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"São as crianças, que sem falar, 

nos ensinam as razões para viver.  

Elas não têm saberes a transmitir.  

No entanto elas sabem o essencial da 

vida." 

 

Rubem Alves 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A elaboração da Proposta Pedagógica 2019 desta instituição constituiu-se um 

pensar, um planejar, um fazer, fazendo referência à historicidade institucional, ao 

diagnóstico de como a Instituição se encontra atualmente, como se compõe as suas 

várias dimensões e concepções em relação aos eixos transversais e aos trabalhos e 

projetos desenvolvidos no cotidiano escolar. Sua construção seu deu a partir de 

momentos de discussão e estudos articulados entre toda a comunidade escolar através de 

entrevistas, questionários, assembleias e reuniões coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

5 
 

O presente projeto mostra como pensamos o fazer pedagógico e como 

pretendemos, a partir desta nova perspectiva, ampliar nossos horizontes pedagógicos e 

fortalecer nossa identidade como uma escola, que antes de qualquer coisa busca sua 

autonomia, e sua integração com a comunidade local, em que está inserida. 

 Dessa forma, aos poucos vamos concretizando nosso maior anseio: nos 

tornarmos um referencial de educação para toda comunidade. 

 

 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 01 SHI Sul foi inaugurada no dia 01/09/1970 pelo Sr. Pedro 

Karan, representando o governador da época, juntamente com o Dr. Crisóstomo 

Dourado, representando o Secretário de Educação e Cultura. Inicialmente atendia 

turmas de 1ª a 4ª séries, que era o anseio da comunidade do Lago Sul, que naquele 

momento estava se estabelecendo no local. 

 Durante esses 48 anos de funcionamento a escola atendeu diversas modalidades 

de ensino como: pré-escola, 1ª a 6ª série do Ensino Fundamental e 1º segmento da 

Educação de Jovens e Adultos, sob a direção de profissionais esforçados que obtiveram 

muito sucesso ao longo desses anos.  

Nos dias de hoje atendemos crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais. Nossos estudantes são moradores de São Sebastião, Paranoá, Itapoã, 

Condomínios do Jardim Botânico e Jardins Mangueiral. Esses alunos, em sua maioria, 

utilizam transporte escolar particular. 

 No ano de 1975 foi criada a Associação de Pais e Mestres, entidade 

mantenedora da escola até os dias de hoje, onde são administrados os recursos 

provenientes do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal.  

No ano de 2017 os estudantes da escola deixaram de frequentar a Escola Parque 

devido a uma resolução da Secretaria que passou a ofertá-la apenas para as escolas em 

tempo integral. As idas à Escola Parque faziam parte da realidade da nossa comunidade 

há muitos anos.  

Anualmente a escola busca parcerias nos programas de estágio das instituições 

de Ensino Superior. Essa parceria acontece com o acompanhamento e a orientação 

sistematizada dos estagiários na aplicação de seus projetos. 
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As instalações físicas da Escola Classe 01 SHI Sul estão distribuídas da seguinte 

forma: 

01 Sala para a Direção Em bom estado 

01 Sala para a Coordenação e supervisão pedagógica Adequada. 

01 Sala para a Secretaria com banheiro Adequada. 

01 Sala para a Orientação Educacional  Em bom estado 

01 Sala de Recursos  Em bom estado 

01 Sala de coordenação de professores Adequada 

09 Salas de aula Necessita reforma 

01 Sala de Equipe Especializada e Apoio à Aprendizagem 

(EEAA) 

Em bom estado. 

01 Biblioteca  Adequada. 

01 Almoxarifado  Pequeno 

01 Quadra esportiva (na parte externa) Necessita de 

reforma  

01 Banheiro masculino  Reformado 

01 Banheiro feminino (com parte adaptada para alunas 

especiais) 

Reformado 

01 Depósito de material de limpeza e área de serviço Adaptado 

01 Cantina  Reformada 

01 Pátio central com caixa d’água e mastros Necessita de 

cobertura 

01 Parquinho de areia com brinquedos em madeira e ferro Necessita de 

reforma 

 

 

A E. C. SHI SUL, em 2019, atende ao total de 421 estudantes com faixa etária 

entre 6 e 12 anos e oferece turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental organizados, 

por turno, conforme o quadro abaixo: 
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TURNO MATUTINO 

Ano/série 1º ANOS 2º ANOS 3º ANOS 4º ANOS 5º ANOS 

Quantitativo 

de 

estudantes 

 

54 

 

25 

 

49 

 

44 

 

47 

          TOTAL DE ALUNOS: 219 

 

TURNO VESPERTINO 

Ano/série 1º ANOS 2º ANOS 3º ANOS 4º ANOS 5º ANOS 

Quantitativo 

de 

estudantes 

       

     26 

       

      40 

      

      47 

       

      38 

       

       51 

TOTAL DE ALUNOS: 202 

 

Essa organização compreende classes comuns, classes especiais e classes 

comuns com integração inversa. 

 

 

 

Dados da Instituição: 

  

Escola Classe 01 SHI Sul 

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

Localização: QI 05, Conjunto C – Área Especial 

E-mail: escolaclasseshisul@yahoo.com.br 

CNPJ: 00.508.200/1000-50 

Telefone: 3901.8340    CEP: 71.600-500 

Modalidade de Atendimento: Ensino Fundamental 1º ao 5º ano 

INEP: 53009525 

 

 

 

 

mailto:escolaclasseshisul@yahoo.com.br
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Equipe Gestora SHISUL 

 

Docentes e Coordenadoras Pedagógicas 

Coordenadoras Pedagógicas Diana Laura Gomes de Almeida 

Arlene Abreu Mesquita Dantas 

1º anos Denise Alves Campos Sampaio 

Vânia Maria Vieira 

Luana Mendes Fernandes  

2º anos Aracely Almeida Barros 

Jussara S. Cordeiro Gomes 

Fabiana Malta de Paiva 

3º anos Rosilene Ribeiro 

Ana Lúcia Silva 

Stephanie Zeitone Florencio 

Vergínia Affonso 

4º anos Márcia Fábia Paixão 

Helena Nishikawa 

Rebeca Basílio 

Lívia Rodrigues Lima 

5º anos Lara Maria de Melo Dias 

Susana Francisco 

Rosinaldo Silva 

Irene Fernandes 

Apoio (professoras readaptadas) Carla Guimarães (Mecanografia) 

Rosa Maria da Silva (Artes) 

Valdineide Andrade (Biblioteca) 

 

 

Diretor Max Jucá Kokay 

Vice Diretora Gabriela de Oliveira Mello 

Chefe de Secretaria Jamir Alves Pinto 

Supervisora Pedagógica Ingrid Deolindo Candido 
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Servidores terceirizados 

 Serviços Gerais 

Antenor da Silva Sá 

Maria do Amparo Lima de Moraes 

Maria Aparecida da Silva 

Lucimar de Jesus Silva 

Franciel Gomes da Luz 

Rodrigo Santos 

 

 

 

Conselho escolar e da APM da EC SHI SUL 

 

Presidente do Conselho Escolar Monalisa Paiva Moraes Machado 

Vice-presidente do Conselho Escolar Rosilene de Lima Costa Ribeiro 

Presidente da APM Max Jucá Kokay 

Vice-presidente da APM Dayse Aparecida Lopes Ottoni 

1º Secretário da APM Raquel Lopes Capucci 

2º Secretário da APM Aracely Almeida de Barros 

1º Tesoureiro Jamir Alves Pinto 

 Merendeiras 

Maria Rita de Oliveira 

Joanita Aparecida do Nascimento Lima 

 Educador Social Voluntário 

Lariça Aparecida de Freitas 

Janildes Pereira da Silva 

Gyzane Costa Pinto 

José Amorim de Barros 



 

10 
 

2ª Tesoureira Marilda Lima de Carvalho Albuquerque 

1º Conselheira Eloísa Albuquerque Parras de Carvalho 

Suplente Lucimar de Jesus Silva 

2ª Conselheira Ingrid Deolindo Candido 

3ª Conselheira Maria do Amparo Lima de Morais 

  

 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Mais do que uma necessidade, percebemos que conhecer e compreender os 

vários aspectos que compõe nossa comunidade é uma estratégia que envolve e permeia 

todo o trabalho de gestão e toda a nossa pratica pedagógica. Assim, diante dos desafios 

de uma educação de qualidade, precisamos contextualizar nossa prática pedagógica com 

a realidade de nossos alunos, com seus anseios, com suas necessidades e expectativas. 

Com o objetivo de obter informações sobre a realidade escolar, foi aplicado um 

questionário no primeiro bimestre de 2019, para levantamento de dados dos segmentos 

escolares: estudantes, pais ou responsáveis, professores, equipe gestora e funcionários. 

Seguem-se os dados obtidos. 

Perfil dos estudantes da nossa escola 

 

23% 

2% 51% 

9% 

15% 

Como você se 
autodeclara? 

Branco

Amarelo

Pardo

Preto

Não Sei 52% 
46% 

2% 0% 

Idade dos estudantes 

6 a 8 anos 9 a 11 a. 12 a 14 a. 15 ou +
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Com base nos gráficos, percebe-se que a maioria dos alunos se consideram da 

cor parda, residem com seus pais e estão quase que igualmente divididos entre os sexos 

feminino e masculino. Ao serem questionados sobre os projetos que são comuns a toda 

a escola, obteve-se as seguintes respostas: 

 

 

52% 

48% 

Sexo dos estudantes 

Feminino Masculino

11% 
3% 

48% 

38% 

O que acha da hora da 
entrada em nossa 

escola? 

Razoável Ruim Boa Ótima

67% 

24% 

3% 
3% 2% 1% 

Com quem você mora? 

Pais Mãe Pai Avós Parentes Outros

9% 
2% 

38% 51% 

O que acha do 
momento da leitura 

em nossa escola? 

Razoável Ruim Boa Ótima
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Ao analisar o gráfico obtém-se a informação de que os alunos consideram o 

momento de entrada dos turnos e a hora cívica como bons, já o momento da leitura, os 

professores e a merenda da nossa escola são considerados ótimos.  

Perfil dos Pais ou Responsáveis 

 

 

 

 

 

 

15% 

4% 

43% 

38% 

O que acha da hora 
cívica em nossa 

escola? 

Razoável Ruim Boa Ótima 5% 3% 

29% 

63% 

O que você acha da 
merenda da escola? 

Razoável Ruim Boa Ótima

4% 2% 

32% 

62% 

O que acha da sua 
professora? 

Razoável Ruim Boa Ótima

3% 

38% 

59% 

Como você avalia o trabalho 
do professor do seu filho? 

9% 

52% 

39% 

Como você avalia o seu 
acompanhamento na vida 

escolar do seu filho? 

Regular Bom Ótimo
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Por que você escolheu matricular seu filho na EC 
01 SHI Sul? 

