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• APRESENTAÇÃO 

Este documento contém o Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont e visa estruturar o funcionamento e viabilizar o avanço 

frente aos desafios do cotidiano da escola de uma forma sistematizada, consciente, 

científica e participativa. Representa construção coletiva. Denomina-se Projeto porque 

faz uma projeção da intencionalidade educativa. Denomina-se Político porque define 

uma proposta do grupo e expressa um conhecimento próprio, contextualizado, 

consciente e partilhado, com vistas à formação do cidadão. 

A reflexão à cerca do Projeto Político Pedagógico do CEF Santos Dumont tem 

fundamental importância, pois: 

• Estabelece uma direção, uma intencionalidade. 

• a qualidade do ensino nas dimensões: formal, técnica e política. 

• Exige uma reflexão acerca da concepção de escola e sua relação com a 

sociedade. 

• Contempla Implica em esforço coletivo e participativo. 

• Define ações educativas e as características necessárias às escolas 

descumprir seus propósitos e sua intencionalidade. 

O projeto é elaborado com vistas ao aproveitamento da aprendizagem tendo 

como princípios a liberdade, autonomia, flexibilidade e democracia, adotando como 

referencial teórico a Constituição Federal e a LDB, salientando que a ação educativa 

deve constituir-se como ato intencional e diversificado. O Projeto Político Pedagógico 

leva em conta a Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 9394/96, a 

Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, e as 

Deliberações das Diretrizes Curriculares das Escolas Públicas do Distrito Federal, 

Currículo em Movimento.  No art. 3º da LDB nº 9.394/96 está implícito os princípios 

norteadores do projeto pedagógico: 

• Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

• Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

• Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas: 

• Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 

• Gratuidade do ensino público; 

• Valorização do profissional da educação escolar; 

• Gestão democrática do ensino público, na forma da lei e da legislação 

do sistema de ensino; 

• Garantia do padrão de qualidade; 

• Valorização da experiência extracurricular; 

• Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

É importante ressaltar que este Projeto Político Pedagógico não é um documento 

definitivo, ao contrário, tem caráter dinâmico que possibilita mudanças que estejam 

sempre de acordo com os interesses e necessidades de uma sociedade justa e igualitária. 
 

• HISTORICIDADE 

 

A história do CEF Santos Dumont é fundamentada em superação e desafios. 

Começamos nossa atuação em um período onde o “Sítio do Gama” (atual Residencial 

Santos Dumont) era bem pouco habitado e com uma estrutura bem pouco 

“encantadora”. Trabalhamos, durante o primeiro ano em cinco barracos de madeira, nos 



quais funcionavam a Direção, Salas de Aula – séries iniciais e finais, Cantina e 

Auditório. Apesar da pouca estrutura física, tínhamos um grupo de funcionários que 

trabalhavam em equipe somando esforços e talentos, visando resultados em comum. 

Depois desse ano, mudamos para o prédio atual, no qual estamos há 20 anos. Os ideais 

de busca pela qualidade do ensino e das relações interpessoais continuam formando 

nosso fundamento de atuação. 

O CEFSD foi criado em 03 de abril de 1998 e suas atuais instalações 

inauguradas no dia 1° de março de 1999. Está localizado na Avenida Ministro Salgado 

Filho, S/N°, Residencial Santos Dumont, Santa Maria, Brasília, Distrito Federal, CEP 

72.593-270, Telefone: 3901 4566 e 3901 4567. Foi construído com recurso do FNDE e 

está, desde sua construção, em processo de doação para a SEEDF/GDF. O prédio do 

CEFSD é de propriedade do Ministério da Aeronáutica e é cedido à Secretaria de 

Educação do Distrito Federal através de convênio renovado por biênios.  

A Força Aérea Brasileira através do Sexto Comando Aéreo Regional idealizou 

um empreendimento imobiliário destinado aos seus militares e civis chamado: Sítio do 

Gama, hoje denominado Residencial Santos Dumont, construído para atender 

inicialmente os familiares da Força Aérea, mas o projeto cresceu e os imóveis foram 

vendidos para civis. 

O projeto também incluía a criação de duas escolas para atender aos filhos dos 

moradores, e desta forma foi construído o então “Centro de Ensino de 1° Grau Santos 

Dumont”. 

A Comunidade escolar, atualmente, é bem heterogênea do ponto de vista social, 

atendendo clientela do próprio Residencial, das áreas da cidade de Santa Maria Sul e 

Norte; e Região do Entorno de Brasília. Sendo que cerca de 50% dos alunos 

matriculados não moram nas proximidades da Escola. 

 

• Aspectos Físicos 

 

 O CEFSD possui 20 (vinte) salas de aula com 40m
2
, que seguindo padrões 

estabelecidos de 2,5m² para o professor e 1,5m² por aluno, que nesta escola compreende 

a divisão de 37,5m² para eles. Assim fica estabelecido, segundo esses padrões, que a 

capacidade de cada sala de aula do CEFSD é de 33 alunos, que pode ser excedido esta 

capacidade em até 10%. E mais três salas adaptadas para fins de sala de aula; sala de 

leitura, laboratório de informática, sala de vídeo e um refeitório. Com precariedade de 

salas para atendimentos diversos, como reforço escolar, sendo necessário, ainda; a 

construção de muro, quadra poliesportiva e cobertura de pátios, e desocupação das salas 

que estão sendo utilizadas como sala de aulas e não apresentam esta destinação inicial; 

para melhor atendimento de alunos, professores e funcionários. 

 Ao longo de sua história o CEFSD atendeu turmas de Educação de Jovens e 

Adultos –EJA (somente no ano de 1999) turno noturno; e turmas de Educação Infantil. 

Atualmente contamos com: 03(três) turmas de 1° ano; 03 (três) turmas de 2° ano; 04 

(quatro) turmas de 3° ano; 05(cinco) turmas de 4º e 5° ano; 05 (cinco) turmas de 6º ano; 

05 (cinco) turmas de 7º ano; 05 (cinco) turmas de 8º e 05 (cinco) turmas de 9º ano; 

totalizando 40 turmas. 

 Os recursos financeiros que a instituição recebe são repassados pela Secretaria 

de Estado de Educação, através do Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira – PDAF, Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – repassados do 

FNDE e contribuições voluntárias. Estes recursos são administrados pela Associação de 

Pais, Alunos e Mestres; pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com 

CNPJ n° 03.149.258/0001-42 e fiscalizados pelo Conselho Escolar.  

 



• DA DIAGNÓSTICO REALIDADE 

 

 O Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont consta com uma matrícula no 

ano de 2019 de 1148 alunos, com funcionamento do Ensino Fundamental anos iniciais e 

finais nos turnos matutino e vespertino: sendo o matutino com 625 alunos matriculados 

do 6º ao 9º ano, no vespertino com anos iniciais conta com 523 alunos matriculados do 

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de nove anos. 

 

• FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 O papel de uma escola deve estar ligado aos seus ideais, no que deseja aos seus 

estudantes e à atuação destes dentro do grupo a que pertencem. 

 Para isso, diante de novos desafios que tem surgido, o coletivo da escola 

estabelece três pilares como fundamentais como função social do CEFSD: 

• Educação para a apropriação do saber para além do conteúdo das 

disciplinas escolares tradicionais; 

• Educação para a cidadania crítica e de participação social; 

• Preparação para o mundo de trabalho. 

 

• PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
Como ponto de partida, o fulcro a lei máxima do nosso sistema educacional a “Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (nº 9.394/96) porque estabelece: as diretrizes que 

definem os princípios, as finalidades, as intenções e os objetivos da educação brasileira e as 

bases referentes aos níveis e às modalidades de ensino, aos processos de decisão, às formas de 

gestão e às competências e responsabilidades relativas à manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino no país; Constituição Federal, Pareceres, Diretrizes Curriculares Nacionais e o Currículo 

em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. 

O CEFSD adota como base norteadora para o desenvolvimento integral do ser humano 

práticas pedagógicas que se articulam com o ambiente social de todos os atores envolvidos na 

educação e daqueles beneficiados por ela tendo como finalidade a aprendizagem significativa e 

a formação do cidadão: 

• Os princípios políticos que levam uma sociedade a organizar-se em prol da 

cidadania visando à prática democrática e o exercício pleno da cidadania; 

• Os princípios epistemológicos visando proporcionar à comunidade docente a 

renovação de práticas pedagógicas, oferecendo um ambiente propício ao 

desenvolvimento de novas formas de aprendizagem; 

• Os princípios pedagógicos buscam a prática de ensino utilizando os avanços 

sociais, tecnológicos na aplicação e aprimoramento da criança, do adolescente, 

do jovem para aptidões e atitudes para colocá-lo a serviço do bem comum. 

• Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum que são valorizados como norteadores da formação 

cidadã. 

 

• OBJETIVOS 

 

A escola concentrará suas preocupações na melhoria da qualidade do ensino, a 

partir de: 

• Dispondo de todos os recursos e meios para melhorar no processo de 

ensino aprendizagem, a inclusão e a permanência dos alunos; 

• Incentivando uma maior participação do Conselho Escolar e APAM na 

rotina da escola; 

• Incentivando a organização de um Grêmio Estudantil na escola; 



• Fortalecendo, ampliando e diversificando o envolvimento representativo, 

pais e / ou responsáveis da comunidade local na escola; 

• Buscando, incentivando e / ou promovendo ações de qualificação de 

professores e demais servidores, 

• Aperfeiçoando a avaliação institucional com vistas a orientar as decisões 

para uma melhor gestão das dimensões pedagógicas, administrativas, 

financeiras; e 

• Melhorando a convivência na escola. Eliminando barreiras entre os 

cargos, componentes curriculares e entre as pessoas (o entrosamento 

entre os vários profissionais da escola é necessário para fazer com que os 

alunos percebam, por meio do exemplo, a harmonia do ambiente). 

 

• CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 Tem relação intrínseca com a função social da escola, pois está articulada com 

os fins da escola.  

 

• Pedagogia histórico-critica 
 

Para Saviani, essa pedagogia é tributária da concepção dialética, 

especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que 

ser refere às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural 

desenvolvida pela “Escola de Vigotski”. A educação é entendida como o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, 

isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social 

global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 

chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da 

prática social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, 

porém, posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na 

compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, 

cabendo aos momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas 

pela prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para 

a sua compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como 

elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse). 

 

• Manifestação da Prática Pedagógica 

• A prática pedagógica propõe uma interação entre conteúdo e realidade 

concreta, visando à transformação da sociedade (ação- compreensão-

ação).  

• Enfoque no conteúdo como produção histórico-social de todos os 

homens.  

• Superação das visões não críticas e crítico reprodutivistas da 

educação. 

 

• Papel da Escola 

• Valorização da escola como espaço social responsável pela 

apropriação do saber universal. 

• Socialização do saber elaborado às camadas populares, entendendo a 

apropriação crítica e histórica do conhecimento enquanto instrumento 

de compreensão da realidade social e atuação crítica e democrática 

para a transformação desta realidade. 

 



• Função da Avaliação 

• Prática emancipadora. 

• Função diagnóstica (permanente e contínua): configura-se como um 

meio de obter informações necessárias sobre o desenvolvimento da 

prática pedagógica para a intervenção/reformulação desta prática 

pedagógica e dos processos de aprendizagem. 

• Pressupõe tomada de decisão. 

• O aluno toma conhecimento dos resultados de sua aprendizagem e 

organiza-se para as mudanças necessárias. 

 

• Relação Professor Aluno 

• Relação interativa entre professor e aluno, em que ambos são sujeitos 

ativos. 

• Professor e aluno são seres concretos (sócio históricos), situados numa 

classe social - síntese de múltiplas determinações. 

• Professor é autoridade competente, direciona o processo pedagógico, 

interfere e cria condições necessárias à apropriação do conhecimento, 

enquanto especificidade da relação pedagógica. 

 

• Técnicas de Ensino 

• Discussão. 

• Debates. 

• Seminários. 

• Observação. 

• Relatórios. 

• Leituras. 

• Aula expositivo-dialogada. 

• Trabalhos individuais. 

• Trabalhos em grupo, com elaboração de sínteses integradoras. 

 

• Métodos de Ensino - Métodos da Prática Social: 
 

• Pressupostos do Método 

• Decorre das relações estabelecidas entre conteúdo – 

método e concepção de mundo. 

• Confronta os saberes trazidos pelo aluno com o saber 

elaborado, na perspectiva da apropriação de uma 

concepção científico/filosófica da realidade social, 

mediada pelo professor. 

• Incorpora a dialética como teoria de compreensão da 

realidade e como método de intervenção nesta realidade. 

• Fundamenta-se no materialismo histórico: ciência que 

estuda os modos de produção. 

• A relação de indissociabilidade entre forma e conteúdo 

pressupõe a socialização do saber produzido pelos 

homens. 

• Os fins a serem atingidos é que determinam os métodos e 

processos de ensino-aprendizagem. 

• Busca coerência com os fundamentos da Pedagogia, 

entendida como processo através do qual o homem se 

humaniza (se torna plenamente humano). 



• A prática é fundamento do critério de verdade e da 

finalidade da teoria. 

• Incorpora o procedimento histórico como determinante da 

totalidade social. 

• É na mediação entre o pensamento e o objeto (enquanto o 

pensamento busca apropriar-se do objeto) que desenvolve-

se o método. 

 

• Passos do Método 

• Prática Social (ponto de partida): perceber e denotar, 

identificar o objeto da aprendizagem. 

• Problematização: momento para detectar as questões que 

precisam ser resolvidas no âmbito da prática social, e que 

conhecimentos são necessários a serem dominados. 

• Instrumentalização: apropriação das ferramentas culturais 

necessárias à luta social. 

• Catarse: tomada de consciência. 

• Prática Social (ponto de chegada): retorno à prática social, 

com o saber concreto pensado para atuar e transformar as 

relações de produção - visão sintética. 

 

• Psicologia histórico-cultural 

Para a Teoria Histórico-Cultural, o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores, as Funções Psíquicas Superiores/FPS que compreendem 

a atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a generalização, a tomada de 

consciência, dentre outros, fundamentam-se nas relações sociais entre o 

indivíduo e o meio vivido, na organização sociocultural e em um processo 

histórico mediado pela relação homem-meio, cujas condições sociais objetivas 

de vida promovem a criação de sistemas simbólicos nos quais a linguagem tem 

papel preponderante.  

Nesta concepção, a mediação do adulto que conhece que tem mais 

experiência, ocupa papel relevante no processo de aprendizagem da criança. 

Grande importância é dada à brincadeira na infância como forma de 

aprendizagem. Por meio, primeiramente da imitação e da cooperação (que 

ocorre nas crianças no ato de brincar) os seres humanos alcançam novos níveis 

de desenvolvimento. Brincando, participando das atividades e se relacionando 

com seu grupo nas ações diárias de produção da vida, a criança vai se 

apropriando do patrimônio cultural (conhecimentos, valores e comportamentos), 

produzido, ressignificado dinamicamente e escolhidos como válidos pelas 

gerações anteriores. 

Leontiev (2004, p.284) ensina que: 
[...] cada geração começa sua vida num mundo de objetos e de 

fenômenos criados pelas gerações precedentes. Ela apropria-se 

das riquezas deste mundo participando no trabalho, na produção 

e nas diversas formas de atividade social e desenvolve assim as 

aptidões especificamente humanas que cristalizaram, 

encarnaram nesse mundo. 
 

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

No CEF Santos Dumont o Ensino Fundamental é oferecido em regime anual 

 



 de nove anos com duzentos dias letivos e mil horas com o objetivo de prover 

formação geral básica, capacidade de ler, escrever, formação cientifica e tecnológica, 

ética, desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas nas três áreas de 

conhecimento a partir do que é significativo para o estudante, valorizando a 

aprendizagem e os conhecimentos prévios adquiridos. 

Contempla os dois segmentos do ensino fundamental. Os anos iniciais no turno 

vespertino e anos finais no turno matutino. 

A coordenação pedagógica tem papel fundamental no interior da escola. Ela é 

responsável por organizar todo o trabalho pedagógico, mediar às relações entre escola, 

família e comunidade. Tem como objetivo principal construir coletivamente respostas 

para os problemas pedagógicos enfrentados pelo grupo. 

O (a) coordenador (a) pedagógico (a) deve ter pleno conhecimento dos 

professores e alunos com quem trabalha da realidade sociocultural em que a escola se 

encontra e os demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se 

desenvolvem na sala de aula e na escola, sendo um agente de transformação e 

colaboração no desenvolvimento da aprendizagem.  

 

• Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

• Encaminhar a outros especialistas os alunos que exigirem atendimento 

específico; 

• Solicitar junto à secretaria da escola a relação de alunos declarados no ato 

da matrícula, com necessidades especiais e repassar aos docentes cada 

caso; 

• Estabelecer parceria com os grupos responsáveis pelo atendimento dos 

alunos com necessidades especiais para encaminhar alunos que exigirem 

atendimento especial; 

• Participar ativamente da discussão, elaboração, execução e avaliação da 

proposta pedagógica; 

• Construir, implementar e avaliar o Projeto Político-Pedagógico da Escola; 

• Incluir como temática de Formação Continuada o estudo e discussão da 

Proposta Pedagógica; 

• Acompanhar o planejamento a execução e avaliação das atividades 

pedagógicas e didáticas; 

• Analisar os registros realizados pelos professores nos diários de classe e 

outros; 

• Estimular a utilização de metodologias diversificadas que melhor atendam 

as diferenças individuais; 

• Acompanhar a gestão de sala de aula para diagnosticar o perfil das turmas; 

• Pesquisar materiais e recursos que permitam o estudo coletivo sobre 

metodologias diversificadas; 

• Propor estudos sobre estratégias de ensino e sua aplicabilidade prática, 

considerando a natureza e as modalidades organizativas de conteúdos. 

 

• Alinhamento com Diretrizes / Orientação Pedagógica 

• Ciclos, Séries e Semestre: Anos Iniciais/Finais do Ensino 

Fundamental 

O Ciclo de Aprendizagem é uma organização do tempo e espaço 

escolar que visa o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos 

estudantes considerando a lógica do processo. Este está relacionado com 

a necessidade de se pensar uma nova concepção de currículo com maior 

integração e articulação entre as fases do ensino fundamental, com as 



demais etapas e modalidades da educação básica, possibilitando uma 

inserção com melhor adequação pedagógica entre eles. 

Ao organizar o 2º Ciclo de Aprendizagem, nas Unidades 

Escolares, nos Blocos I e II,é importante considerar que a proposta de 

trabalho se mantém pautada nos eixos integradores da alfabetização, 

letramentos e ludicidade. O 3º Ciclo, que trata dos Anos Finais, 

especificamente dos 6º e 8º anos diretamente, implementado desde o ano 

de 2017. 

As estratégias que fundamentarão o fazer didático-pedagógico no 

cotidiano da escola serão: avaliação formativa, diagnóstica e processual; 

trabalho diversificado; reagrupamento intra e interclasse; projeto 

interventivo; formação continuada e coordenação coletiva de trabalho 

pedagógico, conforme as Diretrizes Pedagógicas do BIA – 2012, entre 

outras ações didáticas e pedagógicas pensadas pelos profissionais da 

escola, com a finalidade de assegurar as aprendizagens de todos. Uma 

vez que as aprendizagens incidem diretamente no desenvolvimento do 

sujeito (VIGOTSKI, 2000), a qualidade desse desenvolvimento, quanto à 

alfabetização, implica em que ao final do 1º ano os estudantes possam ler 

e escrever um texto simples; quanto à continuidade desse processo que 

vai do 2º ao 3º e do 4º ao 5º ano, ler e escrever se sustenta no sentido 

pleno da alfabetização, que leva em consideração as especificidades 

morfológicas, sintáticas e semânticas da língua escrita (Magda Soares, 

2008). Neste sentido, o letramento vem associar à aprendizagem da 

leitura e escrita o caráter das práticas sociais, ou seja, a função social 

dessa habilidade; assim, a ideia de letramento é agregada as demais áreas 

do conhecimento: matemática, ciências sociais, ciênciasnaturais, códigos 

e linguagens, educação física e ensino religioso. Considerar a ludicidade 

neste universo, nos remete a atividade que envolve o jogo, o brincar e as 

atividades diárias de forma que não fique restrita ao prazer, mas que se 

estenda a uma vivência significativa.  

