiente
do  seu  Município  ou  do  Estado,  o  Conselho  de  Meio  Ambiente,  o  IBAMA,  as  Assembléias
Legislativas, ou uma ONG local que possa ajudar no processo; 
• Pesquisar formas de redução do consumo de água e de geração de lixo;
 • Incentivar a mobilização da comunidade na gestão da água e do meio ambiente, participando
de conselhos e comitês de Bacias Hidrográficas,  de audiências públicas e da elaboração de
planos  de  manejo  que  conservem  a  água;  estender  a  atividade  para  outros  grupos  e
comunidades. A união dos mapas, como um mosaico de peças interligadas, pode contribuir para
uma visão mais global da questão da água na região; 
•  Encaminhar  os  produtos  da  atividade  para  grupos  de  estudos  ambientais  como  ONGs,
Universidades, comitês de bacia hidrográfica, departamentos de meio ambiente de empresas e
Prefeituras. Eles poderão subsidiar ações práticas locais e programas envolvendo a escola e a
comunidade. 
Para ir mais além A técnica do mapa pode ser utilizada para sensibilizar as pessoas a pensar no
seu ambiente de forma mais local possível, como a sua casa.
 Em  casa,  a  idéia  é  fazer  o  diagnóstico  da  relação  familiar  com  a  água,  observando  o
comportamento das pessoas no banho, na escovação dos dentes, na lavagem de louças, roupas
e calçadas, na irrigação das flores e hortaliças, nos cuidados com o lixo, no consumo de energia,
na situação dos canos, torneiras e caixas de água. O grupo pode expor os mapas e estimular as
pessoas a buscarem soluções conjuntas. Uma maquete com os dados dos mapas pode facilitar a
visualização das áreas de bom senso e de conflito. O mais importante é caracterizar, no mapa ou
na maquete,  os  elementos  da realidade local,  do  meio  ambiente  urbano,  rural  ou  natural.  É
importante  que  as  sugestões  estejam contempladas  em um painel,  um painel  com o  mapa
identificando as áreas de bom senso e conflito. 

 O diário de um corpo de água:  Você já tentou descobrir a história de sua família? Qual sua

origem,  fatos  que  aconteceram  ao  longo  dos  anos  e  afetaram  a  cultura,  as  tradições  ou
mudanças de locais de vida dos seus antepassados? Reconstruir a história de uma pessoa, ou de
um lugar, é uma forma de entender o nosso estilo de vida hoje, ou do lugar onde a gente mora. A
história  de  um  corpo  de  água  é  assim:  seu  processo  histórico,  suas  diferentes  formas  de
utilização ao longo dos anos e o seu estágio atual de conservação permitem prever o que poderá
acontecer com ele nos próximos anos. 
Do que precisaremos:  Cartolina, papel, lápis, régua, recortes de revistas e outras fontes de
pesquisa sobre o rio, cola,  tesoura, caderno de anotações, gravador e,  se possível,  máquina
fotográfica. Formaremos grupos de até cinco pessoas. Em cada cartolina, desenharemos uma
linha do tempo. Escolheremos uma lagoa, arroio, ou curso de água para pesquisar. Cada grupo



receberá uma cartolina. A idéia é reconstruir a história do curso de água escolhido. A partir de
uma data, por exemplo, como 20 anos atrás até hoje,  investigaremos a trajetória de vida do
recurso hídrico. O seu nome tem alguma origem e significado especial? Como os habitantes se
relacionaram com ele ao longo dos anos? O uso foi para o lazer, para o abastecimento de água,
para o transporte, para o trabalho, entre outras atividades? Como ocorreu a exploração e quais
ações contribuíram para sua degradação? A pesquisa pode ser feita a partir de entrevistas com
moradores antigos da cidade, pais, avós, recortes de jornais e revistas, internet e outros meios de
comunicação, Companhia de Abastecimento de Água, ONGs. 