Mora perto

Indicação

Trabalha perto

Outros

5% 

41% 
54% 

Como você avalia o trabalho 
pedagógico da escola? 

Regular Bom Ótimo

3% 

43% 
54% 

Como você avalia a 
comunicação da escola com 

os pais? 

Regular Bom Ótimo

2% 

45% 
53% 

Como você avalia as 
reuniões bimestrais para a 

apresentação de resultados? 

Regular Bom Ótimo 13% 

41% 

46% 

Você faz a leitura diária da 
agenda do seu filho? 

Nunca Às vezes Sempre
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Com base no levantamento de opiniões dos pais sobre o trabalho da escola, 

percebe-se que a opinião da maioria é positiva. Na questão “Porque você escolheu 

matricular o seu filho na EC SHISUL” foram feitos os seguintes relatos: 

“Porque é uma boa escola e meu outro filho estuda lá.” 

“Porque é uma escola muito boa, tem bons professores, excelente diretor. 

Tratam muito bem meus filhos, que são alunos.” 

“Porque fica perto do meu trabalho.” 

“Não era minha primeira opção, mas tive boas referências então resolvi 

matricular o meu filho lá.” 

“Porque o ensino é de qualidade e a comunicação entre escola e pais é bem 

aplicada. Gosto muito disso!” 

 

Perfil dos Professores e Gestores da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 
0

1

2

3

4

5

6

7

Onde Reside? 

Onde Reside?
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94% 

6% 

Qual seu sexo? 

Feminino

Masculino 53% 30% 

17% 

Estado Civil 

Casado(a)

Solteiro(a)

Divorciado(a
)

26% 

24% 
37% 

13% 

Idade  

27-35 anos

36-45 anos

46-56 anos

57-71anos

11% 

87% 

2% 

Nível de Escolaridade 

Ensino
Superior

Pós
Graduação

Mestrado

17% 

28% 

19% 

36% 

Ano em que iniciou a 
lecionar na SEEDF 

Anos 1980-
1990

Anos 1991-
2000

Anos 2001-
2010

Anos 2011-
2019

2% 

67% 

26% 

3% 2% 

Há quantos anos você 
obteve o nível de 

escolaridade assinado 
anteriormente? 

Há menos de
2 anos

De 2 a 7 anos

De 8 a 14
anos
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Observa-se que grande parte dos professores residem nos bairros localizados ao 

redor da escola, possuem formação em nível de pós-graduação e tempo de experiência 

na área que atuam. 

Após a análise dos gráficos e informações obtidas na assembleis escolar e dia 

letivo temático, observou-se a necessidade de algumas adaptações e reformas na escola 

tais como a necessidade da construção de quadra esportiva coberta, reforma nos 

banheiros, refeitório, ampliação do parquinho, construção de 04 salas com múltiplas 

funções e fazer a cobertura do pátio. A escola não possui condições plenas de 

acessibilidade (rampas, guias entre outros), porém não impede o trânsito de pessoas 

com necessidades especiais.  Ao longo da história, a escola vem contando com algumas 

5% 

49% 

11% 

33% 

2% 

Há quantos anos trabalha 
como professor nessa 

escola? 

Menos de um ano 1-5 anos

6 -10 anos 11-20 anos

Mais de 20 anos

2% 

53% 

2% 

41% 

2% 

Há quantos anos você 
ministra aulas para 

estudantes do ano escolar 
em que você se encontra 

nesse momento? 

Menos de um

1-5 anos

22% 

44% 

17% 

17% 

Quantas vezes por semestre 
você tem o hábito de 

frequentar o cinema, museu 
ou teatro? 

Nenhuma

Uma ou duas

Três ou quatro

Cincou ou seis

Mais de seis
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parcerias e voluntariados como alunos estagiário do UniCeub, verba parlamentar e 

apoio constante do empresário senhor Gilberto Salomão conforme demandas 

apresentadas. Em 2018, houve a reforma da cantina (onde é preparado o lanche) troca 

da fiação elétrica, forro PVC e troca das luminárias graças às parcerias que tem 

estabelecido. Essas parcerias resultam em uma rede solidária, onde cada um participa 

com seus recursos e competências, favorecendo a transformação de boas intenções em 

práticas concretas. 

Os índices e diagnósticos levantados servem como ponto de partida para o 

estabelecimento de metas e objetivos ao trabalho da ECSHISUL. 

 

Índices e Resultados das Avaliações externas  

O Ideb, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica agrega ao enfoque 

pedagógico a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que 

permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. Diante dos resultados 

obtidos temos traçado estratégias para a melhoria desses resultados. Segue abaixo tabela 

com resultados observados e metas projetadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) auxiliou-nos aferir os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos 
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estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental de nossa escola. As provas aplicadas aos 

alunos forneceram três resultados: desempenho em leitura, desempenho em matemática 

e desempenho em escrita além de oferecer informações contextuais, como: o Indicador 

de Nível Socioeconômico e o Indicador de Formação Docente da escola. Segue abaixo 

tabela com os resultados obtidos. 
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 Dados do Censo escolar (índices de aprovação e reprovação) 

MOVIMENTAÇÃO 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Matrícula em 21/03/2018 52 87 101 90 77 

Admitidos após 21/03/2018 1 7 3 6 0 

Matrícula Final 51 82 100 86 74 

Aprovados sem 

dependência 

51 82 87 86 67 

Reprovados   13  7 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A legislação de ensino que postula que “a educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 2º LDB 9394/96). Assim, a EC 

SHISUL firma o compromisso social de promover a educação formal da criança e 

colaborar para seu pleno desenvolvimento. Esta escola acredita que o letramento e a 

consciência sustentável são essenciais para tal formação. Deste modo, vêm 

desenvolvendo ações que provoquem e amadureçam nos educandos essas habilidades, 

pois a aprendizagem não ocorre de forma solitária, mas a partir da relação com o outro e 

sua interação com o meio, conforme apontam os Pressupostos Teóricos da SEEDF no 

que se refere à função primeira da escola de garantir a aprendizagem de todos os 

estudantes, por meio de desenvolvimento de processos educativos de qualidade. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRATICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Em 2019, o fortalecimento da leitura é o propósito norteador para todos os 

trabalhos desenvolvidos na escola e como principal caminho para o desenvolvimento da 

cultura.  

O Currículo em Movimento orienta que a educação deve acontecer de forma 

integral e postula que este trabalho deve pautar-se a partir dos seguintes princípios 

(PRESSUPOSTOS TEÓRICOS pág. 28): 

Integralidade: Este é um espaço privilegiado para se repensar o papel da educação no 

contexto contemporâneo. Segundo o currículo, a integralidade deve ser entendida a 

partir da formação integral das crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida 

atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais.  

Intersetorização: Este princípio defende que os projetos sociais, econômicos, culturais 

e esportivos trabalhem de forma articulada a fim de que as políticas públicas sejam 

potencializadas e consequentemente promovam melhorias na qualidade da educação. 

Transversalidade: A partir deste princípio, a educação em uma perspectiva integral só 

poderá acontecer se houver interdisciplinariedade de conhecimento, onde a 

aprendizagem está vinculada aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da 

comunidade. A EC SHISUL busca constantemente desenvolver atividades que 

proporcionem a transversalidades dos temas e conteúdos para que permeiem todas as 

áreas de conhecimento. 

Diálogo Escola e Comunidade: Na educação integral é necessário transformar a escola 

em um espaço comunitário em que intensas trocas culturais são estabelecidas a partir 

dos diferentes grupos. A comunidade escolar participa, contribui e garante o resgate de 

tradições culturais principalmente em parcerias coma s embaixadas e pais dos alunos 

que colaboram trazendo suas culturas e promovendo trocas sociais. 
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Territoriedade: A educação integral deve romper os muros da escola, entendendo que 

o trabalho em rede, a gestão participativa e a corresponsabilização constituem 

ingredientes essenciais para uma educação de qualidade. 

Trabalho em rede: A educação integral entende que todos devem trabalhar em 

conjunto, pois através da troca de experiências e informações surgem novas 

oportunidades de aprendizagem para a criança, o adolescente ou jovem. Neste sentido, o 

diálogo proporciona o reconhecimento das fragilidades e retomada de novas estratégias 

de trabalho.  

Sustentabilidade: aponta que novas formas e fontes de energia alimentam a 

criatividade do educando ao passo que se desenvolve uma consciência de que as 

atitudes deste indivíduo tem impacto direto no planeta em que vivemos. 

Letramento: este princípio é de suma importância para o trabalho escolar, pois para 

que a educação ocorra de forma integral, o indivíduo deve estar devidamente situado e 

atuante no contexto social em que está inserido como melhoria direta no exercício da 

cidadania. 

A prática pedagógica da escola promove em espaço para pensar e repensar a 

formação do estudante em sua plenitude, crítica e cidadã.  
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PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente conforme a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses 

princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEEDF nos remete ao 

que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos 

atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, 

atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os 

princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, 

flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos 

saberes que circulam no espaço social e escolar. 

 

6. OBJETIVOS  

 

 OBJETIVO GERAL 

A Escola Classe SHI SUL tem como objetivo geral, oferecer aos seus alunos a 

formação básica do cidadão para que possa atuar na sociedade de maneira ativa e 

inclusiva, através de uso de práticas pedagógicas de qualidade, de momentos de 

instrução e socialização, oferecendo um espaço de aprendizagem e desenvolvimento do 

estudante em todas as dimensões humanas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Encorajar no aluno o protagonismo estudantil; 

 Assegurar o cumprimento do currículo escolar de forma criativa e 

interdisciplinar; 

 Promover a inclusão em e para toda a comunidade escolar; 

 Garantir que o ambiente escolar seja um espaço receptivo e acolhedor a todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem; 

 Promover visitas a museus, cinema, teatro e demais espaços possibilitando o 

acesso à cultura; 
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 Melhorar os resultados das Avaliações Externas; 

 Promover o letramento no 1º Bloco do EFI; 

 Desenvolver a autonomia e autogestão dos estudantes ao final do 2º Bloco do 

EF1; 

 Assegurar a escuta de opinião de toda a comunidade escolar na construção da PP 

e na tomada de decisões; 

 Aproximar a relação família-escola; 

 Desenvolver a gestão democrática; 

 Colaborar para a prevenção da saúde física e mental dos profissionais de 

educação da nossa escola; 

 Assegurar a escuta da comunidade escolar nas decisões de destinação da verba; 

 Aplicação dos recursos com transparência e de acordo com a demanda da 

comunidade; 

 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Os documentos oficiais da SEEDF postulam em seus pressupostos teóricos a 

concepção Histórico-critica e esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção 

da história. O aluno é visto como ser em busca da aprendizagem e a escola deve ofertar 

uma educação que amplie os seus horizontes, que aprenda a respeitar a si e ao outro, que 

use do seu conhecimento para transformar a realidade em busca de mais justiça social. 

