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CHEGANÇA

Eu te trouxe de presente um olhar.
Um olhar que achei escondido entre as pedras do rosário

E que brincava de encantamento com a Virgem Maria.

Eu te trouxe de presente um olhar.
Desses que não descuidam de nenhum movimento

E que de tão atentos se tornam protetores.

Eu te trouxe de presente um olhar.
Desses que contém dentro de si tamanha proteção

Que os olhos parecem um mar de cheganças.

Eu te trouxe de presente um olhar.
Desses que revelam uma entrega tão desmedida

Que se tornam portas de entrada e reconhecimento do ser.

Eu te trouxe de presente um olhar.
Apenas um olhar.

Antonio Begiato
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PROGRAMAÇÃO – Planejamento Estratégico EC115N
Momento
Dia/Hora Objetivos

Momento 1 
Dia 04
09:00 – 12:00 

• Café da manhã de boas vindas 
Distribuição das turmas 

Momento 2
Dia 04
14:00 – 15:30

• Acolhida e Motivação do Grupo

Momento 3
Dia 04
16:00 – 18:00

• Compreender principais desafios do atual cenário local e nacional

Momento 4 
Dia 05
08:30 – 12:00

• Avaliação de 2018, identificando desafios para 2019 

Momento 5 
Dia 05
14:00 – 18:00 

•  Modelo sistêmico de Aprendizagem 
•  Metodologia de projetos 

Momento 6
Dia 06
08:30 – 12:00

• Repactuar Missão, Visão de Futuro, Objetivos 

Momento 7 
Dia 06
14:000 – 18:00

• Definir ações e metas para 2019 

Momento 8
Dia 07
8:30 – 12:00

• Aprofundar modelo sistêmico de gestão  
• Relacionar sistema de gestão e metas estabelecidas 

Momento 9
Dia 07
8:30 – 12:00

• Pactuar arranjo institucional e modelo de governança para 2019
• Definir e pactuar encaminhamentos

Momento 10
Dia 7
14:00 – 17:00

• Realizar avaliação da atividade  
• Avaliação
• Encerramento
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1. Introdução

“Simplicidade é isso: 
Quando o coração busca uma coisa só.

Concerto para Corpo e Alma”

Rubem Alves

Este documento contém o registro de 4 dias de atividades reflexivas e propositivas, que compuseram o Planejamento Estratégico da Escola Classe 
115N, PEEC-115N. Realizadas durante a Semana Pedagógica, contaram com a presença de toda a equipe docente, gestoras e, em alguns momentos, 
estudantes de graduação residentes.
O PEEC-115N/2019 teve como objetivo geral rever e pactuar as metas e o arranjo institucional da EC115N para 2019, em convergência com os 
objetivos do Projeto Político Pedagógico da comunidade escolar.

Considerando que durante o ano de 2018 a escola garantiu espaços de alinhamento com o PEEC-115N/2018, os avanços qualitativos identificados 
durante os processos avaliativos, ofereceram as condições para que o Planejamento 2019 fosse realizado, com foco nos seguintes aspectos:

• Cuidar de aspectos motivacionais do corpo docente e gestor;
• Promover a apropriação dos avanços e desafios vivenciados em 2018;
• Aprofundar a compreensão do sentido político do atual PPP da EC115N, no atual cenário brasileiro;
• Estabelecer metas e prioridades para 2019; 
• Aprofundar a compreensão quanto a Metodologia de Projetos; 
• Rever e atualizar visão de futuro, missão e objetivos da escola;
• Identificar processos internos, rever papéis e instâncias. 
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2. Acolhida e Motivação do Grupo

Aninha e sua pedras
Não te deixes destruir…

Ajuntando novas pedras
e construindo novos poemas. 

Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha
um poema.

E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão de vir. 

Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.

Vem a estas páginas
e não entraves seu uso

aos que têm sede.
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Cora Coralina

Foi realizada a abertura dos trabalhos com uma dança de roda, chamando a presença dos 4 elementos. A capacidade de transmutação do fogo, a 
generosidade da terra, a pureza da água e a leveza dos ventos.  Foram vivenciadas, também, duas dinâmicas de grupo, uma levantando as 
expectativas dos participantes quanto à semana pedagógica e outra, focando trabalho em equipe.  

Foram levantadas as seguintes expectativas do grupo: 

• Que seja uma semana feliz, harmoniosa e de muito entendimento;
• Um encontro de Amorosidade – diálogo é um ato de amor;
• Conhecimento;
•  Uma semana produtiva, formativa e bem leve;
• Acertos (Que venham mais acertos!);
• Uma equipe unida e feliz;
• Harmonia, felicidade, paz e amor
• Contribuir, apoiar, fazer parte, rir, doar, receber, ouvir, ensinar e aprender;
• Diversidade na unidade;
• Construção e fortalecimento;
• Paz; respeito, justiça, amor universal e esperança;
• Harmonia, planejamento, leveza, criatividade,
• Organização, ação, alegria e objetividade
• Leveza, paz e harmonia;
• Confiança no trabalho realizado;
• Harmonia, processos e resultados;
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3. Compreendendo os desafios do nosso cenário

Privatizado
Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar 

e seu direito de pensar.
É da empresa privada o seu passo em frente, 

seu pão e seu salário.
E agora não contente querem privatizar o conhecimento,

a sabedoria, o pensamento, que só à humanidade pertence.
Bertold Brecht

A assertividade de um Planejamento exige acuidade na compreensão do cenário político, social, cultural e econômico em que a instituição está 
inserida. Para enfrentar esse desafio, foi realizada uma roda de conversa, abordando aspectos locais, nacionais e internacionais na composição desse 
cenário.  Registra-se abaixo, os principais aspectos elencados: 

Contexto:
 Variável de transformação radical mundial: 4ª revolução tecnológica; 
 Disputa - China X EUA – em torno do conhecimento: 5ª revolução tecnológica;
 Micropolítica

Pontos destacados como desafios do cenário internacional:
 Capitalismo financeiro em sua versão ultra-neoliberal; 
 Concentração extrema de renda;
 Conservadorismo;
 Fascismo;
 Violação de direitos
 Mercantilização e privatização de estatais e recursos naturais 
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Sugestões de enfrentamento:
➔ Resistência;
➔ Assegurar o coletivo;

Pontos destacados como desafios locais (GDF):
 Reforma da Previdência x lutas por direitos trabalhistas historicamente conquistados;
 Gestão Democrática x  Militarização;
 Tecnologia: de qual inovação estamos falando? 
 Fascismo – catalisado pelo Escola sem Partido;
 Falso Moralismo, atacando a diversidade étnica e sexual

Sugestões de enfrentamento:
➔ Construir mecanismos de proteção;
➔ Fortalecer a articulação com a comunidade local;
➔ Assegurar o riso, a alegria, a harmonia, a força, a resistência, enfim, a vida;

Indicação de leitura: 
➔ Byung Chul Han (2010) A sociedade do Cansaço

 Vivemos na sociedade das obrigações – “Somos prisioneiro e carcereiro, vítima e verdugo, ao
mesmo tempo. Assim, cada um se explora a si mesmo, tornando possível a exploração em
todos os níveis”

➔ Byung Chul Han (2014) Psicopolítica: neoliberalismo e novas técnicas do poder. 
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4. Avaliação de 2018 e principais desafios 2019

Um problema sem solução, nada mais é
do que um problema mal formulado.