 

• Projeto Interventivo 

O trabalho com projeto interventivo é voltado para as diferentes 

possibilidades de ofertar ao aluno uma gama de possibilidades de 

conhecimentos, oportunizando a participação presente e significativa, 

proporcionando a interatividade e troca de experiências. O projeto 

interventivo atende os alunos da etapa III do BIA, com defasagens de 

aprendizagem. Vale ressaltar que a diagnose inicial subsidiará a 

elaboração do projeto interventivo, que será construído coletivamente, 

envolvendo toda a equipe pedagógica, não somente os professores da 

terceira etapa do BIA, mas todos os professores do bloco, pois o projeto é 

da escola e não da etapa. 

 

• Reagrupamento 
 

O reagrupamento inicia-se com a realização de uma avaliação 

diagnóstica que proporciona a identificação das habilidades e 

competências já adquiridas pelos alunos, bem como a identificação do 

nível de sua aprendizagem quanto à leitura e a escrita da criança em que 

ela se encontra. A diagnose subsidia o trabalho coletivo com 

reagrupamento em três modalidades: 



• Reagrupamento Intraclasse: como o próprio nome indica, consiste 

na formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante 

o horário das aulas. Em determinados momentos, as atividades 

podem ser as mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o 

mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a 

mesma para todos, porém com comandos distintos, conforme o 

processo de aprendizagem de cada estudante ou grupo. Há ainda 

situações em que cada grupo receberá um desafio diferente. O que 

determina a opção pela forma de organização dos grupos, pela 

periodicidade de realização e ou pelo trabalho que será 

desenvolvido é o diagnóstico das necessidades e possibilidades de 

aprendizagem, realizado pelo professor.  

• Reagrupamento Interclasse: é uma dinâmica que enriquece e alarga 

as experiências estudantis e docentes por meio do diálogo entre as 

turmas. Nesses momentos, são formados grupos de estudantes de 

diferentes turmas, do mesmo ano ou não, do mesmo bloco ou não, 

a partir de necessidades e possibilidades diagnosticadas. Os 

professores dessas turmas e outros profissionais da escola se 

distribuem na organização e acompanhamento do trabalho de cada 

grupo, considerando as especificidades de cada um deles. Assim 

como não há grupo fixo de estudantes, também o professor não 

permanece o tempo todo com o mesmo grupo. 

 

• Relação Escola Comunidade 
 

A participação da comunidade escolar, no contexto da gestão 

democrática, diz respeito à corresponsabilidade pela gestão, pelas 

atividades pedagógicas e pelas aprendizagens dos estudantes e de todos 

os envolvidos no trabalho da escola de forma mais direta.  

Consideramos que a comunidade escolar abrange o grupo das 

famílias e responsáveis pelos estudantes, professores, especialistas, 

servidores, pedagogos, gestores e os próprios estudantes. A comunidade 

escolar funciona como um sujeito coletivo.  

É preciso que se fortaleça a ideia de que a escola, como espaço 

público, é de responsabilidade de todos e todas, devendo ser também 

espaço de mobilização em torno das ações que ali se desenvolvem, para 

que seja possível consolidar uma cultura, como a proposta por Mello & 

Silva (1993), quando destacam que:  

• A percepção de que a escola pertence à comunidade – 

professores, diretores, estudantes e seus responsáveis – deve 

ser evidenciada; 

• O interesse do público e do coletivo deve predominar sobre os 

interesses corporativos clientelistas;  

• Os sujeitos participantes da comunidade escolar devem ter suas 

aprendizagens asseguradas; 

• Só a comunidade organizada poderá acompanhar e fiscalizar o 

trabalho escolar, cooperar para que a escola produza os 

resultados planejados e esperados.  

Entendemos que a escola deve propiciar o desenvolvimento dessa 

cultura de participação da comunidade por meio de uma aproximação 

que supere a lógica de se integrar à escola apenas para receber os 



resultados numéricos das aprendizagens dos estudantes e busque tornar 

todos e todas parceiros dos processos decisórios da ação educativa na 

escola. 

 

 

• SALA DE RECURSOS 

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é 

definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (CNE/CEB, 

2001) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, 

suplementa (no caso de estudantes com altas habilidades/superdotação) e complementa 

(para estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em 

classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 

A política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC, 2008) pontua que: 
O atendimento educacional especializado tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas 

à escolarização. 

 

Ressalta, ainda, que esse serviço deve ser organizado para apoiar o desenvolvimento dos 

estudantes matriculados na classe comum, sendo obrigatória a sua oferta pelos sistemas de 

ensino. Por ter caráter suplementar e complementar deve ser realizado, preferencialmente, no 

turno inverso ao da classe comum, na própria instituição educacional, instituição educacional 

pólo ou centro especializado que realize esse serviço educacional. 

A organização funcional das salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal obedece os dois modelos básicos: salas de recursos generalistas e salas de 

recursos específicas. Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos, 

estudantes com deficiência intelectual/mental, deficiência física, deficiência múltipla e 

transtorno global do desenvolvimento. Os tipos de salas de recursos específicas são três: sala de 

recursos para deficientes auditivos, sala de recursos para deficientes visuais e para estudantes 

com altas habilidades/superdotação. 

No CEF Santos Dumont funciona a sala de recursos do tipo generalista e possui como 

público atendido os estudantes com: 

• Deficiência mental  

• Deficiência física 

• TGD 

• Síndrome de Down 

 

• SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 

• Introdução 
 

A inclusão reflete uma tendência atual em se acreditar no potencial dos alunos com 

necessidades especiais. Fonseca (1995) acredita que é preciso preparar todos os 

professores, com urgência, para se obter sucesso na inclusão, através de um processo de 

inserção progressiva; assim eles poderão aceitar e relacionar-se com seus diferentes alunos 

e, conseqüentemente, com suas diferenças e necessidades individuais.  

A Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes 

para a Educação Especial na Educação Básica, em seu artigo 5°, inciso I, estabelece que 

são estudantes com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo 

educacional, apresentarem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 



processo de desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das atividades 

curriculares. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva e a Resolução CNE/CEB nº 4, de 02 de outubro de 2009, define como público 

alvo da Educação Especial que os estudantes com Transtornos Funcionais Específicos 

(Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade - TDAH, Dislexia, Discalculia, 

Disortografia, Disgrafia, Dislalia, Transtorno de Conduta e Distúrbio do Processamento 

Auditivo Central - DPAC) não são público alvo da Educação Especial, mas devem ser 

atendidos em articulação entre essa e a Escola Comum, conforme definição da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; a falta de 

implementação de uma política educacional nacional diferenciada aos estudantes com 

Transtornos Funcionais Específicos (TFE) pode acarretar dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem; O Decreto nº 6.571, 11 de setembro de 2008, define, no parágrafo 1º 

do artigo 1º o atendimento educacional especializado como um conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados e institucionalmente ofertados 

somente ao público alvo da Educação Especial. As políticas públicas voltadas para as ações 

institucionais e interventivas, para o pleno desenvolvimento dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, associadas aos Transtornos Funcionais Específicos são 

indispensáveis ao pleno desenvolvimento desses estudantes, resolve por meio da portaria 

39 de 12 de março de 2012 no art. 1º Instituir e normatizar, a organização do atendimento 

aos estudantes com Transtornos Funcionais Específicos por meio do Programa de 

Atendimento aos Estudantes com Transtornos Funcionais Específicos, de caráter 

multidisciplinar, prestado por profissionais com formação específica e define no art. 2º que 

entende-se por Transtornos Funcionais Específicos as dificuldades de aprendizagem e/ou 

de comportamento em decorrência do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - 

TDAH, Dislexia, Dislalia, Disgrafia, Discalculia, Disortografia, Transtorno de Conduta e 

Distúrbio do Processamento Auditivo Central – DPAC.  

O Programa dos Pólos/ Salas de Apoio a Aprendizagem tem a finalidade de atender 

aos alunos com transtornos funcionais específicos, funcionando no sistema de contra turno. 

O objetivo principal é contribuir para a superação das dificuldades de aprendizagem destes 

alunos para seu pleno desenvolvimento, criar condições favoráveis para que o direito do 

aluno à aprendizagem, seu acesso e permanência seja garantido com base nos princípios da 

educação inclusiva.  A atuação da Sala de Apoio à Aprendizagem é caracterizada como um 

serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por profissionais 

com formação e devidamente habilitados em Pedagogia ou Psicologia. A atuação dos 

profissionais dos Polos/Sala de Apoio à Aprendizagem do Programa de Atendimento aos 

Estudantes com Transtornos Funcionais Específicos deverá ser direcionada para o 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, em uma perspectiva institucional 

e interventiva, sempre em articulação com os profissionais do Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem e de Orientação Educacional.   

O encaminhamento do aluno com TFE para o Pólo Sala de Apoio à Aprendizagem 

será feito pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem após a formalização dos 

procedimentos do PAIQUE (Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas 

Escolares) e finalizado as ações previstas no Nível ALUNO. O aluno receberá na Sala de 

apoio a Aprendizagem atendimento com base em programa específico de acordo com suas 

necessidades. 

O Programa de Atendimento Psicoeducacional aos Transtornos Funcionais 

Específicos-PAP/TFE segundo a autora Suêna Mary Santos-2013, reafirma a importância 

de o pedagogo buscar estratégias de ações e novas metodologias para adequar as realidades 

dos alunos e o incentivar a refletir sobre o processo de construção do conhecimento e as 

crenças que sustentam nossas atividades como educadores, a partir das diferentes 

metodologias aplicadas ao ensino aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais 

especificas. O programa vem auxiliar o professor na organização de situações que 

permitam ao estudante observar, refletir, interpretar, levantar hipóteses, procurar e 

encontrar explicações ou soluções, exprimir ideias e sentimentos, conviver com colegas, 

explorar melhor seu corpo, superar dificuldades de aprendizagem e suas dificuldades 



específicas. A operacionalização do Programa amplia a visão metodológica do profissional 

que presta atendimento direto ao aluno. 

 

• Objetivo Geral do Programa PAP/TFE 
 

 Subsidiar a prática pedagógica de caráter interventivo de forma a contribuir 

para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem junto aos estudantes que 

apresentam dificuldades de aprendizagem em decorrência de diagnóstico de 

transtornos funcionais específicos e deficiência. 

 

• Objetivos Específicos 
 

• Suplementar e/ou complementar o processo de ensino-aprendizagem no 

atendimento aos estudantes; 

• Apoiar, subsidiar o trabalho do pedagogo a desenvolver estratégias 

educacionais que respondam às necessidades educacionais especiais dos 

estudantes; 

• Favorece o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos 

numa perspectiva inclusiva.  

 

• Público Alvo do Programa da SAA 
 

• Estudantes com Transtornos Funcionais Específicos 

• Estudantes com Dificuldades de aprendizagem 

• Base do Programa Psicoeducacional-PAP/TFE desenvolvido pela Sala de 

Apoio a Aprendizagem 
 

O atendimento Psicopedagógico ao estudante deve ser realizado duas 

vezes por semana em dias alternados com duração em média de 45min cada 

atendimento. 

 

• O Programa segue as Estratégias Metodológicas a seguir: 
 

• Ginástica cerebral- duas vezes na semana 

• Processamento visual- duas vezes na semana 

• Processamento fonológico- (leitura e escrita) uma vez na semana 

• Auto estima uma vez na semana 

• Dificuldades específicas- duas vezes na semana. 

• Localização Espaço-Temporal- duas vezes na semana 

• Funções executivas (atenção, memória, análise e síntese, percepção, 

raciocínio)- duas vezes por semana. 

 

• Planejamento do Atendimento Psicoeducacional – segue 7 fases: 

• Criação de condições iniciais favoráveis 

• Promoção da motivação do estudante 

• Análise funcional do desenvolvimento global do aluno 

• Definição dos objetivos do atendimento 

• Planejamento, escolha e execução de técnicas e atividades específicas. 

• Avaliação dos resultados Fase final-registro das intervenções 
 



• Aplicação e Planejamento das Atividades Interventivas 

• Instruções concretas 

• Instruções sobre a freqüência 

• Saber os objetivos dos materiais a serem utilizados 

• Estabelecimento de regras e disciplina. 

 

• Algumas Técnicas Gerais 

• Role Playing. 

• Simulações de situações funcionais, não deixar de introduzir situações 

que acontecem na vida real. 

• Exposição ao calendário, estruturação de rotina, aquisição de 

conhecimento de domínio específico. 

• Treinamento da percepção espacial- orientação pessoal e extra pessoal. 

• Espaço pessoal- identificar partes do corpo e localização, 

direita/esquerda, acima/abaixo, cruzamento de linha média. 

• (autocuidado). 

• Treinamento de scanning- tarefas de procura visual- cancelamento de 

letras, números, procurar coisas no armário, no supermercado. 

• Discriminação de lateralidade- estratégias compensatórias por meio de 

sinais no corpo. 

• Treinamento para identificação de figuras ambíguas( camufladas, 

disfarçadas, partes) inclui letras e números. 

• Associação com aprendizado visuoverbais e tatos-visuais. 

• Treinamento da organização visuomotora-planejar reproduções: cópias 

bidimensionais, tridimensionais, jogos de alvo, utilização de bolas e 

cordas, pintura, argila. 

• Treinamento da percepção figura-fundo-habilidade de distinguir o 

primeiro plano ou a figura do fundo. 

• Atividades de Scanning- encontrar objetos com cores semelhantes, caça-

palavras, achar objetos em revistas. 

• Treinamento de memória espacial- treinamento de memorização de 

posições espaciais-spanespacial( trajeto, deixar objetos)- aumentar a 

complexidade gradativamente. 

• Treinamento da negligência visuoespacial ou inatençãohemiespacial- 

treinamento dirigido para o lado negligenciado- solicitações á esquerda. 

 

• Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 

• Introdução | Legislação 
A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem 

(EEAA), no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), objetiva a superação das dificuldades encontradas no processo de 

ensino e de aprendizagem, por meio da consideração das múltiplas variáveis que 

podem interferir no desempenho acadêmico dos alunos, com e sem 

necessidades educacionais especiais. 

Tal serviço encontra respaldo oficial nos diplomas legais apresentados a 

seguir. 

 

• Principais Documentos Orientadores: 

 



• Legislação Internacional: 

• Declaração Universal dos Direitos Humanos, Organização das 

Nações Unidas (ONU, 1948).  

• Declaração Universal dos Direitos da Criança, Organização 

das Nações Unidas (ONU, 1959). Princípio 1º, Princípio 5º 

• Declaração Mundial de Educação para Todos, Jomtien – 

Tailândia (UNESCO, 1990). 

• Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais: Acesso e Qualidade, Salamanca – Espanha 

(UNESCO, 1994). 
O Brasil comprometeu-se com a construção de um sistema 

educacional inclusivo, partilhando a compreensão de que: todas as 

crianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental à educação e 

que a elas deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível 

aceitável de conhecimentos; cada criança tem características, 

interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são 

próprios; os sistemas educativos devem ser projetados e os 

programas aplicados de modo que tenham em vista toda a gama 

dessas diferentes características e necessidades (UNESCO, 1994, 

p.10). 

 

• Legislação Nacional: 

• Constituição Federal – (BRASIL, 1988). 
Art. 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios (EC. Nº. 19/98). 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

• Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990). 

Art. 53 –I e II: 
Parágrafo único – É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição das 

propostas educacionais. 

• Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica – Resolução CNE/CEB Nº. 02/2001 (BRASIL, 2001). 

A adoção do conceito de necessidades educacionais especiais e do 

horizonte da educação inclusiva implica mudanças significativas. Em 

vez de se pensar no aluno como a origem de um problema, exigindo se 

dele um ajustamento a padrões de normalidade para aprender com os 

demais, coloca-se para os sistemas de ensino e para as escolas o 

desafio de construir coletivamente as condições para atender bem à 

diversidade de seus alunos (p. 6). Dentro dessa visão, a ação da 

educação especial amplia-se, passando a abranger não apenas as 

dificuldades de aprendizagem relacionadas a condições, disfunções, 

limitações e deficiências, mas também aquelas não vinculadas a uma 

causa orgânica específica, considerando que, por dificuldades 

cognitivas, psicomotoras e de comportamento, alunos são 

frequentemente negligenciados ou mesmo excluídos dos apoios 

escolares (pp. 43-44).  

 

• Avaliação para a Identificação das Necessidades Educacionais 

Especiais - Subsídios para os sistemas de ensino, na reflexão de 

seus atuais modelos de avaliação – Secretaria de Educação 

Especial (MEC, 2002). 



 Postula que a avaliação seria um processo compartilhado, a ser 

desenvolvido, preferencialmente, na escola, envolvendo os 

agentes educacionais. Preconiza que o processo avaliativo tem 

como finalidade conhecer para intervir, de modo preventivo e/ou 

remediativo, sobre as variáveis identificadas como barreiras para 

a aprendizagem e para a participação, contribuindo para o 

desenvolvimento global dos alunos e para o aprimoramento das 

instituições de ensino. 

• Saberes e Práticas da Inclusão - Avaliação para Identificação das 

Necessidades Educacionais Especiais – Secretaria de Educação 

Especial (MEC, 2006). 
Sem desconsiderar a importância das equipes de avaliação que ainda 

atuam nos setores de educação especial das secretarias de educação 

de estado e de município, sugere-se um novo e possível caminho para 

elas. Trata-se de ampliar os espaços restritos de suas salas de 

trabalho onde “examinam” os avaliados, pelo dinâmico espaço da 

escola, no qual podem situá-los em interações constantes (p. 84). Na 

escola, a equipe de avaliadores, também pode contribuir para que os 

professores avaliem a avaliação que têm praticado (p. 84). Nos 

órgãos centrais, implementadores de políticas de educação inclusiva: 

que se possibilite a ressignificação do papel e das práticas avaliativas 

em uso pelas equipes de diagnóstico da educação especial, levando-as 

a trabalhar nas escolas onde, juntamente com os professores e a 

equipe técnica pedagógica, possam extrair dados, analisá-los em 

conjunto, e participar do processo decisório quanto às estratégias a 

serem implementadas para resolverem problemas (p. 86). 

•  

• Legislação do Distrito Federal 
• Portaria nº. 254, de 12 dezembro de 2008 – Publicada no Diário 

Oficial do Distrito Federal nº. 53, de 15 de dezembro de 2008. 

Dispõe sobre a Regulamentação das atividades das Equipes 

Especializadas de Apoio à Aprendizagem no âmbito da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Art. 1º – Convalidar e normatizar, nos termos da presente Portaria, a 

atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, 

caracterizadas como um serviço de apoio técnico-pedagógico, de 

caráter multidisciplinar, prestado por profissionais com formação e 

devidamente habilitados em Pedagogia ou Psicologia. 

Art. 5º – A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem deverá ser direcionada para o assessoramento à 

prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino 

aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 

interventiva, sempre em articulação com os profissionais do serviço 

de Orientação Educacional e das Salas de Recursos, quando se tratar 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

• Resolução nº. 01/2009, de 16 de Junho de 2009 – Conselho de 

Educação do Distrito Federal (CEDF, 2009). Estabelece normas para 

o Sistema de Ensino do Distrito Federal, em observância às 

disposições da Lei Nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Art. 39 – Considera-se estudantes com necessidades educacionais 

especiais os que durante o processo educacional apresentarem:  

I. dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 

processo de seu desenvolvimento, não acumuladas a uma causa 



orgânica específica relacionadas às disfunções, limitações ou 

deficiências; 

II. dificuldades de comunicação e de sinalização que demanda a 

utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 

III. altas habilidades/superdotação, facilidade de 

aprendizagem,domínio de conceitos, procedimentos e atitudes. 

• Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (GDF, 2009). Instrumento que regulamenta a 

organização didático-administrativa das instituições educacionais da 

rede pública de ensino do Distrito Federal, nos termos da legislação 

pertinente. 

SEÇÃO III| Do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

Art. 29. O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, no 

contexto de Educação para Diversidade, constitui-se em apoio técnico-

pedagógico especializado com o objetivo de promover a melhoria do 

desempenho escolar de todos os alunos, com e sem necessidades 

educacionais especiais, por meio de atuação conjunta de professores 

com formação em pedagogia e com licenciatura em psicologia ou 

psicólogo, em um trabalho de equipe interdisciplinar. 

Parágrafo único. O Apoio à Aprendizagem é desenvolvido no contexto 

escolar, priorizando a Educação Infantil e os anos/séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Art. 30. A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem deverá ser direcionada para o assessoramento à prática 

pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e de 

aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 

interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias 

pedagógicas da instituição educacional. 

Art. 31. A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem. 

Art. 32. Atribuições da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem. 

Art. 33. As diretrizes pedagógicas e as orientações de atuação das 

Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem são fornecidas pela 

unidade de gestão central vinculada à Subsecretaria de Gestão 

Pedagógica e Inclusão Educacional. 

 

• Atuação | Atribuições das Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem EEAA 
 

  No Distrito Federal, o sistema público de ensino conta com o 

assessoramento das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem 

(EEAA), compostas por profissionais da Psicologia e da Pedagogia. 

  O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão 

e a conscientização de funções, papeis e responsabilidades dos atores da 

escola, principalmente, professores e gestores, bem como no apoio à 

equipe escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o 

desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação 

e a renovação das práticas educativas. 

A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem pauta-se em três dimensões concomitantes e 

contextualizadas: 

 I - mapeamento institucional das instituições 

educacionais; 



 II - assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 

 III - acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, por meio da ressignificação das práticas 

educacionais e de intervenções específicas nas situações de queixas 

escolares. 

 São atribuições da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem: 

I - refletir e analisar o contexto de intervenção da sua 

prática, por meio da análise das características gerais 

da instituição educacional; 

II - contribuir, em parceria com os demais profissionais 

da instituição educacional, para a promoção da 

análise crítica acerca da identidade profissional dos 

atores da instituição educacional, principalmente do 

corpo docente, de modo aresignificar suas atuações; 

III - favorecer o desempenho escolar dos alunos, com 

vistas à concretização de uma cultura de sucesso 

escolar, por meio de situações didáticas de apoio à 

aprendizagem e de alternativas teórico-

metodológicas de ensino para a construção de 

habilidades e competências dos alunos; 

 IV - atuar junto à família e à comunidade escolar de 

forma preventiva e interventiva, tornando-as 

corresponsáveis no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos alunos. 

 

• O perfil dos profissionais que atuam nas EEAA’S 

 

• O Perfil do Psicólogo 
 A atuação do psicólogo vem passando, desde a década de 1990, 

por questionamentos contínuos relacionados ao uso de práticas clínicas, 

centradas no tratamento do aluno que manifestava a dificuldade de 

aprendizagem. 

 Na virada do século XXI, estudiosos da área avançaram desse 

contexto de questionamento para a sistematização de práticas 

emergentes e de consolidação de outras que, embora consideradas 

tradicionais, contribuem satisfatoriamente para apoiar o processo de 

aprendizagem, no que compete à intervenção psicológica (Araújo, 

2003; Barbosa, 2008; Martínez, 2003; Neves, 2001, Vectore, 2007). 

 O atual perfil de atuação do psicólogo, no âmbito da instituição 

educacional, coaduna-se à compreensão de um profissional que, de 

acordo com Marinho-Araújo e Almeida (2005) realiza: 

 (...) a análise das relações interpessoais, como unidade de 

análise da prática pedagógica para, entre outras ações preventivas, criar 

com e entre professores um espaço de interlocução que privilegie não só 

aspectos objetivos do desenvolvimento e da aprendizagem humana, 

mas, sobretudo, o exercício da conscientização dos aspectos 

intersubjetivos, constitutivos desse desenvolvimento, o psicólogo 

estaria contribuindo para a promoção da conscientização de papéis, 

funções e responsabilidades dos participantes das complexas redes 

interativas que permeiam o contexto escolar. 

 A respeito da relação da Psicologia com a Educação deve- se 

destacar que, atualmente, o trabalho psicológico privilegia a reflexão e a 

intervenção nos espaços de discussão da instituição educacional, 

auxiliando para a transformação desse espaço em local de valorização 

do ser humano. Essas novas articulações no âmbito da instituição 



educacional acabam por ressignificar o relacionamento entre as áreas 

citadas, outrora marcadas pela adoção de concepções naturalizantes e 

psicologizantes acerca dos processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento. 

 O psicólogo que atua no âmbito das EEAA deve possuir 

formação em nível superior, com diploma devidamente registrado, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação, e registro atualizado no Conselho Regional de Psicologia 

– 1ª Região. 

 Deve constituir-se como membro efetivo do contexto escolar 

que trabalha, atuando na ressignificação das concepções dos atores da 

instituição educacional, especialmente no que se refere à compreensão 

de como ocorrem a aprendizagem e o desenvolvimento. Para tanto, 

utiliza estratégias metodológicas específicas como o mapeamento 

institucional e a escuta clínica, que lhe permite compreender as “vozes 

institucionais”, isto é, as recorrências de significados e de sentidos que 

”ecoam” de professores e demais funcionários acerca do contexto 

escolar, do processo de ensino e de aprendizagem e das relações 

interpessoais estabelecidas. 

 Assim, o perfil do psicólogo, no âmbito da instituição 

educacional, deve compreender, entre outros aspectos, o 

desenvolvimento dos seguintes recursos mobilizadores de 

competências: 

• capacidade de análise, aplicação, reelaboração e síntese do 

conhecimento psicológico, quando aplicado ao contexto de 

intervenção profissional: 

• clareza substancial da relação entre as concepções teóricas 

sobre o conhecimento psicológico e o trabalho a ser 

desenvolvido; 

• postura crítica, lúcida e permanentemente reflexiva acerca 

do homem, do mundo e da sociedade, em função do 

contexto social no qual está inserido; 

• busca constante de fundamentação e de segurança para o 

planejamento de estratégias interdisciplinares de 

comunicação e de ação que integrem e legitimem a 

intervenção psicológica; 

• comprometimento com o exercício de uma função político- 

social transformadora, exercendo-a eticamente no campo 

educacional; 

• domínio de teorias, de conceitos e de metodologias da 

Psicologia para intervenções psicológicas de caráter 

preventivo, individual ou coletivo, em contextos educativos; 

• disponibilidade para socializar saberes, promover a 

circulação de informações, estimular a participação coletiva 

e o diálogo em equipes profissionais e multiprofissionais, 

compartilhando metas e objetivos comuns; 

• sensibilidade para integrar, nos processos relacionais, 

saberes e conhecimentos, ouvindo o outro, respeitando 

diferentes pontos de vista, abrindo-se para o novo, 

disponibilizando conquistas pessoais em prol de projetos 

coletivos; 

• facilidade em buscar alternativas de resolução de problemas, 

por meio de habilidades comunicativas e cooperativas; 

• sensibilidade para integrar saberes e conhecimentos na 

relação com o outro; 



• disseminação de uma cultura de esperança e de confiança 

nas ações humanas e nas transformações sociais; 

• habilidade para escutar, incentivar e orientar os professores 

para o desenvolvimento de estratégias relacionais e de 

ensino específicas para os alunos com queixas escolares; 

• habilidade para escutar e para orientar pais e familiares, em 

relação aos aspectos que interfiram direta ou indiretamente 

no desempenho escolar dos alunos, tais como relacionais, 

subjetivos, pedagógicos; 

• habilidade para escutar e orientar os alunos com queixas 

escolares. 

• desenvolvimento de um compromisso político com o 

movimento histórico de mudanças pessoais e coletivas; 

• responsabilidade pelas escolhas feitas e por suas 

consequências; 

• comprometimento com ações éticas. 

 

• Perfil do Pedagogo 
 

O pedagogo ocupa-se do estudo sistemático das práticas 

educativas que se realizam em sociedade, como processos fundamentais 

da condição humana. De acordo com Libâneo (2005), a Pedagogia 

investiga a natureza, as finalidades e os processos necessários às 

práticas educativas, com o objetivo de propor a realização desses 

processos nos vários contextos em que essas práticas ocorrem. Ela 

possui objeto, problemáticas e métodos próprios de investigação, 

configurando-se como “ciência da educação”. 

Libâneo (2005) afirma "que as práticas educativas não se 

restringem à instituição educacional ou à família. Elas ocorrem em 

todos os contextos e âmbitos da existência individual e social humana, 

tanto de modo não institucionalizado, sob várias modalidades, quanto 

por práticas educativas com elevados graus de intencionalidade, 

sistematização e institucionalização, como as que se realizam nas 

escolas ou em outras instituições de ensino, compreendendo o que o 

autor denomina por educação formal. É esta última que se constitui no 

objeto de estudo da Pedagogia, demarcando-lhe um campo próprio de 

investigação. Ela estuda as práticas educativas tendo em vista explicitar 

finalidades, objetivos sociais, políticos, econômicos e formas de 

intervenção pedagógica para a educação e, ainda, propõe uma reflexão 

global da realidade da educação. 

O pedagogo que atua nas EEAA deve possuir formação em 

nível superior em Pedagogia, com diploma devidamente registrado, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação (MEC) e deve atuar assessorando os professores no 

aprimoramento do seu desempenho em sala de aula por meio deformas, 

do procedimentos e de métodos para que se cumpra o objetivo maior do 

ensino formal: o domínio do conhecimento sistematizado, científico. 

No que se refere ao perfil do pedagogo pode-se destacar, entre 

outros, os seguintes recursos mobilizadores de competências: 

• compreensão acerca da elaboração, da execução e da análise 

da Proposta Pedagógica;  

• conhecimento acerca do desenvolvimento e da implantação 

de projetos de educação no contexto escolar; 

• domínio de conhecimentos didáticos direcionados ao 

processo de ensino nos diversos componentes curriculares 



que compõem a Educação Infantil e as séries/anos iniciais 

do Ensino Fundamental; 

• capacidade de assessoramento do planejamento pedagógico, 

quanto à seleção de conteúdos e à organização da 

metodologia de ensino mais adequada, em consonância com 

os objetivos expressos na Proposta Pedagógica; 

• domínio de conhecimentos que viabilizem acompanhar o 

corpo docente na seleção de procedimentos de avaliação da 

aprendizagem, adequando-os às necessidades dos alunos; 

• habilidade para definição de materiais e de equipamentos de 

uso didático–pedagógicos a serem utilizados; 

• habilidade para incentivar e orientar o professor na seleção 

de recursos didáticos para o ensino e dos conteúdos 

escolares considerando as necessidades e interesses dos 

estudantes; 

• habilidade para escutar e para orientar pais e familiares, em 

relação aos aspectos que interfiram direta ou indiretamente 

no desempenho escolar dos alunos, tais como relacionais, 

subjetivos, pedagógicos; 

• habilidade para orientar e para assessorar o desenvolvimento 

do processo de ensino e de aprendizagem de alunos com 

queixas escolares. 

Pela própria natureza da atividade escolar, todos os 

profissionais desempenham atividades essencialmente pedagógicas, o 

que, por vezes, pode dar a impressão de que estejam sendo 

desenvolvidas duplamente. No entanto, dois aspectos devem ser 

enfatizados: primeiramente, a formação do profissional das EEAA, que 

o capacita e o habilita para o seu exercício, numa dimensão que abrange 

muito mais que a própria docência; além disso, a necessidade de 

estabelecimento de interfaces no contexto escolar, em que vários atores 

desempenharão suas atividades em conjunto, de forma integrada, o que 

se pode evidenciar muito claramente nas ações das EEAA com a 

Orientação Educacional, a Supervisão e a Coordenação Pedagógica, 

além dos profissionais das Salas de Recursos. 

 

• Articulação das EEAA’S com os demais serviços de apoio à 

aprendizagem 
 

  A atuação dos profissionais da EEAA ocorre de forma 

articulada com os profissionais dos demais serviços de apoio à 

aprendizagem (Sala de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos e 

Serviço de Orientação Educacional) na realização de oficinas e palestras 

com pais e professores, na participação de coordenações pedagógicas 

coletivas da escola, na realização de Estudos de Caso dos alunos com 

necessidades educacionais especiais (ANEE’s), bem como na 

participação de demais projetos desenvolvidos na escola. 

  A articulação do trabalho desenvolvido pela EEAA envolve 

ainda a Direção e a Coordenação Pedagógica da Escola, o Corpo Docente 

e os Familiares de alunos com dificuldades de aprendizagem, visando 

assim possibilitar melhores resultados em relação às intervenções 

pedagógicas desenvolvidas. 

 



 

 

• SANTA MARIA EM PAUTA 
 

 Vivemos na era da globalização que tende a igualar todos, geralmente à custa do 

rompimento das tradições e da massificação. No dizer de PEIXOTO (2001, p.201), não 

podemos escapar à lógica da informatização, tornando indispensável contar com uma 

bússola e uma âncora. Referindo-se primeiramente à informação, ao conhecimento 

tanto a nível individual, quanto coletivo, a educação. E a âncora significa saber quem 

somos para não nos perdermos. 

 Dispor de um trabalho como o Projeto Santa Maria em Pauta representa uma 

oportunidade ímpar para contribuir com a construção da identidade de uma cidade que 

apresenta potencialidades de crescimento cultural, numa análise mais rasa.

 Aprofundando esta questão, este trabalho já nasceu forte e capaz de promover 

mudanças estruturais, em longo prazo. Acreditando na música como reintegração e 

construção social numa cidade marcada por altos índices de violência, representa a 

descentralização da ação de ensino da música às populações mais periféricas, por sua 

localização, não somente por trabalhar com o canto, com o instrumento, com a teoria 

musical, mas por analisar o quanto é necessário à valorização do ensino da música nesta 

comunidade, sedimentando o que já vem sendo construído nesta CRE. 

 O Projeto Santa Maria em Pauta vem acontecendo ao longo do tempo e goza de 

uma crescente procura de alunos dos vários segmentos da comunidade local e escolar, 

contextualizando-se numa estrutura mínima com poucos profissionais, materiais, 

recursos e, principalmente, para atender sua demanda, organização e estruturação.  

 Há duas vertentes que precisam ser ressaltadas: a importância da ampliação do 
acesso dos alunos de Santa Maria ao Ensino da Música pela consolidação do Projeto 

Santa Maria em Pauta e a institucionalização do mesmo, ou seja, a garantia da 

continuidade deste projeto como Piloto desta CRE, o reconhecimento em nível central 

prevendo o atendimento da demanda, o acesso, a formação de professores, a valorização 

dos profissionais envolvidos, respeitando-se, inclusive o plano de carreira e a 

possibilidade de estruturar o trabalho já existente. 

 É possível considerar com estas vertentes que a finalidade deste projeto é a ação 

da música nas atividades psíquicas, quando estimula os valores, a criatividade, a 

aprendizagem, a sensibilidade. Considerando que a música é um importante recurso no 

processo de desenvolvimento da aprendizagem por promover diversas habilidades no 

indivíduo. 

 Torna-se claro que a música se revela mais que uma alternativa, indo além da 

linguagem estética, é fundamental como promotora de aprendizagem. Repensar o 

currículo tem sido uma tarefa urgente na educação, um currículo que valorize o ser 

humano em sua totalidade. Um currículo que está apoiado nas relações sociais entre os 

sujeitos e com ele mesmo, e que forma os traços de personalidade que fortalecerão 

ainda mais a própria organização que o gestou. Rompendo com o currículo que sugere a 

cultura do silêncio, da alienação, da padronização e das relações unidirecionais. 

(LOUREIRO, 2008 p-145). A música traz a capacidade de direcionar as ações do 

currículo escolar, e deve ser devidamente aplicada, conforme garante o novo 

currículo.Não somente pela intenção da comunidade expressa em levantamento nas 

escolas desta CRE, mas também pelo exposto acima, solicita-se o olhar mais atento a 

este trabalho. Assim, a consolidação do Projeto Santa Maria em Pauta por meio de 

ações que garantam a ampliação do acesso à Educação Musical nesta CRE, representará 

a conquista da regulamentação institucional, legitimando o trabalho que já está sendo 

realizado. 



 

• Histórico 
 

Em setembro de 2006, a professora Jaira Prestes, assume a regência e 

responsabilidade da Banda Musical da CRE de Santa Maria que contava com a 

participação de jovens e adultos, num total de 18 integrantes. 

Por acreditar ser a música um direito de todos e com o objetivo de colocá-la à 

serviço da Educação,  a professora inicia aulas de musicalização através da flauta doce 

para crianças a partir de 6 anos de idade, jovens e adultos. Em dezembro deste mesmo 

ano apresenta o espetáculo: “Música em três atos”, com a parceria do Coral do CEF 

Santos Dumont que pertence a esta regional. O espetáculo contou com a participação do 

Coral supracitado, com a Banda Musical (18 integrantes) e com o grupo de Flautas 

Doces, (22 integrantes).  

Em 2007, praticamente dobra o número de alunos e a professora oferece 

novas oficinas: Teoria Musical e Coral. Os grupos apresentam-se em vários eventos e 

cerimônias e encerram suas atividades apresentando-se para um grande público, como 

culminância do trabalho realizado durante o ano letivo. 

Em 2008 cresce ainda mais o número de participantes e apresentações dos 

grupos.  Neste ano, Jaira oferece o Curso: Música, resgate de um caminho para a 

educação, aprovado e certificado pela EAPE, tendo como um dos objetivos, formar 

multiplicadores para o ensino desta linguagem e como público alvo, professores do 

Ensino Especial, Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Salas de 

Recursos, professores de Arte e de Educação Física. 

Ainda em março deste mesmo ano, a professora Priscila Egídio Sabino, com 

o mesmo propósito de levar música para todos, assume a regência da Banda Musical, 
bem como as oficinas de palhetas e bocais, e oferece a oficina de “Violino”. 

A este trabalho educativo através da música realizado na CRE de Santa 

Maria, deu-se o nome de Projeto Santa Maria em Pauta, que reuniu as oficinas Banda 

Musical, Violino, Flauta Doce, Coral, Teoria Musical e o Curso: Música – resgate de 

um caminho para a educação. 

Assim, em agosto de 2008 os grupos musicais apresentam-se no Centro 

Cultural da cidade para um grande público já com o nome de Santa Maria em Pauta. 

Instituindo-se, assim, o I Santa Maria em Pauta. 

No ano de 2009 novas matrículas são realizadas, dentre estas a do aluno 

Pedro Henrique Meireles, portador de Síndrome de Down, que passa a receber os 

primeiros contatos com a música. As oficinas do Projeto Santa Maria em Pauta 

continuam em pleno desenvolvimento e as apresentações são inúmeras. Dentre elas, 

cita-se a apresentação da Banda Musical e do Coral na inauguração das novas 

instalações da CRE de Santa Maria, onde os grupos executam o Hino desta 

Coordenadoria Regional de Ensino composto para este evento. 

Neste mesmo ano o Jornal Correio Brasiliense faz uma reportagem sobre o 

Projeto no caderno Cidades, em 21 de maio com a manchete “Flautas, violinos e 

emoção”. A repercussão foi tamanha que resultou na doação de 08 instrumentos 

musicais, sendo um deles uma bateria completa doada pela Pró Arte de Brasília com a 

cerimônia de entrega na Embaixada de Portugal no dia 26 de agosto.  