Selecionar  os  fatos  mais  significativos.  Ouviremos  as  histórias  e  conhecimentos  sobre  o
recurso hídrico, os fatos e eventos mais marcantes, de que forma o recurso hídrico contribuiu
para  a  sua  vida,  anotando  os  dados  numa ficha:  nome,  idade,  formação  escolar,  profissão,
endereço.  Perguntaremos  o  que  mudou  nos  dias  de  hoje  e  o  que  as  pessoas  acham  que
acontecerá com o rio no futuro. O apoio do gravador e do caderno de anotações é recomendável.
Analisaremos também os elementos que degradam ou conservam o rio atualmente: animais e
plantas, a qualidade da água, a industrialização e como as empresas se relacionam com o rio, a
ocupação de suas margens, o lazer, a mata ciliar, comunidades que ainda sobrevivem da pesca
no rio, o trabalho das pessoas para sua conservação, entre outros elementos. 
Selecionaremos fotos,  mapas e figuras para as próximas fases da atividade.  As informações
devem ser analisadas, visando organizá-las em tópicos de acontecimentos mais importantes a
serem incluídos na primeira parte da linha: 20 anos atrás até hoje. Sugerimos o uso de frases ou
parágrafos curtos,  gravuras ou desenhos acima e abaixo da linha,  em ordem cronológica.  O
provável futuro do recurso hídrico. 
O próximo passo será discutir os dados da primeira parte da linha, ou seja, do ontem até hoje, e
analisar o que provavelmente acontecerá com o recurso hídrico no futuro, a partir das ações que
o degradam ou conservam. Em seguida, cada grupo escreverá as ideias, de forma simplificada,
no lugar correspondente. 

O  futuro  preferível  do  recurso  hídrico:  Refletiremos  sobre  o  que  o  grupo  gostaria  que
acontecesse com o recurso hídrico no futuro. Como seria o rio ideal  e como as pessoas se
relacionariam com ele. Em seguida, cada grupo dispõe as ideias, de forma simplificada, no lugar
correspondente. compararemos as duas linhas do futuro para refletir sobre quais atitudes devem
ser  mudadas  e  quais  ações  realizadas  para  garantir  um futuro  ideal  para  o  recurso  hídrico.
Registraremos as ideias numa folha de papel que servirão de base para a construção de planos
de ação. A apresentação final pode ser feita na forma de painel, incluindo, informações da linha
do tempo e ilustrações (fotos, mapas, gravuras e desenhos), num local acessível à comunidade. 

Atividade 7
O retrato de nossa água

Do que precisaremos:  Cartolina, papel, tinta, canetas coloridas, cadernos e folhas de papel,
lápis, pranchetas, vendas para os olhos para metade dos participantes e, se possível, máquina
fotográfica. 
Precisamos organizar a atividade por etapas bem definidas para que, a cada fase executada, os
participantes possam aprimorar sua visão sobre o seu meio.  Organizando a saída de campo:
Uma saída, por exemplo, às margens do rio. Orientaremos os participantes sobre a roupa mais
adequada, bonés, filtro solar, repelente e comportamentos para evitar acidentes. Não esquecer os
materiais de apoio: caderno, papel, lápis, venda para os olhos, pranchetas e máquina fotográfica. 
Investigando o local: Aqui segue um roteiro de incentivos à investigação local, com sugestões
de questionamentos e atividades que devem ser adaptadas de acordo com o local escolhido para