Gaston Bachelar

OS PASSOS QUE DEMOS EM 2018

Quanto ao Projeto
• Semana pedagógica inovadora
• Mais corpo e visibilidade para a construção do projeto da escola
• Avanços em uma pratica educativa inovadora
• Bidocência (apenas início / desafio de aprendizagem)
• Quebra das paredes
• Projeto de captação da água da chuva
• Autonomia dos alunos conquistada durante os projetos
• Autonomia pedagógica
• Barco em alto mar, com “lugar de chegada” e rota sendo escritos no caminho
• Turmas muito numerosas e barulhentas
• Ótimas ideias não aproveitadas

Quanto à Equipe
• Acolhimento de quem chegou
• Coesão e união do grupo
• Envolvimento profundo da equipe, compromisso e persistência
• Aprofundamento das discussões
• Amadurecimento
• “Eu me construo, me desconstruindo”
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Implementação do PE – 2018
• Em parte, porque é uma proposta de mudança intensa,

extensa… requer tempo, preparo, espaço interno e externo.
• Em sua maioria
• Não integralmente
• Implementamos 90% do que estabelecemos no PE

Sistematização das avaliações escritas

Avanços e Limites vivenciados pela EC em 2018: 

Avanços:
• Maior clareza da proposta do PPP/2018, por parte do GT;
• Melhoria na estrutura física de vários espaços da escola
• APM, Conselho, Equipe Gestora e Assembleias cumpriram com a maioria de suas funções
• Crescimento emocional das crianças
• Relações Interpessoais entre o corpo docente
• Bidocência
• Semana Pedagógica inovadora
• Mais corpo para o PPP
• Inovação

Limites:
• Coletivas, Coordenação Pedagógica, Rodas de Conversa, e Núcleo poderiam ter sido melhor aproveitados e articulados.
• Instancias cumprem suas funções, mas, estão desarticuladas
• Quantidade de alunos por tutor foi grande e os estagiários que vinham eram “sazionais”, começou a melhorar a frequência com a residência 

pedagógica 
• Coordenação pedagógica foi ineficaz, suas atribuições não foram condizentes (os coordenadores tinham de atender demandas que os impedia

de atuar mais eficientemente na parte pedagógica).
• Pouco tempo, insuficientes e baixo aproveitamento das coordenações coletivas para estudos;
• Baixa adesão do corpo docente nas discussões para subsidiar o GT do PPP;
• Obras realizadas no horário de aula, causando riscos e barulho.

relatório – planejamento estratégico 2019
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• A não conclusão das regras de convivência foi uma grande falha;
• Equipe  Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA, que têm boa articulação entre si na EC 115, mas não conseguiu levar sua 

contribuição mais efetivamente às demais instâncias, exceto Equipe Gestora
• Acesso à Internet
• Conselho de Classe
• Padronização das normas
• Falta de acesso à fontes de pesquisa pelas crianças
• Momentos de coordenação que ainda não permitem a práxis
• Incompreensão da equipe pedagógica quanto a proposta de tutoria
• Indefinição das regras de convivência no coletivo.

Envolvimento com a família/ comunidade
• Baixo envolvimento, limitado à Assembleia.
• Falhamos com as rodas de conversas, indispensáveis para o trabalho com as famílias. É preciso priorizar esse trabalho.
• Fraco, pouco participativo.
• Querem a proposta que a escola apresenta, mas estão deixando a cargo da escola resolver problemas que cabe a família. Por vezes, pensam de

modo muito individualista, querendo que os interesses pessoais prevaleçam e, muitas vezes, desrespeitam os profissionais da escola. Esse 
limite escola-família tem de ficar claro, a escola só será a segunda casa se a família for de fato a primeira.

Metodologia de Projetos

• É adaptável a várias estratégias de ensino. Amplia possibilidades, 
é organizada e de fácil sistematização.

• Favorece o desenvolvimento de estudantes conforme proposto no
PPP da escola e é capaz de possibilitar a vivência de valores 
durante o percurso de aprendizagem.

• Não trabalhei apenas com metodologia de projetos. Quando 
utilizada, os resultados foram positivos

• Gestão
• É uma gestão muito humana, madura, que luta e acredita no que 

faz.
• Muito comprometida e humana.

• Muito boa.
• Exigentes e com bom conhecimento e visão pedagógica e de 

processos gerenciais, que vem se aprimorando ao longo do 
tempo.

• São também humanas e flexíveis.
• As funções precisam ser melhor distribuídas, para melhor 

acompanhamento dos processos.
• Escutar mais o corpo docente para a tomada de decisões.
• Precisam organizar melhor o tempo de trabalho, para não 

sobrecarregar ninguém.
• Consultar a equipe quanto a convidados, palestrantes.
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• Devem entrar em sala, em casos de atestados e abonos, para 
compartilhar dessa realidade com os docentes.

• Minha pratica docente
• Comecei a amolecer uma pratica de 25 anos forjada numa escola 

voltada apenas para o conteúdo.

• Começo a ver a beleza e riqueza que a proposta proporciona.
• Vejo mudanças na minha prática.
• Aprendizagem marcante no trabalho mais sólido, em equipe, na 

construção e aprimoramento do PPP pelo GT deste ano.

Em grupos, elencar 5 maiores avanços e 5 maiores desafios da EC:

PRINCIPAIS DESAFIOS
• Estabelecer e acordar Regras de Convivência com o envolvimento dos pais
• Espaços Escolares internos e externos (acesso a pesquisa e à internet)
• Quebra de Paredes
• Quantidade de aluno por professor, Turmas grandes e barulhentas
• Coletivas, Coordenação Pedagógica, Núcleo
• Articulação entre instâncias
• OTP (Coordenação individual / coletiva)
• Envolvimento da Comunidade - Inovação (pesquisa, internet)
• Bidocencia
• Tutoria
• Qual nosso lugar de chegada?

QUANTO À EQUIPE
    • Acolhimento de quem chegou
    • Coesão e união do grupo
    • Envolvimento profundo da equipe
    • Aprofundamento das discussões
    • Processo de amadurecimento
    • Eu me construindo e desconstruindo
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AVANÇOS
• Maior clareza do PPP
• Melhoria da estrutura da escola
• Crescimento emocional das crianças
• Relações interpessoais
• Espaço de cura

LIMITES
• Coletivas e Coord. Ped. poderiam ser melhor aproveitados e articulados
• Instancias cumprem suas funções, mas estão desarticulados
• Quantidade grande pro docente
• Tempo insuficiente e baixo aproveitamento da coordenação pedagógica e coletiva
• Baixa adesão do corpo docente nas discussões para subsidiar o gt e ppp
• Obras realizadas no horário de aula, causando riscos e barulho
• Não conclusão das regras de convivência
• EEAA - Equipe  Especializada de Apoio à Aprendizagem 
• Acesso à internet
• Conselho de Classe
• Padronização das normas
• Falta de acesso a fontes de pesquisa pelas crianças
• Momentos de coordenação que ainda não permitem a práxis
• Incompreensão da equipe pedagógica quanto a proposta de tutoria

ENVOLVIMENTO COM FAMÍLIA/COMUNIDADE
• Baixo envolvimento, limitado à Assembleias
• Falha nas rodas de conversa
• Pouca participação
• Querem a proposta, mas não participam
• Dispositivos
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METODOLOGIA DE PROJETOS
• É adaptável a várias estratégias
• É organizada
• Favorece o desenvolvimento de aprendizagens
• Quando utilizada, os resultados são positivas
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5. Revendo Missão, Visão de Futuro e Objetivos

O rio que fazia uma volta
atrás da nossa casa 

era a imagem de um vidro mole…

Passou um homem e disse:
Essa volta que o rio faz…

se chama enseada…

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro
que fazia uma volta atrás da casa.

Era uma enseada.
Acho que o nome empobreceu a imagem.

Manoel de Barros

Foram revistos e repactuadas, com poucas alterações em relação ao PEEC/2018 ,a Visão de Futuro da EC115N, sua missão e seus objetivos, conforme 
consta: 

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.
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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*.

Objetivos Estratégicos

 1. COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM
 1.1. Proporcionar e estimular situações de valorização e fortalecimento da identidade e a autoconfiança da comunidade de 

aprendizagem
 1.2. Estimular vínculos familiares (da criança com a família), articulando o envolvimento da família no processo de formação e 

desenvolvimento da criança e do adolescente
 1.3. Estimular e operacionalizar a construção da comunidade de aprendizagem
 1.4. Desenvolver atividades geradoras de motivação, participação, cooperação, coeducação, sociabilidade, REFLEXÃO CRÍTICA
 1.5. Vivenciar a cidadania no cotidiano das práticas pedagógicas

 2. ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
 2.1. Garantir espaços de ludicidade – brincadeiras e experimentações
 2.2. Oportunizar contatos mais ricos, diversificados e constantes da criança com a leitura, a escrita, o conhecimento matemático e 

outras áreas do conhecimento, sempre em situações reais, significativas e de prazer, desenvolvendo projetos pedagógicos específicos
 2.3. Garantir espaços físicos, internos e externos, que apoiem a aprendizagem
 2.4. Incentivar os estudantes a perceberem e expressarem seus sentimentos e necessidades

 3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
 3.1. Dinamizar o funcionamento da escola, voltando-se para a prática didático-pedagógica inclusiva*, respeitando os saberes e ritmos 

próprios
 3.2. Vivenciar espaços múltiplos e flexíveis de aprendizagem
 3.3. Viabilizar formação continuada e em serviço, voltadas aos interesses e necessidades desta Comunidade de Aprendizagem
 3.4. Vivenciar metodologia de projetos
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 3.5.

6. Metodologia de Projetos

Viver é perigoso?
Então com sua licença!