Esta perspectiva compreende o aluno como um ser histórico, construído através de suas 

relações com o mundo natural e social. Assim, o conhecimento é construído na 

interação sujeito-objeto a partir de ações socialmente mediadas. “Com este intuito, este 

Currículo da Educação Básica se fundamenta nos referenciais da Pedagogia Histórico-

Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural por apresentarem elementos objetivos e 

coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente as 

explicações para as contradições sociais, mas sobretudo, para superá-las, identificando 

as causas do fracasso escolar garantindo a aprendizagem para todos” (pág. 31). 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O Currículo em Movimento da Educação Básica (p.10) propõe que “a 

organização o trabalho pedagógico no BIA e 2º Bloco deve ser sustentada por uma 

didática que provoque o pensamento, envolta por situações que favoreçam o aprender 

na interlocução com o outro, ressignificando a estética da aula e, consequentemente, o 

lugar do professor que articula ações para a emancipação dos estudantes”.  Com base 

nessas concepções, nos organizamos pedagogicamente para a realização do nosso 

trabalho. 

A organização da escola acontece em Ciclos de Aprendizagem, conforme as 

Diretrizes Pedagógicas da Organização Escolar em Ciclos. Somos uma instituição que 

atente os Anos Iniciais (1º ao 5º ano – 2º Ciclo da Educação Básica) e se organiza em:  

* Bloco I – ( 1º, 2º e 3º anos) 

- Ofertamos 10 turmas distribuídas nos turnos matutino e 

vespertino, com jornada diária de 5 horas. 

* Bloco II – (4º ano e 5ºanos) 

- Ofertamos 4 turmas do 4° ano de escolaridade e 4 turmas do 5º 

ano distribuídas nos turnos matutino e vespertino, com jornada 

diária de 5 horas. 

 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Matutino 2 Turmas 1 Turma 2 turmas 2 Turmas 2 turmas 

Vespertino 1 Turma 2 Turmas 2 turmas 2 Turmas 2 turmas 
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QUANTIDADE DE ALUNOS POR SALA 

 MATUTINO 

1º A-  Profª Denise 27 

1ºB – Profª Vânia 28 

2ºA – Profª Aracely 25 

3ºA – Profª Rosilene  22 

3ºB – Profª Ana Lúcia 27  

4ºA – Profª Fábia 21 

4ºB – Profª Helena 25 

5ºA – Profª Lara 26 

5ºB – Profª Suzana 24 

TOTAL 225 

 

 

Muitos dos espaços são usados de maneira coletiva. As 9 salas de aula são 

divididas para as 18 turmas da escola. A Biblioteca é usada por todos em horários 

estabelecidos para cada turma. A biblioteca foi contemplada pela REDE CASCOL (em 

2015) foi reformada e recebeu acervo e mobiliário novo. Contamos com uma professora 

readaptada, para cuidar e implementar o projeto de leitura que conta com ações na 

biblioteca. 

Nas atividades de recreação as turmas usam a quadra de esportes para realizarem 

jogos recreativos e atividades de psicomotricidade. 

Horários da Biblioteca 

Biblioteca Matutino 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h às 9h30  5ºB 3º A 2ºA  

9h30 às 10h  4º A 4º B 1ºA  

11h às 

11h30 

 5ºA 3ºB 1ºB  

Biblioteca Vespertino 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14h às 

14h30 

 4ºD 3ºD 1ºC  

14h30 às 

15h00 

 5ºC 3ºC  2ºB  

15h30 às 

16h00 

 5ºD  4ºC 2ºC  

 

 

1º C – Profª Luana 26 

2º B – Profª Jussara 23 

2º C – Profª Fabiana 17 

3º C - Profª  Stephanie 27 

3º D - Profª Marina 20 

4º C - Profª Rebeca 16 

4º D - Profª Lívian 24 

5º C – Profº Rosinaldo 22 

5º D - Profª Irene 30 

TOTAL  205 

 

 VESPERTINO 
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Horários da Atividade Física 

 

Atividade Física MATUTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 9h 1º A 1º B 3º A 3º B 5º A 

9h às 10h 2ºA  4ºB 4º A  5º B 

11h às 12h      

 

Atividade Física VESPERTINO 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13h30 às 

14h30 

     

14h00 às 

15h00 

3ºD 5º D 2º B  2º C 

16h00 às 

17h00 

3ºC 1º C  5º C  4ºD 4º C 

 

Os Atendimentos nas salas de apoio e de recursos ocorrem em pequenos grupos 

ou de maneira individualizada. A Equipe de Apoio a Aprendizagem também realiza 

atendimentos de forma pontual e direcionada, em pequenos grupos ou individualmente. 

A sala de apoio atende além dos nossos alunos, alunos de outras escolas, dessa forma, 

dispomos de uma Orientadora Educacional, uma Pedagoga na EEAA, uma psicóloga 

itinerante na EEAA, uma professora na sala de Atendimento Especializado e uma 

professora na Sala de Recursos para todos os estudantes encaminhados e oriundos das 

escolas adjacentes, em caráter de itinerância.  

A escola mantém parceria com a Faculdade UniCeub, com os estagiários do 

curso de Psicologia que realizam o estágio supervisionado auxiliando a escola no 

atendimento aos alunos, investigação e intervenções de queixas escolares. Esses 

estagiários são orientados e supervisionados pela pedagoga e psicóloga da escola, bem 

como pela professora coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade. 

 

Orientação Educacional Eloísa Parras 

Psicopedagoga EEAA Monalisa Paiva 

Psicóloga EEAA Bárbara Medeiros 
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Sala de Recursos Lúcia Brandão 

Sala de Apoio Regina César 

 

A relação escola-comunidade se dá por meio de reuniões bimestrais, festas, dias 

letivos temáticos e eventos programados de acordo com as atividades desenvolvidas ao 

longo do ano, além de atendimentos individualizados com famílias e estudantes, sempre 

que se faz necessário. Além disso, utilizamos comunicação escrita na agenda escolar e 

questionários como forma de obter a participação dos pais, uma vez que a comunidade 

(em sua maioria) não reside próximo à escola. 

Contamos com 4 educadores sociais voluntários (ESV) com jornada de apenas 

20 horas, 2 no turno matutino e 2 no turno vespertino, que atendem a estudantes 

portadores de necessidades educacionais especiais. Os ESVs são orientados pelos 

serviços de apoio juntamente com o professor da turma e os coordenadores pedagógicos 

para que sejam garantidas as adequações e ações necessárias a cada caso. Entre suas 

atribuições estão as seguintes: 

 

• Auxiliar o professor no desenvolvimento das adequações do estudante com 

necessidades educacionais especiais; 

• Auxiliar o professor na organização da sala e dos materiais pedagógicos do 

ENEE;  

• Acompanhar o processo de adaptação do ENEE;  

• Receber e entregar os alunos com necessidades educacionais especiais aos pais 

e/ou responsáveis;  

• Participar das reuniões com pais e/ou responsáveis;  

• Apoiar e orientar os ENEEs especiais nas atividades de vida diária, autônoma e 

social no contexto escolar e nas atividades extraclasse, como na realização das 

atividades motoras, lúdicas e recreativas sob a orientação do professor;  

• Acompanhar o aluno com necessidade educacional especial no passeio dirigido;  

 

A Comunidade escolar participa e contribui com essas vivências a medida que a 

escola promove encontros, oficinas e palestras. Embora a comunidade, em sua maioria, 

resida distante da escola, estão sempre colaborando com os projetos da escola, seja na 

horta, nas atividades que propomos que sejam feitas em família, na construção de 

maquetes ou brinquedos reciclados.  
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A escola conta com a parceria do Centro de Saúde nº 05 do Lago Sul, no 

Programa Saúde na Escola, no tratamento dentário dos alunos, bem como em parceria 

nas campanhas de vacinação, piolho, dengue entre outros.  

 

9. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação incide sobre os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros 

das atividades escolares, acontece de forma processual e contínua no decorrer da 

operacionalização da proposta pedagógica da escola, buscando o aperfeiçoamento 

constante e o desenvolvimento do vínculo de afinidade entre nossas ações e o contexto 

escolar.  

As Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º Ciclo (SEEDF, 

2014, p. 29), traz a seguinte citação acerca da avaliação formativa:  

                                        “A concepção formativa aí implícita constitui prática 

imprescindível para o progresso das aprendizagens dos 

estudantes e dos demais sujeitos que compõem a escola. (...) 

‘enquanto se avalia, se aprende e enquanto se aprende, se 

avalia’, por este motivo, a expressão avaliação para as 

aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens, é a 

que se harmoniza com a avaliação formativa.” 

Com base neste documento, compreendemos que a avaliação formativa 

considera o estudante como aprendente ao longo do processo, que vai reestruturando o 

seu conhecimento por meio das atividades que executa. Do ponto de vista cognitivo, a 

avaliação formativa centra-se em compreender o funcionamento da construção do 

conhecimento. A informação demostrada na avaliação se refere às representações 

mentais do aluno e às estratégias utilizadas, para chegar a um determinado resultado. Os 

erros são objetos de estudo, pois revelam a natureza das representações ou estratégias 

elaboradas pelo estudante. 

Considerando a avaliação em uma perspectiva formativa a E.C.01 SHI SUL 

adota os seguintes instrumentos de avaliação:  

Psicogênese da Língua Escrita: Teste baseado na Teoria de Esther Pillar 

Grossi. São realizados cinco testes da Psicogênese ao longo do ano. O primeiro, no 
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início do ano letivo, como sondagem e os demais ao final de cada bimestre letivo como 

avaliação do conhecimento adquirido e da prática pedagógica.  

Avaliações Bimestrais: Avaliações em formato de provas objetivas. Uma prova 

de Português, uma prova de Matemática e outras em caráter interdisciplinar dos 

componentes curriculares de Ciências, História e Geografia. Juntamente com essas 

provas, são realizadas avaliações das produções escritas. 

Estudo Dirigido: Uma revisão feita com os alunos do 5º ano semanalmente.   

Avaliações externas e da SEEDF: (Provinha Brasil, ANA, Prova Diagnóstica e 

Avaliação das Aprendizagens): Avaliações que são elaboradas por outras instituições. 

Os resultados servem de espelho, avaliação e retomada para o trabalho da escola. 

Culminância de projetos: A escola procura trabalhar a iniciativa dos estudantes 

e o protagonismo dos mesmos nos momentos de construção e apresentação dos projetos. 

Assembleias escolares com alunos, com os pais e docentes: é desenvolvido um 

momento de fala, escuta e levantamento de propostas para resolução das queixas 

levantadas.  

Reuniões pedagógicas: Normalmente acontecem às quartas-feiras nas 

coordenações coletivas com estudos do currículo e de temas ligados à melhoria da 

prática pedagógica. 