E, em dezembro, finalizando as atividades do ano letivo, o grande compositor 

Heitor Villa-Lobos é homenageado no II Santa Maria em Pauta ao suave som das 

Flautas Doces, Violinos, Coral, Banda Musical e Orquestra, sendo esta a nova oficina 

oferecida pela professora Jaira, estreando com a música “Trenzinho do Caipira” deste 

importante compositor brasileiro. 



O ano 2010 segue o mesmo sucesso com o aumento da procura de vagas e 

chega ao final com mais de 250 alunos.  

Neste, inicia-se uma parceria com o 26º Batalhão da Polícia Militar do 

Distrito Federal que sede, duas vezes por semana, o Sargento Salmone Sabino que dá 

início a uma nova oficina: Bateria. A parceria estende-se ainda, em apoio a várias 

atividades do projeto, como auxílio ao transporte de alunos, apresentações em desfiles, 

eventos institucionais da CRE de Santa Maria e outros eventos públicos. 

As apresentações continuam em ritmo constante e acelerado em escolas, 

hospitais e eventos públicos como: abertura do Fórum do Conselho de Educação dos 

Estados e DF em Brasília, Ação Global em Santa Maria, dentre outros. É importante 

citar também, a participação durante todos estes anos, da Banda Musical do Projeto 

Santa Maria em Pauta no Desfile Cívico Militar de 7 de setembro em Brasília, 

integrando a Banda Musical da Secretaria de Educação do DF. 

Encerra-se o ano letivo de 2010 com a apresentação do III Santa Maria em 

Pauta que comemora os 50 Anos de Brasília, tendo o apoio da Secretaria de Cultura 

que proporcionou a sonorização do evento, utilizando a mesma aparelhagem sonora da 

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Neste espetáculo o Projeto 

contou com a participação especial da Orquestra Clássica do Cerrado com o maestro 

Raphael Egídio e com o apoio do numeroso e fiel público que sempre aplaudiu o 

Projeto Santa Maria em Pauta. 

O ano de 2011 iniciou com muitas expectativas para ampliação do Projeto. 

Em março, o professor Ederson da Silva passa a fazer parte do quadro de professores do 

Projeto Santa Maria em Pauta e oferece a oficina: Violão/Guitarra, além de assumir a 

responsabilidade do Coral e a professora Jaira oferece ainda a oficina Escaleta. 

Este ano, o Projeto apresentou-se em vários eventos culturais, dentre eles 

podemos citar apresentações no Hospital Regional de Santa Maria, algumas escolas 

desta CRE, além dela própria, Câmara Legislativa, Desfile Cívico Militar de 07 de 

Setembro, tendo, pela primeira vez, como integrante da Banda da Secretaria de 

Educação neste desfile, um aluno portador de necessidades especiais, Pedro Henrique, 

aluno do Projeto, sendo realizada e exibida uma reportagem sobre ele no DFTV, 1ª 

edição. 

Pelo trabalho desenvolvido até o momento, o ano de 2011 contou com um 

aumentou considerável no número de matrículas atingindo a média de 400 alunos. E 

devido a pouca estrutura do Projeto, matrículas foram recusadas. Mais especificamente: 

pouco espaço, instrumentos musicais insuficientes para atender a demanda, recursos 

humanos, quer sejam administrativos e pedagógicos, entre outros. 

O Projeto Santa Maria em Pauta em 2011 tem realizado suas atividades sem 

contar com parcerias de outros órgãos. Mas é importante relatar que o mesmo conta 

com o trabalho de multiplicadores resultantes das Oficinas. Por exemplo, a oficina de 

“Musicalização para crianças de 01 a 06 anos” – a mais recente oficina oferecida – sob a 

supervisão da professora Jaira, é de responsabilidade da professora Eunice Martins, que 

disponibilizou uma hora-aula semanal para esta. Foi cursista da oficina: “Música: 

resgate de um caminho para a educação”, curso oferecido pelo Projeto Santa Maria em 

Pauta e certificado pela EAPE, tornando-se uma multiplicadora. 

Ressalta-se também a colaboração de vários pais/comunidade que acreditam 

no trabalho educativo/social do Projeto, como exemplo, Rosângela Meireles de 

Oliveira, aluna e também mãe de alunos, que participou efetivamente durante todo este 

ano exercendo as atribuições administrativas, sem ônus; auxiliando os professores na 

organização de matrículas, entrada e saída de alunos, além de esclarecimentos e 

informações gerais à comunidade. 



No dia 2 de dezembro o IV Santa Maria em Pauta celebrou, ao som de 

lindos acordes interpretados com grande alegria e vigor por nossos alunos, o seu 

espetáculo, percorrendo trilhas sonoras de grandes filmes nacionais e internacionais 

encerrando assim, o ano letivo, sob uma chuva de aplausos de um numeroso público. 

No ano seguinte de 2012 o Projeto participou das atividades programadas se 

tornando referência e tradição na cidade de Santa Maria. Como todos os projetos da 

SEDF foram suspensos para análise e os professores realocados para escolas, o projeto 

foi facilmente aprovado pela sua eficácia, importância e participação da comunidade. 

Apresentou-se nos desfiles de 7 de Setembro integrando sempre a Banda da Secretaria 

de Educação e também o V Santa Maria em Pauta tendo como tema o centenário de 

nascimento de Luiz Gonzaga o Rei do Baião. 

No ano de 2013, a professora Jaira Prestes se aposentou, tivemos então a 

grata surpresa e apoio da entrada da professora Lilian Corgozinho (readaptada) como 

apoio na organização e administração do projeto. Os professores estão locados no 

CESD sendo cedidos para o projeto que é tanto do PPP da escola, quanto da Regional 

de Ensino. O tema do VI Santa Maria em Pauta foi o centenário de nascimento de 

Vinícius de Morais. Houve também a partir desse ano, uma apresentação extra no mês 

de julho como encerramento do primeiro semestre. 

No ano de 2014, contamos com mais de duzentos alunos, sendo dois 

professores regentes e foram feitas apresentações na Feira de Ciências distrital no 

Estádio Nacional, , desfile de & de Setembro na Esplanada dos Ministérios (compondo 

a Banda da SEDF), zoológico,  entre outras apresentações. Destacamos que ocorrerá no 

dia 28 de novembro o VII Santa Maria em Pauta tendo como tema as músicas das 

cinco Regiões do Brasil. 

• Objetivos 
 

• Gerais 

 

• Institucionalizar o Projeto Santa Maria em Pauta. 

• Sensibilizar as autoridades parceiras no sentido de tornar o 

Projeto Santa Maria em Pauta, previsto no Projeto Político 

Pedagógico desta CRE, uma atividade organizada, estruturada em 

todas as questões: legais, administrativas, financeiras, 

pedagógicas. Com vistas a atender melhor a demanda da 

comunidade de Santa Maria. 

• Desenvolver a competência musical latente nas pessoas, 

tornando-as indivíduos sensíveis e receptivos ao fenômeno 

sonoro, promovendo respostas de índole musical, valorizando os 

aspectos emocionais, intelectuais e sociais; através de 

metodologias capazes de ordenar e articular conteúdos 

significativos desta linguagem. 

• Reconhecer o potencial da música como transformadora da 

sociedade. 

 

• Específicos 

 

• Capacitar professores para o trabalho de multiplicadores da 

Educação Musical, atuando em sala de aula; 

• Tornar alunos do Projeto multiplicadores deste conhecimento na 

comunidade; 



• Possibilitar a integração das diversas áreas do conhecimento, de 

modo a harmonizar os diferentes saberes do ser humano; 

• Trabalhar em equipe; 

• Oportunizar a integração de alunos e/ou comunidade em um 

espaço cultural voltado para o aprendizado de música com aulas 

práticas e teóricas, desenvolvendo as habilidades de:escutar, 

cantar, tocar instrumentos musicais, solfejar, ler partituras, 

socializar; 

• Utilizar a música como instrumento para trabalhar a autoestima e 

nível de confiança dos educandos e postura perante a vida; 

• Desenvolver controle emocional diante de situações de exposição; 

• Ampliar o acesso ao Projeto Santa Maria em Pauta. 

 

• Metodologia 

 

No ensino tradicional de música prioriza-se e inicia-se o processo de 

aprendizagem por meio de estudo teórico de entendimento de uma partitura e seus 

diversos sinais a partir de um contexto que ainda não é musical, podendo desestimular o 

aluno que, normalmente, possui grande motivação para tocar um instrumento.  Após 

isto, inicia-se a técnica do instrumento com vários exercícios ou métodos que 

automatizam o movimento para depois o aluno fazer música. 

Este projeto trabalha de forma que a música esteja diretamente e inicialmente 

presente na sala de aula. No início do ano é feita uma pesquisa sobre o que os alunos 

gostariam de tocar bem como a sugestão dos professores. Sendo assim, constrói-se o fio 

condutor do que será a temática do ano para a grande apresentação final e as outras 

anteriores. 

Porém, o mais importante é o processo educacional que se dá no dia adia, 

quando os alunos já iniciam num contato direto com a música e com o instrumento 

escolhido. Os pontos fundamentais da teoria espiral de Swanwick que primeiro 

contemplam: 

• A execução ou interpretação, onde o aluno já toca uma peça musical e 

tem de imediato o contato com a experiência musical, integrando-o à 

realização da atividade e já fazendo experiências quanto à variabilidade 

de interpretação por sua iniciativa e mediação do professor; 

• Técnica: a partir da execução, o professor irá avaliar, corrigir a postura 

do aluno frente ao instrumento, as possíveis falhas técnicas ou até mesmo 

de vícios decorrentes de estudos anteriores que podem acarretar em 

patologias; 

• Composição ou improvisação, quando o aluno é livre para experimentar 

e ter um contato mais solto com o instrumento, a música e a própria 

capacidade inventiva de criar, brincar e estruturar uma composição; 

• Audição: onde haverá contato com outras culturas outros tipos de 

músicas, entendimento de mundo, do conhecimento humano e de outras 

interpretações- possibilidades de execuções das peças que os próprios 

estudam ou das técnicas e interpretações diversas; 

• Literatura: que se define como contato com outras metodologias de 

ensino nos diversos instrumentos, teorias musicais, outros tipos de 

notações, de história da música mundial, histórico dos instrumentos, 

estilos e gêneros musicais, relação da música com as artes e outras áreas 

do conhecimento humano. 



Estes cinco pontos são interligados. O professor atua como músico, 

interagindo e tocando com os alunos, colocando em primeiro plano a feitura da música 

como experiência imediata para o grupo de indivíduos. Esta prática em grupo auxilia o 

diálogo com abertura a novas ideias, avaliações sobre o que acontece na aula num 

sentido colaborativo e não competitivo dos alunos entre si. Este é um dos cernes 

motivacionais desta prática: a interação com os colegas e até mesmo amigos trazidos 

pelos que já tocam. 

As aulas práticas e teóricas não possuem conteúdos estanques. Tanto nas 

aulas práticas há explicações teóricas, quanto há prática nas aulas teóricas, tratando a 

experiência como um todo.  

• Avaliação 

O presente projeto será avaliado ao longo de sua execução, mediante a 

motivação, a procura, a oferta, aos desdobramentos em termos de aprendizagem, 

afetividade, inclusão social, aproximação da comunidade. Ainda por meio de 

instrumentos apropriados de avaliação. 
 

• SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE 
 

• Plano de Ação da Orientação Educacional 

 

• Contextualização – Breve Diagnóstica da Realidade Escolar 
 

 O Centro de Ensino Fundamental “Santos Dumont” consta com 

uma matrícula no ano de 2016 de 1.142 alunos, com funcionamento 

do Ensino Fundamental anos iniciais e finais nos turnos matutino e 

vespertino: sendo o matutino com 610 alunos matriculados dos 6º O 9º 

ano do Ensino Fundamental, no vespertino com anos iniciais conta 

com 532 alunos matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

nove anos. O CEFSD possui 18 (dezoito) salas de aula com e 03 (três) 

salas adaptadas; sala de leitura, laboratório de informática, sala de 

vídeo, um refeitório, 2 salas de professores, sala do SOE, Sala de 

Recurso com EEAA. Com precariedade de salas para atendimentos 

diversos, como reforço escolar dentre outros.  

 O CEFSD adota como base norteadora para o desenvolvimento 

integral do ser humano práticas pedagógicas que se articulam com o 

ambiente social de todos os atores envolvidos na educação e daqueles 

beneficiados por ela tendo como finalidade a aprendizagem 

significativa e a formação do cidadão. 

 CEF Santos Dumont conta com os seguintes serviços de apoio a 

aprendizagem: SOE, EEAA, Sala Recurso, Pólo SAA, com equipe 

composta por: duas orientadoras educacionais, duas pedagogas, uma 

especialista da sala de recurso, uma especialista do pólo em tempo 

integral. 

 A comunidade atualmente é bem heterogênea do ponto de vista 

social, sendo parte desta clientela do próprio Residencial, das áreas sul 

e norte de Santa Maria e outra parte da região do Entorno Sul de 

Brasília. 

 



• Ações/ Atividades: 

 

• Implementação do SOE 

• Ações 
• Apresentação à comunidade escolar; 

• Revisão e adequação de formulários, instrumentos de 

registros e rotina de arquivamento; 

• Manter comunicação ativa e atualizada com a comunidade 

escolar sobre as ações do SOE; 

• Objetivos/ Justificativa 

      Organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado na 

instituição educacional. 

 

• Ações no Âmbito Institucional 

• Ações  
• Análise de documentos legais da educação e diretrizes 

pedagógicas (Regimento Escolar, ECA, LDB, Resoluções da 

CNE, Portarias da SEDF); 

• Sistematizar os dados escolares para organizar o trabalho a 

ser realizado na instituição educacional, Mapeamento 

escolar; 

• Elaborar Plano de Ação Anual do SOE, que contribua para o 

alcance das metas definidas no PPP da escola, assim como 

atender as diretrizes pedagógicas e legislações. 

• Elaborar e apresentar relatório das atividades desenvolvidas 

pelo SOE aos gestores escolares, coordenação intermediária 

e NAPOE. 

• Objetivos/ Justificativa 

Organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado no CEF 

Santos Dumont, conhecer a clientela e identificar a 

demanda escolar a ser acompanhada pelas as 

Orientadoras. 

 

• Ações junto ao Corpo Docente 

• Ações  

• Revisão conjuntamente com os professores e demais 

seguimentos do CEFSD o Projeto Político Pedagógico - 

PPP; 

• Estudar o Regimento Interno da Escola e construir 

coletivamente as normas disciplinares conforme 

demanda apontada pelo corpo docente; 

• Incluir e desenvolver nas coordenações coletivas ações 

de desenvolvimento de equipe, reflexivas, 

esclarecedoras, sobre temáticas demandadas pelo corpo 

docente; 
• Participar efetivamente da Coordenação Coletiva 

Semanal (C.C.S); 

• Encaminhamentos ao SOE; 

• Objetivos/ Justificativa 

 Integrar suas ações às do professor, como 

colaboração no processo de aprendizagem e no 

desenvolvimento do educando. 

 



• Ações junto ao Corpo Discente 

a) Ações 

• Visitar as salas de aula para apresentação do trabalho; 

• Distribuir folders com intuito de reforçar o papel do 

O.E.; 

• Reunião com toda a comunidade Escolar para 

apresentação da Equipe e suas respectivas funções - 

reunião dirigida pelo SOE; 

• Realizar intervenções em sala, individualmente e em 

grupo, utilizando textos reflexivos, vivências, 

dinâmicas de grupo, etc. 

• Preparar e promover encontros para reflexão nas turmas 

demandadas.com temas focados nas necessidades 

indicadas pelo corpo discente. 

• Atendimento individual/coletivo; 

• Realizar palestras de acordo com as necessidades 

demandadas (Drogas e “Prevenção” ao seu uso 

indevido; Sexualidade; formação do ser; Métodos 

contraceptivos, Bullying, Valores, etc.). 

• Elaborar murais, informativos, blogs, etc.;  

• Elaborar, propor e desenvolver projetos (junto ao 

coletivo da escola) e de acordo com o PPP da escola 

que favoreçam a aprendizagem e a mediação de 

conflitos sobre tais temáticas; 

• Atendimento individual/coletivo. 

• Solicitar palestras com representantes das Redes 

Sociais. 

• Orientar os alunos de forma coletiva, sobre as 

consequências das atitudes preconceituosas e 

discriminatórias dentro e fora do contexto escolar. 

• Elaborar, propor e desenvolver projetos (junto ao 

coletivo da escola) e de acordo com o PPP da escola 

que favoreçam a aprendizagem das temáticas 

demandadas; 

• Eventos Culturais; 

• Apontamento das demandas ou necessidades indicadas 

pelo corpo discente da IE de forma oral e/ou escrita; 

• Elaborar projetos que favoreçam a socialização, a 

disseminação de valores humanos e a aquisição de 

atitudes e de hábitos saudáveis. 

  

• Objetivos/ Justificativa 

Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, 

ampliando suas possibilidades de interagir no meio escolar e 

social, como ser autônomo, crítico e participativo. 

 

• Ações junto à Família 

• Ações 

• Apresentação aos pais das atribuições e 

perspectivas de trabalho do O.E, como podem 



recorrer ao SOE em reuniões coletivas e ou 

individuais. 

• Identificar e trabalhar, junto à família, as causas 

que interferem no avanço do processo de ensino e 

de aprendizagem do aluno. 
• Orientação à família sobre o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente com palestras 

informativas. 

• Orientações aos pais através de palestras, textos 

informativos. 

• Sensibilizar sobre a participação da família no 

acompanhamento acadêmico do aluno promovendo 

reflexão sobre conflitos escolares e as possibilidades de 

intervenção junto ao aluno através de atendimento 

individual e ou em grupo de pais.  

• Implantação da Escola de Pais, com circuito de 

palestras sobre “Disciplina, Limites e Rotina na 

Educação Familiar”.  

• Informar aos pais e familiares sobre os serviços de 

apoio social Através de fóruns, seminários, 

atendimentos e reunião de pais. 

 

• Objetivos/ Justificativa 

 Participar ativamente do processo de integração 

família-escola-comunidade, realizando ações que 

favoreçam o envolvimento dos pais no processo 

educativo. 

 

• Ações na área de Estágio Supervisionado em OE 

• Ações 

• Acolhimento dos estudantes estagiários de 

Orientação Educacional 

• Colaborar com a formação e o preparo do futuro 

profissional da área de Orientação Educacional 

• Proporcionar ao estagiário a vivência de situações 

reais e o conhecimento das eventuais dificuldades 

que permeiam as atividades da Orientação 

Educacional. 

  

• Objetivos/ Justificativa 

Proporcionar vivências teórico-prática aos 

estudantes na área de Orientação Educacional. 

 

• Ações junto à Rede Social 

• Ações  

• Estabelecer contatos para 

conhecimento dos possíveis parceiros (rede interna 

e externa) com: 
• Coordenadores da CRE; 

• Sala de Recurso, SEAA, SEA, responsável pela biblioteca e 

informática, secretários, equipe de serviços gerais e portaria; 

• Unidades de Saúde; 

• Conselho Tutelar; 



• DPCA, DCA, UAMA; 

• Serviços de Assistência Social; 

• Ministério Público; 

• Bombeiro, PROERD (PMDF); 

• Lideranças comunitárias; 

• Universidades; 

• Planejar reuniões com os parceiros internos; 

• Participar das reuniões com parceiros externos; 

• Encaminhamentos de forma individual ou familiar; 

• Ações coletivas em prol da comunidade como: Fóruns, 

audiências públicas, seminários, abaixo-assinados, 

caminhadas,manifestações, formação de grupos para 

terapia comunitária e turmas para escola de pais, 

almoços comunitários, eventos comemorativos, etc. 

  

• Objetivos/ Justificativa 

 Integrar ações do Orientador Educacional com 

outros profissionais da instituição educacional e instituições 

especializadas. 