Não tenho medo. 
Nasci assim, encantada pela vida(…)

Clarice Lispector
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Passo a passo para os Desafios de Aprendizagem

Para o Professor Para as crianças
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 1. Mapeamento dos temas nos livros didáticos, registrando 
em tabela pág correspondentes, livros e temas (o professor 
categoriza o tema, relacionados às áreas fim) 
2. Organização de material de suporte para a criança 
vivenciar os desafios de aprendizagem: dispositivo de 
acompanhamento do desafio de aprendizagem, ficha de 
cronograma, painel ilustrativos das etapas e orientação sobre 
o que fazer, dicas de técnicas de leitura /paráfrase; como 
pesquisar; glossário; como fazer roteiros; planejamento da 
socialização;  
3. Planejar aulas para ensinar as crianças cada passo dos 
desafios de aprendizagem (sugere-se cerca de 2 meses de 
treino para que todos se apropriem do que deverá ser feito)
4. Cada criança deverá receber um mapinha de todos os 
temas
5. Apresentar o processo do desafio de aprendizagem para as 
crianças em pequenos grupos
6. Fazer com a turma, escolhendo com eles, um tema de 
interesse 
7. Quem for terminando, pode escolher outros temas para 
serem pesquisados em grupo

1. Escolhe o tema
2. Faz uma pergunta sobre o tema
3. Conhecimento prévio sobre o tema
4. Receber o feed back do prof
5. Volta ao roteiro de pesquisa e sistematiza
6. Recebe outro feed back do prof
7. Pesquisa 
8. Sistematiza
9. Recebe outro feed back do prof
10. Socializa e recebe outro feed back  do 1. prof e da turma
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Roda de conversa sobre os aprendizados em relação a metodologia de Projetos: 

“ Martha: É preciso trazer/propor espaços mais lúdicos, valorizar a fantasia e a criatividade com as crianças. Aprendi que tenho que 
ficar mais ligada a detalhes (tipo tempo de apresentação) para evitar falhas e contradições tão grandes. Devemos focar na construção da 
autonomia das crianças, criando dispositivos para ajudá-las nesse processo.

Cinthia: Aprendi que é possível mapear todos os conteúdos dos livros didáticos, tornando-os temas para pesquisa, utilizando roteiros.

Carol: Aprendi que a criatividade foi fundamental para o desenvolvimento de uma forma de trabalho com as crianças que demandou 
muito suor, mas o retorno (avaliação) sobre aprendizagens foi muito efetivo, ou seja, esta metodologia pode ser aplicada na escola toda, com 
as devidas adequações.

Natália: Aprendi uma forma criativa de organizar o trabalho pedagógico, centrado no estudante e sua aprendizagem.

Godinho: O aprendizado acontece na sistematização do processo (visão geral).

Fabio: Sistematizar ações na busca dos objetivos (aprendizagem).

Renata: É possível fazer mais diferente, mais interessante, mais prazeroso e mais feliz!

Del: Criaram um roteiro de desafios de aprendizagem para trabalharem de forma criativa estética e funcional, dentro da metodologia 
de Projetos. Que algumas crianças se “encaixaram” bem na proposta e o resultado foi “eficaz”.

Cília: Autonomia se desenvolve nas oportunidades, no fazer, nas trocas de experiencias e nas possibilidades de buscar, errar e tentar 
de novo. Aprendi que nem todos percebem de imediato, o ser autônomo. Talvez haja níveis de autonomia. Autonomia necessita de paciência, 
concentração, vontade e curiosidade.

Lu: Fortalecer a base de conhecimento dos alunos em um 1ºmomento; existem níveis de autonomia; é preciso um diagnósticos de 
aprendizagem; desenvolver a capacidade criativa do educador no envolvimento das atividades; organizar os desafios.

Micheline: Devemos ser criativos no processo da aprendizagem.
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Duvidas sobre Metodologia de Projetos

Cinthia:
• As vezes vocês escolhem dar aulas sobre determinado assunto ou todos os dias eles fazem os desafios de aprendizagem?
• O que é feito quando vocês identificam um conteúdo do currículo que é relevante para 4º e 5ºano e não consta nos livros didáticos 

adotados?
• Questões ortográficas e/ou gramaticais são trabalhadas conforme surgem as dificuldades nos desafios de aprendizagem ou há um 

momento para trabalhar com todos?
• Nos conteúdos de matemática são escolhidos alguns conteúdos específicos para introduzir e explicar no ¨geralzão¨ ou sempre são 

estudados dentro dos desafios de aprendizagem?
• 100% do tempo é utilizado para roteiros de pesquisa ou em alguns momentos são lecionadas aulas?

Carol:
• Os desafios eram propostos diariamente? Era a rotina da turma toda ou era em algum momento específico do/s dia/s?
• Os desafios contemplavam todo o currículo?
• Como foi montar a rotina considerando os diferentes momentos dos desafios para cada criança?

Natalia: Não é muito dependente de uma organização prévia do professor? Não é individualização demais?

Godinho: Maior detalhamento de cada etapa?
Detalhamento das adaptações realizadas (caso de sucesso e dificuldades encontradas).

Fabio: Para a autoavaliação foram trabalhados conceitos anteriormente (encontro consonantal, pontuação, dígrafo).

Renata:  Será que podemos fazer com mais turmas?

Juraci: Quais atividades as crianças que não conseguem realizar o roteiro de estudos e os desafios de aprendizagem realizam? Em algum 
momento, vocês perceberam que algumas crianças ficaram excluídas?
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Michelini: Organização do trabalho (desafios) com os alunos: todos em um único momento ou o aluno escolhia a hora para realizar o seu 
roteiro de pesquisa?  Como foi o processo de motivação para o aluno, principalmente para os alunos com mais dificuldade de aprendizagem? 
Minha dúvida também se refere a forma como foi trabalhado com esses alunos. 
Luciana: Como foi o trabalho com as crianças que não desenvolveram autonomia para realizar desafios? Como fizeram para sanar as 
“defasagens” de conteúdo das crianças que não realizaram os desafios? Como as professoras se organizaram para atender todas as crianças de
forma individualizada com projetos diferentes?

Del: Sobre a socialização: penso que seria “mais rico” ser com a turma (quem apresenta amadurece e quem recebe também; acho riquíssimo 
ser com o grupo(turma)
Como “adaptar” para Bloco I ?
Os mais autônomos, eram os mais esforçados? Ou mais “abastecidos” economicamente?
Como superar as deficiências pedagógicas? Há projeto interventivo?

Cília: Desafios de aprendizagem possibilitam autonomia?
Em que os desafios de aprendizagem contribuem para o aprender e ensinar dos alunos?
Como acompanhar os processos de aprendizagem/ensino das crianças a partir dos desafios de aprendizagem? O que fazer para motivar as 
crianças a construir os roteiros de estudo?

Apresentação Deyse e Carol

PROPOSTA ORGANIZATIVA PARA O I BLOCO NA E.C. 115 NORTE 2019

Justificativa:

A Escola Classe 115 Norte, na busca por construir metodologias mais ativas e integradoras tem procurado em meio às ações pedagógicas buscar
alternativas que interfiram também na qualidade dos espaços físicos dos ambientes de aprendizagem. Sendo assim, em 2108 ampliou o tamanho
das  salas  de  aula  para  favorecer  uma série  de  trocas,  especialmente  entre  as  professoras,  no  sentido  de  fortalecer  parcerias.  E  uma das
necessidades imediatas foi a de otimizar a organização destes novos espaços.

A fim de viabilizar um espaço mais atrativo e motivador para as crianças, facilitar adequações para estudantes com necessidades educacionais
específicas e favorecer a parceria entre as duplas de professores que se formaram a partir da ampliação das salas, já implementada, foram
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apresentadas, em resposta ao Planejamento Estratégico realizado na semana pedagógica, propostas baseadas no livro Arquitetura Escolar de
Doris C. C. K, Kowaltowski que traz em uma de suas frases de efeito a seguinte menção: O ambiente escolar funciona como o “terceiro professor”.
O espaço físico influencia a forma como as pessoas convivem nele e também estimula e facilita o ensino. Para Doris, o projeto arquitetônico
deve dialogar com a pedagogia da escola e a construção deve ser feita em parceria com a comunidade escolar.(layots em anexo)

Cada  currículo  e  cada  metodologia  pedagógica  demandam  espaços  específicos,  influenciando  cada  ambiente  em  suas  características
arquitetônicas, que incluem o tamanho dos espaços, a disposição do mobiliário, a infraestrutura e os equipamentos necessários. Em concordância
o estudioso de arquitetura Henry Sanoff, recomenda um processo de projeto participativo, com a avaliação de vários aspectos do projeto escolar.
A imagem da escola e a configuração das salas de aula são aspectos prioritários. O autor defende princípios para o projeto escolar, tais como:
ambiente estimulante, lugar para ensino em grupo, segurança, variedade espacial, interação com o ambiente externo, permitir modificações,
flexibilidade,  riqueza de  recursos,  ambientes  ativos  e  passivos,  espaços personalizados e espaços  comunitários,  etc.  Com base  nisso  foram
propostos layouts com soluções que proporcionem aos estudantes melhores formas de construção de conhecimento, lidando com a realidade
atual do espaço físico, que comporta uma quantidade de discentes maior do que a ideal.