a saída. Incentivaremos a observação detalhada da situação da lagoa e de suas margens. Como
está a água da lagoa: clara, escura, com espuma, com lixo boiando? A lagoa tem cheiro? As
margens estão cobertas por vegetação? Há processo de erosão nas bordas do lagoa? Há entulho
e lixo nas suas margens, animais como: peixes, aves, mamíferos, moluscos nas margens do rio
ou dentro da água? Pessoas que trabalham, brincam, nadam ou retiram água da lagoa para suas
atividades?  Pediremos  que  todos  anotem  suas  observações  para  discussão.  Retratando  o
ambiente.
 A ideia desta etapa é fazer um registro visual da paisagem e da situação do ambiente visitado.
Um dos grandes desafios de um fotógrafo é captar uma cena de improviso. Ou seja, na sua forma
mais  natural,  registrando  expressões,  estilos,  marcas,  rugas,  comportamentos,  despertando
sensações e outras características que nos fazem conhecer um pouco da pessoa ou do lugar,
sem necessariamente estabelecer um contato físico. Escolher um retrato e observar o que ele
demonstra: tristeza ou felicidade. Olhar mais atentamente para o lugar onde você mora como se
fosse congelar a paisagem para um retrato: o que você vê? Uma casa é o retrato de seu morador.
Uma cidade é o retrato da relação dos moradores com o seu meio. 
Podemos  escolher  uma das  técnicas:  a)  dividir  os  participantes  em equipes  de  até  cinco
pessoas  que  compartilharão  a  máquina  fotográfica.  Os  grupos  tiram  suas  fotografias
individualmente, permitindo uma variação de pontos de vista e enfoques sobre a mesma lagoa.
Observações e anotações complementarão o registro. b) realizar desenhos de observação no
local da saída, afim de registrar o maior número de informações sobre aquele ambiente, como em
uma fotografia. 
Reuniremos  todo  o  material  com  recortes  de  jornais  e  revistas  noticiando  fatos  da  cidade
relacionados ao tema e promoveremos um debate  com os grupos.  É possível  estabelecer  a
relação entre as condições dos recursos hídricos e os estilos de vida de uma cidade? O local
onde  você  reside  carece  de  estrutura?  Seu  crescimento  é  planejado?  Quais  os  problemas
ambientais e sociais mais significativos? O que e quem eles afetam? Qual o padrão de consumo
das pessoas? Há racionamento de água e energia? Há enchentes constantes? A qualidade de
vida dos moradores está diminuindo? O que as pessoas pensam sobre a sua cidade? Faremos
uma relação entre a condição dos recursos hídricos, a situação da cidade e a maneira como as
pessoas vivem e olham para ela.  Moradores com fácil  acesso à água e a outras estruturas
básicas dificilmente pensam sobre como vive a sua cidade. Analisaremos como o retrato da água
x o retrato da cidade é aceito pelas pessoas. É harmônico e agradável? Como são tratadas as
questões: abastecimento e uso da água, geração e destino do lixo, fornecimento de energia e seu
uso, coleta e tratamento do esgoto, depredação ou conservação do ambiente escolar, relações
entre educadores, alunos, pais e a comunidade? Como a escola é vista e sentida por todos que a
frequentam? Para refletir: Quais são as pessoas e coisas mais preciosas para a minha vida? O
que quero ter sempre por perto e, portanto, irei cuidar? Para que elas existam será necessário um
ambiente  equilibrado  e  saudável.  Estamos  vivendo  num  ambiente  assim?  O  que  podemos
mudar?  Na  atividade,  situações  de  conflito  vão  aparecer,  porém,  é  preciso  debater  ideias,
conceitos e processos para enfrentar os problemas e superá-los. 

Atividade 8
Água na vida

Refletir sobre a função e quantidade de água no nosso corpo; que necessidades fisiológicas da
água nós temos; como fazemos uso da água no dia-a-dia; em que estados podemos encontrar a
água e as diferentes características da água e o uso a que se destina. 

 Passo1 - Nossa água de cada dia: Realizar um momento de meditação, fazendo com que cada

um imagine, desde a hora que acordou até a hora de dormir, o quanto usa a água (direta e
indiretamente) e de que maneiras. Esta meditação também pode ser usada para montarem uma



história coletiva. “Feche os olhos e imagine que está acordando agora. Você sente seu corpo
despertando aos poucos.  Então você levanta  da cama,  vai  ao banheiro,  molha o rosto  para
afastar o sono e a preguiça, escova os dentes... Vai até a cozinha e toma um gostoso líquido feito
de água e café, esquenta o corpo. Ganha energia para iniciar o seu dia, toma um copo d’água e
sai na volta da casa. Dá comida e água para o cachorro, rega as plantas e vê a mãe lavando suas
roupas...” A meditação deve continuar até a hora de dormir, de acordo com os afazeres que os
estudantes forem citando. 

 Passo 2 - Investigação sobre o consumo de água:   Uma forma de introduzir o tema é pedir

que os estudantes investiguem sobre o seu próprio consumo de água e de sua família.  Esta
atividade  possibilita  trazer  o  tema  para  a  realidade  concreta  deles.  Pode  ser  interessante
investigar: 
•  Quantos litros de água a escola consome por dia? Esse total  representa quantos litros por
estudante? 
• Aproximadamente quantos litros de água o estudante e sua família utilizam por dia? 
• Quantos litros de água contém o reservatório de descarga do WC (vaso sanitário)? 
•  Quantos litros de água são utilizados para tomar banho? Para lavar roupa? Para lavar louça?
Para responder a esse conjunto de perguntas, os estudantes poderão: 
• consultar as contas de água de suas casas; 
• medir ou estimar a quantidade total de água utilizada em uma determinada atividade: - coletar e
medir toda água utilizada em um banho ou em outra atividade; - coletar e medir a quantidade de
água  utilizada  em  um  minuto  de  uma  determinada  atividade  (lavando  louça,  por  exemplo),
multiplicar a quantidade de água utilizada por minuto pelo tempo gasto na atividade (para lavar
toda a louça); - consultar  tabela de consumo doméstico de água por atividade (disponível na
internet)