 

• ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Para um bom entendimento, cito Miras e Solé (1996, p. 375), que tem como 

visão: os objetivos da avaliação são traçados em torno de duas possibilidades: emissão 

de “um juízo sobre uma pessoa, um fenômeno, uma situação ou um objeto, em função 

de distintos critérios”, e “obtenção de informações úteis para tomar alguma decisão”. 

 

• Avaliação Formativa 

Segundo Ribeiro 2011, a avaliação formativa é mais que uma técnica. É um 

modo de pensar e agir o processo educativo, orientado pela constante preocupação 

em propiciar ao aluno aprender sempre mais e melhor. 

 

• Anos iniciais do Ensino Fundamental 

Além dos registros pessoais, o docente conta também com 

instrumentos previstos em Regimento Escolar e nas Diretrizes de Avaliação, 

para a descrição do desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – 

RAv e o Registro do Conselho de Classe. Devem constar nessa descrição 

todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e aquelas 

ainda não construídas pelo estudante, bem como as intervenções necessárias à 

progressão ininterrupta do processo. 

 

• Anos finais do Ensino Fundamental 

As atividades pedagógicas e avaliativas que melhor se amoldam a um 

processo formativo são: observação, entrevistas, resolução de problemas, 

criação de documentários, filmagens, trabalhos em grupos, dramatizações, 

leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação por pares, 

portfólios, criação e gestão de blogs, sites, testes ou provas, entre outras. 

• Conselho de Classe 

É desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e 

ações para serem articuladas pela e na escola. Essa instância cumpre papel 



relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam e o que deve 

ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam. 

 

• Reflexão 

Apreciar, ouvir, entender, confirmar, opinar, conhecer, sugerir, 

participar, avaliar, reformular, decidir... São oportunidades de que os 

educadores desfrutam ao participarem do conselho de classe, valorizando 

desta forma o seu próprio trabalho e atuando mais decisivamente no processo 

educativo. 

 

• Conselho de Classe e o Seu Uso Formativo 

Planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa é – ao 

mesmo tempo – espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada 

do Projeto Político-Pedagógico da Escola. É a instância em que se encontram 

e podem entrelaçar-se os três níveis da avaliação: aprendizagens, institucional 

e redes ou em larga escola, sendo um momento de auto avaliação da escola 

(LIMA, 2012). 

 

• Objetivos 

• Refletir sobre a concepção de avaliação que pauta a prática 

docente.  

• Possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre 

séries e turmas; 

• Propiciar o debate permanente sobre o processo ensino-

aprendizagem;  

• Analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos propondo o 

encaminhamento e sugerindo alterações para o avanço da 

aprendizagem, privilegiando métodos e estratégias.  

• Discutir sobre as metas do bimestre;  

• Refletir e adequar instrumentos de avaliação;  

• Compartilhar informações sobre a turma e sobre cada aluno para 

embasar a tomada de decisões, para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem... 

 

• Auto Avaliação do Professor 

Como colocou em prática as linhas de ação comuns propostas no 

bimestre:  

• Em que avançou, que dificuldades teve; 

• Que inovações na metodologia ou avaliação conseguiu pôr em 

prática;  

• A que causas atribuíram o sucesso ou a falha nas tentativas que 

fez;  

• Como está fazendo a recuperação paralela. 

 

• Análise Diagnóstica das Turmas 

Blaya ao reportar-se a avaliação diagnóstica destaca que:  
Avaliação Diagnóstica tem dois objetivos básicos: identificar as 

competências do aluno e adequar o aluno num grupo ou nível de 

aprendizagem. No entanto, os dados fornecidos pela avaliação 

diagnóstica não devem ser tomados como um "rótulo" que se cola 

sempre ao aluno, mas sim como um conjunto de indicações a partir do 



qual o aluno possa conseguir um processo de aprendizagem. 

(BLAYA, 2007).  

 

A análise das turmas deve apontar causas, ou ao menos, sugerir 

hipóteses de causas dos problemas que o grupo apresenta, para que se possam 

propor ações concretas ou atitudes que podem produzir as modificações 

desejadas. 

• Quais as disciplinas em que a turma está sentindo maiores 

dificuldades? 

• Quais os motivos prováveis? 

• O que a turma poderia fazer para melhorar essas questões? 

• Existem problemas de relacionamento com alguns professores? 

Quais professores? 

• Quais problemas? 

• O que a turma se compromete em fazer para melhorar essas 

questões? 

• Qual disciplina a turma não tem dificuldades? Qual é a diferença 

entre os professores desta disciplina e das citadas anteriormente? 

 

• Auto Avaliação do Aluno 

Para que o potencial de cada aluno seja mais bem percebido, a 

vertente qualitativa da avaliação precisa ser valorizada, de forma a 

considerar atitudes, aspirações, interesses, motivações, modos de pensar, 

hábitos de trabalho e capacidade de adaptação pessoal e social do aluno. 

Neste contexto, a autoavaliação ganha importância. 

O próprio julgamento do aluno sobre o resultado de sua 

aprendizagem o ajuda a identificar o que deve melhorar e a se esforçar 

para se superar e avançar. Entretanto, o aluno deve ser preparado para se 

autoavaliar, para ser crítico de si mesmo, em conformidade com os 

critérios e instrumentos de avaliação aplicados.  

A autoavaliação permite esse exercício quando o aluno pode 

expressar, com seriedade, sua visão a respeito de si próprio, suas ideias 

sobre o mundo que o cerca e como enxerga suas próprias relações com 

esse mundo. Sobre isso Sant´Anna (1999), diz: 
Propiciar condições para ajudar o aluno a pensar sobre si mesmo e o 

que tem realizado, é prepará-lo para uma aprendizagem significativa 

na caminhada da vida. Para que a autoavaliação tenha êxito é preciso 

que o professor acredite no aluno e ofereça condições favoráveis à 

aprendizagem, pois só assim este se sentirá seguro, confiante e 

manifestará autenticidade. (SANT’ANNA, 1999, p.94). 

 

Particularmente, o CEF SANTOS DUMONT tem feito essa 

experiência, mas episódico. Porém, com certeza, essa avaliação concede 

oportunidades aos seus alunos para manifestarem suas crenças, avaliarem 

suas possibilidades de produtividade escolar e de crescimento pessoal, a 

partir da formação que possuem ou que obtiveram ao longo do ano e que é 

uma possibilidade para auxiliar não só o aluno, mas também o professor 

em seu trabalho e relacionamento. 

 

 

 



• Avaliação Externa, em Larga Escala ou de Rede 

Para avaliar as redes de ensino o Ministério da Educação por meio 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) criou na década de 

1990: o SAEB, a Prova Brasil e no ano de 2007 a Provinha Brasil, em 

nível nacional. 

A avaliação externa, em larga escala ou de redes possibilita o 

acompanhamento global de redes de ensino com o objetivo de gerar e 

reorientar políticas públicas. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) tem como 

principal objetivo avaliar a Educação Básica brasileira e contribuir para a 

melhoria de sua qualidade e para a universalização do acesso à escola, 

oferecendo subsídios concretos para a formulação, reformulação e o 

monitoramento das políticas públicas voltadas para a Educação Básica. 

Além disso, procura também oferecer dados e indicadores que possibilitem 

maior compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos 

nas áreas e anos avaliados. 

O Saeb é composto por três avaliações externas em larga escala: 

• Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb: abrange 

de maneira amostral, alunos das redes públicas e privadas 

do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados no 5ºano e 

9ºano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, 

tendo como principal objetivo avaliar a qualidade, a 

equidade e a eficiência da educação brasileira. Apresenta os 

resultados do país como um todo, das regiões geográficas e 

das unidades da federação.  

• Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc 

(também denominada "Prova Brasil"): trata-se de uma 

avaliação censitária envolvendo os alunos do 5ºano e9ºano 

do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes 

municipais, estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a 

qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. 

Participam desta avaliação as escolas que possuem, no 

mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados, 

sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente 

federativo.  

• A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA :avaliação 

censitária envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas, com o objetivo principal 

de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa, alfabetização Matemática e condições de oferta 

do Ciclo de Alfabetização das redes públicas. 

A Aneb e a Anresc/Prova Brasil são realizadas bianualmente, 

enquanto a ANA é de realização anual. 

 

• Avaliação Institucional ou Auto Avaliação da Escola 

A Avaliação Institucional ou auto avaliação da escola deve ser 

vista como fonte de aprendizagem o que faz com que a leve a conhecer a 

sua realidade, o que facilitará a melhoria do seu desempenho e das suas 

dinâmicas internas. Mais do que uma obrigação legal, a escola se 

questionando sobre os resultados das suas atividades ou em que consiste o 

seu sucesso a auto avaliação de escola deverá ser vista como uma 



necessidade dela mesma, cujo intuito é, não só ensinar, mas, sobretudo, 

aprender, para que se consiga agir para melhorar, proporcionando o 

sucesso educativo. 

A auto avaliação pela escola realiza-se ao longo do ano letivo, 

tendo como referência o seu Projeto Político Pedagógico, por meio de 

procedimentos/instrumentos por ela construídos, tais como: fichas, 

questionários, reuniões, assembléias, plenárias, entre outros. Avalia-se o 

trabalho desenvolvido na sala de aula, na biblioteca, na sala de leitura, nos 

laboratórios, na coordenação pedagógica, na sala de apoio, na sala de 

recursos, no serviço de orientação educacional, no serviço especializado de 

apoio às aprendizagens, nos projetos didáticos e ou interventivos, nos 

reagrupamentos, no atendimento ao público. Avalia-se também a 

qualidade da estrutura física e organizacional da escola. Avalia-se a 

atuação dos profissionais e da gestão, os colegiados, a participação das 

famílias na escola, entre outros aspectos. Sem perder de vista as 

dimensões: 

• Gestão Pedagógica. Abrange processos e práticas de gestão 

do trabalho pedagógico, orientados diretamente para 

assegurar o sucesso da aprendizagem dos (as) estudantes, 

em consonância com o Projeto Político-Pedagógico da 

escola.  

• Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais. 

Centra-se, sobretudo, na análise e acompanhamento dos 

processos e práticas de gestão para a melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem e em decorrência de seus 

resultados, tendo sempre como foco as aprendizagens.  

• Gestão Participativa. Abrange processos e práticas que 

respondam ao princípio da gestão democrática do ensino 

público. Envolve a atuação de órgãos colegiados – 

conselhos escolares, conselho de classe, assembléia geral, 

APM, grêmios estudantis; o estabelecimento de articulações 

e parcerias; a utilização de canais de comunicação com a 

comunidade escolar.  

• Gestão de Pessoas. Abrange processos e práticas de gestão, 

visando ao envolvimento e compromisso das pessoas 

(professores e demais profissionais, pais, mães e estudantes) 

com o Projeto Político-Pedagógico da escola. Envolve a 

integração dos profissionais da escola, pais, mães, 

responsáveis e estudantes; o desenvolvimento profissional 

contínuo; o clima organizacional; a avaliação do 

desempenho; a observância dos direitos e deveres; a 

valorização e o reconhecimento do trabalho escolar.  

• Gestão Financeira. Abrange os processos de planejamento, 

aplicação e prestação de contas dos recursos públicos 

oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação 

de políticas e programas educacionais, de forma 

participativa e transparente.  

• Gestão Administrativa. Abrange os processos de gestão de 

materiais, da estrutura física, do patrimônio, entre outros. A 

avaliação do trabalho da escola ou sua autoavaliação é 

interna e permanente. Deve ocorrer com envolvimento de 



todos os segmentos: famílias, estudantes, gestores, 

professores e demais profissionais da educação. 

 

• ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Expectativas de aprendizagem nos anos iniciais: 

• 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental: acesso e consolidação das 

habilidades essenciais de leitura, escrita e cálculo: alfabetizar letrando;  

• 4° e 5° anos do Ensino Fundamental: aprofundamento e complexificação 

das habilidades de leitura, escrita e cálculo, em direção ao letramento, para 

compreensão do ambiente natural e social, das artes, da cultura e dos valores 

que fundamentam a sociedade;  

A Organização Curricular é composta de uma matriz definida por uma Base 

Nacional Comum para todo território nacional, de modo a legitimar a unidade e a 

qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional, a partir das áreas do 

conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, 

Língua Estrangeira, Arte, Educação Física, Educação Religiosa e uma Parte 

Diversificada I onde encontra-se a disciplina de Língua Portuguesa e Parte 

Diversificada II onde encontra-se a disciplina de Matemática, para os finais do Ensino 

Fundamental. 

Expectativas de Aprendizagem nos anos finais do Ensino Fundamental: 

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

tecnologia, das artes, da cultura e dos valores que fundamentam a sociedade: 

consolidação da alfabetização e aprofundamento do letramento;  

 

• Educação para a Diversidade 
 

Em sua prática diária, a escola é palco que promove naturalmente a 

convivência de grupos heterogêneos do qual faz parte toda a comunidade que 

freqüenta ou convive no seu espaço. 

No planejamento de práticas pedagógicas, administrativas e / ou financeiras 

é dado destaque especial aos alunos que mais necessitam de cuidados.Segundo 

Libânio (1998, p. 42), “atender a diversidade cultural implica, pois, reduzir a 

defasagem entre o mundo vivido do professor e o mundo vivido dos alunos, bem 

como promover, efetivamente, a igualdade de condições e oportunidades de 

escolarização a todos”. Porém, isso, não implica necessariamente individualizar o 

ensino, mas as maneiras de abordagem. 

 

• Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 
 

A ideia fundamental da cidadania é a transformação social para a conquista 

de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. E o cidadão seria então, nessa 

busca pela transformação, aquele que supera a condição de pobreza 

socioeconômica e política, tendo noção da posição que ocupa na sociedade e 

sabendo dos conflitos de poder que existem nela; estará dentro de um processo 

infindável de conquista de seu próprio espaço, traduzindo o trabalho em 

colaboração participativa e construindo a cidadania ativa, implicando em 

corresponsabilidade, balizada pelos princípios e valores éticos da democracia e da 

igualdade de acesso aos direitos. 
 



• Educação para a Sustentabilidade 
 

As pessoas devem ser educadas sobre como colaborar com a construção de 

um mundo mais sustentável desde agora, para que se tornem criticamente capazes 

de tomar decisões positivas do ponto de vista individual e coletivo.  

Por isso, procurar explorar a complexidade de temas menores e ao mesmo 

tempo significativos para os estudantes é fator primordial para o desenvolvimento 

do tema, pois com a abordagem do que está próximo imediato faz com que se 

perceba, que sustentabilidade não é só para o quintal do vizinho. 
 

 

 

• ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

O acompanhamento do projeto se dará em todos os momentos de planejamento 

das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de cada ano letivo deve 

se elaborar os Planos de ações, definindo as ações a serem executadas no referido ano 

letivo. 

Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola a responsabilidade de articular e 

proporcionar momentos para reflexão e implementação do PPP, seja nos encontros 

específicos com professores e professora ou nos momentos que exigem a participação 

de toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, envolvendo 

estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola e, no início de cada 

ano letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a 
comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados no 

ano anterior e apresentar propostas para a realimentação e execução do Projeto Político 

Pedagógico no ano em curso. 

 

• PROJETOS ESPECÍFICOS



 

 
AÇÃO OBJETIVO META INDICADORES RESP PRAZO RECURSO 

Adequação curricular 

 

• Atitude 

favorável da 
escola para 

diversificar e 

flexibilizar o 

processo de 
ensino-

aprendizagem, 

de modo a 

atender às 
diferenças 

individuais dos 

alunos;  

• Identificação das 

necessidades 

educacionais 

especiais para 

justificar a 
priorização de 

recursos e meios 

favoráveis à sua 

educação; 

• Adoção de 

currículos 

abertos e 

propostas 
curriculares 

diversificadas, 

em lugar de uma 

concepção 
uniforme e 

homogeneizador

a de currículos; 

• Flexibilidade 
quanto à 

• Realizar 100% das 

adequações 
curriculares; 

• Desenvolver 

estratégias e 

metodologias que 
atenda as 

dificuldades de 

aprendizagem dos 

alunos; 
• Aprimorar os 

conteúdos dos 

diferentes 

componentes 
curriculares para 

melhor atender as 

necessidades 

pedagógicas que 
envolvem a 

educação desses 

alunos; 

• Orientar, 
incentivar e 
viabilizar 

oportunidades 

pedagógicas 

especiais para 
alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem e 

necessidades 
educacionais 

especiais. 

100%  

das 
adequações realizadas 

SAA 

Professores 
SOE 

DIREÇÃO 

Ao longo do ano 

na medida das 
necessidades 

identificadas. 

Relatórios 



organização e ao 
funcionamento 

da escola para 

atender à 

demanda 
diversificada dos 

alunos; 

• Possibilidade 
de incluir 

professores 

especializados, 
serviços de apoio 

e outros não 

convencionais, 

para favorecer o 
processo 

educacional. 

Calendário Escolar 

Cronograma de 

ações para o ano 

letivo com base 

nas ações do 
projeto 

socioeducativo e 

de acordo com o 

período em que 
funcionam as 

aulas 

• Desenvolver as 

atividades 

cumprindo o 

calendário escolar; 
• Prever no 

calendário escolar 

atividades 

esportivas, 
culturais e de lazer: 

festa da família, 

saídas de estudos, 
semana da criança, 

semana da saúde, 

campeonatos 

esportivos, mostras 
culturais e 

atividades inerentes 

às datas cívica. 

• Adequar os 
conteúdos 

programáticos, 
avaliações e 

• Melhoria do 

processo ensino 

aprendizagem 

tornando-o mais 
atrativo; 

• Assegurar, mediante 
contínuo 

monitoramento, o 

cumprimento dos 
200 dias letivos e das 

1200 horas de 

trabalho educacional. 

Direção Ao longo do ano Calendário  

Escolar 



projetos 
pedagógicos aos 

dias letivos. 

Caminhada pela qualidade de vida 

• Culminância da 

Semana de 

Educação para 

vida; 

• Estimular e 

conscientizar 
sobre a 

importância da 

prática de 

atividade física. 

Desenvolver a 

atividade envolvendo 

toda a comunidade 

escolar. 

Participação de 50% 

dos alunos 

acompanhados dos 

responsáveis 

Direção 

SOE 

Coordenações 

Professores 

11/05 Faixas 

Cartazes 

Cinema Debate 

• Visa à reflexão 

e formação para 
construção da 

cidadania e da 

ética; 

• Interpretar e 
julgar obras 

cinematográfica

s; 

• Desenvolver o 
senso crítico; 

• Troca de 
conhecimento 

de linguagens 

de cinema. 

Realizar uma seção 

por ano, por 
bimestre. 

Realização de 10 

seções, com a 
participação das 

turmas de 8º e 9º anos 

Sala de 

Vídeo; 
Coordenação; 

Professores 

Ao longo do ano 

letivo 
Material de 

multimídia 

Dia da Árvore 

• Tem como 

objetivo 
principal a 

conscientização 

a respeito desse 

importante 
recurso natural. 

• Reconhecer a 

importância da 

árvore em 
nosso 

cotidiano. 

• Mudar atitudes e a 

disseminação de 
ideias 

preservacionista 

aos demais 

membros da 
comunidade 

escolar. 

• Desenvolver 
projetos de plantio 

de mudas de 
árvore, visando 

Fazer o plantio de 10 

árvores; 
 

 

Direção 

Coordenação 
Professores 

de Ciências 

Naturais; 

Professores 
de anos 

iniciais 

Setembro Mudas de árvores; 

Enxadão; 
Adubo; 



• Valorizar o Dia 
da Árvore, 

conhecendo 

como ele 

surgiu. 
•  Conscientizar a 

comunidade 

sobre o plantio 

de árvores e os 
cuidados que 

elas exigem. 