E tendo em vista a melhor utilização possível dos novos espaços físicos propostos, é necessário lançar mão de uma diversidade de estratégias
pedagógicas,  a  partir  da  base teórica  do próprio  Currículo  em Movimento na perspectiva  da  Pedagogia  Histórico  Cultural,  das inovações
propostas pela escola num constructo coletivo, apresentado no P.P.P., numa perspectiva de ensino dialógico. 

No  campo  da  Psicologia  Cultural,  a  perspectiva  dialógica  é  incluída  como  forma  de  interpretação  cultural  e  investigação  científica  do
desenvolvimento humano, que é expresso  num ensino que favorece a cooperação entre as crianças para resolver um problema e para especular
sobre a realidade, a partir de um variado repertório de intervenções pedagógicas que levem em conta : a organização das formas de interação
em sala de aula; o ensino negociado; e a aprendizagem negociada, segundo Alexander(2005). 

Para isto deve-se utilizar várias formas de organizar os estudantes em sala de aula, contemplando desde uma disposição em que o professor se
relacione com a classe como um todo, ou grupos de trabalho coletivo sob a sua supervisão, seja através de atividades colaborativas a partir de um
problema apresentado  pelo  professor,  ou  ainda  atividades  em que  ele  trabalhe  individualmente  com as  crianças  ou até  que  elas  mesmas
trabalhem em duplas com seus colegas. 

Quanto ao repertório pedagógico voltado para o ensino dialógico, o professor deve lançar mão de estratégias como: 

1. Instrução/exposição por meio da explicação dos fatos, princípios e procedimentos;

2. Discussão por meio de troca de ideias, do compartilhamento de ideias, informações e solução de problemas;

3. Diálogo, tendo em vista a necessidade de se alcançar em sala de aula um entendimento comum acerca dos conceitos discutidos.

          Já as estratégias de aprendizagem negociada são aquelas que envolvem as oportunidades de engajamento das próprias crianças em
situações  de  produção de  conhecimentos,“  o  modo como as  crianças  negociam entre  si  as  formas de  expressão oral  e  interação que elas
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necessitam experimentar e, eventualmente, dominar.”(Alexander, 2005,pg13) tais como narrar,  explicar, elaborar diferentes tipos de questões,
analisar e resolver problemas, especular e imaginar, explorar e avaliar ideias, discutir, argumentar, justificar e negociar, assim como ouvir, ser
receptivo a outros pontos de vista e dar aos outros tempo para pensar. Tudo isto em diferentes situações de reflexão previstas no planejamento
do professor.

As  diferentes  formas  de  organização  dos/das  estudantes  em sala  de  aula,  e  sua  eficácia  dependem,  de  acordo  com Alexander  (2005),  da
competência do professor no sentido de gerenciar todos os tipos de interação mencionados e selecioná-los a fim de atender às necessidades
educacionais de estudantes com ou sem deficiência. A este respeito, Bruner afirma que:

“A Pedagogia moderna está cada vez mais em direção à visão de que a criança deveria estar cada vez mais ciente de seus próprios processos de
pensamento e que é essencial, tanto para o teórico da Pedagogia, como para o professor, ajuda-la a tornar-se cada vez mais metacognitiva – a
estar tão ciente de como realiza sua aprendizagem e pensamento, quanto da matéria que está estudando. Atingir a habilidade de acumular
conhecimento não basta. Pode-se ajudar ao aluno a tingir o domínio total ao refletir também sobre como está realizando seu trabalho e de que
forma sua abordagem pode ser melhorada (BRUNER,2001,p.68)”

E ainda, tendo como inspiração, a prática voltada para estudantes com deficiência intelectual, voltadas a superar as concepções historicamente
construídas ( sobrenatural e naturalística) sobre Deficiências, Padilha se faz valer, principalmente, da Perspectiva Histórico-cultural de Vygotsky,
alinhada à posição marcadamente dialógica da interação humana de Mikhail Bakhtin, e por fim às contribuições da neurolinguística, assumindo
a teoria enunciativo-discursiva da linguagem, a exemplo de Coudry e Morato, para a compreensão dos processos de significação e a orientação
do trabalho que contempla toda a atividade linguística. A autora expressa algumas esferas do simbólico que foram por ela privilegiadas, que
devem ser consideradas no sentido de maximizar as possibilidades de aprendizagem:

O Gesto - a gestualidade limitada e estereotipada da pessoa com deficiência, pode, segundo a autora, converter-se em gestos harmoniosos,
indicativos de si mesmos e do mundo e portanto, em novos signos de convivência social com maior aceitabilidade nos grupos sociais de nossa
cultura; A Narrativa - organização, no tempo e no espaço,  relatos de fatos da vida, segredos, desejos, histórias vividas, ouvidas ou imaginadas…;
A Dramatização –  colocar-se no lugar do outro e de si  mesmo, interpretando-se como personagem ou interpretando outro personagem,
realizando ações que não realizaria de outra forma; O desenho – que sendo linguagem gráfica e também gesto, carrega e materializa o simbólico
–  significa  alguma  coisa  para  si  e  para  o  outro.  E  sendo  acompanhado  pela  fala  e  permeado  por  ela,  num  processo  decisivo  para  o
desenvolvimento da escrita; A participação em Jogos – no jogo, operar com o significado dos objetos, do tempo, do espaço, das regras, é um
modo semiótico de lidar com o real e o imaginário. Neste aspecto, a autora ressalta que com o jogo unido ao prazer, ao gosto, ao lúdico, Bianca
“aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte, renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a
regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo” ( Vigotski, 1988); O Uso significativo dos objetos culturais
– no lugar do condicionamento, um olhar para as ações humanas em sua interação com os objetos construídos pela/na cultura. Esta interação
depende de práticas discursivas e é constituída nelas e por elas, tornado o uso dos objetos, não um fim em si mesmo (isolado da vida social), mas
uma prática discursiva, interpretando e produzindo signos no próprio processo de simbolização. 
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As estratégias e aspectos por ela privilegiados, tem a linguagem como principal mediador entre o mundo cultural e o biológico, e para Vigotski, é
a linguagem que providencia os instrumentos auxiliares para a solução de problemas, que direciona a vontade, planeja a ação, controla e regula o
pensamento. Sendo a atividade simbólica, a verdadeira essência do comportamento humano, com possibilidades ilimitadas frente às condições
biológicas limitadas.

Ao unir a nova proposta organizativa dos espaços físicos e as sugestões metodológicas citadas, almeja-se sanar as dificuldades decorrentes da
ampliação das salas e possibilitar o desenvolvimento da maior autonomia pedagógica possível para cada criança, respeitando seu momento de
aprendizagem e as potencialidades e necessidades específicas de cada uma. 

Objetivo Geral:

Contribuir com o desenvolvimento do trabalho realizado na EC 115 Norte e otimizar a utilização do organização do espaço físico definida no PPP
para as turmas do BIA, sugerindo ,dentre outras estratégias, uma organização do trabalho pedagógico que seja voltada para um ensino dialógico,
tanto para fomentar processos reflexivos de aprendizagem, quanto para favorecer a antecipação de estratégias de adequação/adaptação/manejo
curricular que favoreçam a aprendizagem de crianças com os mais diversos perfis de aprendizagem, e desta forma, ampliar tais estratégias para
todos, numa perspectiva inclusiva.

Objetivos Específicos:

1. Garantir no planejamento as formas de expressão oral,  tais como narrar, explicar, elaborar diferentes tipos de questões,
analisar e resolver problemas, especular e imaginar, explorar e avaliar ideias, discutir,  argumentar, justificar e negociar,
assim como ouvir, ser receptivo a outros pontos de vista e dar aos outros tempo para pensar; 

2. Priorizar os aspectos de construção da significação: Gesto, Narrativa, Dramatização, Desenho, Participação em jogos, Uso do
significado dos objetos culturais.