Conselhos de classe: É realizado, bimestralmente, com todos os segmentos da 

escola, é aberto à participação do conselho de pais e demais interessados. 

A escola utiliza desses instrumentos para pensar e repensar estratégias de 

trabalho, para promover encontros entre família e escola, retomar projetos, reorganizar 

espaços, avaliar o trabalho desenvolvido, conhecer melhor os alunos, mapear e intervir 

nas dificuldades de aprendizagem, entre outros.  

 

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A escola é organizada em dois turnos, matutino e vespertino, que trabalham a 

partir do planejamento elaborado coletivamente. Durante as coordenações coletivas é 

proporcionado ao grupo o estudo e debate dos documentos norteadores do trabalho da 

escola, que além do novo currículo, utiliza também as Diretrizes e a BNCC para a 

elaboração dos planejamentos dos objetivos de trabalho. A coordenação faz a 

intermediação na elaboração, compartilhamento e execução do planejamento. Além das 

coordenações pedagógicas, os professores também utilizam as redes sociais e tecnologia 
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para estabelecerem conversas, compartilhar experiência, inspirações e consultas aos 

documentos para elaboração do planejamento. Neste momento são considerados os 

eixos integradores, citados no Currículo em movimento (pág. 08) no intuito de 

“possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade”.  

A E.C.SHI Sul desenvolve o currículo de forma plena a partir dos objetivos de 

aprendizagem lá postulados. Para que esses objetivos sejam exitosos é fundamental que 

os mesmos sejam trabalhados através de vivências, assim podem gerar significados, e 

consequentemente, aprendizagem. Deste modo, a escola procura elaborar oficinas, 

experiências, aulas de artes e passeios onde os alunos possam vivenciar as 

aprendizagens. 

A E.C.SHI Sul promove e desenvolve projetos em diferentes áreas, buscando 

propiciar uma educação próxima ao educando, capaz de aguçar a criatividade e o 

interesse, que requer o planejamento do trabalho dentro do espaço/tempo e das metas 

que se pretende alcançar, possibilitando assim, ações interventivas e o constante 

reavaliar das práticas existentes no âmbito escolar, dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento, visando tornar o aluno protagonista da transformação no processo 

educativo. 

Temos como desafio desenvolver um currículo interdisciplinar, buscando 

estratégias de organização dos conhecimentos escolares, tornar motivadores e 

significativos os conteúdos, “buscar desenvolver aprendizagens problematizadoras, 

mobilizadoras de diferentes tipos de recursos cognitivos”. Partindo da realidade 

educacional existente para a prática com o objetivo de uma possível transformação da 

realidade, sendo o professor corresponsável para que essa proposta se efetive, 

juntamente com toda a equipe técnica e pedagógica da escola. 

O Currículo em Movimento propõe uma maior integração entre os níveis do 

Ensino fundamental e uma proposta de trabalho onde as diferentes áreas de 

conhecimento tenham sustentação nos eixos transversais (Educação para a Diversidade; 

Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 

sustentabilidade) e integradores (alfabetização, letramentos e ludicidade). Destaca-se 
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que o fundamento do currículo é a Educação Integral (na perspectiva de para além da 

ampliação da carga horaria), favorecendo as aprendizagens e fortalecendo a participação 

cidadã, baseado nos princípios: integralidade, intersetorialização, transversalidade, 

dialogo com a escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência 

escolar negociada. Nessa perspectiva, todas as atividades desenvolvidas no ambiente 

escolar são entendidas como educativas e curriculares. 

A E.C.SHI Sul trabalha de forma interdisciplinar os conteúdos através de 

projetos. Os temas transversais são ministrados através dos objetivos de aprendizagens e 

conteúdos programados por bimestres, buscando atender os alunos de forma a integrar 

os seus conhecimentos e respeitar a realidade dos mesmos. Temos o compromisso de 

respeitar os alunos em suas especificidades, seus interesses e no seu ritmo de 

aprendizagem e desenvolvimento. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, os preceitos 

da LDB e as Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal Ensino Fundamental – Séries Iniciais e Anos Iniciais regem os nossos 

encaminhamentos. 

Projeto Interventivo: visa atender as orientações da Estratégia Pedagógica do 

BIA ao mesmo tempo em que vai ao encontro das necessidades identificadas no 

diagnóstico inicial e ao longo do ano. É realizado com o auxílio dos professores do 

turno contrário. O professor regente atende o aluno individualmente em suas 

necessidades específicas enquanto o professor auxiliar desenvolve atividades 

diversificadas com o restante da turma. 

Reagrupamento: é realizado o reagrupamento Intraclasses uma vez por semana, 

com atividades diversificadas de acordo com as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas pelos alunos. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

Abaixo, segue o plano de ação para execução  sob as seguintes dimensões: 

Pedagógica, Resultados Educacionais, Dimensão de Pessoas, Gestão Participativa, 

Administrativa e Financeira. 
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PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Encorajar no aluno 

o protagonismo de 

sua aprendizagem. 

Contribuir para que todos os 

alunos obtenham formação 

suficiente para desenvolver 

autonomia e autogestão em suas 

atividades. 

Utilizar metodologias diversificadas para 

melhor atender as diferenças individuais, 

autogestão e auto avaliação. 
Verificar o 

rendimento/desenvolvimento 

dos alunos a partir da avaliação 

formativa. 

Coordenação, 

professores e apoio 

escolar. 

Semanalmente 

Assegurar o 

cumprimento do 

currículo escolar de 

forma criativa e 

interdisciplinar. 

Garantir o cumprimento de 

100% dos objetivos de 

aprendizagem previstos no 

currículo em movimento. 

Discutir nas Coordenações Coletivas a 

execução do trabalho pedagógico, planejar 

conjuntamente e reformular ações 

interventivas.  

Observar a resposta dos 

alunos quanto as atividades 

propostas numa perspectiva 

ação-reflexão-ação. 

Equipe gestora, 

coordenação, 

professores regentes 

e serviços de apoio 

escolar.  

Semanalmente 

Promover a 

Inclusão em e para 

toda a comunidade 

escolar. 

Melhorar em 80% as 

dificuldades de acessibilidade. 

Orientar aos professores quanto ao uso de 

metodologias diversificadas no trabalho 

pedagógico, principalmente para atender os 

ENEE’s. 

Acompanhar, discutir e quando necessário, 

adaptar as atividades pedagógicas para que 

se adequem a realidade de cada turma, visto 

que nossas turmas são inclusivas. 

 

 

Serão avaliadas durante as 

coordenações e reuniões 

coletivas 

 

 

Coordenação, 

professores e apoio 

escolar. 

Bimestralmente 
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Garantir que o 

ambiente escolar 

seja um espaço 

receptivo e 

acolhedor a todos 

os envolvidos no 

processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Realizar diariamente atividades 

dirigidas no início de cada 

turno. 

Recepcionar todos os alunos na entrada 

principal dos turnos. 

Realizar atividades dirigidas no início de 

cada turno com: reflexão, alusão a datas 

comemorativas, aniversários, bem como 

com informações gerais e hora cívica. 

Promover apresentações como: leitura de 

redações, poesias, danças e divulgação dos 

trabalhos desenvolvidos em sala de aula. 

 

Por meio das apresentações 

realizadas. 

Gestão, 

Coordenação, 

Professores e 

serviços de apoio 

Diariamente 

Promover visitas a 

museus, cinema, 

teatro e demais 

espaços 

possibilitando o 

acesso à cultura. 

Realizar 100% dos passeios 

educativos programados.  

Elaborar cronograma de visitas entre elas: 

cinema, teatro, museu e circo. 

 

Por meio de registros dos 

alunos, diários de bordo,  

pela execução dos passeios e 

pelos trabalhos pedagógicos 

produzidos antes e após a 

execução dos mesmos. 

 

 

Equipe gestora, 

Coordenação e 

professores regentes 

Durante o ano 

letivo 
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RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar o 

resultado nas 

Avaliações externas 

Ultrapassar em 5% a meta de 

6.3 no IDEB de 2019 

Acompanhar o rendimento dos alunos para o 

planejamento de ações interventivas. 

 

 

Resultados das avaliações 

externas. 

Coordenação 

professores regentes 

e serviços de apoio 

Semestralmente 

Promover o 

letramento no 1º 

Bloco do EFI 

Reduzir em 90% as dificuldades 

de aprendizagem referentes ao 

letramento dos educandos até o 

final do 3º ano. 

 

 

Planejar em parceria com os docentes e 

serviços de apoio as ações relacionadas à 

organização do trabalho pedagógico. 

 

 

A partir dos diversos 

instrumentos de avaliações em 

caráter formativo. 

Professores regentes 

e coordenação 

Bimestralmente 

Desenvolver a 

autonomia e 

autogestão dos 

estudantes ao final 

do 2º Bloco do EF1 

Contribuir para que 85% dos 

alunos concluam o 5º ano com 

habilidades de autonomia e 

independência fortalecidas 

Analisar os índices. 

Fazer levantamento das principais 

dificuldades. 

Elaborar estratégias de intervenção sobre 

essas dificuldades. 

Promover pesquisas, auto avalições e 

assembleias escolares. 

Através da observação do 

desempenho no 

desenvolvimento das 

atividades. 

Professores e 

serviços de apoio 

Diariamente 
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PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Garantir que o 

trabalho da escola 

atenda as reais 

necessidades da 

comunidade. 

 

Assegurar 80% da escuta de 

opinião de toda a comunidade 

escolar na construção da PP. 

Realizar dinâmicas de cooperação. 

Promover Assembleias.  

Dia Letivo Temático e aplicações de 

questionários de pesquisas. 

Registros de participação 

durante o desenvolvimento 

das ações. 

Gestão, 

Coordenação, SOE e 

EEAA  

Semestralmente 

Aproximar a 

relação família-

escola. 

Estabelecer uma relação 

próxima de 95% dos pais nas 

ações realizadas dentro da 

escola. 

Promover encontros de Família na escola 

através de eventos como: Festa Junina, Festa 

da Família, EXPOSHISUL e Reunião de 

Pais. 

Registros de participação 

durante o desenvolvimento 

das ações. 

Gestão, 

Coordenação, SOE e 

EEAA  

Mensalmente 

 

DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Desenvolver a 

perspectiva da 

gestão democrática. 

Assegurar a participação de 

90% da comunidade escolar na 

elaboração de ações que visem 

as melhorias da escola. 

Construir a PP da escola. Elaborar o Plano 

de Ação. Organizar o calendário anual com 

as atividades pedagógicas da escola. 

Realizar avaliações Institucionais. 

 

Participação nas reuniões e 

atividades 

Gestão, Equipe de 

Apoio e Conselho 

Escolar 

Mensalmente 

Garantir a 

participação da 

comunidade interna 

da escola na 

tomada de decisões 

Promover a representatividade 

de 95% dos segmentos escolares 

nos momentos de tomada de 

decisões. 