• Promover uma 
melhor 

percepção do 

meio, 
possibilitando 

uma reflexão 

individual e 

coletiva das 
questões 

urbano-

ambientais,  

aumentar a 
arborização, 

principalmente nos 

grandes centros 

urbanos. 

Dia do Estudante 

• Homenagear à 

fundação dos 

dois primeiros 
cursos de 

ciências 

jurídicas do 
país, em 11 de 

agosto de 1827 

• Valorizar o 
conhecimento e 

o crescimento 

pessoal. 

• Conscientizar o 

educando da 

importância do 
estudo, como fonte 

de conhecimento e 

auto afirmação; 

• Realizar os II 

Jogos Interclasse; 

Realização de 

atividades que 

proporcionem e 
favoreçam o 

crescimento individual 

e social dos alunos, 
possibilitando-lhe o 

exercício consciente da 

cidadania e melhoria 

no aprendizado.  

 

Professores 

de Educação 

Física 

Agosto Material  

esportivo 

Dia Nacional da Consciência Negra 

• Desenvolver 

atividades que 
visem ao debate 

sobre os 

preconceitos 

que ainda são 

• Trabalhar o 

ancestral africano 
• História e cultura 

afro-brasileira e 

africana 

• Sensibilizar a 

Realização de 

atividade ligada ao 
tema 

Todos 20/11 Dependências da 

escola 



presentes na 
sociedade 

brasileira e à 

busca de 

algumas de 
suas raízes 

históricas. 

• Homenagear 
Zumbi dos 

Palmares. 

comunidade para a 
diversidade étnico-

racial 

Dia Nacional da Língua Portuguesa 

Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006. 

• O dia 5 de 

novembro foi 

escolhido por 
se tratar da data 

de nascimento 

do baiano Ruy 

Barbosa (1849-
1923), notável 

orador e 

estudioso da 

língua 
portuguesa no 

Brasil. 

• Promover a 

interação entre 
alunos e 

professores. 

• Despertar pelo 
gosto da língua 

portuguesa;  

 

Realizar de 

atividades que 

homenageiam Ruy 
Barbosa 

• Mobilização da 

escola; 

• Desenvolver 
atividades de 

aprendizagem, com 

participação ativa de 

no mínimo 98% de 
alunos e professores.  

• Estante de livre 

troca de livros e 

gibis 

 

Coordenação 

Professores 

de Língua 
Portuguesa 

Novembro Cartazes 

Livros 

Painéis 

Dia Nacional da Matemática 

• Homenagear o 
matemático 

brasileiro 

Malba Tahan 

pelo transcurso 
pelo seu dia.  

• Despertar pelo 

gosto da 

matemática;  

Realizar atividades 
que homenageiam 

Malba Tahan 

• Mobilização da 
escola; 

• Desenvolver 
atividadesde 

aprendizagem, com 

participação ativa de 
no mínimo 98% de 

alunos e professores. 

Coordenação 
Professores 

de 

Matemática 

06/Maio Cartazes 
Jogos matemáticos 

Painéis 



• Propiciar 
atividades 

lúdicas 

envolvendo a 

matemática;  
• Incentivar a 

confecção de 

jogos 

matemáticos;  
• Estimular a 

curiosidade e o 

interesse pela 

história de 
matemáticos;  

• Despertar para 

o raciocínio 

lógico e a 
criatividade na 

resolução de 

problemas;  

• Promover a 
interação entre 

alunos e 
professores.  

Dia Nacional de Luta das Pessoas com 

Deficiência 

• Constitui em 
momento para 
reflexão e 

busca de novos 

caminhos para 

as lutas do 
segmento. Para 

as pessoas com 

deficiência, é 

também 
momento para 

divulgar as 

lutas e cobrar 

mais inclusão 
social. 

Incluir conteúdos 
necessários com 

temas voltados para 

a área de Ed. 
Especial. 

Realização de 
atividade ligada ao 

tema 

Supervisão 
SOE 

SAA 

21/09 Didático  
Pedagógico 

Evasão Escolar • Evitar a evasão Acompanhamento de A necessidade de Direção Ano Letivo Meios de  



escolar todos os estudantes 
infrequentes e de 

adoção de 

providências 

conforme legislação 

notificar os familiares 
dos alunos 

infrequentes com o 

objetivo de tentar os 

conduzir a um 
comprometimento 

maior com as 

atividades escolares a 

partir do 
acompanhamento dos 

seus responsáveis; 

resgatar o aluno com 

tendência à desistência 
através de ações de 

valorização da pessoa 

humana e de 

mecanismos que 
tornem a escola e o 

processo de ensino e 

aprendizagem mais 

agradável. 

Coordenação 
Professores 

Secretaria 

Comunicação 

Feira do Conhecimento 

• Fortalecer a 

socialização e 
valorização dos 

trabalhos 

escolares;  

• Promover a 
troca de 

experiências;  

• Realizar mostra 

dos projetos 
relacionados 

com os 

componentes 

curriculares;  
• Desenvolver o 

senso crítico e a 

valorização dos 

trabalhos dos 
colegas;  

• Trabalhar temas 

importantes do 
cotidiano 

• Desenvolver a 

capacidade de 

pesquisa dos 
alunos 

• Desenvolver e 

promover 

o  convívio social 
• Desenvolver a 

criatividade 

• Trazer a família 

para dentro da 
escola 

 

Realização de 100 

trabalhos escolares, 
técnicos e científicos. 

Direção 

Coordenação 
Professores 

Supervisores 

Maio Áudio visuais 

Cartazes 
Salas de aula 

Pátio escolar 

Refeitório escolar 

Quadra de esportes 

 



• Promover a 
integração 

escola–família;  

• Incentivar para 

o espírito 
inventivo e 

criativo. 

• Despertar a 

curiosidade; 

• Estimular em 

nossa 
comunidade 

escolar o 

interesse pela 

ciência, 

Festa Junina 

• Identificar a 

Festa Junina 
como Cultura 

Brasileira;  

• Conhecer e 

degustar as 
comidas típicas 

da festa;  

• Promover a 
integração e a 

socialização.  

• Promover a 

organização e a 
integração dos 

alunos e melhorar 

o relacionamento 

professor-aluno; 

• Manter uma das 
festas mais 

tradicionais do 

Brasil como 

símbolo da 
ruralidade e das 

crendices oriundas 

da população e da 

comunidade. 

• Realização de uma 

quadrilha por ano; 
• Proporcionar uma 

barraca com cada 

comida típica; 

 

 

TODOS Junho Equipamento de som; 

Alambrado; 
Barracas; 

 

Hora cívica 

• Cultivar o 

hábito de cantar 
os Hinos 

Cívicos e 

prestar as 

devidas 
homenagens à 

Pátria;  

• Tornar o 

ambiente 

• Estabelecer a 

primeira meia 
hora de 

segunda-feira 

como o 

momento 
cívico; 

• Trabalhar a leitura 

e o 

reconhecimento 

Realizar uma hora 

cívica por semana com 
a participação de todo 

o efetivo da escola 

Direção 

Professores 
Supervisão 

pedagógica 

Semanalmente Equipamento de som 

Bandeiras 



escolar mais 
prazeroso;  

• Integrar escola e 

comunidade;  

• Possibilitar ao 
educando 

momentos 
culturais para 

que o mesmo 

possa 

demonstrar suas 
diferentes 

habilidades 

artísticas.  

dos vocábulos 
presentes na letra 

da música; 

• Estimular atitudes 

de respeito para 
com a Bandeira 

Nacional e a 

execução do Hino 

Nacional  

 

Interclasse 

• Socialização 

dos alunos e 

professores;  
• Conhecimento e 

cumprimento de 

regras;  

• Promover a 
sociabilização, 
integração da 

unidade escolar, 

bem como 

diminuir os 
índices de 

exclusão. 

• Realização de três 

esportes de quadra 

com a participação 
de uma equipe por 

turma; 

• Realização de 

jogos de mesa com 
uma equipe por 

sala; 

• Realização de 
jogos de são com 

uma equipe de 
alunos por turma 

Realização dos jogos 

com a participação dos 

alunos dos anos finais. 

Todos os 

professores; 

Coordenação 
pedagógica 

Julho Material esportivo; 

Jogos de mesa; 

Tabelas 

Laboratório de Informática 

Utilizar o 

laboratório de 

Informática, 

preferencialmente 
como extensão da 

sala de aula, a 

partir de projetos 

e/ou atividades 
curriculares 

desenvolvidos 

pelos professores 

das diversas áreas 

• Elaboração de 

projeto de 

utilização do 

laboratório de 
informática, 

inclusive para 

reforço escolar; 

• Cronograma de 
horário de uso 

da sala de 

informática; 

• Regras para uso 

Uso do laboratório de 

informática todos os 

dias 

Professora do 

laboratório; 

Coordenação; 

Professores 

Ano letivo Computadores 

Impressoras 



do conhecimento. 

 
da sala de 
informática; 

• Incrementar o 

uso da 

informática nas 

aulas; 

Multidocência 

• Ambientar a 
criança para a 2ª 

fase do ensino 

fundamental, 
enfatizando a 

maturidade, 

organização, 

afetividade e 
autonomia.  

Que todos os alunos 

dos Quintos anos se 

sintam preparados 
para seguir para os 

anos finais do ensino 

fundamental. 

Rendimento escolar 

adequado no ano 

inicial dos anos finais 
do ensino 

fundamental. 

Professores 

dos 5º anos 
Anualmente Didático pedagógico 

OMDF 

OBMEP 

• Incentivar o 
estudo da 

matemática nas 

escolas públicas 

e revelar 
talentos; 

• Melhorar os 
resultados 

escolares 

obtidos pelos 
alunos nos 

exames 

nacionais. 

• Melhoria dos 
índices de 

proficiência dos 

alunos em 

• Matemática; 
• Premiação de, no 

mínimo, 90% para 

alunos da escola; 

• 100% de 
participação dos 
alunos na segunda 

fase 

•  Melhoria dos 
índices de 

proficiência dos 

alunos em 

 

Professores 
de 

matemática 

Anualmente 
04/06/2019 

Didático pedagógico 

Olimpíada da Língua Portuguesa 

OLP 

• Contribuir para 

a melhoria do 

ensino da leitura 
e escrita nas 

escolas públicas 

brasileiras; 

• Melhorar os 
resultados 

escolares 
obtidos pelos 

alunos nos 

exames 

Melhoria dos índices 

de proficiência dos 

alunos em Língua 
Portuguesa 

• Melhoria dos índices 

de proficiência dos 

alunos em 
 

 

Professores 

de língua 

portuguesa 

Em setembro nos 

anos pares 
Didático  

Pedagógico 



nacionais. 

Orientação Vocacional 

• Fornecer 
ferramentas aos 

alunos, para que 

tenham 
condições de 

escolher sua 

carreira de 

maneira 
assertiva e 

investir no 

autoconhecimen

to.  

Aplicar aos alunos 

do 9º ano. 
Que 70% dos alunos já 

tenham expectativa de 

um curso para o ensino 

médio 

SOE Anualmente  Folders 

Informativos, 

 Hora Cívica 

com outros 
alunos, 

 Convites de 

profissionais 

de diversas 

áreas do 
conhecimento 

 

 

Projeto Interventivo 

• Promover a 
integração 

Família/Escola;  

• Mediar o 

desenvolviment

o das atividades 

em sala de aula;  

• Desenvolver a 
capacidade de 

leitura e 

interpretação de 

textos;  
• Conscientizar 

os pais e os 

responsáveis 

pela criança da 
importância do 

acompanhament

o escolar;  

• Trabalhar a 

escrita 

ortográfica;  

• Desenvolver a 

capacidade de 
raciocínio 

lógico 

matemático;  

Maior participação 
dos pais no 

acompanhamento 

dos alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem. 

Aumentar o nível de 
aprendizagem dos 

alunos 

Supervisão 
pedagógica 

Coordenação 

Professores 

Anualmente Didático 
Pedagógico 



• Promover a 
socialização 

entre aluno-

professor e 

aluno-aluno;  

• Propiciar meios 

de intervenções 
de forma efetiva 

para sanar as 

dificuldades 

específicas 
diagnosticadas.  

Prova Multi 

disciplinar 

• Avaliar o 
conhecimento 

adquirido pelo 

discente ao 

longo do 
bimestre nos 

diversos 

componentes 

curriculares; 
• Possibilitar ao 

discente uma 

referência para 

auto avaliação 
no conjunto dos 

componentes 

curriculares; 
 

 

Construir o trabalho 
coletivo buscando 

elevar o nível de 

aprendizagem dos 

alunos de acordo 
com as 

possibilidades e 

ritmo de cada grupo 

de alunos em todas 
as disciplinas  

 

Que 60% dos alunos 
atinjam nota adequada. 

Coordenação 
Anos finais 

Apenas no 
primeiro 
semestre 

Didático 
Pedagógico 

 

Quarta da Leitura 

• Incentivar para 

o hábito da 
leitura;  

• Incentivar a 

leitura no 

âmbito escolar; 

•  Promover 
ações de 

conscientização 

sobre a 

Cada estudante dos 

anos iniciais e finais 
lê livros e os 

professores 

certificam que a 

leitura foi realizada. 

A promoção da quarta 

da leitura como forma 
de incentivar o hábito 

de ler entre os 

alunos; a 

disponibilização do 
acervo bibliográfico da 

Instituição para que os 

professores possam 

selecionar obras 

Todos Anualmente as 

quartas-feiras 
Livro  

Literário 



importância de 
preservação e 

utilização do 

acervo 

bibliográfico 

interessantes e de 
linguagens acessíveis 

para que, aos poucos, 

os alunos comecem a 

despertar o interesse 
pela leitura. 

Reprovação escolar 

CICLOS 

Minimizar a 
reprovação escolar 

favorecendo o 

crescimento 

individual e social 
dos alunos, 

possibilitando-lhes 

o exercício 

consciente da 
cidadania e 

melhoria no 

aprendizado. 

 

Redução da taxa de 
reprovação, a menos 

de 5% 

• Implantação de 
metodologias que 

proporcionem um 

aprendizado mais 

eficiente, dentro das 
condições 

sócioeducacionais 

dos alunos; a 

realização de 
projetos onde os 

alunos se tornem 

sujeitos da sua 

própria 
aprendizagem e a 

realização de 

levantamento nas 

disciplinas em que se 
observam maiores 

índices de 

reprovação; 

• Orientação familiar, 
com reuniões 

periódicas com os 

responsáveis dos 

alunos que 
apresentarem baixo 

rendimento; 

•  Acompanhamento 

as famílias; 

• Comunicação ao 
Conselho Tutelar. 

Todos Anualmente Didático  
Pedagógico 

Reunião de Pais 
• Apresentar aos 

pais o 

rendimento 

Conscientizar pais e 
alunos da 

importância  

90% de participação 
de 

pais/mães/responsáveis 

Todos Datas definidas 
no decorrer do 

ano letivo, 

Comunicação 



escolar dos 
alunos no 

bimestre; 

• Aproximar a 

família do aluno 
da escola. 

• Promover e 

manter um 

diálogo 
constante com 

os professores; 

• Compartilhar 

com os pais as 
propostas da 

escola para a 

formação dos 

alunos; 
• Desenvolver 

uma parceria 

com as famílias 

para a 
aprendizagem e 

o 

desenvolviment

o dos alunos; 
• Momento para 

orientar os pais 

e saber um 

pouco sobre a 
vida do aluno 

fora da escola; 

• Compartilhar 

com familiares 
dos alunos 

aspectos de 

conduta do 

educando no 
ambiente 

escolar. 

• Conhecer a 

do estudo como 
fonte de 

conhecimento  

para o 

desenvolvimento 
escolar. 

 

preferencialmente 
aos Sábados. 



estrutura 
administrativa e 

pedagógica, os 

projetos e ações 

da Unidade 
Escolar. 

Semana de conscientização pelo uso 

Sustentável da água nas Escolas Públicas 

do DF 

• Promover ações 
pedagógicas 

para 

conscientização 

da comunidade 
escolar, a 

respeito da 

situação da água 

potável em 
nossa 

sociedade. 

• Promover ações 

pedagógicas 

para sua 

conservação 
para as gerações 

futuras 

Conscientizar pelo 
uso racional da água 

Economia de água 
 

 

Todos No decorrer do 
ano letivo. 

18 a 22/03/2019 

Didático  
Pedagógico 

Semana de Educação para a Vida. Lei 

Federal nº 11.988, de 27 de julho de 2009. 

• Objetivará 
ministrar 

conhecimentos 

relativos a 

matérias não 
constantes do 

currículo 

obrigatório, tais 

como: ecologia 
e meio 

ambiente, 

educação para o 

trânsito, 
sexualidade, 

prevenção 

contra doenças 

transmissíveis, 

Elevar o nível de 

aprendizagem, de 

conscientização e de 
participação social 

dos estudantes na 

comunidade. 

 

Alunos mais críticos e 

participativos 
Todos Semana de 

06 a 10/05/2019 
Didático 

Pedagógico 



direito do 
consumidor, 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente, 
etc. 

Semana Saúde na Escola 

• Realizar 
atividades de 

promoção à 

saúde 

• Busca orientar e 
estimular 

crianças e 

jovens a 

adotarem 
hábitos 

saudáveis desde 

cedo, 

incentivando-os 
a seguir uma 

alimentação 

adequada e a 

incluir na rotina 
atividades 

físicas e 

recreativas; 

• Estimular jogos 
cooperativos 

que promovam 

a solidariedade 

e o respeito 
pelas 

diferenças, 

garantindo a 

integração e a 
inserção social 

dos estudantes; 

• Envolver o 

alunado na 
responsabilidad

Elevar o nível de 
aprendizagem e de 

conscientização 

quanto aos cuidados 

com a saúde 
individual e coletiva. 

 

Realização de 
atividades que 

proporcionem e 

favoreçam o 

crescimento individual 
e social dos alunos, 

possibilitando-lhes o 

exercício consciente da 

cidadania e melhoria 
no aprendizado.  

 

Todos Uma semana em 
abril e no 

decorrer do ano 

letivo atendendo 

a demanda da 
sociedade. 

Didático  
Pedagógico 



e de 
preservação do 

estado saudável 

individual e 

comunitário. 

 

Vacinas, HPV, Hanseníase, Cartão do 

Adolescente, e outras ligadas a saúde da 

criança, pré-adolescente e adolescente. 

• Orientação 

sobre 

alimentação 
saudável para os 

educandos; 

• Limpeza, 

salubridade e 
conforto 

Segurança. 

• Cuidados com a 

higiene e a 
saúde 

 

Realizar palestras 

envolvendo os 

temas: drogas, DST, 
segurança, doenças 

epidemiológicas; 

Realização de 

atividadesque 

proporcionem e 
favoreçam o 

crescimento individual 

e social dos alunos, 

possibilitando-lhes o 
exercício consciente da 

cidadania e melhoria 

no aprendizado.  

 

SOE Ano Letivo Didático  

Pedagógico 

PROJETO  

ALFABETIZAÇÃO 

• Estabelecer 
rotinas de todas 

as atividades 

que serão 

desenvolvidas. 
• Tendo em vista 

a grande 

quantidades de 

estudantes que 
mostram 

defasagem 

idade/série 

como também 
ao preocupante 

e relevante 

número de 

alunos que se 
encontram 

aquém da séria 

a qual estão 

inseridos, torna-

Inicialmente, caso 
seja necessário, 

apresentar moeda de 

troca com o intuito 

de motivar e 
estimular os 

estudantes a 

realizarem as 

atividades propostas. 
 

Rotina: 
- cabeçalho; 

- prática de leitura; 

- cruzadinhas; 

- bingo do alfabeto; 
- produção de texto; 

- uno; 

- pintura das 

atividades; 
- dominó dos 

bichos/palavras; 

-  

Professora 
Genaina 

Ano letivo Material didático e 
pedagógico 



se necessário e 
urgente o 

desenvolviment

o de um projeto 

que venha 
promover o 

desenvolviment

o intelectual dos 

estudantes, com 
vistas a sanar as 

dificuldades 

apresentadas 

pelos mesmos. 
 