3. Planejar formas de organização do trabalho pedagógico que permitam a utilização de cada um dos espaços internos e
externos organizados, de maneira a diversificar e enriquecer as possibilidades de trabalho.

Metodologia :

1. Experimentar vários tipos de agrupamento, seja por área de interesse, área de potencialidade ou dificuldade, uso livre para
desafios ou motivação, após atividade mais dirigida;

2. Garantir momentos de socialização coletiva de cada produção realizada individualmente ou em pequenos grupos.
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3. Mapear momentos de Atendimento individualizado ou de pequenos grupos a partir da logística definida para cada turma,
priorizando este acompanhamento em momentos nos quais a sala esteja mais tranquila,  e mesmo mais vazia(quando a
maioria estiver nos espaços externos).

4. Organizar  momentos  frequentes  de  feedback sobre  a  qualidade das  aprendizagens do dia,  bem como a  percepção  das
crianças sobre as estratégias utilizadas a cada dia;

5. Realizar interface com os objetivos e atividades realizadas no segundo bloco, no sentido de exercitar auto gerenciamento do
tempo e familiarizarem-se com os desafios de aprendizagem paulatinamente.

6. Descrever a rotina em cronograma, com apoio de imagens (que possa ser alterado sempre que necessário)

7. Fazer quadro dos combinados para a utilização e conservação dos espaços e materiais de maneira colaborativa.

Recursos utilizados:

6 tatames em EVA de 1mx1m

1 arara pequena

Livros literários para uso em sala, no cantinho da leitura e criação

Jogos educativos de tabuleiro, trilhas, etc. de Linguagem e Matemática voltados aos objetivos a serem alcançados;

Jogos de desafio e raciocínio lógico e memória;

2 a 3 computadores equipados com softwares educativos e banco de dados sobre Conhecimentos Gerais;

2 a 3 headphones;

Internet;

1 aparelho de som com entrada USB e saída para fones de ouvido

Lixeiras identificadas para lixo seco e orgânico.

1 plastificadora (itinerante)

Material de papelaria necessário para a construção de novos jogos, tanto pelos professores, quanto pelas crianças
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Cronograma para implementação e avaliação:

Seguir os prazos descritos no cronograma do Planejamento Estratégico 2018/19, de curto, médio e longo prazo, em que consta para o
1º semestre de 2019 a implementação desta proposta organizativa para todas as turmas do I Bloco, a ser avaliada ao final do mesmo
semestre para continuação ou redirecionamento, caso seja necessário.
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O que aprendi?

“ Fabio: O ambiente é professor

Natalia: O ambiente físico é como um terceiro professor. O espaço amplia as condições pedagógicas da sala e das aprendizagens do 
estudante

Cília: A escutar

Godinho: Alternativas para reparar uma situação desconfortável?

Não identificado: O ambiente é o 3º professor. Um ambiente que favorece o aprendizado mais flexível, ou seja, haverá momentos 
coletivos e momentos individuais.

Mara: Aplicação da metodologia, aplicada na escola.

Cinthia: Quando pensamos nos espaços escolares, com outro olhar, é possível “arquitetar” um novo espaço que possa atender as 
demandas atuais

Tania: Aprendi a respeito de metodologias diversas que podem ser utilizadas para levantar projetos que visem o desenvolvimento das
habilidades do aluno dentro de suas dificuldades e desafios, tanto pedagógicos quanto pessoais.
Foi interessante observar o trabalho feito pela equipe escolar em pró de um melhor aproveitamento dos alunos dentro de um espaço 
organizacional diversificado, criando assim uma interação maior entre as classes, oportunizando as trocas de experiencias e ampliando 
recursos e técnicas para buscarmos novas visões. 
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Duvidas?

“ Fabio: Os recursos atuais permitem a reforma/rearranjo ou será necessário captar financiamento?

Não identificado: O espaço proposto contempla os 2 turnos? A professora da sala tinha uma rotina para usar cada espaço?

Tania: Em que momentos são aplicados esses projetos, por quem e quantas vezes por semana? Quero dizer: é o professor de sala de 
aula quem aplica?
Seria com alunos de turmas diferentes? Não gera bagunça entre os alunos? Como se controla essa divisão? Os alunos escolhem seus espaços?
Funciona como um circuito ou fica estável? O grupo permanece no espaço durante todo o turno?

Natalia: Não é exigente demais sobre a autonomia de estudantes? Especialmente os do BIA?

Cília: Como garantir a mobilidade dos espaços? Será que um espaço fixo garante todos os objetivos apresentados?

Lu: O trabalho, mesmo com cantinhos, funciona com as crianças especiais?

Martha: Que tal cada dupla também propor um design da sala de aula, contemplando múltiplos espaços, sendo considerada, inclusive,
a mobilidade desses espaços?

Não identificado: Todas as classes estarão nesse formato? As doações dos pais serão esclarecidas(uso da escola para todos os alunos),
será assinado um termo de doação de tal modo que não haja fins pessoais de quem doa?

Cinthia: Como fazer essa inovação dos espaços dos espaços em sala com 50 crianças (com mais de 50 mesas e cadeiras) e armários? A
criança d regular (classe comum) ficam sem esses cantinhos? Seria uma exclusão as avessas?

Godinho: Há resultados do experimento?

Micheline: Como era feita a “escolha” das crianças para os grupos ambientes (era a professora ou livre?). Ocorria em um só dia 
específico, já definido com as crianças? O número de professores em sala (2) são suficientes ou conseguem atender a demanda das crianças? 
Pois acredito que além de observar o que elas fazem, o professor faz intervenções.
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Dialogo sobre Metodologia de Projetos Dúvidas sobre os dispositivos
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• Não damos aulas expositivas. Os desafios estão 
disponíveis.
• Os desafios de aprendizagem integram a rotina das 
crianças mas há outras questões.
• Importante: avaliar a autonomia dos estudantes na 
primeira semana (pensar)
• A estética da sala era variável.
• Rotina muito clara! A maior dificuldade é dar o feedback.
• A heterogeneidade das turmas será sempre uma realidade. 
Auto avaliação é utilizada? 
• Deve-se ter sempre uma atividade de reserva.
• As crianças de classe popular eram as que mais 
apresentavam dificuldades nos desafios de aprendizagem.
• Projetos ciência, filosofia e cinema.
• Autonomia, autoconfiança, autoestima – a pobreza 
atrapalha.

• É preciso valorizar a fantasia das crianças
• Focar na autonomia do estudante
• É possível fazer roteiros de todos os conteúdos.
• Gerar aprendizados e sistematização dos processos
• O planejamento da aula é essencial
• É preciso reconhecer e utilizar os recursos que temos.
• É possível fazer mais feliz, mais leve
• Autonomia se desenvolve nas oportunidades.
• Autonomia necessita de paciência
• Existem diferentes níveis de autonomia e capacidade 
criativa.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE APRENDIZAGEM

➔ Criatividade: o momento que olhamos o ordinário e vemos o extraordinário.
➔ Buscar soluções extraordinárias.
➔ Tornar nossa vida e nosso trabalho realmente extraordinários.
➔ A criatividade era associada a arte. Mas a criatividade é se apaixonar.
➔ O ato de transformar o ordinário em extraordinário. A perspectiva correta é que faz você ver o extraordinário.
➔ Lente é acrítica – temos que aprender a trocar as lentes, sempre há outra perspectiva. Há mais de uma resposta certa. Faz abraçar outras 

perspectivas. Sem receio de errar.
➔ Padrões e sistemas são importantes, mas precisamos questioná-los.
➔ Simples, poderosa e fortes (qdo o todo é maior que a soma das partes!).
➔ Visão sem técnica é cega.
➔ O lugar de maior potencial, onde podemos encontrar várias respostas certas. Uma atrás das outras.
➔ Há momentos decisivos, onde tudo se encaixa. Às vezes demora meses. É preciso ter visão, paixão, técnica e perseverança; dar importância, 

importar-se de verdade, faz o momento decisivo, onde tudo se encaixa.
➔ Para mudar sistema é preciso atuar sobre o padrão.
➔ Identificar dimensões educacionais: transcendentalismo, democratização, humanização.
➔  preciso criar regras que façam sentido para nós mesmos.
➔ Taichi – expansão e recolhimento/contenção.
➔ As pessoas não estão no mesmo tempo. As turmas não estão no mesmo tempo. O desejo de que todos façam o mesmo não é real. 

A gente faz aquilo que a gente aprendeu com muita consistência. A cabeça atrapalha. É preciso treinar.
➔ 60% a 70% da aprendizagem é por imitação. As pessoas aprendem com a gente pelo nosso exemplo.