Realizar assembleia docente. 

Promover coordenações Coletivas; 

Otimizar o espaço da coordenação 

pedagógica e promover no grupo o 

pertencimento. 

Participação nas reuniões e 

atividades 

Gestão, Equipe de 

Apoio e Conselho 

Escolar 

Semanalmente 
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Colaborar para a 

prevenção da saúde 

física e mental dos 

profissionais da 

educação 

 

Melhorar 90% a harmonia do 

ambiente escolar. 

 

Buscar parcerias para formação continuada e 

reformas na escola.  

Promover um ambiente mais harmonioso e 

com condições de trabalho adequadas para 

todos os servidores. 

 

Participação nas reuniões e 

atividades 

Gestão, Equipe de 

Apoio e Conselho 

Escolar 

Durante o ano 

letivo 

 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Assegurar a escuta 

da comunidade 

escolar nas 

decisões de 

destinação da verba 

Utilizar 85% da verba nas 

prioridades da escola e o 

restante em demandas 

secundárias. 

Realizar reuniões para decidir de forma o 

dinheiro público vai ser utilizado (destinação 

conforme Ata); 

Atender as demandas de aquisição de bens e 

serviços 

Aquisição dos bens e materiais necessários 

para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico 

 

Aquisição dos bens e serviços 

para atender as necessidades 

da escola  

 

Gestão, APM  e 

Conselho Escolar 

 

Semestralmente 

Aplicação dos 

recursos com 

transparência e de 

acordo com a 

demanda da 

comunidade 

Prestar contas de 100% dos 

valores investidos a toda 

comunidade escola através de 

reuniões ordinárias e murais de 

ampla visualização. 

 

Organizar toda documentação necessária 

para entrega na CRE; 

Prestar contas dos recursos públicos 

oriundos de diferentes fontes; 

Realizar todos os procedimentos necessários 

(tomada de preços, conferência de 

documentos, etc.) 

 

 

 

Verificar a documentação a 

ser entregue na CRE e 

Acompanhar a  

Gestão, APM  e 

Conselho Escolar  

 

Semestralmente 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

 O acompanhamento e avaliação do Projeto Político pedagógico a 

escola se dará durante o ano e execução do mesmo. Será observado a maneira 

como a escola se organiza e coloca em ação o que foi planejado, bem como o 

uso de recursos e estratégias para a realização deste projeto; contudo, haverão 

frequentes retomadas e discussões sobre este plano de trabalho no decorrer do 

processo; em caráter extraordinário e, também, em datas previstas conforme as 

Orientações Pedagógicas (SEE-DF 2014): 

                                               “Lembramos que a avaliação é constante e que as atas ou 

períodos sugerem um marco temporal; contudo, nas 

Coordenações Pedagógicas, nas reuniões ordinárias do 

Conselho e Classe, o Conselho Escolar e na avaliação 

Institucional/ia letivo temático são oportunizados tempos, 

espaços, momentos e dados que servem para essa 

avaliação.”  

  

Essas discussões configuram momentos oportunos para pensar e 

repensar, numa postura critico-reflexiva, o que foi idealizado de forma que seja 

revisto o que for necessário ainda dentro do tempo de execução (ação-reflexão-

ação) os registros serão feitos através de fichas elaboradas pela própria escola, 

atas de reunião, questionário estendido a toda a comunidade escolar e registro do 

conselho de classe conforme ficha disponibilizada pela SEE-DF. 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA 

QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA. 

(APÊNDICE B) 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 

PROJETO DE 

LEITURA 

Promover o hábito da leitura prazerosa nos alunos; 

Proporcionar leitura em família nos finais de 

semana; 

Desenvolver as habilidades de inferência a 

interpretação através da leitura, do preenchimento 

da ficha literária e reconto. 

 

-Hora da leitura 

-Sacola literária 

-Disponibilizar livros, jornais e revistas para que 

sejam feitas leituras de diferentes gêneros textuais. 

Coordenação, 

professores regentes e 

professora a biblioteca. 

 

Participação durante o 

projeto 

 

BICHONÁRIO 

Promover a alfabetização para os alunos o 1º ano 

através dos nomes de animais. 

-Conhecer os animais e suas características 

enfatizar a letra inicial e seu nome, produzir 

coletivamente um parágrafo pequeno sobre as 

características esse animal. Com base no livro “De 

Avestruz a Zebra” de Maiti Frank carril. 

Supervisão, Coordenação 

e professoras do 1º ano 

Durante o processo ao 

longo do ano e através 

a confecção de 

portfólio. 

 

VIV’ARTE 

Desenvolver habilidades de artes e coordenação 

motora. 

-Aulas de artes com horários e professora 

específicos 

-(As aulas são ministradas pela professora Rosa 

pertencente ao quadro de readaptados da escola). 

Professora Rosa Maria Participação nas aulas e 

produções artísticas 

 

EXPOSHISUL 

FEIRA 

LITERÁRIA 

Valorizar e prestigiar os trabalhos realizados pelos 

alunos na escola. 

 

- Exposição dos trabalhos confeccionados ao longo 

do ano; 

Apresentação dos trabalhos expostos; 

-Apresentações artísticas dos alunos com base no 

tema do ano. 

Toda a escola Participação, interesse 

e desenvoltura durante 

a realização da 

exposição. 

 

FESTA JUNINA 

Promover a Cultura, o Regionalismo, o 

protagonismo e a integração Família-escola 

Valorizar as diferenças entre campo e cidade, meios 

de produção, culturas e modos de vida. 

-Apresentações culturais. Toda a escola Participação nos 

preparativos e na 

apresentação em 08 de 

Junho 
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PROJETO 

VALORES 

-Desenvolver valores morais e sociais para a vida 

em sociedade. 

- Semana de valorização para a vida. 

-Atividades pedagógicas e reflexões sobre as datas 

específicas como dia do amigo, páscoa, natal e em 

momentos oportunos em sala. 

Professore regente e SOE Durante todo o ano 

letivo 

 

ASSEMBLEIA 

ESCOLAR 

-Promover o Protagonismo Estudantil, exercitar a 

democracia o diálogo e promover a resolução de 

problemas. 

- Roda de conversa sobre os problemas elencados; 

-momento de fala e escuta; 

-levantamento coletivo de soluções para as 

demandas percebidas. 

- professores regentes e 

convidados 

Quinzenalmente 

através da participação 

em roda de conversa. 

 

EDUCAÇÃO 

PARA O 

TRANSITO 

-Inserir a temática mobilidade e trânsito para a sala 

de aula. 

-Compreender as imagens de organização do 

transito. 

- Sensibilização através das cores dos semáforos; 

-respeito às regras; 

 

-Professora Fabiana, 

Helena e Lara 

 

Obs.: Ação prevista no 

curso Detran nas 

escolas. Data provável, 

em setembro. 
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PROJETOS  2019 

UNIDADE ESCOLAR: E.C. 01 SHI SUL 

PROJETO: Sexta cultural e projeto plateia  

OBJETIVOS: 

    Geral: Desenvolver o protagonismo dos educandos através do trabalho em equipe.  

   Específicos: 

 Promover atividades culturais e artísticas; 

 Provocar a expressão artística dos educandos; 

 Recuperar valores humanos dentro do contexto educacional; 

 Instigar a integração aluno/professor/escola. 

DURAÇÃO: O projeto acontece semanalmente, durante todo o ano letivo. 

METODOLOGIA: As ações acontecem uma vez por semana, onde cada turma é 

responsável por apresentar uma atividade cultural relacionada ao conteúdo 

trabalhado, datas comemorativas ou acontecimentos da atualidade. As apresentações 

serão decididas pelos alunos, podem ser: danças, teatro, poesia, jogral, músicas, 

poemas. Os alunos, sob a supervisão e orientação do professor, elaboram a 

apresentação e os ensaios. A apresentação para a escola se dará as sextas-feiras, no 

horário de entrada do turno. Neste momento, desenvolve-se também o “projeto 

plateia”, onde os alunos adotam a postura ideal de um expectador através da atenção, 

silêncio e aplausos ao apreciar a apresentação feita pelos colegas.  

 

AVALIAÇÃO/CULMINÂNCIA: A avaliação será verificada de forma abrangente e 

contextualizada tanto pelo aluno quanto pelo professor em todos os durante todo o 

processo de preparação e apresentação. 

 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

Escola Classe 01 SHI Sul 
3901-8340 
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PROJETOS  2019 

UNIDADE ESCOLAR: E.C. 01 SHI SUL 

PROJETO: Bichonário  

OBJETIVOS: 

    Geral: Promover a alfabetização através dos nomes dos animais. 

   Específicos: 

 Reconhecer o alfabeto; 

 Conhecer os animais, em especial os animais do cerrado; 

 Conhecer os tipos de letra e diferentes textos; 

DURAÇÃO: O projeto acontece duas vezes por semana ate setembro. 

 

METODOLOGIA: Os alunos, duas vezes por semana, conhecem um animal 

diferente, visualizar o texto com informações sobre ele, fazer leitura 

coletiva, trabalhar a cópia do texto, destacar a letra inicial e reproduzir, de 

maneira diversificada (desenho, dobradura, pintura...) o animal estudado 

para compor o portfolio. No desenvolvimento do trabalho os conteúdos 

estarão envolvidos de maneira interdisciplinar. 

 

AVALIAÇÃO/CULMINÂNCIA: A avaliação acontecerá durante o processo de 

estudo e construção do portfólio do aluno. A culminância do projeto se dará em 

outubro, na Feira Literária através de exposição e apresentação do material 

construído. 

 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 
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3901-8340 
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PROJETOS  2019 

UNIDADE ESCOLAR: E.C. 01 SHI SUL 

PROJETO: Viajando na leitura  

OBJETIVOS 

    Geral: Formar bons leitores. 

   Específicos: 

 Despertar o interesse pela leitura e o hábito da leitura nos alunos; 

 Desenvolver a leitura prazerosa e o gosto por livros; 

 Desenvolver a habilidade de inferência e interpretação; 

 Colaborar para a melhora ortográfica da escrita; 

 Expandir a imaginação; 

 Provocar a paixão pelas palavras. 

DURAÇÃO: O projeto acontece duas vezes por semana durante todo o ano. 

METODOLOGIA:  

 O projeto é desenvolvido a partir dos livros disponibilizados na Biblioteca da 

escola além de jornais e revistas para que todos os gêneros textuais sejam abarcados. 

Em seguida, ações são desenvolvidas em sala, tais como: fichas literárias, biografia do 

autor, recontos orais e escritos, desenhos, releituras e criações dos alunos.  

 

AVALIAÇÃO/CULMINÂNCIA: A avaliação ao longo do processo, a partir do 

envolvimento e participação dos alunos. Haverá também uma culminância em 

outubro, onde haverá uma Feira Literária com exposições e apresentações dos 

trabalhos construídos ao longo do ano e homenagens aos autores da nossa cidade. 