PROJETO NORTE DA QUADRÍCULA 

• Desafio de 
despertar o 

interesse para 

uma 

modalidade 
esportiva que 

exigisse outras 

habilidades de 

vida, ou seja, 
aquelas em que 

normalmente 

não são 

empregadas na 
rotina da vida 

diária, como: 

navegação, 

leitura e 
interpretação de 

mapas, suas 

cores, 

simbologia, 
escolha de rota, 

e que no seu 

bojo, 

desenvolve 
autoconfiança, 

autossuficiência 

e que exige uma 

atenta 
apreciação 

detalhada do 

ambiente, e que 

proporciona 
uma inovação 

na abordagem 

dos conteúdos e 

até na 
avaliação. E por 

fim trazer para 

o conteúdo 

A metodologia 
envolve a exibição 

de vídeos, exposição 

de materiais, aula 

teórica, atividades 
práticas em ambiente 

interno nos pátios da 

escola, e em 

ambiente externo 
como parques, 

praças, ambiente 

rural, entre outros. 

 

Estudantes de todos os 
níveis de ensino e 

comunidade escolar do 

CEF Santos Dumont. 

Professor 
Roberto da 

Silva Alves 

Ano letivo Materiais gerais 
necessários: 

- cartolina, barbante, 

cones, fita crepe, fita 

durex, revistas, livros, 
DVD, computados, 

projetor multimídia, e 

outros. 

Materiais específicos: 
- bússola, prisma, 

mapa. 



escolar 
ambiente da 

educação física  

para o esporte 

orientação no  
• seu sentido lato 



 

PROJETO DE PD 

• Visando um 
melhor 

rendimento 

escolar e 

pedagógico nas 
áreas de 

Matemática, 

Língua 

Portuguesa e 
Ciências, a 

Parte 

Diversificada 

(PD 1 e 2) será 
incluída nessas 

disciplinas, 

ampliando 

assim, a carga 
horária das 

mesmas. 

 

Aumentar os índices 
de aprendizagem nas 

disciplinas de 

Matemática, Língua 

Portuguesa e 
Ciências. 

Combater os baixos 
rendimentos nas 

disciplinas. 

Por meio de melhora 

nos resultados 
escolares. 

Direção e 
Professores 

Ao longo do ano 
letivo 

Material didático e 
pedagógico. 

PROJETO 

MULTIDISCIPLINAR-  

DISCIPLINA DE 

ARTE 

DRAMA UMA 

ESTRATÉGIA PARA 

O ENSINO DOS 

SABERES CÊNICOS 

NAS SÉRIES FINAIS 

DO ENSINO 

FUNDAMENTAL – 6º 

ANO 

 

 

 

 

 

Com o advento da 

modernidade e das 

novas tecnologias 
faz-se necessário à 

busca por 

aprendizagens que 

atendam o ser um 
humano como 

todo, pois hoje o 

docente enfrenta 

vários desafios em 

sala de aula com o 

aluno que 

diariamente é 

expressão viva do 
futuro que adentra 

a escola buscando 

Compreend

er como os 

elementos cênicos 
baseados na 

metodologia do 

drama e suas 

técnicas, também 
utilizando 

improvisações, jogos 

globais de expressão, 

elementos plurais da 

arte – arte visual, 

música, dança etc -

são potencializadores 

da construção de 
conhecimentos 

coletivos nas ações 

Fragmento 1 - 

Sensibilização 

ludopedagógica dos 
professores 

 Fragmento 2 - 

Participação com as 

cinco turmas dos 
sextos anos – a seleção 

 Fragmento 3 - O 

Registro da vivência - 

Diário de Bordo 

 Fragmento 4 - 

Experimentação dos 

jogos teatrais  

 Fragmento 5 - Nas 
bordaduras de um 

botão de Karla 

Professora 

Rosângela 

Morais 
Batista de 

Sousa 

As atividades 

serão 

desenvolvidas 
durante o ano de 

2019 e 2020 nas 

aulas de arte com 

os alunos dos 
sextos anos do 

ensino 

fundamental 

desta instituição. 

Material 

didático e 

pedagógico 



 também esse 
futuro. As escolas 

estão preparadas 

para este futuro 

que bate 
incessantemente a 

porta da 

Educação? Quais 

saberes são 
necessários para à 

educação do 

futuro?Quais 

conhecimentos são 
necessários para a 

formação integral 

de forma social, 

politica e afetiva? 
Como os 

elementos cênicos 

podem contribuir 

para essa 
formação integral? 

São por estes 

caminhos que este 

projeto pretende 
trilhar, buscando 

por meio dos 

elementos da 

teatralidade, o 
sentido para a 

construção de 

saberes que 

possam ir além do 
ambiente escolar, 

mas adentrem a 

vida de crianças e 

adolescentes. 
O Currículo em 

Movimento do 

Distrito Federal – 

dramáticas. 
E como objetivos 

específicos 

ressaltam-se: 

 Identificar 

na experimentação 
do drama através 

das estratégias do 

teacher in role, o 

professor como 
personagem e o 

professor no papel, 

o tipo de 

envolvimento e 
pertencimento dos 

estudantes com o 

docente. 

  Conhecer 

os elementos que 
constituem as ações 

na abordagem 

pedagógica desse 

tipo de estratégia 
utilizada pelo 

professor, como 

eles se integram nos 

elementos teatrais. 

 Analisar a 

inserção de 

elementos dos 

jogos globais de 

expressão (Olga 
Reverbel), 

elementos plurais 

das artes visuais, 

música na 
preparação da 

recepção cênica. 

 Inserir na 

Proposta 

Kalassas (2014) - As 
histórias dos botões e 

suas costuras de vida 

 Fragmento 6 – A 

historia do vestido azul  
Fragmento 7-  Um voo 

pela paz 

 Fragmento 8  - A 

narrativa coletiva – 
nossas histórias 

 



Ensino 
Fundamental – 

Anos Iniciais e 

Finais (2018) 

ressalta esse 
espaço de 

oportunidades e 

fortalecimento que 

deve ter o teatro 
com os demais 

saberes,produções 

artísticas e seus 

elementos cênicos: 
O processo de 

criação de cenas 

oportuniza o 

fortalecimento da 
coletividade, 

permite criar 

sentimentos de 

pertencimento e 
desenvolve a 

capacidade crítica 

por meio da 

convivência e 
interação com 

diferentes culturas 

em diversos 

contextos 
históricos. Nesse 

sentido, o 

currículo proposto 

visa uma 
aproximação do 

estudante às 

linguagens de 

cena, com 
produção e 

reflexão crítica 

que se 

pedagógica do 
Centro de Ensino 

Fundamental 

Santos Dumont 

projeto de educação 
teatral inspirado e 

construído pela 

metodologia do 

drama nas aulas de 
artes dos sextos 

anos das séries 

finais do Ensino 

Fundamental.   
 



desenvolvem a 
partir da relação 

corpórea sensorial 

em sala de aula e 

sua reação com a 
construção do 

conhecimento. 

Como estratégia 

para aquisição 
desses saberes 

será utilizado à 

metodologia do 

drama criada pelos 
ingleses e 

traduzida por 

Beatriz Ângela 

Vieira Cabral 
1para o Brasil que 

atende exatamente 

esse desejo de 

produzir 
coletivamente 

ações dramáticas 

da ficção, mas 

também que 
coabitem as 

relações sociais 

vividas pelos 

alunos e o 
professor, que é 

peça fundamental 

neste processo do 

drama. 

 

                                                             
1
Licenciada em Letras - Alemão e Português, pela Universidade de São Paulo (1973), mestrado pela Escola de Comunicações e Artes pela Universidade de São Paulo (1984) e 

doutorado em PhylosophyOfArt Drama In Education - UniversityOf Central England (1994). Professora Adjunta da Universidade do Estado de Santa Catarina. Desenvolveu 

pesquisas nas áreas de impacto e risco no ensino do teatro, análise da recepção em drama, e, atualmente "O Jogo da Interpretação: subjetividades em cena e criação em grupo". 

Bolsista de Produtividade e Pesquisa CNPq. (https://www.escavador.com/sobre/8413005/beatriz-angela-vieira-cabral). 



• PROJETOS DESENVOLVIDOS EM SALA DE AULA  

 

• Título: Ciências também é arte. 

 

Professora: Rosilene 

 

Disciplina: Ciências 

 

 Problematização: A dificuldade dos alunos se familiarizarem com os nomes de 

processos biológicos e estruturas de animais e plantas. 

 

 Tema gerador: Ilustração científica. 

 

 Público Alvo: Estudantes do sétimos anos  e oitavos anos . 

 

 Justificativa: Em todo o mundo os desenhos são uma importante ferramenta de 

aprendizagem e transmissão de conhecimento. A ilustração científica é uma prática 

eficaz no processo de ensino, os conhecimentos científicos de forma diferenciada. 

 

 Objetivo Geral: Identificar e reconhecer estruturas e processos biológicos 

através da ilustração científica. 

 

 Objetivos Específicos: Ilustrar plantas, animais e estruturas internas do corpo 

humano. Descrever processos biológicos com o auxílio das ilustrações. Integrar as 

disciplinas de ciências e artes. 

 Conteúdo: Conteúdo programático anual de ciências. 

 

 Metodologia: Em um caderno de desenho os alunos são orientados a ilustrar 

estruturas ou processos relacionados ao conteúdo estudado em sala como células, 

plantas, animais, entre outros. 

 

 

• Título: Dinheirinho 

 

Professora: Priscila 

 

Disciplina: Anos Iniciais - Atividades 

  

 Alunos Participantes: 3° Anos 

 

 Tempo Estimado: Um Bimestre 

 

 Justificativa: Fazem-se necessários que alunos conheçam o sistema monetário 

brasileiro de forma lúdica e divertida. Essas informações são importantes para o uso de 

cidadania e desenvolvimento do raciocínio lógico na prática cotidiana. 

 

 Objetivo Geral: 

 

  Despertar o aluno para o desenvolvimento das atividades diárias aplicados em 

sala e reconhecer o valor monetário nacional. 

 



 Objetivo Específico: 

 

• Reconhecer o dinheiro como algo que possui valor; 

• Identificar onde e como faço investimento do dinheiro; 

• Perceber a importância de se pesquisar para gastar menos; 

• Resolver cálculos simples envolvendo as quatro operações; 

• Classificar o nome das cédulas; 

• Agrupar e desagrupar, formando sistema decimal; 

• Escrever por extenso dos valores sugeridos. 

 

Desenvolvimento: 

 

1. Início do projeto: 

• Solicitar a aquisição do dinheiro fictício aos responsáveis para a 

utilização no projeto; 

• Conhecimento prévio doa alunos sobre o uso do dinheiro, assim como o 

nome e valores das motas e moedas; 

• Confeccionar envelopes para guardar dinheiro; 

• Explicar aos alunos que em cada atividade desenvolvida, ele receberá um 

valor estipulado. 

Exemplo: 

Atividade de Casa – R$ 1,00 

Atividade de Sala – R$ 1,00 

Organização dos Materiais do Dia R$ 1,00 

Capricho de zelo com as Atividades (livros e cadernos) R$ 1,00 

Total por dia: R$ 4,00 

  

OBS: Caso o aluno não realize alguma das atividades o estudante irá subtrair o valor 

referente à atividade. 

 

2.Diariamente o aluno irá calcular o valor que possui acrescentando o valor ganho. 

 

3.Estimular os alunos a trocarem as notas fictícias de valores menores por notas 

maiores. Ex: Caso o aluno tenha 20 notas de 2,00 reais, pedirem para ele contar e trocar 

por notas maiores que venha substituí-las. 

 

4.O aluno criará novas hipóteses. Ex: quatro notas de 5 reais = 20,00; duas notas de 10 

reais = 20,00 e uma nota de 20. 

 

5.Pedir para os alunos pesquisarem sobre a moeda do Brasil e a de outros países. 

Sugestões: 

• Organizar uma feirinha ao final do bimestre, com brinquedos e jogos, para os 

alunos comprarem produtos oferecidos com o dinheiro que obtiveram durante o 

processo. 

• Montar uma mercearia fictícia com embalagem de produtos vazios e brincar de 

comprar. 

• Explorar em grupo o jogo Banco Imobiliário. 

• Passear no Museu de valores do Banco Central. 

 

 Avaliação: Aplicação de atividades ao longo do projeto para avaliar o 

desenvolvimento do conhecimento nas áreas de raciocínio lógico e matemática, bem 



como observar se ocorreu melhoria significativa na realização das atividades em grupo, 

socialização do aluno e desenvolvimento crítico do uso de dinheiro. 
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• APÊNDICE A:  

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

                 DIMENSÃO:GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

OBJETIV

OS 
METAS 

AÇÕES OU 

ESTRATÉG

IAS DE 

AÇÃO 

AVALIA

ÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESP. 
CRONOGR

AMA 

Dispondo 

de todos os 

recursos e 

meios para 

melhorar 

no processo 

de ensino 

aprendizag

em, a 

inclusão e a 

permanênci

a dos 

alunos. 
. 
 

• Aumentar 

os índices 

de 

aprendizag

em em 

todas as 

disciplinas; 

• Aumentar 

o índice de 

aprovação, 

diminuir o 

índice de 

evasão e 
reprovação 

escolar. 

• Combater 

a evasão 

pelo 

acompanha

mento 

individual 

das razões 

da não-

frequência 

do 

educando e 

sua 

superação; 
• Envolver o 

Conselho 

Tutelar 

como 

instância 

para os 

casos mais 

graves de 

ausência às 

aulas; 

• Garantir o 

acesso e 

permanênc

ia das 

pessoas 

com 

necessidad

es 

educaciona

is especiais 

nas classes 

comuns do 

ensino 

regular. 

• Utilizar 

Por meio 

de melhora 

nos 

resultados 

escolares. 
 

Direção, 

Supervisã

o 

pedagógic

a, 

Coordena

ções 

pedagógic

as e 

Professore

s 

Ao longo do 

ano 



técnicas e 

metodologi

as 

diversifica

das para 

melhorar o 

nível de 

aprendizag

em e 

consequent

emente o 

índice de 

aprovação; 

• Tornar o 

ambiente 

escolar 

mais 

agradável; 

• Criar 

mecanismo

s de 

controle de 

frequência; 

• Melhorar a 

comunicaç

ão entre a 

escola e as 

famílias; 

• Verificar 

as 

dificuldade

s 

dos  alunos 

através de 

tabulações, 

após as 

avaliações. 

• identificar, 

desde o 

início do 

ano letivo, 

as 

dificuldade

s de 

aprendizag

em dos 

alunos e 

desenvolve 

ações 

pedagógica

s, tendo 



por 

objetivo a 

recuperaçã

o do 

rendimento 

escolar; 

• Esforço em 

atualizar 

seu 

currículo 

escolar, 

tendo 

como 

referência 

as 

Diretrizes 

Curriculare

s 

Nacionais. 

Incentivand

o uma 

maior 

participaçã

o do 

Conselho 

Escolar, 

APAM na 

rotina da 

escola. 
 

Integração 

da 

comunidade 

escolar 

visando a 

melhoria do 

trabalho em 

equipe e 

alcance de 

resultados. 

Fomentar e 

apoiar o 

conselho 

escolar, 

envolvendo 

as famílias 

dos 

educandos, 

com as 

atribuições, 

dentre outras, 

de zelar pela 

manutenção 

da escola e 

pelo 

monitoramen

to das ações 

e consecução 

das metas do 

compromisso

.  

Participaçã

o nas 

atividades 

propostas 

Direção 

SOE 

Ao longo do 

ano 

Fortalecend

o, 

ampliando 

e 

diversifican

do o 

envolvimen

to 

representati

vo, pais e / 

ou 

Que a partir 

do 

conheciment

o das 

atividades da 

escola, os 

pais tenham 

um maior 

acompanha

mento da 

vida escolar 

• Desenvolv

er 

atividades 

que 

promovam 

o 

envolvime

nto 

familiar a 

cada 

bimestre; 

Participaçã

o dos 

responsáve

is pelos 

alunos nas 

atividades 

propostas. 

Direção, 

SOE e 

Supervisã

o 

Pedagógic

a 

Ao longo do 

ano 



responsávei

s da 

comunidad

e local na 

escola. 
 

de seus 

filhos. 
 

• Expor os 

trabalhos 

escolares 

na escola e 

na 

comunidad

e, 

compartilh

ando o 

aprendizad

o dos 

alunos; 

• Envolver 

todas as 

famílias  p

ara 

entender o 

que elas 

têm a 

oferecer 

para a 

escola; 

• Realizar 

reuniões, 

assembléia

s, fóruns, 

seminários 

para que as 

famílias 

conheçam 

que 

colegiados 

que podem 

participar 

na escola; 

• Promover 

reuniões, 

festas e 

comemora

ções; 

• Criar um 

boletim 

informativ

o para 

divulgar as 

realizações 

da escola. 



Buscando, 

incentivand

o e / ou 

promovend

o ações de 

qualificaçã

o de 

professores 

e demais 

servidores. 
 

90% dos 

servidores 

façam cursos 

de 

qualificação 

com no 

mínimo 180 

horas 

• Levantame

nto das 

necessidad

es e 

interesses 

de todos; 

• Divulgand

o os cursos 

da EAPE; 

• Divulgar 

prazos de 

inscrições 

para 

participaçã

o em 

eventos 

científicos; 

• Facilitando 

o acesso 

dos 

professores 

a cursos; 

• Ressaltar a 

importânci

a da 

constante 

necessidad

e da 

qualificaçã

o dos 

professores 

e demais 

servidores; 

• Incentivar 

a 

participaçã

o dos 

docentes 

em 

seminários, 

cursos, 

simpósios 

e eventos 

similares 

em sua 

área de 

atuação/int

eresse; 

• Observar a 

importânci

a da 

Participaçã

o nos 

cursos 

Supervisã

o 

pedagógic

a e 

Coordena

ção 

pedagógic

a 

Ao longo do 

ano 



educação 

continuada 

dos 

professores 

para dar 

conta das 

exigências 

em relação 

às novas 

propostas 

para 

avaliação 

de 

aprendizag

em. 

Aperfeiçoa

ndo a 

avaliação 

instituciona

l com vista 

orientar as 

decisões 

para uma 

melhor 

gestão das 

dimensões 

pedagógica

s, 

administrati

vas, 

financeiras. 
 

• Criar 

instrument

o eficaz 

para 

alcançar a 

maior 

fidedignida

de dos 

resultados; 

• Facilitar a 

participaçã

o de todos 

na 

avaliação; 

• Divulgar os 

resultados 

alcançados; 

• Discutir os 

resultados 

com toda a 

comunidad

e escolar; 

• Avaliação 

do perfil 

sociocultur

al da 

comunidad

e escolar;  

• Avaliação 

da 

dinâmica 

pedagógico

-didática 

pelos 

professores 

e 

Coordenaç

ão de cada 

etapa de 

ensino;  

• Avaliação, 

pela 

comunidad

e interna e 

externa, 

dos 

serviços 

prestados;  

• Avaliação 

dos 

princípios 

norteadore

s da 

proposta 

educativa 

da escola;  

• Avaliação 

da 

Maior 

número de 

questionári

os 

respondido

s; 
 

Direção, 

SOE e 

Equipe 

pedagógic

a 

Semestralme

nte 



dinâmica 

administrat

iva e da 

gestão;  

• Avaliação 

da 

ocupação 

dos 

espaços e 

dos 

equipamen

tos. 

Melhorand

o a 

convivênci

a na escola. 
 

