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CHEGANÇA

Abertura da Roda

- Cantando um Coco “Como posso saber de onde eu venho, se a
semente profunda eu não toquei”.

Eu sou:  Pedimos a benção àqueles que inspiram nossa caminhada
como educadores ! 

Pedir a benção é honrar e reverenciar àqueles que vieram antes e nos
tornaram possíveis naquilo que somos!  A benção Paulo Freire!!! 
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Ciranda

- Reconhecimento de quem é essa comunidade?
Sim, estamos juntos !

     “Oi passa o sol oi passa a chuva, oi passa o vento
Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar”

- O trabalho é o que nos integra
Cantos de Trabalho / coco

   “Pisa morena no caroço da mamona
Você toma o amor dos outros
Mas o meu você não toma”

- Integração do trabalho (umbigada em roda) 
      Maria Manteiga

- O inesperado, o que não tava no planejamento, também acontece!
E quando a gente pisa em um formigueirooooo!! Ahh... 
sai formiga, sai ! 

- O que ofereço para essa roda? 
“Põe uma mão na cabeça, a outra na cintura

Dá um remelexo no corpo e dá uma umbigada na outra!!”

- Gerando nosso encontro 
Capoeira - Nem tudo que reluz é ouro 
                 Nem tudo que balança cai

- Unidade e firmeza do grupo na ação
Toré – pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a 
formiga..

Roda de História: Como nasceu o ser humano!!
“Junta tudo, amassa, amassa, transforma em lama e 
dá um sopro de vida”  
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Circulo de Cultura,
dialogo sobre os temas geradores:

1- Território Educativo

2- Espaço de Aprendizagem

3-  Cultura Educa? Por que?
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O diálogo como reconhecimento
do outro e construção de algo comum

Território Educativo
    • São pessoas
    • Chão que a gente pisa
    • Culturas
    • Espaço material e imaterial seguro, amoroso, solidário e provocativo de 
aprendizagens, ensinagens e transformações 
    • Espaço de acolhimento de todas as dimensões humanas  na busca do ser 
integral 
    • Espaço de troca que envolve sentimentos, renovação e criação
    • Aprender, ensinar na diversidade com autonomia, responsabilidade, 
amorosidade e respeito à singularidade 
    • Troca de saberes, vivencias respeitando o olhar do outro na construção de 
novos conhecimentos 
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Inovação 
    • Inovar é colocar o diferente em ação, em pró do coletivo, de maneira justa e 
sustentável 
    • Inovar é resgatar o respeito à ancestralidade, a todos os seres, ao planeta
    • É quebrar paradigmas, recriar o dia a dia
    • Desejo de mudar o insuportável e criar outra realidade que abra espaço para 
todos
    • Romper com os paradigmas, criando novas estratégias, em pró do coletivo 
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Cultura Educa? Por que? 
    • Sim! Porque é o que humaniza ou desumaniza
    • Para que? Vida ou anti-vida?
    • Sim! Porque faz parte da expressão humana. É expressão. Altera a realidade
    • CulturaEduca, possibilita a construção e conexão com nossa tradição e 
identidade. A cultura ancorada no bem viver da coletividade, educa humanizando.  
    • Sim! Porque nos mostra perspectivas diversas. Visão crítica, respeito a 
diversidade, amplia o horizonte, sai do lugar 
    • A cultura que amplia horizontes é educativa porque agrega conhecimentos 
diversos, múltiplas possibilidades
    • A cultura que amplia horizontes é educativa porque agrega conhecimentos 
diversos, múltiplas possibilidades
    • Por meio do reconhecimento da nossa identidade, por trabalhar afetos, 
sentimentos...por trazer o resgate da ancestralidade e o poder da criação
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Passo a passo fazendo um novo caminho
2016: Respeito ao Saber do Professor 

Valorização das diferentes formas de ensinar e aprender, por meio 
de alternativas metodológicas que propiciaram transformações 
socioculturais. Mudança do currículo em movimento.  
Reagrupamentos; Projeto CulturaEduca

2017: “Educação não transforma o mundo. Educação muda as
pessoas. Pessoas mudam  o mundo.” (P. Freire)

Educação sustentada nos quatro pilares da educação para o século 
XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser
Implementação dos Ciclos para as Aprendizagens 
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2018:  "Nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o 
coração das pessoas . Feliz ė aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina!” (Cora Coralina)

Retirada das paredes, reorganização do espaço e tempo ampliando 
as condições de aprendizagem 
Aprofundamento da gestão democrática, da formação continuada 
dos(as) profissionais da educação,  do fortalecimento de espaços da 
coordenação pedagógica e do conselho de classe, da articulação 
entre os três níveis da avaliação: aprendizagem (avaliação do 
desempenho dos(as) estudantes pelos(as) professores), institucional 
(avaliação do trabalho pedagógico) e de larga escala (avaliação 
externa).