Após a Feira Literária o trabalho com leitura continuará a ser feito. 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

Escola Classe 01 SHI Sul 
3901-8340 
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PROJETOS  2019 

UNIDADE ESCOLAR: E.C. 01 SHI SUL 

PROJETO: Assembleia Escolar 

 (Projeto inspirado no livro “Auto-gestão em sala de aula: Assembleias escolares”, de Ulisses Araújo) 

OBJETIVOS 

    Geral: Implementar a ideia de cidadania e democracia entre os alunos. 

   Específicos: 

 Promover entre os alunos um espaço de discussão sobre questões do cotidiano 

escolar; 

 Aprender a argumentar sobre seu ponto de vista; 

 Respeitar a opinião do colega; 

 Refletir sobre as situações de conflito e comprometer-se com a solução dos 

mesmos. 

DURAÇÃO: O projeto acontece quinzenalmente, durante todo o ano letivo. 

 

METODOLOGIA:  

 Organiza-se em sala envelopes para que os estudantes escrevam suas críticas, 

felicitações e sugestões todas as vezes que quiserem, de acordo com as situações 

cotidianas e depositam o bilhete nos envelopes. Estrutura-se a periodicidade, de 15 

em 15 dias. Elegem-se os cargos de relator, guardião do tempo, representantes e 

coordenadores. Realizam-se as inscrições, respeita-se o momento da fala e no final 

sistematiza-se as sugestões/encaminhamentos. 

 

AVALIAÇÃO/CULMINÂNCIA: A avaliação acontece processualmente em cada 

assembleia, além da identificação ao longo do bimestre do avanço na sociabilidade, 

respeito às regras, ao outro e desenvolvimento do senso crítico argumentativo. 

  

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

Escola Classe 01 SHI Sul 
3901-8340 
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PROJETOS  2019 

UNIDADE ESCOLAR: E.C. 01 SHI SUL 

PROJETO: Festa junina  

OBJETIVOS: 

    Geral: Conhecer e divulgar tradições culturais. 

   Específicos: 

 Internalizar importantes características e tradições culturais; 

 Valorizar e respeitar a cultura rural; 

 Desenvolver protagonismo nas produções artísticas; 

 Enriquecer o conhecimento dos estudantes abrindo o leque das diferenças de 

usos e costumes em cada sociedade. 

 

DURAÇÃO: O projeto acontece nos meses de maio e junho. 

 

METODOLOGIA:  

 Estudos das culturas, elaboração e ensaio de apresentação para a festa, gincana 

de gêneros alimentícios, prendas e conhecimentos gerais. Trabalho com diversos 

gêneros textuais tipo: receitas, convite, listas, poemas, cordel e outros.  

 

AVALIAÇÃO/CULMINÂNCIA: A avaliação se dá durante todo o processo de 

construção. A culminância do projeto acontecerá na Festa Junina da escola, em junho.  

 

 

 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

Escola Classe 01 SHI Sul 
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PROJETOS  2019 

UNIDADE ESCOLAR: E.C. 01 SHI SUL 

PROJETO: Feira Literária (EXPO SHISUL) 

OBJETIVOS: 

    Geral: Valorizar a leitura e promover o protagonismo estudantil. 

   Específicos: 

 Expor e prestigiar os trabalhos individuais e coletivos dos alunos;  

 Reconhecer autores renomados da Literatura; 

 Conhecer e homenagear autores em nossa cidade; 

 Envolver a família nas produções para estabelecer parceria família-escola.  

DURAÇÃO: O projeto acontece durante todo o ano letivo. 

 

METODOLOGIA:  

Leitura as segundas e sextas feiras, criação de biografia e fichas literárias de diferentes 

gêneros e estilos. Elaboração de murais, avaliações e atividades dentro deste contexto. 

Apresentações e releituras no dia do evento. 

 

AVALIAÇÃO/CULMINÂNCIA: A avaliação se dará a partir do envolvimento dos 

alunos durante a construção das atividades, ensaios, produções A culminância do 

projeto se dará em outubro na semana do livro, no evento de exposição “Feira 

Literária” 

 

 

 

 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

Escola Classe 01 SHI Sul 
3901-8340 
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PROJETOS  2019 

UNIDADE ESCOLAR: E.C. 01 SHI SUL 

PROJETO: Mobilidade e trânsito nas unidades escolares 

OBJETIVOS: 

    Geral: Compreender as imagens de organização do transito. 

   Específicos: 

 Entender que as imagens de organização de trânsito possibilitam disciplina e 

educação; 

 Pesquisar várias imagens de transito; 

 Definir a relação das imagens de trânsito com o trânsito dentro da escola; 

 Materializar as informações imageticamente; 

 Criar leis de trânsito na escola; 

 Reconhecer que as escolhas no trânsito está ligada a suas escolhas de vida; 

 Produzir objetos informativos sobre as leis de trânsito. 

DURAÇÃO: O projeto acontecerá no mês de setembro durante a semana do transito. 

 

METODOLOGIA:  

Metodologicamente, o projeto se baseia em trabalhar a sensibilização dos alunos através das 

cores do semáforo, com atividades que possibilitem contextualizar essas cores com a decisão, 

escolhas, vida e amor no seu caminho. Os alunos envolvidos primeiramente são os alunos do 

2º, 4º e 5º anos. Todas as atividades inicialmente serão na escola, mas podem se desdobrar 

em outros espaços, caso verifique a necessidade no decorrer do tempo. 

AVALIAÇÃO/CULMINÂNCIA:  

A avaliação será processual e formativa até a culminância do projeto. 

 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

Escola Classe 01 SHI Sul 
3901-8340 
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A- PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS AÇOES/ESTRATÉGIAS PERCERIAS 

ENVOLVIDAS 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

-Conhecer e estudar o novo currículo 

em movimento fortalecendo o 

trabalho baseado nos objetivos de 

aprendizagem. 

- Palestra sobre o Currículo em 

Movimento com Profª Daniela 

Lobato 

-Estudo do currículo nas 

coordenações coletivas. 

- SEEDF SEDE Todos os professores da escola 

(regentes, apoio, serviços e 

gestão) 

Semana Pedagógica 

Coletiva e 

coordenações 

coletivas 

 

Ocorrerá durante as 

reuniões 

pedagógicas 

-Subsidiar o trabalho proposto nesta 

PP para 2019 com foco em 

Literatura. 

 

-Roda de conversa e oficina sobre 

Literatura Infantil com a Profª 

Cristiane Salles 

 

Professora 

aposentada da  

SEEDF 

Todos os professores da escola 

(regentes, apoio, serviços, 

gestão e professora da 

biblioteca) 

 

Semana Pedagógica  

-Organizar os objetivos de 

aprendizagem e os conteúdos por 

bimestres. 

 

-Estudo do currículo associado ao 

calendário escolar. 

 Professores regentes 3 coordenações 

pedagógicas 

 

-Melhorar a participação e o 

desenvolvimento integral do 

estudante. 

 

-Palestra sobre Educação Sistêmica 

com a profª Hellen Vieira. 

-Conhecer novas formas de trabalho 

com os alunos em sala de aula 

propostas pela pedagogia sistêmica. 

 

Escola Quântica 

Instituto Israel 

Pinheiro 

Todos os professores da escola 

(regentes, apoio, servidores e 

gestão) 

Durante todo o ano 

letivo. 

 

-Planejar ações pedagógicas 

interventivas. 

-Elaborar estratégias de intervenções 

para os alunos com dificuldades de 

aprendizagem dentro do projeto 

Interventivo com o auxílio dos 

professores do contra turno. 

 

 Professores regentes e 

coordenação 

Durante todo o ano 

letivo. 

Nos conselhos de 

Classe 

-Promover formação continuada - Participar do compartilhamento de 

ideias e projetos na Virada 

Pedagógica. 

-Estudos dos níveis da Psicogênese e 

 Todos os professores da escola 

(regentes, apoio, serviços e 

gestão) 

 

Durante todo o ano 

letivo. 
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formas de avaliação.  

-Estudo dos pressupostos teóricos e 

princípios orientadores do currículo 

da SEE-DF. 

 

Promover o protagonismo entre os 

servidores da escola 

 

-Realizar momentos de discussão 

através das Assembleias Escolares. 

 Professores, gestão e equipe de 

apoio e da escola. 

Mensalmente nas 

coordenações 

coletivas 

 

Durante o processo 
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PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

OBJETIVOS 

 

METAS 
AÇÕES 

AVALIAÇÃO DAS 

ACÕES 
RESPONSAVÉIS 

CRONOGRA 

MA 

Acompanhar todas as 

ações (pedagógicas e 

administrativas) dos 

diversos seguimentos da 

Escola. 

 

 

 

Auxiliar os gestores na 

administração escolar 

 

Reunir mensalmente de forma ordinária, e 

extraordinária quando se fizer necessário. 

 

Apoiar os eventos culturais e sociais que 

envolvam os estudantes. 

 

Convocar pais, gestores, professores e 

representante da CRE, quando se fizer 

necessário. 

 

 Respaldar a Direção da escola junto a 

CRE ou demais órgãos do GDF.  

 

Analisar e aprovar as despesas advindas de 

todas as verbas. 

 

Contribuir para a construção do Plano de 

Ação e Metas a cada período de gestão 

escolar. 

 

Participar e colaborar nas decisões 

colegiadas. 

 

Promover a interação entre os diversos 

segmentos 

 

Através das reuniões. 

 

 Consulta e pesquisa a 

comunidade escolar, nos 

diversos seguimentos. 

 

 

 

Diretor e Vice Diretora 

 

 

   

Até  o final  de 2019,  
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE APOIO/RECURSOS 

OBJETIVOS 

META 

AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acompanhar o processo de ensino 

e aprendizagem em uma 

perspectiva institucional e 

interventiva, sempre em 

articulação com os profissionais do 

SEEAA e Orientadores 

Educacionais, visando a 

diminuição das queixas escolares e 

manifestações de fracasso escolar 

Acompanhar o processo de ensino 

aprendizagem na perspectiva da 

educação especial inclusiva dos 

alunos atendidos pelo EE. 

Desenvolver as 

atividades 

sistematizadas 

orientadas pelo 

SEEAA e estratégias 

definidas em estudo 

de caso. 

 

 

 

 

 

 

Trocar informações com os 

profissionais da SEEAA e OE 

relacionadas aos alunos com 

necessidades especiais. 

SAA 

SR 

SEEAA 

OE 

Anual A avaliação dar-se-á 

processualmente para que 

cada ação possa ser 

avaliada e repensada para 

estar de acordo com o seu 

objetivo. 

 

Materiais diversos e jogos 

pedagógicos para a 

análise das intervenções e 

reorganização das 

atividades  propostas de 

acordo com o 

desenvolvimento 

individual  dos alunos. 