DISPOSITIVOS DE APRENDIZAGEM

➔ Pedagogia de projetos
➔ Dispositivo de acompanhamento de aprendizagem
➔ Construir a autonomia desde o primeiro ano.
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Desafios

✔ Metodologias ativas e integradoras
✔ Escola extremamente barulhenta!
✔ O ambiente físico como um terceiro professor! O espaço precisa dialogar com a metodologia. Estratégias de adequação/adaptação/manejo 

curricular
✔ Mapa – cantinhos – otimizar as coletivas - 
✔ Quais as expectativas de aprendizagem para os estudantes?
✔ Diálogo com o mistério da vida.
✔ Equipe existe quando existe confiança – sinergia! Eu te cubro, sem você pedir!
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7. Definindo metas e ações para 2019

COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM

OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019
Proporcionar e estimular 
situações de valorização e 
fortalecimento da identidade e
a autoconfiança da 
comunidade de aprendizagem

1. Convidar para participar das 
rodas de conversa

Aumentar a participação das 
famílias

2.Reformular reuniões com as 
famílias

Customizar ou produzir com as 
crianças 1 bilhete convidando as 
famílias 

Participação das crianças nas 
reuniões

Participação das crianças em 
reuniões

3. Melhorar a comunicação 
institucional

Entregar bilhetes com uma 
semana de antecedência e 
lembrete 2 dias antes

Viabilizar que toda a comunidade 
de aprendizagem se aproprie da 
Organização do Trabalho 
Pedagógico (currículo, 
planejamento e avaliação) da 
escola

Criar murais informativos para a 
comunidade

Melhorar a comunicação 
institucional

Mapear talentos da comunidade e 
convidar para participar de 
atividades pedagógicas

Organizar calendário de eventos 
para garantir o envio de bilhetes 
com antecedência

Comunicar as famílias sobre o 
trabalho pedagógico realizado em 
sala para socialização da OTP

Criar murais informativos e 
cavaletes lembrando eventos e 
reuniões 

Lista de transmissão da escola

Valorização da participação
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OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019
Estimular vínculos familiares 
(da criança com a família), 
articulando o envolvimento da
família no processo de 
formação e desenvolvimento 
da criança e do adolescente

1. Realizar curso Plena Atenção, 
Metodologia de Projetos, 
Comunicação não violenta (CNV) 
e oferecer Yoga para as crianças 
na escola

Garantir acesso a Yoga e 
meditação a todas as crianças da 
escola

100% do corpo docente ter realizado
o curso de Plena Atenção e CNV

1. Realizar curso Plena Atenção, 
Metodologia de Projetos, 
Comunicação não violenta (CNV) 
e oferecer Yoga para as crianças 
na escola

Ampliar atividades de yoga

100% do corpo docente feito plena
atenção e CNV

2. Tarefas de casa envolvendo a 
família

Enviar, pelo menos, uma tarefa de
casa ao mês para ser realizada 
com a família

Realizar, ao menos uma atividade 
que promova a interação familiar 
em todas as festas da escola

2. Tarefas de casa envolvendo a 
família

Enviar, pelo menos, uma tarefa de
casa ao mês para ser realizada 
com a família

Realizar, ao menos uma atividade 
que promova a interação familiar 
em todas as festas da escola

Estimular e operacionalizar a 
construção da comunidade de 
aprendizagem

3. Realizar estudos sobre 
comunidade de aprendizagem 

Compreensão de toda a 
comunidade escolar do conceito 
de comunidade de aprendizagem

3. Realizar estudos sobre 
comunidade de aprendizagem

Compreensão de toda a 
comunidade escolar do conceito 
de comunidade de aprendizagem

4. Mapear espaços e talentos da 
comunidade 

Mapa  de espaços e talentos da 
comunidade de aprendizagem 
(construindo novos espaços e 
buscando novos talentos para 
compor a comunidade de 
aprendizagem, sempre que 
possível). 

4. Mapear espaços e talentos da 
comunidade

Mapa  de espaços e talentos da 
comunidade de aprendizagem 
(construindo novos espaços e 
buscando novos talentos para 
compor a comunidade de 
aprendizagem, sempre que 
possível).

5. Desenhar experimento de 
tutoria para toda a escola 
utilizando diversos espaços

Experimento realizado em toda a 
escola uma vez por semana por 1 
hora 

Realizar estudos sobre tutoria 
estruturando o seu 
funcionamento da escola

Desenhar e realizar experimento 
de tutoria

Clareza da equipe pedagógica 
sobre o processo de tutoria

Experimento realizado em toda a 
escola uma vez por semana 1 hora

relatório – planejamento estratégico 2019
35



Escola Classe 115 Norte / semana pedagógica de 4 a 8.fev.2019

OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019
Estimular e operacionalizar a 
construção da comunidade de 
aprendizagem (continuação)

6. Reorganizar os espaços físicos 
das salas de aula em espaços de 
aprendizagem

Todas as salas de aula 
reorganizadas como espaços de 
aprendizagem

6. Reorganizar os espaços físicos 
das salas de aula em espaços de 
aprendizagem

Todas as salas de aula 
reorganizadas como espaços de 
aprendizagem

Desenvolver atividades 
geradoras de motivação, 
participação, cooperação, 
coeduação, sociabilidade e 
reflexão crítica

Realizar projetos 
interdisciplinares que abordem a 
tridimensionalidade do currículo 
(subjetividade, comunidade e 
currículo) propondo atividades 
como oficinas, teatros, palestras, 
interação com o posto de saúde, 
parquinho, quadra, sorveteria, 
mostra de ciência, recreios fora da
escola, Conselho Participativo.

Crianças motivadas, participativas
e colaborativas

Realizar projetos 
interdisciplinares que abordem a 
tridimensionalidade do currículo 
(subjetividade, comunidade e 
currículo) propondo atividades 
como oficinas, teatros, palestras, 
interação com o posto de saúde, 
parquinho, quadra, sorveteria, 
mostra de ciência, recreios fora da
escola, Conselho Participativo.

Comunidade
motivada, participativa e 
colaborativa

Vivenciar a cidadania no 
cotidiano das práticas 
pedagógicas

1. Assembleia com as crianças Realização de assembleias com as 
crianças

1. Assembleia com as crianças
2. Roda de conversa 
protagonizada por crianças

Realização de assembleias com as 
crianças

2. Conselho de Classe (feito pelas 
crianças)

2. Conselho de Classe (feito pelas 
crianças)

Crianças participando do 
conselho de classe

3. Pedagogia de projetos Todas as turmas trabalhando com 
pedagogia de projetos 

4. Acesso à biblioteca e 
informática

Biblioteca e computadores com 
acesso à internet funcionando 

5. Criação de comissão de 
apropriação dos espaços da escola
(horta, limpeza, plantio de 
sementes do cerrado)

Todas essas Comissões criadas 5. Criação de comissão de 
apropriação dos espaços da escola
(horta, limpeza, plantio de 
sementes do cerrado)

Todas essas Comissões criadas
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ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019
Garantir espaços de ludicidade 
– brincadeiras e 
experimentações

1) Feira cultural
-exposições de arte visuais
-convidar artistas da cidade
-pesquisa  e exposição das culturas
pertencentes a cada região

2) Sextas brincantes

3) Semana da Criança 

-Proporcionar a descoberta de 
várias 

-Manifestações culturais

1) FCP – festa da Cultura Popular

Construir circuitos de 
psicomotricidade
e circuitos sensoriais.

2) Momentos brincantes também 
no recreio;

3) Semana da Criança;

-Proporcionar a descoberta de 
várias manifestações culturais

- Oferecer espaços que contribuam
com o desenvolvimento motor e 
sensorial;

Oportunizar contatos mais 
ricos, diversificados e 
constantes da criança com a 
leitura, a escrita, o 
conhecimento matemático e 
outras áreas do conhecimento, 
sempre em situações reais, 
significativas e de prazer, 
desenvolvendo projetos 
pedagógicos específicos.