• Maior 

participaçã

o e 

integração 

de todos os 

servidores 

nos eventos 

escolares; 

• Acabar 

com os 

conflitos 

no 

intervalo 

da escola; 

• Momento 

de 

confraterni

zação com 

os diversos 

segmentos 

da escola; 

• Realizar 

projetos 

criativos, 

dinâmicos 

e 

inovadores 

para a 

melhoria 

da 

autoestima 

dos alunos, 

como a 

prevenção 

e combate 

à violência 

escolar 

ambiental; 

• Realizar 

eventos 

culturais 

no 

intervalo. 

Pela 

participaçã

o nas ações 

realizadas 

na escola; 

Diminuiçã

o no 

número de 

conflitos 

no 

intervalo e 

nos 

eventos da 

escola. 

Direção, 

SOE, 

Equipe 

Pedagógic

a, 

Professore

s e 

Servidores 

Mensalmente 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

DIMENSÃO: GESTÃO RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS 
AÇÕES OU 

ESTRATÉGIAS 

DE AÇÃO 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESP. CRONOGRAMA 

• Alcançado os 

objetivos e metas 

Buscar 

resultados 

• Reunir 

frequenteme

Conhecimento 

das 

Equipe 

escolar 

Bimestralmente 



definidos em seu 

Projeto  Pedagógi

co; 

• Utilizar 

referência de 

comparação – 

IDEB, sistema 

SAEB ou outro – 

para analisar seus 

resultados e o 

nível do seu 

desempenho. 

positivos nte para 

avaliar de 

forma 

coletiva o 

projeto 

político 

pedagógico 

da escola; 

• Discutir as 

problemática

s 

diagnosticad

as durante o 

processo. 

problemáticas 

encontradas 

nas 

avaliações. 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

DIMENSÃO:GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS METAS 
AÇÕES OU 

ESTRATÉGIAS 

DE AÇÃO 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESP CRONOGRAMA 

• Integrar a 

comunidade 

escolar; 

• Realizar o 

planejamento, 

o 

desenvolvime

nto e a 

avaliação de 

ações 

escolares de 

forma 

participativa, 

envolvendo o 

Conselho 

escolar, 

professores, 

funcionários, 

pais e alunos; 

• Criar e manter 

parcerias com 

entidades, 

empresas, 

comércios, 

visando a 

melhoria da 

Gestão 

Escolar e 

enriqueciment

Perfeita 

consonân

cia entre 

todos os 

membros 

da 

comunid

ade 

escolar. 

Através de 

debates e 

seminários. 

Permanenteme

nte 

Todos 

os 

memb

ros da 

comu

nidad

e 

escola

r. 

Permanentemente 



o do currículo 

escolar e a 

aprendizagem 

dos seus 

alunos; 

• Estimular e 

apoiar a 

organização 

dos alunos 

Grêmio 

Estudantil. 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

DIMENSÃO:GESTÃO DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS METAS 
AÇÕES OU 

ESTRATÉGIAS DE 

AÇÃO 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESP. CRONOGRAMA 

• Promover a 

integração 

entre os 

professores 

e demais 

funcionário

s da escola; 

• Reconhecer 

do trabalho 

e esforço 

de seus 

professores 

e 

funcionário

s. 

Satisfação 

no 

trabalho 

• Estabelecer 

mecanismos que 

favoreçam a 

aproximação 

dos servidores; 

• Realizar 

reuniões e / ou 

eventos de 

trabalho e de 

confraternização

; 

• Proporcionar 

melhorias nas 

condições de 

trabalho; 

• Administrar as 

informações 

funcionais, 

inclusive os 

direitos e os 

deveres; 

• Realizar a 

abertura de 

cadastro e a 

atualização de 

dados funcional; 

• Manter 

atualizada a 

legislação 

aplicável à 

área de gestão 

de pessoas 

Motivação 

dos 

professores 

e 

funcionários 

da escola 

Direção 

e 

SOE 

Permanente 



 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

DIMENSÃO: GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS METAS 
AÇÕES OU 

ESTRATÉGIAS 

DE AÇÃO 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESP. CRONOGRAMA 

Para a 

conservação 

predial das 

ferramentas 

(maquinário) 

e aquisição 

de materiais 

pedagógicos. 

Aplicação 

de verbas 

em 

objetivos 

pré 

definidos 

pelo 

conselho 

escolar. 

De acordo 

com as 

necessidades e 

conforme 

planejado. 

Sempre a 

cargo do 

conselho 

escolar 

Equipe 

gestora 

Permanentemente 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

DIMENSÃO:GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS METAS 
AÇÕES OU 

ESTRATÉGIA

S DE AÇÃO 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESP. CRONOGRAMA 

Para a 

devida e 

correta 

manutenção 

de todo o 

patrimônio 

Preservaç

ão do 

patrimôni

o 

Vigilância 

permanente 

Permanentement

e 

Equip

e 

gestor

a 

Permanentement

e 

• APÊNDICE B:  

PLANO DE AÇÃO / ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO (OTP) 

                COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2019 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES / 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS  

ENVOLVIVDAS 

NAS AÇÕES 
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

• Coordenar a 

elaboração e 

avaliação do 

PPP da 

escola; 

• Promover e 

junto com a 

direção a 

integração 

dos 

professores 

de diferentes 

disciplinas e 

segmentos, 

• Sugerir e 

acompanhar a 

execução de 

projetos; 

• Coordenar e 

acompanhar a 

realização de 

eventos; 

• Organizar o 

horário e aula 

na ausência 

do professor 

regente; 

• Sugerir 

Direção 

Professores 

Alunos 

SOE 

Sala de Recursos 

Sala de Apoio 

Comunidade 

Comunida

de Escolar 
Anual Ao término do 

ano 



garantindo a 

interdisciplin

aridade e 

articulação 

entre 

diferentes 

séries / anos 

e níveis; 

• Orientar e 

acompanhar 

no 

preenchimen

to dos 

diários de 

classe; 

• Identificar 

constanteme

nte quais as 

prioridades 

das turmas e 

professores 

para prestar-

lhes um 

melhor 

atendimento; 

• Promover 

reuniões 

bimestrais e 

extraordinári

as para 

apresentação 

dos 

trabalhos 

pedagógicos 

e 

rendimentos 

dos alunos; 

• Coordenar e 

realizar a 

coordenação 

com os 

docentes da 

escola, 

promovendo 

momentos 

de estudos 

das 

dificuldades 

encontradas 

em sala de 

aula e 

incentivando 

troca de 

experiências 

entre 

professores; 

• Orientar e 

acompanhar 

o 

diagnóstico 

dos alunos 

cronograma 

de provas; 

• Ajudar e 

acompanhar a 

elaboração da 

prova 

multidisciplin

ar; 

• Auxiliar e 

sugerir 

eventos 

pedagógicos e 

culturais; 

• Ser o 

facilitador nos 

projetos de 

leitura, 

passeios 

culturais; 

• Sugerir 

metodologias 

diferenciadas. 

(filmes, jogos, 

livros e 

outros); 

• Realizar e 

participar das 

reuniões de 

pais e 

professores; 

• Levantar o 

número de 

alunos 

segundo 

análise feita e 

encaminhar 

ao SOE; 

• Convocar pais 

ou 

responsáveis 

para 

comunicar 

questões 

quanto a 

disciplina e 

aprendizagem

; 

• Encontros 

periódicos 

com os 

professores da 

Sala de 

Recursos e 

Apoio para 

avaliação e 

consequente 

melhoria das 

atividades. 



possibilitand

o melhor 

atendimento 

ao educando, 

relatando 

avanços e 

dificuldades 

na 

aprendizage

m. 

 

 

 

• APÊNDICE C:  

CRONOGRAMA  SOE  

PLANO DE AÇÃO 2019  

 ANEXO 

 

  

Eixo 

  

Atividades                         

 

Cronograma 

   F

e

v

e

r

e

i

r

o 

M

a

r

ç

o 

A

b

r

i

l 

M

a

i

o 

J

u

n

h

o 

J

u

l

h

o 

A

g

o

s

t

o 

S

e

t

e

m

b

r

o 

O

u

t

u

b

r

o 

N

o

v

e

m

b

r

o 

D

e

z

e

m

b

r

o 

01 Ações 

para 

implanta

ção do 

Serviço 

de 

Orientaç

ão 

Educacio

nal 

Apresentação à 

comunidade escolar 
 x x          

Revisão e adequação de 

formulários, instrumentos 

de registros e rotina de 

arquivamento 

x x          

Manter comunicação ativa 

e atualizada com a 

comunidade escolar sobre 

as ações do SOE 

x x x x x x x x x x x 

02 Ações no 

âmbito 

institucio

nal 

Análise de documentos 

legais da educação e 

diretrizes pedagógicas 

(Regimento Escolar, ECA, 

LDB, Resoluções da CNE, 

Portarias da SEDF); 

x x          

Sistematizar os dados 

escolares para organizar o 

trabalho a ser realizado na 

instituição educacional, 

Mapeamento escolar; 

x x          

Elaborar Plano de Ação 

Anual do SOE, que 

contribua para o alcance 

das metas definidas no PPP 

da escola, assim como 

x x x         



atender as diretrizes 

pedagógicas e legislações. 

Elaborar e apresentar 

relatório das atividades 

desenvolvidas pelo SOE, 

aos gestores e à 

coordenação intermediária. 

 x x x x x x x x x x 

03 Ações 

junto ao 

corpo 

docente 

Revisão conjuntamente 

com os professores e 

demais seguimentos da IE 

o Projeto Político 

Pedagógico - PPP 

x x          

Estudar o Regimento 

Interno da IE e construir 

coletivamente as normas 

disciplinares conforme 

demanda apontada pelo 

corpo docente 

x           

Incluir e desenvolver nas 

coordenações coletivas 

ações de desenvolvimento 

de equipe, reflexivas, 

esclarecedoras, sobre 

temáticas demandadas 

pelo corpo docente 

x x x x x x x x x x x 

 Participar efetivamente da 

Coordenação Coletiva 

Semanal (C.C.S) 

x x x x x x x x x x x 

04 Ações 

junto ao 

corpo 

discente 

Visitar as salas de aula para 

apresentação do trabalho; 
 x x    x     

Distribuir folders com 

intuito de reforçar o papel 

do O.E; 

   x    x    

Reunião com toda a 

comunidade Escolar para 

apresentação da Equipe e 

suas respectivas funções - 

reunião dirigida pelo SOE; 

 x          

Realizar intervenções em 

sala, individualmente e em 

grupo, utilizando textos 

reflexivos, vivências, 

dinâmicas de grupo, etc. 

  x x x x x x x x  

Preparar e promover 

encontros para reflexão nas 

turmas demandadas.com 

temas focados nas 

necessidades indicadas 

pelo corpo discente. 

  x x x x x x x x  

Atendimento 

individual/coletivo; 
 x x x x x x x x x x 

Realizar palestras de 

acordo com as 

necessidades demandadas 

   x x  x x x   



(Drogas e “Prevenção” ao 

seu uso indevido; 

Sexualidade; formação do 

ser; Métodos 

contraceptivos, Bullying, 

Valores, etc.). 

Elaborar murais, 

informativos, blogs, etc.;  
 x  x  x  x    

Elaborar, propor e 

desenvolver projetos (junto 

ao coletivo da escola) e de 

acordo com o PPP da 

escola que favoreçam a 

aprendizagem e a mediação 

de conflitos sobre tais 

temáticas; 

 x     x     

Solicitar palestras com 

representantes das Redes 

Sociais. 

   x  x  x  x  

Orientar os alunos de 

forma coletiva, sobre as 

consequências das atitudes 

preconceituosas e 

discriminatórias dentro e 

fora do contexto escolar. 

  x   x    x  

Eventos Culturais;   x x x   x x  x 

Apontamento das 

demandas ou necessidades 

indicadas pelo corpo 

discente da IE de forma 

oral e/ou escrita; 

 x  x  x  x    

Elaborar projetos que 

favoreçam a socialização, a 

disseminação de valores 

humanos e a aquisição de 

atitudes e de hábitos 

saudáveis 

 x  x  x  x    

05 Ações 

junto à 

família 

Apresentação aos pais das 

atribuições e perspectivas 

de trabalho do O.E, como 

podem recorrer ao SOE em 

reuniões coletivas e ou 

individuais. 

 x     x     

Identificar e trabalhar, 

junto à família, as causas 

que interferem no avanço 

do processo de ensino e de 

aprendizagem do aluno. 

   x   x     

Orientação à família sobre 

o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do 

Adolescente com palestras 

informativas. 

   X        



Orientações aos pais 

através de palestras, textos 

informativos;  

   x   x     

Sensibilizar sobre a 

participação da família no 

acompanhamento 

acadêmico do aluno 

promovendo reflexão sobre 

conflitos escolares e as 

possibilidades de 

intervenção junto ao aluno 

através de atendimento 

individual e ou em grupo 

de pais.  

   x    x    

 Implantação da Escola de 

Pais 
   X        

Informar aos pais e 

familiares sobre os 

serviços de apoio social 

Através de fóruns, 

seminários, atendimentos e 

reunião de pais 

   x    x    

06 Ações na 

área de 

estágio 

supervisi

onado 

Acolhimento dos 

estudantes estagiários de 

Orientação Educacional 

  x      x   

Colaborar com a formação 

e o preparo do futuro 

profissional da área de 

Orientação Educacional 

  x      x   

Proporcionar ao estagiário 

a vivência de situações 

reais e o conhecimento das 

eventuais dificuldades que 

permeiam as atividades da 

Orientação Educacional. 

  x      x   

Acolhimento dos 

estudantes estagiários de 

Orientação Educacional 

  x      X   

07 Ações 

junto à 

rede 

social 

Estabelecer contatos para 

conhecimento dos 

possíveis parceiros (rede 

interna e externa) com: 

• Unidades de 

Saúde; 

• Conselho Tutelar; 

• DPCA, DCA, 

UAMA; 

• Serviços de 

Assistência 

Social; 

• Coordenadores da 

CRE, CRAS;  

• Ministério 

Público; 

• Bombeiro, 

PROERD 

(PMDF); 

• Escola de Pais do 

Brasil e outras 

  x x x x x x x x  



OnG’s; 

• Lideranças 

comunitárias; 

• Universidades; 
Estabelecer um trabalho 

integrado com:  

• Sala de Recurso, 

SEAA, SAA, 

responsável pela 

biblioteca e 

informática, 

secretários, 

equipe de 

serviços gerais e 

portaria; 

 x x x x x x x x x  

Planejar reuniões com os 

parceiros internos; 
 x  x  x  x  x  

Participar das reuniões com 

parceiros externos; 
 x x x x x x x x x  

Encaminhamentos de forma 

individual ou familiar; 
  x x x x x x x x  

 

 

 

• APÊNDICE D: 

PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 2019 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA 

 
 

 

 

EIXOS 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

Promover a melhoria da qualidade do 

processo de ensino e de aprendizagem, por 

meio de intervenções avaliativas, 

preventivas e institucionais, especialmente 

às instituições educacionais que ofertam a 

Educação infantil, Ensino Fundamental – 

Séries/Anos Iniciais e os Centros de Ensino 

Especial. 

ESPECÍFICOS 

DO EEAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 

• Favorecer a ressignificação das 

concepções de ensino e de aprendizagem 

dos atores da instituição educacional, 

promovendo a consolidação de uma cultura 

de sucesso escolar; 

• Contribuir para a reflexão acerca dos 

diversos aspectos pedagógicos e 

intersubjetivos, com vistas à oxigenação 

das práticas e das relações no contexto 

escolar; 

• Realizar procedimentos de 

avaliação/intervenção às queixas escolares, 

visando conhecer e investigar os múltiplos 

fatores envolvidos no contexto escolar; 

• Contribuir com a formação continuada 

do corpo docente; 

• Sensibilizar as famílias para maior 

participação no processo educacional dos 

estudantes; 



• Assessorar a direção e a comunidade 

escolar, com vistas à criação de reflexões 

acerca do contexto educacional que 

facilitem a tomada de decisões, a 

construção e a implementação de 

estratégias administrativo-pedagógicas; 

• Articular ações com os profissionais do 

serviço de Orientação Educacional e das 

salas de recursos, quando se tratar dos 

estudantes com necessidades educacionais 

especiais. 

 
AÇÕES COLABORADORES CRONOGRAMA 

 

• Mapeamento 

Institucional; 

• Assessoria ao 

Trabalho Coletivo; 

• Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

(Discussões acerca 

das práticas de 

ensino, intervenção 

acerca de queixas 

escolares, visando 

contribuir para um 

melhor 

aproveitamento do 

processo ensino-

aprendizagem). 

  

• Direção da 

Escola; 

• Supervisão e 

Coordenação 

Pedagógica; 

• Professores; 

• Sala de Apoio 

à 

Aprendizagem 

- SAA; 

• Serviço de 

Orientação 

Educacional - 

SOE; 

• Sala de 

Recursos; 

 

 

 

 

 

Ao longo de todo o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

EIXOS 

 

 

OBJETIVO 

GERAL 

 

Contribuir para a construção de um processo de 

intervenção que melhore o desempenho dos alunos 

que possibilite a concretização de uma prática de 

sucesso escolar. 

 

INTEGRADORE

S 

SOE, EEAA, 

CEE e outros 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S 

 

 

• Contribuir com conhecimentos especializados 

acerca dos processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem 

 • Favorecer a tomada de consciência, por parte dos 

atores da instituição educacional, acerca de sua 

história, sua identidade e de suas potencialidades 

para atuação; 

• Compreender, com profundidade, como 

trabalham os atores da instituição educacional, o 

que pensam e como contribuem para sucesso 

escolar; 

• Promover a manutenção de espaços de reflexão, 

capazes de favorecer a ressignificação das 

concepções de desenvolvimento, de aprendizagem, 

de ensino, de avaliação, dentre outras 

 • Contribuir com a formação continuada dos 

professores, viabilizando a aquisição de 

conhecimentos teóricos, o desenvolvimento de 



habilidades e de recursos para a mobilização de 

competências, e a construção de conhecimentos que 

atendam às especificidades do contexto de cada 

instituição educacional. 

 
AÇÕES COLABORADORES CRONOGR

AMA 

 

A atuação dos 

profissionais 

da EEAA 

ocorre de 

forma 

articulada com 

os 

profissionais 

dos demais 

serviços de 

apoio à 

aprendizagem 

(Sala de Apoio 

à 

Aprendizagem, 

Sala de 

Recursos e 

Serviço de 

Orientação 

Educacional) 

na realização 

de oficinas e 

palestras com 

pais e 

professores, na 

participação de 

coordenações 

pedagógicas 

coletivas da 

escola, na 

realização de 

Estudos de 

Caso dos 

alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais 

(ANEE’s), 

bem como na 

participação de 

demais 

projetos 

desenvolvidos 

na escola. 

A articulação 

do trabalho 

desenvolvido 

pela EEAA 

envolve ainda 

a Direção e a 

Coordenação 

Pedagógica da 

Escola, o 

 

Pela própria natureza da 

atividade escolar, todos os 

profissionais desempenham 

atividades essencialmente 

pedagógicas, o que, por vezes, 

pode dar a impressão de que 

estejam sendo desenvolvidas 

duplamente. No entanto, dois 

aspectos devem ser enfatizados: 

primeiramente, a formação do 

profissional das EEAA, que o 

capacita e o habilita para o seu 

exercício, numa dimensão que 

abrange muito mais que a 

própria docência; além disso, a 

necessidade de estabelecimento 

de interfaces no contexto 

escolar, em que vários atores 

desempenharão suas atividades 

em conjunto, de forma 

integrada, o que se pode 

evidenciar muito claramente nas 

ações das EEAA com a 

Orientação Educacional, a 

Supervisão e a Coordenação 

Pedagógica, além dos 

profissionais das Salas de 

Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo de todo o 

ano letivo 



Corpo Docente 

e os Familiares 

de alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem, 

visando assim 

possibilitar 

melhores 

resultados em 

relação às 

intervenções 

pedagógicas 

desenvolvidas. 

 