 

Planejar as intervenções a serem 

realizadas com os alunos com 

TFE/TEA E DEFICIENCIAS após 

leitura dos laudos médicos e relatório 

do SEEAA. 

SAA 

SEEAA 

SR 

Anual 

Atender os alunos com TFE no contra 

turno, em dois encontros semanais em 

agrupamentos conforme horário pré 

estabelecido. 

Atender aos alunos do 

TEA/DEFICIENCIA no contra turno,  

de acordo com pré-agendamento feito 

com os pais e professores. 

SR 

 

SAA 

Anual 

Mapeamento do quantitativo de alunos 

por escola atendida no polo. 

SAA 

SEEAA 

OE 

Secretaria das escolas 

envolvidas. 

Início do ano letivo 
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Convocação dos pais /responsáveis 

para informações e orientações quanto 

ao atendimento no polo dos alunos 

com TFE. 

Convocação dos pais para afirmar o 

dia/horário de atendimentos e assinar o 

termo de compromisso. 

SAA 

SR 

Pais 

Direção da IE do pólo. 

Início do ano e 

quando surgir 

necessidade 

Participar das coordenações  

pedagógicas coletivas da escola em que 

atua  semanalmente e nas demais 

Instituições Educacionais atendidas à 

medida em que houver solicitação e 

disponibilidade. 

SAA 

SR 

Profissionais da escola. 

Anual 

Providenciar relatórios sobre o 

atendimento do aluno com 

TFE/TEA/DEFICIENCIA na Sala de 

Apoio/Recursos e devolutivas para a 

escola, família e professores. 

SAA 

SR 

Professores 

Direção 

Família 

Final do segundo 

semestre ou quando 

houver necessidade. 

Participar de formação continuada 

promovida pela EAPE. 

SAA 

SR 

EAPE 

Anual 

Articular com a professora itinerante 

da SAA as dificuldades dos alunos do 

polo. 

Articular com professores e  

educadores sociais voluntários  e 

orientá-los quanto aos atendimentos e 

assistência pedagógica aos alunos com 

SAA 

SAA itinerante 

SR 

Anual 
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TEA/DEFICIENCIAS 

Orientar   aos profissionais da escola 

onde se localiza o pólo de atendimento 

e demais membros da comunidade 

escolar sobre os TFE. 

SAA 

Profissionais da escola 

Família 

Anual 

  Participar de reuniões quinzenais com 

coordenação intermediária da GREB 

para receber informações e orientações. 

 

SAA 

SR 

SAA itinerante 

CRE 

(Coord.Intermediária) . 

Anual 

Participar de reuniões periódicas com o 

NUEEAA para receber informações e 

orientações. 

SAA 

SAA itinerante 

GREB 

(Coord.Intermediária). 

NUEEAA 

Anual 
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PLANO DE AÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

EIXOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1.Ações para 

implementação 

da Orientação 

Educacional 

 

- Organizar e 

sistematizar o Trabalho 

a ser realizado na 

Instituição 

Educacional.  

- Organização física do espaço do 

SOE; 

-Atualização e elaboração de 

instrumentos para atendimento, 

acompanhamento e encaminhamento 

dos casos e registro das ações da OE; 

-Apresentação do O.E. para equipe 

escolar. 

 

-Direção 

-Supervisão 

-Sala de Apoio á 

Aprendizagem 

-Equipe E.A.A. 

 Profissionais da 

escola 

Fevereiro /Março 

 

 

- Análise da eficiência 

do espaço e dos 

instrumentos no dia-a-

dia da Orientação 

Educacional. 

 

 

 

- Divulgação do planejamento do SOE 

para 2019 à equipe pedagógica da 

escola; 

 

- Esclarecimento sobre as prioridades 

do Serviço de Orientação Educacional. 

  -Primeiro semestre 

letivo (após análise 

pelo Consultor da 

GREB) 

2. Ações no 

Institucionais 

- Conhecer a clientela e 

identificar a demanda 

escolar a ser 

acompanhada pelo 

Serviço de Orientação 

Educacional 

 

- Participação da Comissão 

Organizadora do processo de 

elaboração da PP da escola. 

 

- Elaboração do Plano de Ação; 

 

 

- Direção 

- Coordenador 

- Supervisor 

- Professores 

- Sala A.A 

Comunidade 

escolar 

- Primeiro semestre 

letivo 

 

 

 

- Análise dos dados 

coletados. 
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- Equipe de E.A.A 

- Análise dos indicadores de 

aproveitamento escolar, evasão, 

repetência e infrequência; 

 

- Participação do processo de avaliação 

das ações realizadas pela instituição 

educacional. 

 

  - Durante o ano 

letivo. 

3.Ações junto 

ao corpo 

docente 

 

 

 

 

 

- Integrar as ações do 

Serviço de Orientação 

Educacional às do 

professor, como 

colaboração no 

processo de 

aprendizagem e no 

desenvolvimento do 

educando. 

- Participação nas coordenações 

coletivas; 

 

- Participação no conselho de classe; 

 

- Promoção de reflexão-ação dos 

seguintes temas: 

* relação professor & professor; 

* trabalhar a autoestima; 

*relação professor & aluno; 

*convivência escolar saudável 

-E.E.A.A  

-S.A..A  

 

Professores 

 

Semanalmente 

 

Bimestralmente 

 

 

-Socialização das ações desenvolvidas; 

- Divulgação de dados coletados; 

  Semestralmente 

 

-Final do ano  
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4. Ações junto 

ao  

corpo discente 

 

- Contribuir para o 

desenvolvimento 

integral do educando, 

ampliando suas 

possibilidades de 

interagir no meio 

escolar e social, como 

ser autônomo, crítico e 

participativo. 

- Apresentação do SOE; 

- Realização do carômetro; 

- Realização do teste de acuidade 

visual de 1º ao 4º ano. 

- Acompanhamento da vacinação do 

HPV. 

-Atendimentos individuais  

-Encaminhamentos à especialistas 

 

- Oficinas sobre os valores zelo, 

respeito e responsabilidade; 

- Palestra e oficinas sobre convivência 

escolar saudável; 

- Palestra sobre formação de hábitos de 

estudo; 

- Orientação sobre organização da 

rotina; 

- Oficinas sobre direitos e deveres da 

criança e do adolescente; 

- Direção 

- Coordenador 

- Supervisor 

- Professores 

- Sala A.A 

- Equipe de E.A.A 

 

- Profissionais da área 

da saúde 

 

-SOE 

-Conselho Tutelar 

- Estudantes 

 

 

-Pais e alunos 

 

 

 

-Pais e 

responsáveis 

-Março/ Abril 

 

 

-Abril/Maio 

 

 

- Agosto/ 

 

-Setembro/ 

 

-Outubro 

 

- Verificar se as ações 

desenvolvidas pelo 

SOE contribuíram para 

o desenvolvimento do 

estudante através da 

observação dos 

estudantes junto com o 

corpo docente. 

5. Ações junto 

à família 

 

- Participar do processo 

de integração entre 

escola, família e 

comunidade, 

realizando ações que 

favoreçam o 

envolvimento dos pais 

no processo educativo. 

 

 

- Orientação sobre acompanhamento 

escolar e formação de hábitos de 

estudo; 

 

 

- Atendimentos individuais e coletivos. 

- Direção 

-Coordenadores 

-Professores 

-Pais/responsáveis 

-Supervisor pedagógico 

-Pais/ responsável -Durante o ano letivo - Verificar se houve a 

participação dos 

pais/responsáveis nos 

eventos da escola. 

6. Ações junto 

à rede social 

 

- Integrar as ações do 

SOE com outros 

profissionais da 

instituição educacional 

 - Realização de teste de acuidade 

visual em estudantes de 1º e 4º ano e 

nos demais estudantes conforme a 

demanda.  

-responsáveis ; 

- secretaria da escola; 

- alunos 

encaminhados ao 

SOE 

- Primeiro semestre 

 

- Verificar se os 

estudantes 

encaminhados tiveram 

atendimento indicado 
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e instituições 

especializadas para 

atender os estudantes 

que apresentam 

problemas de conduta e 

dificuldades específicas 

de aprendizagem. 

- Comunicação às famílias dos alunos 

considerados suspeitos de problemas 

visuais, por meio de bilhetes, e 

posterior encaminhamento destes 

alunos à GRIAE, acompanhados de 

seus responsáveis, para consulta 

oftalmológica. 

-Levantamento de dados do estudante 

com dificuldades de aprendizagem, 

comportamentais e outras que 

interfiram em seu sucesso escolar, 

junto à secretaria, aos professores e à 

família para encaminhamento para a 

EEAA e/ou para outros profissionais. 

- Atendimento (diagnóstico e/ou 

interventivo) ao aluno, 

individualmente, em grupo ou na 

própria turma (conforme o caso e se 

necessário); 

- Assessoramento ao professor para 

discussão/troca de ideias sobre 

estratégias de intervenção junto ao 

aluno, grupo ou turma (conforme o 

caso);  

- Reunião com o professor regente, 

direção, coordenadores pedagógicos, 

professora da Sala de Apoio e do 

Apoio Pedagógico e/ou Equipe 

Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (conforme o caso) e 

professores da Sala de Recurso para 

definição de estratégias de atuação 

junto ao aluno, grupo ou turma; 

- profissionais de 

escolas que atenderam 

anteriormente alunos 

desta escola; 

- E.E.A.A; 

- Conselho Tutelar/ 

Vara da infância e da 

Adolescência/ 

Ministério Público;  

- Postos de Saúde/ 

Hospitais Públicos; 

- COMPP; 

- Profissionais liberais: 

psicopedagogos, 

psicólogos, 

fonoaudiólogos, entre 

outros. 

- Universidades e 

Institutos de Psicologia 

e Clínicas Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- durante todo ano 

letivo 

 

através dos retornos da 

família e demais 

profissionais. 
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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

OBJETIVOS 

 

META 

 
AÇÕES 

AVALIAÇÃO DAS 

ACÕES 

RESPONSA 

VÉIS 

CRONOGRA 

MA 

 
Atuar na promoção da 

melhoria da qualidade do 

processo de ensino e 

aprendizagem por meio de 

intervenções avaliativas, 

preventivas e institucionais, 

visando à diminuição das 

queixas escolares e 

manifestações de fracasso 

escolar colaborando na 

superação das contradições entre 

as praticas educativas e as 

efetivas demandas dos diferentes 

sujeitos. 

 

 

 

Contribuir no 

aprimoramento das 

atuações institucionais 

e profissionais dos 

atores da escola e 

apoiando/ realizando 

ações para a melhoria 

do desempenho dos 

alunos buscando a 

concretização da 

cultura de sucesso 

escolar. 

 

- Assessorar o trabalho coletivo da escola 

criando e revitalizando espaços de reflexão 

com e entre os professores, coordenadores 

pedagógicos e direção da escola, promovendo 

discussões, conscientizações e possíveis 

transformações das concepções orientadoras 

das práticas pedagógicas. 