 Pode-se sugerir que cada estudante tenha um caderno de anotações para anotar as quantidades
e consumo de água por dia, é importante destacar, que é uma pesquisa para estudo e reflexão.
Por isso é preciso que seja feita seriamente e que não haja nela nenhum intuito de recriminar os
usos de cada um. Destas anotações podem iniciar reflexões sobre para onde vai esta água? Para
onde poderia ir? Os estudantes podem comentar os resultados entre eles, em pequenos grupos.
Depois,  você coordena um debate geral  sobre as diferentes formas de usar  e  poupar  água,
podendo ser confeccionados pequenos textos e cartazes. 
E quem não tem água potável? Até agora reconhecemos a importância de ter acesso à água e
a necessidade de sua qualidade para nossa saúde e nossas atividades. Como é a vida das
pessoas que não têm acesso à água potável? Segundo o Instituto  Brasileiro  de Geografia  e
Estatística – IBGE, no início do século XXI, cerca de 8,8 milhões de famílias no Brasil estão nesta
situação.  Podemos  pesquisar  sobre  o  assunto,  propondo  aos  grupos  a  identificação  das
condições de vida destas comunidades, em especial, encontrando representantes na região que
vivem essa realidade. Buscar alguém que não tinha água e passou a ter, verificando o que mudou
em sua vida. Refletir sobre o perfil econômico das pessoas que mais carecem de água. Para ir
mais além Podemos comparar duas realidades: o fácil acesso à água com o difícil acesso à água
e procurar saber por que pessoas de nossa escola e comunidade ainda carecem de água potável
ou de saneamento básico. No site www.wwf.org.br, há o documento “Água, Cidades e Florestas”,
que aborda algumas situações do ambiente  rural.  A partir  da  análise  dos problemas e suas
causas, podemos estimular os grupos a buscarem alternativas para melhorar a situação de vida
dessas pessoas. 

Atividade 9
Do rio ao copo



Do que precisaremos: Pranchetas, papéis, lápis, máquina fotográfica, caderneta de anotações. 
Podemos preparar cada etapa com visitas monitoradas a nascentes, a estações de tratamento de
água e de efluentes, contatos com a rede de abastecimento de água da região, entre outras
atividades complementares. 
1a. Etapa: De onde vem a água (pesquisa) 
Podemos propor uma pesquisa para identificar de onde vem a água que abastece a cidade.
Procurar  saber  se  a  região  de  captação  de  água  está  preservada,  protegida  de  atividades
humanas e poluentes que possam comprometer sua qualidade, como: assentamentos humanos,
fábricas, granjas, matadouros, hortas, currais, lixões, barrancos erodidos, desmatamentos, entre
outras. A Companhia de Abastecimento de Água da região (CORSAN) pode ajudar na obtenção
das informações. Podemos também resgatar a história de criação desta empresa para conhecer
maiores detalhes sobre o abastecimento de água em outras épocas. 
2a. Etapa: Como eu recebo a água (visita)
 A segunda  parte  da  pesquisa  consiste  em  conhecer  o  caminho  que  a  água  faz,  até  que
possamos utilizá-la. Construiremos um esquema incluindo todas as fases de tratamento da água:
a água bruta captada do manancial e levada até uma estação de tratamento, onde passa por
várias etapas para que se torne potável. Depois, a água sendo distribuída para os reservatórios
da cidade e levada aos domicílios através das redes de distribuição. Pode ser promovida uma
visita do grupo a uma estação de tratamento da água ou receber um técnico especializado no
assunto para uma palestra. 
3a. Etapa: A água e a nossa saúde 
Podemos listar as consequências da falta de acesso à água e da falta de água tratada para a
saúde e o conforto da população. Pesquisar as principais doenças relacionadas à degradação
ambiental  como a má qualidade da água,  a falta  de saneamento básico e de tratamento de
esgoto, a disposição inadequada do lixo, a presença de vetores (mosquitos, baratas, ratos, entre
outros), de água parada. A pesquisa deve incluir dados sobre o sistema de saúde da cidade, seus
principais  hospitais e postos de saúde.  O nosso desafio  Para matar  a sede,  cozinhar, tomar
banho, escovar os dentes, basta abrirmos a torneira e lá esta ela:  água chegando fácil.  Não
imaginamos o longo caminho que cada pingo de água teve que percorrer para chegar até a nossa
casa e por quantos lugares passou para garantir que a água seja de boa qualidade. Depois de
usada, a água vai embora e fica a pergunta: veremos nosso pingo de novo? Pagamos pela sua
captação, tratamento na ETA – Estação de Tratamento de Água e distribuição, mas só isso não
garante a sua existência, sua qualidade, nossa saúde e bem-estar. 
4a. Etapa: A saúde da minha comunidade 
Que tal elaborar, juntamente com os grupos, um roteiro de perguntas sobre a saúde e o meio
ambiente da escola e da comunidade? Pode-se entrevistar públicos diferentes, tais como: a) O
responsável pelo posto de saúde ou hospital, com os funcionários, médicos e/ou enfermeiras; b)
Usuários do serviço de saúde: doentes, familiares e acompanhantes; c) Moradores mais antigos
do  bairro,  “curandeiros”,  parteiras  e  outros  terapeutas;  d)  Responsável  pelo  atendimento  no
ambulatório da escola; e) Pais das crianças; f) Responsáveis pelo preparo da merenda escolar.
Sugestões de questões:
• De onde vem a água que as pessoas bebem? 
• As crianças andam descalças? Brincam no meio do lixo? Brincam nos córregos?
 • As crianças têm o hábito de lavar as mãos antes das refeições e após atividades esportivas?
Como se alimentam?
 • Como eram as condições de saúde do bairro no passado?
 • Como são as condições de saúde atualmente? 
• Quais as influências do meio ambiente na saúde das pessoas?
 •  Qual  o  índice  de  mortalidade  infantil  do  município?  Qual  a  principal  causa  de morte  das
crianças? 