1) Feira de troca de livros/gibis
-trazer gibis/livros para a troca

-Desestimular o consumo
-enriquecimento /desenvolvimento
da leitura

1) Realizar a feira de trocas; - consumo consciente;

enriquecimento/desenvolvimento 
da habilidade/hábitos de leitura

2)Projeto da sala de leitura 
-Atividades planejadas pelos profs 
regentes e prof da sala de leitura
-Montar o cronograma para a 
utilização da sala

-Desenvolver o prazer pela leitura 
e a habilidade da leitura, fluência, 
oralidade, vocabulário, 
compreensão e interpretação 

Ampliar o projeto da biblioteca;
Atividades planejadas pelos prof.s 
regentes e a “bibliotecária”;
Montar um cronograma para  uso 
da biblioteca

Desenvolver o prazer pela
leitura; 
desenvolver a habilidade 
de leitura, fluência,
oralidade, vocabulário, 
compreensão e 
interpretação.
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OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019

Oportunizar contatos mais 
ricos, diversificados e 
constantes da criança com a 
leitura, a escrita, o 
conhecimento matemático e 
outras áreas do conhecimento, 
sempre em situações reais, 
significativas e de prazer, 
desenvolvendo projetos 
pedagógicos específicos. 
(continuação)

3) Rever e atualizar site da 
biblioteca
-cadastro dos e-mails
dos alunos e professores

- Sensibilizar a comunidade para 
uso do site 

-Dinamizar o empréstimo dos 
livros 

3) Divulgar o site da biblioteca;
Melhoria do sinal de internet.
Espaço agradável e fresco para 
leitura;
Cadastrar e-mails dos estudantes 
novos;

Dar continuidade à 
dinâmica de 
empréstimos de livros;
Abrir a biblioteca todos 
os dias;

4)Cronograma de utilização da sala
de leitura
-fazer o cronograma

- Democratizar o espaço da 
biblioteca

4)Cronograma de utilização da sala
de leitura
-fazer o cronograma 

- Democratizar o espaço da 
biblioteca

5)Garantir momentos de leitura em
cada sala (esse momento deve 
fazer parte do planejamento de 
aula)

-Desenvolver a concentração para 
a prática de leitura

- Crianças leitoras 

5)Garantir momentos de leitura em
cada sala (esse momento deve 
fazer parte do planejamento de 
aula) e também em outras 
instancias e espaços da escola

-Desenvolver a 
concentração para a 
prática de leitura

- Comunidade leitora

6) Produzir textos coletivos (incluir
no planejamento)

-Propiciar a oralidade
-Compreender os elementos 
textuais
- Crianças leitoras

Produzir textos coletivos (incluir 
no planejamento) 

- Propiciar a oralidade
-Compreender os elementos 
textuais
- Crianças leitoras

7) Produzir livros
-elaboração de textos individuais e 
coletivos com ilustração e revisão 
ortográfica 

- Proporcionar o enriquecimento 
do vocabulário, criatividade, 
escrita e leitura.

Produzir livros
-elaboração de textos individuais e 
coletivos com ilustração e revisão 
ortográfica 

Proporcionar o 
enriquecimento do
 vocabulário, criatividade, 
escrita e leitura.

8) Ciranda do livro
-selecionar previamente os livros 
com a professora da sala de leitura
-o aluno leva para casa a cada 
semana um livro, podendo 
preencher  a ficha literária ou 
outra atividade sobre o livro com a
família.

- Oportunizar o desenvolvimento 
da responsabilidade do cuidado 
com o livro, habilidade leitura e 
escrita. 

- Manter a ciranda do livro; 
selecionar previamente os livros 
com a professora da biblioteca, 
com envolvimento familiar
-o aluno leva para casa a cada 
semana um livro, podendo 
preencher  a ficha literária ou 
outra atividade sobre o livro com a
família

Compreender os elementos 
textuais;
Oportunizar “espaços” pra 
oralidade das crianças;
Desenvolver a capacidade de 
operar, manipular 
números (melhorar)
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OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019
-Criar o “cantinho” da matemática;
criar espaços para oficinas 
pedagógicas;

Incentivar os estudantes a 
perceberem e expressarem seus 
sentimentos e necessidades

Incentivar os estudantes a 
perceberem e expressarem seus 
sentimentos e necessidades
(continuação)

1. Dramatização 
-contação de histórias
-teatro de fantoches

- Crianças com maior sensibilidade
e autoconhecimento (cognição e 
autorregulação) 

Dramatização -contação de 
histórias
-teatro de fantoches

 Crianças com maior sensibilidade 
e autoconhecimento (cognição e 
autorregulação) 

2. Rodas de conversa. Conversas 
sobre temas diversos e questões 
referentes a escola.

- Crianças capazes de ouvir, 
esperar sua vez para falar e que 
consigam expressar emoções e 
compartilhar conhecimentos  com 
o uso da fala dentro do contexto 
tratado.

Rodas de conversa. Conversas 
sobre temas diversos e questões 
referentes a escola.

Crianças capazes de ouvir, esperar 
sua vez para falar, criar 
mecanismos para que expressem 
emoções e compartilhar 
conhecimentos  com o uso da fala 
dentro do contexto tratado.

3. Meditação (Plena Atenção) -Ambientes e crianças calmas que 
consigam demonstrar o 
autocontrole e concomitantemente
o autoconhecimento  (cognição e 
autorregulação) 

Meditação (Plena Atenção)
com maior envolvimento do corpo 
docente;

Desenvolver inteligênia sócio-
emocional;

4. Propiciar atividades físicas 
(psicomotricidade). Cronograma 
para que os professores 
possibilitem este momento às 
crianças.

Crianças com consciência 
corporal, com habilidades de 
vivência do corpo de forma 
responsável e autônoma.

Propiciar atividades físicas 
(psicomotricidade). Cronograma 
para que os professores 
possibilitem este momento às 
crianças.

Crianças com consciência 
corporal, com habilidades de 
vivência do corpo de forma 
responsável e autônoma.

5. Promover atividades artísticas 
(música, teatro, dança e artes 
plásticas).
Cronograma para que os 
professores possibilitem este 
momento às crianças.

Crianças com habilidades 
criativas, responsáveis e 
autônomas na utilização de 
diversos materiais para a produção
artística.

Ampliar  atividades artísticas 
(música, teatro, dança e artes 
plásticas).
- Cronograma para que os 
professores possibilitem este 
momento às crianças.

Crianças com habilidades criativas,
responsáveis e autônomas na 
utilização de diversos materiais 
para a produção artística.

6. Jogos pedagógicos -Raciocínio logico estratégicos
-Organização,

Ampliar a utilização dos jogos 
pedagógicos

Ampliar a utilização dos jogos 
pedagógicos
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OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019
Conhecimento, cumprimento das 
regras do jogo(aceitando o 
resultado) e brincar

7. Confecção de jogos e/ou 
brinquedos

- Capacidade de utilização e 
ressignificação de materiais 
diversos
- Brincar 

Confecção de jogos e/ou 
brinquedos

 Capacidade de utilização e 
ressignificação de materiais 
diversos
- Brincar 

8. Produzir e/ou proporcionar 
expressões artísticas (musicas, 
historias, apresentações)

-Repertorio cultural ampliado 
-Produtor de cultura

Ampliar e/ou proporcionar 
expressões artísticas (musicas, 
historias, apresentações)

-Repertorio cultural ampliado 
-Produtor de cultura

Garantir espaços físicos, 
internos e externos, que 
apoiem a aprendizagem 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019
Dinamizar o funcionamento da 
escola, voltando-se para a 
prática didático-pedagógica 
inclusiva*, respeitando os 
saberes e ritmos próprios.

1. Compartilhar na Coletiva 
concepções de inclusão

Compreender e socializar a 
concepção de inclusão da escola.

1. Compartilhar na Coletiva 
concepções de inclusão

Compreender e socializar a 
concepção de inclusão da escola.

2. Viabilizar formação interna a 
tod@s os atores de suporte à 
inclusão.

Compreender e socializar a 
concepção de inclusão da escola.

2. Viabilizar formação interna a 
tod@s os atores de suporte à 
inclusão.

Compreender e socializar a 
concepção de inclusão da escola.

3. Propor estratégias para atender 
as especificidades do processo de 
aprendizagem de cada 
um(especialmente aqueles que 
apresentem dificuldades e 
facilidades de aprendizagem mais 
acentuadas.

Bloco I – a criança estar letrada

Bloco II – a criança ser capaz de 
ler, interpretar, produzir textos, 
selecionar as informações 
importantes. 
 - Compreensão do sentid

3. Propor estratégias para atender 
as especificidades do processo de 
aprendizagem.
 
3.2. Implementar reagrupamento 
intra e extraclasse

Bloco I – a criança estar 
alfabetizada

Bloco II – a criança estar letrada e 
compreender o sentido de número.

1 vez por semana 

4. Concluir sondagem para 
orientar os agrupamentos

Instrumentalizar as professoras 
para suas ações didático-
pedagógicas

Realizar sondagem periódica para 
orientar os reagrupamentos

1 vez por mês.