 

- Participar das reuniões de pais e mestres, 

reuniões de funcionários, projetos 

pedagógicos e festas comemorativas, bem 

como das atividades de planejamento e 

avaliação do trabalho: coordenações 

pedagógicas coletivas, semana pedagógica, 

conselhos de classe, reuniões extraordinárias, 

dentre outras; 

 

- Criar espaços de escuta do discurso dos 

professores para conhecer suas concepções e 

expectativas a respeito do desempenho escolar 

e bem-estar de seus alunos; 

 

- Contribuir para que o professor promova 

situações didáticas de apoio à aprendizagem 

do aluno, com ênfase nas habilidades e 

competências a serem desenvolvidas pelo 

aluno; 

 

- Contribuir para a diminuição das queixas 

escolares e das manifestações do fracasso 

 

Serão utilizadas entrevistas, 

formulários, exercícios, 

testes, avaliações da 

aprendizagem dos alunos, 

tabelas, gráficos entre outros 

instrumentos/procedimentos 

de avaliação para a análise 

dos dados e reorganização 

das ações propostas. 

 

 

Pedagoga e 

Psicóloga a 

Equipe 

Especializada de 

Apoio à 

Aprendizagem 

 

Ano 

letivo de 

2019 
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escolar, promovendo junto ao professor 

momentos individuais de troca de impressões, 

ideias e novas ações a oferecer subsídios para 

que ações pedagógicas voltadas para o melhor 

rendimento escolar dos alunos com 

necessidades educacionais especiais ocorram 

tanto na dimensão coletiva quanto individual. 

 

-Buscar parcerias com as famílias tornando-as 

corresponsáveis pelo desenvolvimento 

acadêmico do aluno orientando-as e 

subsidiando-as no acompanhamento deste 

frente às suas dificuldades de aprendizagem. 

 

- Atender diretamente os alunos quando não 

houver superação da queixa inicial depois de 

feitas as intervenções junto à escola, ao 

professor e à família. 

 

- Realizar ações, de intervenção educacional, 

aos alunos em atendimento, individualmente 

ou em grupo, de acordo com a demanda 

apresentada, com vistas à promoção do 

sucesso escolar. 

 

- Elaborar documentos, devolutivas e 

relatórios de avaliação e intervenção 

educacional, dos alunos encaminhados, 

apresentando conclusões e encaminhamentos 

e estratégias que possam subsidiar a atuação 

de profissionais de outras áreas e da escola. 
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                                                 Semana de Educação para a Vida 

                                                                                     06-10/05/2019 

Durante a semana serão desenvolvidas várias atividades buscando o resgate de valores 

essenciais à convivência humana, principalmente quando o assunto é Inclusão. Na semana 

anterior será trabalhado cada um desses valores em sala através de leituras, discussões, 

reflexões e produções sobre o tema.  

CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE 

06/05   2ª FEIRA . Abertura da semana com contação da história: “Na minha escola 
todo mundo é igual” (Mona e Bárbara) na entrada do turno. 
 
. Exposição de fotos tiradas por jovens autistas e adultos com 
síndrome de Down “Um olhar especial para a natureza”  

07/05   3ª FEIRA . Circuito de Vivências - Os estagiários farão a vivência no pátio 
(turma por turma). Em sala, sugerimos que seja feito um momento 
de discussão entre professor e alunos sobre o que vivenciaram. 
Seguem algumas perguntas para orientar a conversa: 
         1- Como vocês se sentiram ao fazer a vivência? 
         2- Foi possível realizar as atividades? 
         3- Então, mesmo com algumas dificuldades, é possível realizar 
as atividades diárias da vida?  
        Matutino a partir 08:00 
       Vespertino a partir das 13:30 
Neste dia, não faremos a entrada do turno. 

08/05   4ª FEIRA . Palestra do professor Fernando (CEEDV- Deficiência Visual) para os 
alunos 
Matutino às 11:00 
Vespertino às 13:30 

09/05   5ª FEIRA . Filme sobre a temática – divulgaremos em breve. 
. Sugestão de livro para ser lido em sala: “Todos merecem brincar”  
(discussão em sala, depoimento dos alunos.) 
. Palestra para os professores em horário de coordenação com a 
Luciene, psicóloga e mãe de criança autista. 
 

10/05   6ª FEIRA Palestra para os pais, alunos e comunidade com as psicólogas: 
 
08:00   Cecília (depoimento como psicóloga e mãe de ANEE) 
13:30   Patrícia Galvão (psicóloga, palestra sobre Comunicação não 
violenta) 
. Reunião de Pais 1º Bimestre. Cada turno no seu horário 
 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

Escola Classe 01 SHI Sul 
3901-8340 
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Palestra Currículo em 

Movimento 

SEMANA PEDAGÓGICA 2019 

PALESTRAS/ FORMAÇÃO CONTINUADA 

Planejamento Coletivo 

Recepção dos alunos 

Palestra Ed. Sistêmica Palestra Literatura Infantil 
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MOVIMENTO PARA ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA ANUAL 

ESTUDOS E COORDENAÇÃO COLETIVA 
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PROJETOS E PASSEIOS 
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Conhecendo e apresentando autores da 

literatura Infanto-juvenil. 

Projeto Interventivo 
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Hora cívica 
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75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Brasília- Conhecendo a quadra 

modelo 

Semana da Educação 

para a Vida “Na minha 

escola todo mundo é 

igual!  
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16. APÊNDICES 
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*Modelo sugerido na reunião sobre “Orientação para o trabalho no Dia Letivo 

Temático e Construção da proposta pedagógica” 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - ESTUDANTES 

1. QUAL O SEU SEXO? 

(   ) FEMININO                                               (    ) MASCULINO 

2. QUAL A SUA IDADE? 

 

(    ) 6 A 8 

(    ) 9 A 11 ANOS 

(    )12 A 14 ANOS 

(    ) 15 OU MAIS 

 

3. COMO VOCÊ SE AUTODECLARA? 

(    ) BRANCO(A) 

(    ) AMARELO(A) 

(    ) PARDO(A) 

(    ) PRETO(A) 

(    ) NÃO SEI 

 

4. EM QUAL ESTADO VOCÊ NASCEU? 

 

(    ) REGIÃO NORTE (AM;RR;AP;PA;TO;RO;AC) 

(    ) REGIÃO NORDESTE (MA;PI;CE;RN;PE;PB;SE;AL;BA) 

(    ) REGIÃO CENTRO-OESTE (MT;MS;GO – DF) 

(    ) REGIÃO SUDESTE (SP;RJ,ES;MG) 

(    ) REGIÃO SUL (PR; RS;SC) 

 

5. COM QUEM VOCÊ MORA? 

 

(    ) PAIS 

(    ) MÃE 

(    )PAI 

(    ) AVÓ/AVÔ 

(    ) PARENTES 

(    ) OUTROS 

 

6. QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA? 

(    )DUAS 
(    )TRÊS OU QUATRO 
(    ) CINCO OU SEIS 
(    ) MAIS DE SEIS 

 
7. COMO VOCÊ VEM PARA A ESCOLA? 

(    ) A PÉ 

(    ) ÔNIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR 

(    )CARRO 

(    ) OUTROS _______________________ 

 

8. O QUE VOCÊ FAZ NO HORÁRIO CONTRÁRIO A SUA AULA? 

 

(    ) FICA EM CASA 

(    ) FICA NO INSTITUTO? QUAL? 

(    ) FICA NA CASA DE PARENTE 

9.CONTE PARA NÓS O QUE ACHA DA HORA DA ENTRADA EM NOSSA ESCOLA. 
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(    ) RAZOÁVEL  

(    ) RUIM 

(    ) BOA 

(    ) ÓTIMA 

10. CONTE PARA NÓS O QUE ACHA DA HORA CÍVICA EM NOSSA ESCOLA. 

(    ) RAZOÁVEL  

(    ) RUIM 

(    ) BOA 

(    ) ÓTIMA 

11. CONTE PARA NÓS O QUE ACHA DO MOMENTO DA LEITURA EM NOSSA ESCOLA. 

(    ) RAZOÁVEL 

(    ) RUIM 

(    ) BOA 

(    ) ÓTIMA 

 

9. 12. O QUE ACHA DA MERENDA DA ESCOLA?  

 

(    ) RAZOÁVEL  

(    ) RUIM 

(    ) BOA 

(    ) ÓTIMA 

 

10. 13. O QUE ACHA DA SUA PROFESSORA?  

 

(    ) RAZOÁVEL  

(    ) RUIM 

(    ) BOA 

(    ) ÓTIMA 

11. 14. SUA TURMA, QUANTO A DISCIPLINA (COMPORTAMENTO), PODE SER CONSIDERADA: 

 

(    ) RAZOÁVEL  

(    ) RUIM 

(    ) BOA 

(    ) ÓTIMA 

 

12. 15. ALGUÉM TE AJUDA A REALIZAR AS TAREFAS DE CASA?  

 

(    ) RAZOÁVEL  

(    ) RUIM 

(    ) BOA 

(    ) ÓTIMA 
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Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos 

pais/resposnáveis e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor 

corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino 

aprendizagem vivenciados por seu(a) filho(a). Os dados serão tratados de modo a 

garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 2019 - RESPONSÁVEIS 

 

 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante:  

( ) Pai.  

( ) Mãe. 

( ) Padrasto.     

( ) Madrasta. 

(      ) Outro: ____________________________ 

 

 

2. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

3. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 29 anos.  

( ) De 30 a 40 anos. 

( ) De 41 a 50 anos.      

( )  De 51 a 60 anos.     

( ) + 61 anos. 

 

4. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 
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5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 

 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 

(     ) Nenhuma escolaridade. 

(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

(     ) Ensino médio. 

(     ) Ensino superior. 

(     ) A família não possui um homem responsável. 

 

7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 

(     ) Nenhuma escolaridade. 

(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

(     ) Ensino médio. 

(     ) Ensino superior 

 

8. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(      ) Planaltina. 

(      ) Sobradinho. 

(      ) Asa Norte. 

(      ) Asa Sul. 

(      ) Santa Maria. 

(      ) Guará. 

(      ) Núcleo Bandeirante. 
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(      ) Taguatinga. 

(      ) São Sebastião. 

(      ) Recanto das Emas. 

( ) Outra _______________________________ 

 

9. Qual tipo de moradia que você vive: 

(    ) Casa. 

(    ) Apartamento. 

(    ) Própria. 

(    ) Alugada. 

(    ) Cedida. 

 

10. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois 

 

11. Na sua casa tem quartos para dormir? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois. 

 

12. Na sua casa tem computador? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois. 

 

 

13. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 

teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 
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14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

15. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e 
alunos 

   

Relacionamento entre alunos e 
direção 

   

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso 

trabalho: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde 

todos participem e gostem de estar! 