•  Quais as doenças mais comuns do município? Quais estão ligadas aos problemas do meio
ambiente que o grupo pesquisou?
 • Existem programas de prevenção para esses tipos de doenças?
 • Como é feito o tratamento desse tipo de doença no hospital e em casa? 
• Os moradores usam algum tipo de conhecimento tradicional para a cura destas doenças, como,
por exemplo, o uso de plantas medicinais?
 • Quais as condições do atendimento nos serviços de saúde? As pessoas estão satisfeitas com
os serviços? Seguem o tratamento adequadamente?
 • Quais as queixas mais comuns das crianças que frequentam o ambulatório da escola?
 •  Como  é  a  higiene  no  preparo  dos  alimentos  na  escola?  Vale  anotar  e  usar  a  máquina
fotográfica para registrar as condições ambientais da escola, da comunidade ou do bairro (lixo,
água poluída,  falta de esgoto e de higiene,  entre outros aspectos),  as condições de vida da
população  local  (trabalho,  estudo,  lazer,  níveis  de  pobreza)  e  as  condições  dos  serviços  de
saúde.  Propor  ainda  a  reconstrução  da  história  de  vida  dos  entrevistados  e  do  ambiente
pesquisado, resgatando fotos antigas, jornais e outros materiais. 

5a. Etapa: Organizando o material
Feito o levantamento é hora de sistematizar as entrevistas, as fotografias e as impressões sobre
o trabalho. Podemos ainda promover um debate utilizando as referências do tempo passado e do
presente, comparando as condições de vida e de saúde da população. A apresentação pode ser
feita  com painéis,  desenhos,  exposições,  gráficos  das entrevistas  e  palestras  divulgadas  em
vários locais.

 Atividades para entender a relação da água com os seres humanos 

Atividade 1: construir um diagrama da água da fonte até a torneira; 
Atividade 2: identificar as doenças causadas pela água sem tratamento; Atividade 3: identificar
os processos que podem purificar a água através de fotos, esquemas e desenhos...

È importante demonstrar a importância do acesso à água potável e de como as pessoas podem
se mobilizar para exigir esse direito é fundamental. Ressaltar a necessidade de manutenção da
qualidade da água mais próxima (lagoa, banhados, canais, entre outras fontes) e como cada um
pode fazer a sua parte para garantir essa qualidade. 

CRONOGRAMA:

2º e 3º bimestres letivos de 2018.

AVALIAÇÃO

Constante. Ao longo de todo o projeto. O mesmo sofrerá alterações sempre que a equipe
de trabalho julgar necessário.
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