2019: "A alegria não chega apenas no encontro do achado, 
mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não
pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.” (P 
Freire)
     
Construção da comunidade de aprendizagem, desenvolvimento de 
atividades geradoras de motivação, participação, cooperação, 
coeducação, sociabilidade e reflexão crítica; exercício da cidadania 
no cotidiano das práticas pedagógicas;  vivência de espaços 
múltiplos e flexíveis de aprendizagem; formação continuada 
voltadas aos interesses e necessidades desta Comunidade de 
Aprendizagem;  metodologia de projetos
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Sankofa: rever o caminho percorrido
e re-definir rumos
VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida como instituição pública gratuita, laica e de 
qualidade SOCIAL* que proporcione autonomia, protagonismo dos 
educandos em seu processo de construção do conhecimento e 
transformação humana baseada em práticas pedagógicas 
libertadoras, respeitando as subjetividades, interesses e 
necessidades da comunidade de aprendizagem, que promova uma 
sociedade justa, sustentável,  participativa, ética e feliz.

MISSÃO DA EC115N

Promover Educação que valorize e respeite as características 
individuais da comunidade de aprendizagem*, que incentive o seu 
desenvolvimento integral*, visando à formação de cidadãs e 
cidadãos que adquiram habilidades para participar efetivamente da 
construção de uma sociedade mais ética, justa e feliz*.
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Avançando  em nossa caminhada
na ComumUnidade – 2020/21
O que propomos

“É preciso toda uma aldeia para se educar uma criança” 

- Promover o reconhecimento e a apropriação dos saberes 
do território
- Ser sujeito de seu processo de aprendizagem 
- Aprender Vivendo
- Cultura como vetor de aprendizagem
- Consolidar trabalho em equipe (educadoras)

 Nosso cenário
-Mudanças tecnológicas exigem novas formas de 
aprendizagem. Qual inovação queremos? 
- Saberes, experiências e interesses muitas vezes distantes 
do que a escola na sociedade atual privilegia em seus 
currículos e práticas. 
- Ética, estética, ecologia e economia do bem viver

Ações: Feira do troca, coleta seletiva, horta,redução de 
descartáveis, nova proposta de lista de material

Nossa comunidade
- Características da comunidade 
- Nosso Conceito de Comunidade de aprendizagem 

 Ações: Fortalecer a participação de todos os atores e 
segmentos envolvidos na consolidação do PPP;  Conhecer e 
reconhecer iniciativa e vocações culturais da Comunidade 
Escolar e do seu território integrando-os aos processos 
educativos; Fortalecer as oficinas com as famílias; 
Estabelecer uma dinâmica de práticas ordinárias do 
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Conselho Escolar e da APM; Promover a escola como 
espaço de difusão e circulação das diversas manifestações 
culturais, ampliando o repertório cultural dos estudantes.

Proposta pedagógica

“O que eu já sei e posso ensinar, o que eu não sei
e preciso de ajuda”

 
- Metodologia ativa de trabalho por projetos ( o que cada 
projeto vai impactar na comunidade?) 
- Reagrupamento com tutoria
- Estímulo ao fortalecimento de vínculos familiares, 
articulando o envolvimento da família no processo de 
formação e desenvolvimento da criança e do pré-
adolescente.
- Conscientizar a comunidade local da importância e do 
direito das crianças à política de inclusão 
- Assegurar processos educativos qualitativos, que 
valorizem a criança em sua integralidade, abarcando 
aspectos afetivos, físicos e sociais.
 - Implementar a Assembleia dos Estudantes
- Ampliar os espaços de aprendizagem
- Ter práticas de Comunicação Não-Violenta presentes no 
cotidiano escolar.
- Aprimorar os processos avaliativos qualitativos, 
processuais e permanentes.
- Ampliar os espaços de aprendizagem para além do espaço 
escolar, abarcando espaços culturais e esportivos diversos, 
comunidades indígenas e territórios verdes; - Efetivar 
parcerias que ampliem novas possibilidades financeiras;
- Realizar o CulturaEduca durante todo o ano letivo; 
- Implementar o OP criança, com Assembleias periódicas.
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Equipe Pedagógica

- Assegurar a implementação do PPP, após ampla discussão 
e revisão pela comunidade 
- Aumentar a parceria escola-comunidade, além do 
fortalecimento das oficinas.
- Manter e ampliar os espaços coletivos de tomada de 
decisões (Assembleias, Rodas de Conversa, Coletivas, OP 
criança) 
- Fortalecer o protagonismo dos estudantes.

Educadores/as

- Oportunizar intercâmbios em experiencias inovadoras de 
educação 
- Promover, na escola, reflexão sobre a prática pedagógica e 
formação de educadores(as), educadores sociais voluntários, 
residentes, estagiários, servidores da escola, e parceiros 
diversos
- Oportunizar o reconhecimento dos servidores da escola 
como educadores 

Administrativa / Financeira

- Criar uma Plataforma Digital para o acompanhamento 
individualizado de cada estudante, pela escola e pela família.
- Promover a transição para o uso de software livres. 
- Promover a apropriação e a efetividade de cada instância 
administrativa: Secretaria, SOE, EEAA, Coordenação, 
Conselho Escolar e APM. 
- Ampliar os recursos financeiros da escola.
- Utilizar o recurso arrecadado da Festa da Cultura Popular 
para a Comemoração do dia da Criança. 
- Buscar parcerias para aumentar os recursos da escola.
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O que queremos e o que faremos

Diálogos em 4 grupos: nossos objetivos, nossas ações para 2020
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Linguagem Digital
produção gráfica e digital

fred@linguagemdigital.net
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