5. Promover autonomia por meio 
da realização de pesquisas e 
roteiros de estudos.

Autonomia de pesquisa adquirida Ampliar a capacidade de pesquisa Ampliação da autonomia

6. Viabilizar a criação de um 
espaço mensal unindo os dois 
turnos por blocos/ciclos para 
trocas de experiências e planejar 
práticas pedagógicas.

Integração

Trabalho em equipe

6. Viabilizar a criação de um 
espaço mensal a partir do 
agrupamento dos dois turnos.

1 vez por mês

Vivenciar espaços múltiplos e 
flexíveis de aprendizagem

1. Socializar o uso da internet em 
todos os espaços necessários (na 
escola)

Banda larga em toda a escola Implementar o uso da internet em 
todos os espaços necessários (na 
escola)

Banda larga em toda a escola

2. Criar espaços digitais de 
pesquisa

Estudantes pesquisadores Implantar espaços digitais de 
pesquisa em cada sala

10 tablets e 2 computadores em 
cada sala
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OBJETIVO AÇÕES – 2018 METAS – 2018 AÇÕES - 2019  METAS – 2019
3. Adquirir e disponibilizar kit 
multimídia em múltiplos espaço

Diversidade de recursos para 
aprendizagem

Dar condições tecnológicas  às 
salas de aula para  a aprendizagem 
e implantação do PPP 

Adquirir smart tv  e caixa de som 
para cada sala no primeiro 
bimestre

4. Fortalecer parceria com a 
prefeitura da quadra e outras

Uso dos espaços externos em 
torno da escola 

4. Fortalecer parceria com a 
prefeitura da quadra e outras

Uso cotidiano dos espaços 
externos em torno da escola 

5. Organizar salas ambiente. Salas ambiente em plena atividade 5. Organizar salas e aula para 
pesquisa e bidocencia 

Sala de aula equipada com Smart 
TV, tablets , jogos, materiais 
didáticos, mapas e Laptops (1º bi)

Viabilizar formação continuada
e em serviço, voltadas aos 
interesses e necessidades desta 
Comunidade de Aprendizagem

Concluir as formações iniciadas e 
promover outras que se  fizerem 
necessárias, com certificação 
válida.

Ampliar repertório cultural e 
pedagógico da equipe e 
potencializar as práticas 
pedagógicas 

Concluir as formações iniciadas e 
promover outras que se  fizerem 
necessárias, com certificação 
válida.

Ampliar repertório cultural e 
pedagógico da equipe e 
potencializar as práticas 
pedagógicas 

Vivenciar metodologia de 
projetos

Implantar a metodologia de 
projetos

Desenvolver 1 projeto por 
bimestre
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8. Instâncias coletivas da escola, atores e seus papéis

Ciclo de Planejamento: 

Cenários
Possibilidades
Plano Estratégico: onde quer chegar
Plano Operacional: dia-a-dia
Acompanhamento e monitoramento
Sistematização
Avaliação – somatória das dificuldades não pode ser maior que os 
avanços
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Escuta: Bolero de Ravel

Qual movimento estamos fazendo?

    • Aumentar a capacidade de escuta é fundamental;
    • Rotina e urgência tomam 80% do nosso tempo;
    • O tempo é uma condicionante.
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Variáveis a serem trabalhadas para liderança

No processo de aprendizagem, o foco é sempre na relação eu-tu. Eu valido ou invalido o outro? É preciso ser rigoroso sem invalidar o outro e estar 
atento às dualidades:
    • arrogância/humildade, 
    • fortalecimento da dignidade (alta/baixa autoestima);
    • ressentimento/paz
    • resignação/ambição
    • confiança/medo.

INSTÂNCIAS DA ESCOLA

INSTÂNCIAS QUEM PARTICIPA DESAFIOS

Coordenação Coletiva Participam: Professoras, psicóloga, 
direção e SOE

 Informes gerais
 Formação e planejamento coletivo
 Reuniões semanais
 Caráter deliberativo

Coordenação Pedagógica Coordenadoras: Marta Scardua e 
Natália 

 Equilibrar Coordenação Coletiva X Individual;
 Necessidade de professores e equipe
 Buscar superar a contradição entre a necessidade dos professores e o 

avanço na inovação pedagógica;

Rodas de Conversa Crianças, famílias,  professoras e 
gestoras

 Instância pedagógica de exercício de escuta sobre cuidados com a 
escola e seus participantes; informes; datas comemorativas; contação 
de histórias e deliberações

 2x por semana
 Há também a roda de conversa em sala de aula, das professoras com as 
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INSTÂNCIAS QUEM PARTICIPA DESAFIOS

crianças sobre temas que surgem no cotidiano

APM Gestão, professoras/es e pais/mães  Responsável pela gestão financeira das verbas PDAF, antena e 
contribuições das famílias

 Caráter propositivo

Núcleo de Transformação Participação livre (pais, professoras, 
voluntários, instituições parceiras)

 Local e espaço de troca e embasamento teórico / Estudos;
 Tem também um caráter propositivo
 Como se dá a participação dos pais?
 Como assegurar participação dos professores?
 É possível fundir com o conselho escolar? 

Conselho Escolar Pais/mães, gestão, professoras/es 
(Célia e Martha S.)

 Caráter deliberativo
 Instância de Ouvidoria

Assembleia Toda comunidade escolar  Instância máxima
 Caráter deliberativo
 Reuniões ordinárias semestrais

Equipe Gestora Marta – Diretora
Renata – Vice diretora
Célia – Assistente de Direção  

Responsáveis administrativa e pedagogicamente pela escola
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9. Encaminhamentos / Avaliação

“Nestes tempos de desamor
Amar é um ato revolucionário 

Sim, amar o amor 
Será nossa arma

Vamos amar tanto e tantos
Que o desamor,

Ficará desarmado e 
Pedirá por fim, 

Para ser amado”

Marcio Cruz

Cuidados a médio prazo

 Rever e repactuar o PPP
 Identificar os fluxos
 Sistematizar eventos
 Sistematizar a prática em conjunto
 Preparar avaliação anual
 Preparar coletiva e coordenação com dispositivos de aprendizagens
 Aumentar a participação da comunidade como um todo
 É necessário construir limites, respeito, validação para se formar uma equipe.
 Estabelecer regras de convivência abordando 3 dimensões:

✔ Profissionais – crianças
✔ Profissionais – pais/comunidade
✔ Profissionais – profissionais
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Para reflexão

 Sistemas complexos – propriedade emergente
 Cria-se condições para a excelência, mas nem tudo é possível de ser planejado! Gol do Brasil na Copa de 

70, por exemplo, foi de excelência, mas, não se conseguiria planejar

AVALIAÇÃO da elaboração do PEEC-115N (ver anexo)  

➢ O que aprendi?
➢ O que achei?
➢ O que senti?

Avaliação Luís

• Gratidão por estar aqui e ver o crescimento de vocês! Cresceram cognitivamente
• No plano da política e da cultura – toda questão é pertinente;
• Me sinto mais fortalecido com expressões de dignidade que crescem a altivez;
• Trabalhar sempre com objetivo tangível;

Avaliação Carla

• Aprendi demais – quanto mais tempo a gente se dedica a uma atividade melhor ela sai;
• Ter uma escuta que reconhece e acolhe;
• É preciso melhor cuidar do corpo e da ansiedade;
• Há um desbravamento de caminho na 115N, daí a urgência do cuidado com processos de sistematização;
• Reconheço a mudança no olhar, no brilho e na forma de olhar de quase todos aqui
• A maturidade desenvolvida no dia a dia;
• Sinto gratidão, serenidade e alegria.
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CALENDÁRIO 2019

Dias Móveis

11/05 – Festa da família (reposição 21/06)
29/06 – Festa da Cultura popular (reposição dia 17/10)
23/11 – Festa Afrobrasileira (reposição dia 17/10)
14/12 – Festa de encerramento (reposição 18/10)

Reuniões de Pais trimestrais

 1º trimestre – 11/02 a 17/05
1ª reunião – 27 a 30/05

 2º trimestre – 20/05 a 06/09
2ª reunião – 16 a 19/09

 3º trimestre – 09/09 a 20/12
3ª reunião – 16/12
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10. ANEXOS

Avaliações digitalizadas
PPP – Projeto Político Pedagógico
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Avaliações digitalizadas

As avaliações do Encontro de Planejamento Estratégico foram individuais, escritas e bastante positivas. 
Apesar do cansaço devido a intensidade dos trabalhos da semana, revelaram amadurecimento coletivo 
em relação ao Projeto Político Pedagógico da Escola, coesão do grupo e disposição para o enfrentamento 
dos desafios elencados para 2019!
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PPP – Projeto Político Pedagógico
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